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snímky nA TITULní sTRAnĚ
Jsme rádi, že na obou nejdůležitějších trenérských postech českého fotbalu jsou členové elitní 
skupiny UČFT Karel Jarolím (ČR A) a Vítězslav Lavička (ČR U21). Věříme, že spolu s UČFT jim 
bude fandit k úspěšnému tažení v roce 2017 celá fotbalová veřejnost! Foto: Jan Tauber

hodnocení činnosti UČFT se zabývala volební 
Valná hromada UČFT 28. listopadu. Podrobnou 
infomaci o úspěšném zasedání najdete na poslední 
textové straně včetně nového složení prezidia. 

Cesta inovace a modernizace, na kterou se 
unie vydala, je v soudobém fotbale oním „klíčem“ 
k dosahování špičkové kvality a výkonnosti dle nej-
náročnějších kritérií, která se dlouhodobě prosazují 
v nejúspěšnějších fotbalových zemích. Někdy se 
dokonce mluví o tom, že soudobý fotbal v poslední 
době prožívá jakési období post-reformace a trans-
formace, kde jen staré přístupy rozhodně nestačí. 

Ovšem k praktické aplikaci nejmodernějších 
metod a prostředků v českých podmínkách však 
jen snahy UČFT samozřejmě nestačí, i když svým 
dílkem jsou do značné míry profesně nezastupi-
telné. Zásadní a komplexnější roli k prosazování 
moderních trendů v českém fotbale musí sehrát 
nikoliv jen profesní organizace, ale především ty 
tzv. zastřešující a průřezové subjekty, především 
na úrovni vedení FAČR, LFA a profesionálních 
fotbalových klubů.

Účast našeho národního A-mužstva na Euru 
2016 pod vedením Pavla Vrby, a rovněž již roze-
hraná kvalifikace na MS 2018 s novým trenérem 
Karlem Jarolímem ukázaly, že nelze setrvávat v ně-
kterých dosavadních zvycích a návycích, někdy 
vlastně i zlozvycích. Ty totiž mají velmi negativní 
(krátkodobé i dlouhodobější) dopady v celé fotba-
lové pyramidě a v celém procesu fungování českého 
fotbalu, jak o tom v posledních letech svědčí také 
účast našich klubů v evropských soutěžích nebo jiné 
neduhy v našich domácích fotbalových soutěžích.

Cesta zpět k lepším pozicím českého fotbalu 
v rámci FIFA a UEFA není a nebude jednoduchá. 
Je zřejmé, že musí zahrnovat zdůrazňované inova-
ce a zlepšení nejen v samotném tréninkovém, her-
ním a soutěžním procesu(!), tam samozřejmě také 
a v prvé řadě. Jde o celkovou kvalitu a efektivnost 
všech dalších činností, které jsou s fotbalem spoje-
ny, především s fotbalem v jeho vrcholové podobě 
a při výchově a přípravě mladých talentovaných 
hráčů na budoucí prosazení se ve stále větší mezi-
národní konkurenci. 

Jasně, začít se musí i u samotných trenérů, a to 
u trenérů všech kategorií a úrovní. Nejen v první 
lize či u reprezentačních týmů. Vždyť platí známé 
rčení, že čím lepší trenéry a další specialisty budeme 
mít, tím lepší budeme mít hráče. Jenže ani sebelepší 
trenéři a hráči na celkové zlepšení českého fotbalu 
v mezinárodní konkurenci nestačí, protože o úspěš-
nosti v mezinárodní konkurenci rozhodují i další vli-
vy a faktory. Ovšem nejen rozhodčí, ale především 
moderní ekonomika, infrastruktura a technologie.

Aby se také právě tyto tzv. nesportovní aspekty 
dostaly v českém fotbale na vyšší a efektivnější 
úroveň, jsou potřební právě ti výkonnější, odbor-
ně zdatnější a komunikačně vyspělejší lidé včetně 
představitelů všech subjektů, organizací a institucí, 
které ve „fotbalovém průmyslu“ působí nebo mají 
působit. I ve fotbale zkrátka musí platit, že efek-

tivita veškeré práce musí 
dosáhnout určité konku-
renceschopné úrovně, jinak 
nemá právo na dlouhodo-
bější úspěch a přežití.

Jak známo, lepší výkonnost, zdatnost a vyspě-
lost ovšem potřebuje dlouhodobější, kvalifikovanou 
a všestrannou přípravu, a ta se právě u fotbalových 
funkcionářů a manažerů často a hodně podceňuje. 
Podceňuje se nejen „fotbalová (sportovní) věda“ 
a „fotbalové účetnictví“, ale řeč čísel vůbec. To je 
velký rozdíl proti nejvyspělejším fotbalovým klu-
bům, které zaměstnávají týmy expertů a odborných 
analytiků nejen pro sportovní úsek (analýzy pro tré-
ninkový proces, před a pozápasový rozbor, analýzy 
pro skauting, monitoring soupeřů atd.), ale i ostatní 
úseky (finanční, provozní, marketingový atd.). Tak 
jako na hřišti, tak mimo hřiště je fotbal o týmu, niko-
liv o jednotlivci…

Ovšem sestavení efektivního vedení klubu či 
asociace má prostě své zákonitosti(!), především 
z hlediska kvalifikace, zkušeností a dalších para-
metrů, které vítězné a úspěšný týmy a organizace 
potřebují. Proto se např. až příliš mladé a nezkušené 
„vedení“ považují za velmi rizikové stejně jako to, 
když chybí větší tlak mládí na starší generaci nejen 
z hlediska požadavků na ekonomickou efektivnost, 
ale i na principy fair-play a morálku vůbec. To je 
živná půda pro chyby, omyly a pohodlnou setr-
vačnost s různými výmluvami a omluvami (např. 
různých druhů konfliktů zájmů nebo personální 
spojenectví, které nemají potřebnou transparent-
nost, měřitelnost a objektivnost).

Ale ne, nedejme se mýlit a nenechejme se stra-
šit. Jsem přesvědčen, že i v českém fotbale obecně, 
a také v UČFT samotné je řada odborně zdatných, 
profesně i lidsky fundovaných lidí, kteří o potřebě 
změn v českém fotbale vědí a kteří je také budou 
chtít v dobré víře a s potřebnou profesionální eru-
dicí odvážně, trpělivě a systematicky prosazovat. 
Jen tak se také může zvýšit celková důvěra v český 
fotbal a tím i zásadně zvýšit návštěvnost a sledova-
nost českého fotbalu. Jen tak bude fotbal úspěšný 
sám pro sebe. Jen tak bude fotbal pozitivně přispívat 
společenskému rozvoji, a naopak.

K tomu svým dílem chce i nadále napomáhat 
také náš časopis Fotbal a trénink, webstránky Unie 
a samozřejmě i všechny další aktivity, které UČFT 
realizuje v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí,  v rám-
ci členství v AEFCA nebo ve spolupráci s kolegy 
na Slovensku a v dalších zemích.

Ladislav Valášek
viceprezident UČFT

Vážení přátelé, milí kolegové,

PF 2017
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.
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Rozhovor s Vernerem Ličkou

V Polsku jste si poprvé vy
zkoušel trenérskou roli už 
v roce 2001 a vydržel jste 

tam až do roku 2006. Nyní jste se 
do stejné země vrátil podruhé. Jak 
se za tu dobu změnil tamní fotbal? 

„Hodně. Když jsem působil jako 
trenér před lety v nejvyšší polské 
soutěži, kulisy nebyly vůbec lesklé. 
S velkou pompou se otevřela první 
moderní aréna v Kielcích pro patnáct 
tisíc diváků. Ale ostatní stadiony? 
Stařečci ze šedesátých sedmdesátých 
let minulého století. Něco na způsob 
Všesportovního stadionu v Hradci 
Králové nebo ještě něčeho horšího.“

Velkým problémem byli i rowdies. 
Nebo ne?

„Chuligáni řádili. Když jsme jeli 
na utkání, patnáct kilometrů před 
městem na nás čekal policejní dopro-
vod, který nás doprovázel na stadion. 
Po zápase jsme zase museli počkat 
v kabině, než první vášně fanoušků 
utichly. Pak nás policejní konvoj opět 
vyvezl za město. Až potom jsme moh-
li odjet sami domů.“

Navrch  si  přidala  obří  korupční 
aféra. 

„Přesně tak, 550 dohodnutých zá-
pasů…. Následovalo velké policejní 
vyšetřování, na které bedlivě dohlížel 
stát, a velké zavírání. Připravovaly se 
nové zákony, aby se tohle zlo už ne-
mohlo opakovat.“

Poláci si zkrátka řekli, že to tak 
nejde, a nastartovali nový směr?

„Kormidlem otočila hlavně tele-
vizní společnost Canal+, která koupila 

televizní práva na elitní polskou sou-
těž. Nejdříve údajně měla zájem o čes-
kou ligu, ale pak dala přednost polské-
mu trhu. Kartu abonenta by si v Česku 
koupilo pár lidí, kdežto v Polsku si ji 
koupí pár set tisíc lidí. A to je z hledis-
ka podnikání náramný rozdíl.“

Co ještě pozvedlo fotbal?
„Obrovský vliv na to mělo, že Po-

láci získali pořadatelství Eura 2012. 
Z kandidatury se stala celostátní zá-
ležitost. To se promítlo do vylepšení 
celkové infrastruktury. Stavěly se 
nové dálnice. Což bylo životně důle-
žité pro celou rozlehlou zemi. Předtím 
jsme jezdili na utkání běžně třináct 
hodin. A když jsme jeli na zápas jen 
pět šest hodin, říkali jsme, že jedeme 
jen za roh.“

Kromě dálnic  se  postavila  kupa 
zbrusu nových arén.

„Dneska je v Polsku 34 nových 
fotbalových stadionů. Ale to není 
všechno. Některá města ještě navrch 
staví všesportovní areály. V Radomi, 
kde teď trénuju ve třetí nejvyšší sou-
těži, máme také jeden. Je starý asi pět 
roků a snese ty nejvyšší parametry.“

To znamená?
„Na jednom místě najdete aqua-

park, halu na míčové sporty, atletic-
ký stadion, fotbalové hřiště s umělým 
trávníkem, fitnesscentra, kabiny, re-
staurace, prostě všechno, co ke sportu 
patří. Podobných center je po celém 
Polsku jako máku.“

Zlepšila se i bezpečnost na sta
dionech?

„Poláci jsou pořád horkokrevní, 
ale na stadionech a v jejich okolí je 
chování fanoušků úplně o něčem 
jiném než v minulosti. Zapracovali 
na tom nejen vylepšením prostředí. 
Nastolili tvrdá pravidla. Když jsme se 
chtěli jet s Bobem Páníkem do Polska 
podívat na fotbal jako obyčejní diváci, 
museli jsme jet v dostatečném před-
stihu. Tak abychom byli aspoň hodinu 
před výkopem na místě.“

Proč?
„Museli jsme si nechat vystavit 

kartu pro členy daného klubu. Až 
pak jsme si mohli koupit lístek. Mám 
schované karty Wisly Krakov nebo 
GKS Katovice.“

Jak se v Polsku angažují ve fotbale 
města a jejich radnice?

„Obrovsky. Oproti Česku nesrov-
natelně více. Města jsou buď přímo 
majiteli klubů, nebo v něm mají dů-
ležité zastoupení. Má to značné výho-
dy, především ve finančním zajištění. 
Dám příklad: město Katovice dalo 
na letošní rok tamnímu klubu na čin-
nost 15 milionů zlotých. Vynásobte si 
to šesti a dojdete v korunách k velmi 
zajímavému číslu.“

Devadesát milionů korun.
„To je roční rozpočet středních 

českých klubů. A víc než dá dohro-
mady s pomocí všech sponzorů tře-
ba Příbram. Samozřejmě to přináší 
i zvláštnosti nebo nevýhody.“

Jaké?
„Výběr trenéra a jeho odvolání 

v podstatě schvaluje sám starosta 

města. To je zase takové polské spe-
cifikum.“

Za kolik dokážou v Polsku postavit 
stadiony? V Česku není výjimkou, 
že zakázky bývají předražené. 

„Stadiony do kapacity patnácti 
tisíc lidí se tu staví do 500 milionů 
korun. Není to tak dávno, co se pustil 
do stavby nové arény Piast Gliwice. 
Víte na kolik stavba pro dvanáct ti-
síc diváků na zastřešených tribunách 
a ve středu města vyšla?“

Netuším.
„Celá se vešla do 400 milionů 

korun. Teď se buduje docela luxus-
ní areál u nás v Radomi. Hala pro tři 
tisíce diváků a fotbalový stadion pro 
patnáct tisíc. Dále společné zázemí 
na vysoké úrovni včetně tělocvičen 
a lékařského zabezpečení. Rozpočet 
se pohybuje pod hranicí 700 milionů 
korun. V Česku to bývá ve stejných 
případech třikrát více.“

Zastupitelé  tedy  fandí  fotbalu 
a sportu vůbec.

„Absolutně! Pokud chce starosta 
vyhrát volby, musí kampaň postavit 
na sportu. Dokonce se tu žertuje, že 
pokud starosta neslíbí výstavbu fot-
balového stadionu, nemá ve volbách 
žádnou šanci na vítězství.“

Tak se snaží. 
„To tedy jo. Pěkné stadiony s pat-

náctitisícovou kapacitou mají už i třeti 
či čtvrtoligové kluby. Třeba Motor Lu-
bin hraje čtvrtou ligu a má nádhernou 
novou arénu. A Górniku Leczna, klu-
bu, který je vzdálený asi 15 kilometrů, 

Polský fotbal zná z první ruky. Vedl prvoligové kluby Polonii Varšava, 
Górnik Zabrze, Wislu Krakov či Grodzisk. Nyní působí ve třetí nejvyšší 
soutěži v celku RKS Radomiak Radom. Proto by bylo škoda Vernera Ličku, 
staronového prezidenta UČFT, nevyzpovídat, jak se dělá fotbal u našich 
sousedů. Sami se přesvědčíte, že leccos si zaslouží pozornost.

Kdo nepodporuje fotbal,
nemá ve volbách šanci
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to bylo líto, a tak mistrovská utkání 
hraje také tam. Když to shrnu, tak 
na společenském žebříčku v Polsku 
zaujímá dvě první místa náboženství 
a sport. Kostely jsou tu na každém 
rohu. A stadiony už pomalu taky.“

Poláci tedy jsou sportovní národ.
„Stoprocentně! Pomiňme na chvíli 

fotbal a vezměte si třeba skoky na ly-
žích. Na závody do okolních zemí jez-
dí i dvacet třicet tisíc Poláků. Nebo 
plochá dráha. V Rybniku na ni chodí 
patnáct tisíc lidí.“

A jak velký je fenomén fotbal?
„Výdělky jsou tu nižší než u nás, 

ale pokud nemá chlap abonentku te-
levizního Canalu+, který se věnuje 
elitní polské lize, tak se společensky 
shazuje.“ 

Jak televizní společnost Canal+ 
ovlivnila nejvyšší polskou soutěž? 

„Zcela zásadně. Změnila ji 
po všech stránkách. Za prvé jí dala 

přesný a pevný jízdní řád. Takže di-
vák každý víkend přesně ví, kdy je 
fotbal, aniž by to musel hledat někde 
v programu.“

V praxi to vypadá jak? 
„Kolo začíná pátečními zápasy 

v 18.00 a ve 20.30 hodin. V sobotu 
se hraje v 14.30, v 18.00 a ve 20.30. 
Neděle? Totéž jak v sobotu. A v pon-
dělí se hraje dohrávka. Všechno vysílá 
přímým přenosem Canal+. Ale pozor, 
ještě dva zápasy z každého kola pře-
náší stanice Eurosport. Takže polskou 
ligu vidí celá Evropa.“

Jaké podmínky musela splnit?
„Když Canal+ uzavíral smlouvu, 

stanovil si dvě základní podmínky: 
atraktivita hry a čistota ligy. Tedy 
nulová korupce. Také řekl, že se 
musí hrát déle na podzim a začí-
nat dříve na jaře. Že televize není 
zvědavá na to, aby první polovina 
soutěže končila s posledním listopa-
dovým víkendem a pak spala téměř 

až do března. Zástupci Canalu řek-
li jasně: Bude se hrát až do Vánoc 
a jaro odstartuje zkraje února. A tak 
fotbalové jaro zahajuje 11. února. 
Zdůraznili, že potřebují zvýšit počet 
zápasů a nastolit pravidelnost. Jedině 
tak lze podle nich zvýšit návštěvnost 
a sledovanost.“

S čím ještě Canal+ pohnul?
„Zprofesionalizoval fotbalové vy-

sílání. Vychoval si v Polsku televizní 
fotbalové moderátory a experty. Vy-
brali si lidi v rozmezí pětadvaceti až 
třiceti let, zapracovali na nich a tyhle 
fotbalové tváře jsou tam dodnes. Staly 
se z nich hvězdy, které zná v Polsku 
každý.“

Kolik je v Polsku televizních dis
kusních pořadů?

„Hromada. Diskusní pořady o fot-
bale nemá jen Canal+, ale i ostatní tele-
vize. Včetně té státní. Je tady třeba per-
fektní pořad 4-4-2. Nebo Café fotbal. 
Navíc se dělají perfektní živá fotbalová 

studia v rámci jednotlivých zápasů. 
Když hraje reprezentace, přímý přenos 
začíná už tři hodiny před výkopem. 
Totéž platí o lize. V sobotu a v neděli 
startuje fotbal v televizi ve 14 hodin 
a končí se v jedenáct večer.“

Nenadávají fanoušci, že za zhléd
nutí utkání musí platit, neboť běží 
na placeném kanále?

„Ne. Tak to prostě je a oni si ne-
stěžují. A kdo si postěžuje, kamarádi 
ho hned okřiknou: Ty nemáš 100 zlo-
tých?“

A je hotovo.
„Přístup je jiný než u nás. Někdo 

to tak určil, tak to tak bude! A lidé 
se tomu museli přizpůsobit. Canal+ 
to zkrátka dělá, jak on chce, a dělá 
to na top úrovni evropského fotbalu. 
Protiváhou jsou peníze, které do ligy 
vkládá. Jen pro ilustraci: klub, kte-
rý postoupí do nejvyšší soutěže, má 
od Canal+ jisté dva miliony eur roč-
ně. To podle mě přesahuje rozpočet 
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menších českých prvoligových klubů. 
Všechno má jasná pravidla, výjimky 
se neudělují.“

Očividně to funguje.
„Ano. Líbil se mi třeba projekt 

Orlíci. Ten, kdo ho vymyslel, by za-
sloužil metál.“

O co jde?
„V rámci pořadatelství mistrovství 

Evropy se rozhodlo, že během tří let 
vyroste po celém Polsku 2012 hřišť 
o rozměrech 32 x 60 metrů s umělou 
trávou a osvětlením. O náklady se 
podělily stát a město. Stát platil 85 
procent a zbylých patnáct město.“

Kluby nepřispívaly?
„Kluby neplatily ani jeden zlotý! 

Stát ještě navíc platí u každého hřiště 
jednoho správce, který se o areál stará 
a zajišťuje, aby byl veřejně dostupný. 
Tenhle projekt měl takový úspěch, že 
dokonce vybudovali těch hřišť víc. 
Mají jich nakonec 2600!“

V Česku to zní jako sciencefiction.
„Tady nikdo neříká: Kluby jsou 

samostatné firmy, a tak si na výstav-
bu a provoz hřišť musí najít finance 
samy.“

Využívají kluci orlíkovských hřišť?

„Ano. Má to u kluků náramný 
úspěch. Kdyby v Praze, v Ostravě, 
v Brně měli kluci podobná hřiště, 
věřím, že by na ně vyrazili s míčem 
také. Když děti mají tuhle možnost 
před nosem, tak ji využijí.“

Jak pomohl  fotbalovému boomu 
předseda polského svazu  legen
dární Zbigniew Boniek, někdejší 
útočník Juventusu Turín?

„Je to diskutabilní osoba, která 
má své příznivce i kritiky. Ale všichni 
musí uznat, že řídí fotbal velice ráz-
ným způsobem. A podle mě dobře. 
Podívejme se třeba na finále českého 
a polského poháru. Myslím, že ta po-
slední se hrála ve stejný den. U nás 
přišlo něco málo přes tři tisíce diváků, 
tady jich bylo 55 tisíc. Žádný polský 
klub si nedovolí vypustit domácí po-
hár. Aby trenér postavil béčko a hráči 
áčka si odpočinuli? Neexistuje!“

Jak je to možné?
„Za každé odehrané pohárové kolo 

dostává klub od svazu finanční prémii. 
Za jeden ročník polského poháru svaz 
mezi kluby rozděluje 21 milionů zlo-
tých. Mluvili jsme o Boniekovi, ale 
klíčovou postavou je i svazový vice-
prezident, bývalý majitel Górniku Za-
brze Marek Kozminski, někdejší repre-
zentant, který hrál třináct let v Itálii.“

V čem tkví jeho pozitivní vliv?
„Má na starost systém výchovy 

trenérů a dělá to moc dobře. Nedáv-
no jsem ho viděl v televizním pořadu 
Café fotbal. Diskuse trvala přes dvě 
hodiny a on byl na ni perfektně na-
chystaný. Zdůraznil, že pokud chce 
Polsko vychovávat špičkové fotbalis-
ty, musí především vychovat špičkové 
trenéry. Svaz teď s jedním trenérským 
seminářem objede všech šestnácti 
vojvodství. I z toho je patrné, že vzdě-
lávání trenérů je pro něj prioritou.“

Co ještě může být inspirující pro 
český fotbal?

„Povinnost startu mladých hráčů 
v seniorských týmech. U nás už tahle 
myšlenka vznikla dávno, ale měla je-
pičí život. Bohužel.“

V Polsku nikoli?
„Kdepak. Tady to jede na plné ob-

rátky. V první lize musí být v sestavě 
vždy aspoň jeden hráč mladší ročníku 
narození 1996. Když ho vystřídáte, 
musíte ho nahradit minimálně stejně 
mladým klukem. Jeden mladý hráč 
prostě musí povinně odehrát deva-
desát minut. Ve druhé, třetí a čtvrté 
lize je to ještě výraznější, tam musí 
hrát dva mladí hráči celých devadesát 
minut. Má to zajímavý efekt, při spo-
rém kádru, který mají celky ve třetí 

a čtvrté lize, na to musíte zvolit správ-
nou strategii.“

Jakou?
„Nejoptimálnější se mi jeví, když 

postavíte jednoho do brány a druhé-
ho dáte do sestavy na kraj. Neuvažuji 
takhle sám. Naopak. Takže třeba teď 
u nás ve třetí nejvyšší soutěži má asi 
čtrnáct nebo patnáct klubů mladého 
gólmana. Ročníky narození 96, 97, 
98. Ale nepoznáte, že jsou mladí, jak 
jim to jde.“

Takže povinný start je plus pro ně 
i pro mužstvo.

„Ano. A nás trenéry to nutí s mla-
dými pracovat. Já jich mám v osm-
náctičlenném kádru pět až šest, někdy 
i sedm. Nutí vás to zkrátka myslet 
na budoucnost. Navrch mám ještě 
vytvořenou skupinu, ve které mám tři 
kluky ročníku 2000 a jednoho 1999. 
Ti trénují pravidelně s áčkem. A jed-
nou týdně chodí na přípravu se svým 
týmem a hrají za ně utkání. Takhle si 
zvykají na běžnou profesionální zátěž 
6x v týdnu.“

Není to trochu na sílu?
„Zpočátku se mi to tak zdálo. Ale 

přesvědčil jsem se, že je to obrovské 
plus. Hlavně sportovní růst těch kluků 
je neskutečný. V posledních zápasech 
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Strojové zařízení na generální renovaci 
fotbalových hřišť s UT3G

Ředitel fi rmy Milan Vopička na umělém 
trávníku III. generace ASC Dukla Juliska
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jsou mladí oporami mužstva. Není to 
tedy nutné zlo, ale trumf.“

Takže mladí mají zelenou.
„Na podporu mladých letos vzni-

kl i projekt Pro junior systém, jehož 
heslo zní: Sbíráme body. Jádrem to-
hoto projektu je, že když mladý hráč 
ročníku 96 a níže nastoupí v pěti li-
gových zápasech a sehraje minimálně 
270 minut, obdrží klub bod. Pokud je 
to odchovanec, naskočí klubu na kon-
to další bod. A pokud ještě hraje za re-
prezentaci, má body tři.“

Co za ně?
„Finanční odměna od svazu. První 

tři kluby z bodování mezi kluby nej-
vyšší soutěže se mohu těšit na zajíma-
vé prémie. Vítěz bodování elitní ligy 
dostane za rok 1,4 milionu zlotých. To 
je více než 8,5 milionu korun. V prv-
ní lize a u nás ve druhé je odměněno 
prvních pět klubů. Vítěz v první lize 
inkasuje 1,3 miliony zlotých, u nás 
750 tisíc zlotých. Opět připomínám, že 
v korunách jsou tyto sumy krát šest.“

To je slušná možnost výdělku.
„Máme u nás v soutěži dva tři 

kluby, které na tom mají postavenou 
filozofii. Nemají finančně na to po-
stoupit výše, a tak vychovávají mladé, 
a naplňují si tím rozpočet.“

Ještě něco vás upoutalo? 
„Poláci ještě nemají detailně vytvo-

řený jednotný systém výchovy fotba-
lové mládeže, ale už dali dohromady 
manuál pro trenéry. Má 300 stran a ob-
sahuje přes 60 cvičení. Je volně do-
stupný na internetu. Zaujal mě úvodní 
vzkaz trenérům: My vám nechceme 
dávat rybu, ale chceme vám dát prut 
s návnadou, abyste tu rybu chytili.“

Pěkné.
„Je to možná úsměvné, ale výstiž-

né. Každopádně vidíte, že se polský 
fotbal snaží systematicky zlepšovat. 
Všechno do sebe zapadá. I když se 
samozřejmě nevyhnou ani omylům.“

Například?
„V Polsku vznikla před pár roky 

s velkou pompou celorepubliková 
soutěž pro juniory. Jenže celkem brzy 
zjistili, že to není to pravé. Provedli si 
totiž analýzu a došli k tomu, že soutěž 
se stala úložištěm mladých odpadlíků, 
kteří se neprosadili v seniorské kate-
gorii. Ti hráči nešli sportovně nahoru. 
Logicky, protože v tomhle věku už 
mají hrát dospělý fotbal. Tak to zruši-
li. A nahradili to centrální dorostenec-
kou ligou. Soutěží na způsob české 
dorostenecké ligy kategorie U19. Ale 
i v téhle soutěži musí hrát v každém 
týmu alespoň tři mladší kluci. Poláci 

ale změnili i strukturu seniorských 
soutěží.“

Jak?
„Trošku okopírovali Anglii. První 

tři ligy jsou profesionální a celoná-
rodní. Tedy i ta, kterou hrajeme my. 
Je velmi sledovaná. Přímé přenosy 
se vysílají i v celostátní televizi. My 
máme ještě místní televizi, takže naše 
zápasy jsou v přímém přenosu také 
v ní. Doma automaticky a venku, 
pokud nám to soupeř dovolí. Když 
ne, pouští se to ze záznamu okamži-
tě po skončení utkání. Na náš běžný 
ligový zápas se dívá 25 tisíc diváků.“

Jak se posunula kvalita hry?
„Poláci hodně pochytili ze světa dr-

žení míče. Ale zapomněli na své před-
nosti – přímočarý tah, agresivitu, rych-
lost. Teď se to tak vyrovnává. A jsem 
příjemně překvapený kvalitou. V nej-
vyšší soutěži jsou velice dobré zápasy, 
hrané stylem nahoru dolů a plné emocí. 
Všechna utkání tu jsou emo cionálně 
na hraně. A nejen v první lize.“

Když to porovnáte s českou ligou, 
co vám vyjde?

„Nejsem schopen říct, která liga je 
kvalitativně lepší. Ale obě jsou jiné. 
Česká je decentní, kalkulativní. V pol-
ské je víc emocí a nadšení. A také má, 

jak už jsem říkal, větší publicitu. Hráči 
a trenéři mají povinnost chodit do tele-
vizních studií. Je to na úrovni. Nikdo by 
se tam neodvážil přijít v tričku, všich-
ni mají kravaty. Utkání jsou snímány 
z mnoha kamer, takže každá situace 
se dá rozpitvat do nejmenších detailů. 
Hráč, trenér, klub, rozhodčí jsou tak 
každý zápas svléknutí do naha.“

Experti jsou kritičtí?
„Samozřejmě! Všechno se říká 

otevřeně a natvrdo. Polák je všechno, 
jen ne diplomat. Řekne vždy to, co si 
myslí. Většina expertů je z řad býva-
lých špičkových hráčů. U nás se starší 
hráči těžko přesvědčují, aby se tomu 
věnovali na plný úvazek. Ale tady to 
musí vysloužilí hráči dělat na plný 
úvazek, protože musíte být na každé 
vysílání stoprocentně připraven. A to 
zhltne spoustu času. Na druhou stra-
nu si dost hlídají, co řeknou. Když 
totiž řeknou nějakou hloupost, ostatní 
ve studiu mu to dají okamžitě sežrat. 
Diskuse jsou živé, hosté si skáčou 
do řeči. Není to tak, že by věty začí-
nali: Já souhlasím s tím, co říkal můj 
předřečník. Já mám na to stejný názor. 
Nebo kluci přede mnou už všechno 
řekli. Canal+ prostě nasměroval pol-
ský fotbal jinam a naučil ho profesio-
nalismu. A má spoustu dalších plánů.“

pavel hartman

7

rozhoVor s prezidentem učft

4/2016

ASOCIACE, jako Profesní organizace sdružuje 10 největších českých firem s plným členstvím,
které dodávají špičkové umělé trávníky 3. generace pro fotbal a zajišťují dodávku fotbalových
hřišť na klíč v celé České republice. Úzce spolupracuje s FAČR.

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

Asociiace zhhoto ivitelůlů f fotbballo ývý hch h hřiřišťšťť 
s umělými trávníky při ESTO, z.s.

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409
Asociace je, jako občanské sdružení, 
registrována u Ministerstva vnitra ČR

popp  č.jj. VS/1-1/69785/07-R

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

Profesní organizace:



Roman Michálik

Rekapitulaci kongresu začnu 
volbami AEFCA. Preziden
tem se stal na další čtyři roky 

Walter Gagg, legenda švýcarského 
fotbalu a bývalý ředitel FIFA. Nás 
samozřejmě nejvíce potěšilo, že roli 
viceprezidenta pro exekutivu obhájil 
Zdeněk Sivek, člen prezidia UČFT.  
Na každém kroku bylo vidět, jak vel
ký respekt má doktor Sivek za hrani
cemi. Nebylo jediného delegáta, který 
by neznal jeho jméno. Je to obrovský 
vklad pro celý český fotbal. 

Samozřejmě nás těšilo také zvole
ní Ladislava Borbélyho do viceprezi
dentského křesla. S Unií slovenských 
fotbalových trenérů má UČFT tradič
ně vynikající vztahy a společně usku
tečnily už mnoho akcí. Naposledy vy
dařený zářijový seminář v Trenčíně. 

Teď k samotnému vzdělávacímu 
programu. Ten byl velmi našlapaný, 
neboť na rozdíl od minulých let se 
kongres konal ne ve třech dnech, ale 
jen ve dvou. Takže jedna přednáška 
střídala druhou, ale stálo to za to. 

Celou akci otevřel zahajovací ce
remoniál, na kterém vystoupil staros
ta hostujícího italského města Como 
a také staronový prezident AEFCA 
Walter Gagg. Proč zrovna byla pro 
letošní setkání vybrána Itálie? Protože 
tamní trenérská unie slaví 80. výročí 
založení. To je úctyhodný věk sta
vovské organizace na Apeninském 
poloostrově.

Prvním vystupujícím byl Renzo 
Ulivieri. Někdejší trenér Fiorentiny 
či Neapole nabídl osobitý pohled 

na fotbalový vývoj. Říkal, že jed
notlivé země pořád hledají inspirace 
v herních stylech u jiných národů. 
Ale on tvrdí, že každý národ se má 
hlavně držet své mentality. A pokud 
něco chce přenést do svého reper
toáru odjinud, měl by to naroubovat 
na národní mentalitu. Napodobovat 
otrocky herní styly jiných národů 
není vůbec zárukou úspěchu. Ostatně 
mistrovství Evropy to potvrdilo. Kdo 
kráčel vlastní cestou, došel daleko. 
Národní mentalita čišela z fotbalu, 

Delegace UČFT nechyběla na nejdůležitější akci roku Aliance evropských 
asociací fotbalových trenérů AEFCA v italském Comu. Dvoudenní akce 
nabídla mnoho inspirativních podnětů, ale také jeden český diplomatický 
úspěch. Zdeněk Sivek obhájil ve volbách pozici viceprezidenta AEFCA. 
Na viceprezidentské křeslo se vyhoupl i prezident Unie slovenských 
fotbalových trenérů Ladislav Borbély. Další podrobnosti přiblíží Roman 
Michálik, manažer UČFT a jeden z členů české výpravy v Itálii.

Sympozium AEFCA v Itálii
nabídlo exkurzi do zákulisí pěti 

brazilských světových titulů
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který předváděli Irové, Velšané nebo 
Islanďané.

Další přednáška byla opět v ital
ském balení. Zavedla nás do nitra 
výchovy mládeže v Interu Milán. 
Má jasnou strukturu. Jednu část tvoří 
masová výchova a druhou výchova 
špičkových talentů. Inter hodně pod
poruje masovou výchovu. Jakým způ
sobem? Podporuje spoustu menších 
klubů v regionu. Dohody, které má 
s nimi uzavřené, nejsou jen na papíře. 
Fungují skutečně v praxi a týkají se 
finanční, materiální podpory, ovšem 
i trenérského vzdělávání. Do těch
to klubů jezdí profesionální trenéři 
Interu předvádět ukázkové tréninky 
a pomáhají jim zvedat odbornou úro
veň tamních trenérů. Překvapilo mě, 
kolik trenérů pečuje o výchovu nadějí 
v italském velkoklubu. Do úzké špič
kové akademie Interu patří 570 tre
nérů! To je obrovské číslo. Početný 
je i štáb fyzioterapeutů, kondičních 
a atletických trenérů. Jen pro ilustraci: 
o tým U17 se stará sedm lidí. 

Měli jsme možnost nahlédnout 
přímo do tréninkového střediska 
mládeže Interu. Není to superluxusní 
areál, ale najdete v něm všechno, co 
je pro kvalitní přípravu třeba. Několik 
hřišť, halu, nafukovačku. V Česku už 
máme podobné areály. Ani tréninková 

cvičení se nelišila od těch, které vídá
me na tréninkových jednotkách v tu
zemsku. Trenér, který se chce vzdělá
vat, již dneska vše najde na internetu. 

Imponovala mi však disciplino
vanost a maximální zaujetí. Všichni 
sedmnáctiletí kluci dělali všechno té
měř stejně. Tedy dynamicky s míčem 
a naplno!

Trenér nebyl během cvičení pří
liš aktivní. Že by skákal do vzduchu 
a pořád něco připomínkoval, to roz
hodně ne. Většinu času pouze pozo
roval dění na trávníku.  

Co musí každého udeřit do očí, je 
výchova k identitě s klubem. Vstoupí
te do akademie a hned na vás vykouk
ne obří znak Interu Milán. Klubové 
barvy a symboly postřehnete všude. 
I rohové praporky jsou z vlaječek In
teru. To by mohla být inspirace pro 
mnohé české kluby.  

Druhý den odstartoval přednáš
kou Carlos Alberto Parreira. Trenér 
brazilských mistrů světa z roku 1994. 
Byl to jeden ze zlatých hřebů celého 
kongresu. Kouč s obrovským roz
hledem a charismatem vysvětlil, jak 
funguje fotbal v Brazílii. A navrch 
porovnal pět brazilských reprezen
tací, které dokráčely až na světový 
vrchol. Detailně rozebral, proč tyhle 
týmy uspěly.

V kostce řečeno? Protože i největ
ší hvězdy měly disciplínu v obraně. 
Týmovou disciplínu. To byla alfa 
a omega zlatých úspěchů. Brazilci 
mají v sobě techniku, kreativitu, hra
vost, s tímhle vším nemají problém.  
Jenže na defenzivu je moc neužije. 
Komu se povedlo tohle změnit, do
vedl Brazílii na světový trůn. Trenér 
je zkrátka musí naučit bránit. 

Rovněž je však musí podporovat 
v tom, co jim je vlastní. Carlos Alberto 
Parreira zdůraznil, že nejdou do Bra
zílie implantovat všechny progresivní 
prvky třeba z německého fotbalu, kte
rý naposledy získal světovou korunu. 
Proč ne? Protože je tam jiná mentalita, 
ale také třeba přírodní podmínky. 

„Ve velkém vlhku a vedru nemů
žete hrát po celý zápas celoplošný 
presink,“ vysvětlil trenér Parreira. 

Ten si všechny v sále získal lid
skostí a trefností, s jakou složitou 
problematiku objasňoval. Aby to 
opravdu pochopil každý. Navíc ni
kdy nezmínil sebe. Že by opakoval: 
To jsem udělal já a tamto jsem udělal 
taky já? Kdepak, tohle jsme od něj 
neslyšeli ani jednou. Vždycky mluvil 
o jiných a ne o sobě. Přitom to byl on, 
kdo na mistrovství světa v USA vrátil 
titul šampionů do Brazílie po dlou
hých 24 letech. 

Parreirův skromný, lidský přístup 
ocenil bezprostředně po přednáš
ce Craig Brown, dlouholetý trenér 
skotského národního týmu. Jakmile 
jeho brazilský kolega domluvil, vzal 
si slovo a pochválil Parreiru za jeho 
nesebestředný projev. 

Ještě mě zaujala Parreirova pasáž 
věnovaná adaptaci na tlak, který je 
v Brazílii na národní fotbalové muž
stvo enormní. Jak mu čelili mistři 
světa 1994? „Dobrou přípravou. Měli 
jsme vytvořené výborné podmínky 
v podobě soustředění a kvalitních 
zápasů. A hned na začátku jsme si 
na rovinu řekli, že jedeme do Ame
riky mistrovství vyhrát. Protože to 
chceme vyhrát. Semkli jsme se a šli 
jsme jako jeden tým za tímhle cí
lem,“ prozradil Parreira. „A nehle
dali jsme žádné výmluvy. Nehledali 
jsme, proč by něco nešlo. Ale proč to 
musí jít. Snažili jsme se zkrátka pro 
zisk titulu udělat maximum.“

Příjemným zpestřením kongresu 
byla přednáška jedné americké spo
lečnosti o systému vzdělávání trenérů 
prostřednictvím internetu ve Spoje
ných státech. Amerika je veliká, a tak 
tam není možné se spoléhat na vzdělá
vání pomocí seminářů s osobní účastí. 
Proto najeli na elearning, k čemuž 
pomohl dát impulz Jürgen Klinsmann. 
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Večerní atmosféra na Piazza del Duomo 
před milánskou katedrálou

Zleva stojí: Laco Borbérly, Zdeněk 
Sivek a Karol Pecze

Takže trenéři po celé Ameri
ce dostávají po internetu v rámci 
elearningu různé přednášky, vi
dea, ale i testy. Největší výhoda: 
ušetří to čas.

Zamýšlel jsem se nad tím, 
jestli by to šlo aplikovat v Čes
ku. Naše mentalita by to nejspíš 
nedovolila. Jsme zvyklí na osobní 
kontakt. Proto UČFT pořádá se
mináře ve všech krajích repub
liky.

Možná by se to dalo nakom
binovat. Jak? Tak, že by trenéři 
před seminářem obdrželi pár po
známek s tématy, o kterých bude 
řeč, a mohli se předem připravit 
na diskusi. Máme plus v tom, že 
web UČFT je na tuto variantu na
chystán. 

Co kongres ještě nabídl? Pre
zentaci dvouleté studie o zraně
ních bez cizího zavinění aneb kde 
jsou hranice možností lidského 
těla. Lékařská skupina sledovala 
dva roky nejen fotbalisty z růz
ných zemí, ale i atlety, tenisty 
a další špičkové sportovce a ana
lyzovala jejich zdravotní trable, 
které nikdo nezavinil. Jednalo se 
třeba o únavové zlomeniny.

Zjistilo se, že jedním z důvodů 
je nedostatečná regenerace. Při
šlo se na to, že osmdesát procent 
vrcholových sportovců neodpo
čívá ani v noci, když spí. Neumí 
se totiž dostat do stavu odpočin
ku. Tady jsou obrovské rezervy 

ve sportovní přípravě a prostor 
třeba pro mentální kouče. 

Západ je v tomhle směru 
mnohem dál než my. Zaplatí si 
experty, kteří přesně vědí, co 
a jak mají analyzovat. Zároveň 
jsou schopni vybrat podstatná 
data a vyvodit z nich správné 
závěry. A navrhnout řešení pro
blému. V tomhle v tuzemsku za
ostáváme: všechno řešíme stylem 
pokusu a omylu.

V Chorvatsku jsou v tomhle 
ohledu před námi, což doložila 
přednáška Maria Jožaka, technic
kého ředitele tamního fotbalového 
svazu. Rozebíral koncepci výcho
vy, z níž vycházejí Modričové, 
Rakitičové, Mandžukičové. 

V čem je kouzlo jejich vý
chovy? Vývoj fotbalu rozebírají 
do nejmenších detailů. Zajímá 
je hlavně efektivita. Proto už se 
příliš nedívají na statistiku držení 
míče. „V utkání na mistrovství 
světa v Brazílii měli domácí vyšší 
držení míče než Němci, ale pro
hráli 1:7,“ vysvětlil Jožak. 

V popředí zájmu chorvat
ských analytiků jsou kvalita 
přihrávek, počet přihrávek v po
slední třetině hřiště, průnikové 
přihrávky, které zase rozlišují 
podle počtu linií, jež byly danou 
průnikovou přihrávkou překoná
ny, a podobně. 

Takhle mají dokonale rozebra
né veškeré top evropské ligy a po

rovnávají je s chorvatskou nej
vyšší soutěží. Také přesně vědí, 
ve kterých oblastech Chorvatska 
jim přibývají nebo ubývají fotba
listé, kde jim přibývají a ubývají 
trenéři.

Závěr kongresu obstaral legen
dární italský trenér Fabio Capello, 
světoběžník, jenž vedl anglickou 
i ruskou reprezentaci a na klubo
vé úrovni i Real Madrid. Hovořil 
o svých bohatých zkušenostech. 
Sál pobavil historkou z jeho an
gažmá v Realu Madrid.  

„Hráli jsme jeden zápas. V po
ločase to bylo 0:0. Přišel jsem 
do kabiny, kde jeden dvacetiletý 
hráč nadhodil: Musíme hrát tak
hle a takhle. Sundal jsem si sako, 
podal jsem ho tomu dvacetiletému 
hráči, týmu jsem řekl: Tohle je váš 
nový trenér. A odešel jsem,“ líčil 
Capello.

Největší poznání z italského 
Coma? Byla radost poslouchat 
úspěšné lidi, kteří něco dokázali. 
Od nich se toho můžeme nejvíce 
naučit. I u nás jich je hodně. Jen 
mnohdy nedostanou příležitost to 
ukázat.
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Jaromír Votík,
Katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni

Základy umění 
trénovat fotbal

Tato stať charakterizuje pojetí uvedené publi
kace určené trenérské komunitě připravující 
fotbalisty od nejmladších věkových kategorií. 

K současným 
tréninkovým 
přístupům
Hra i dril

Pro současné tréninkové přístupy jsou charak
teristické určité změny ve strukturalizaci obsahu 
sportovní přípravy (tréninku) vzhledem k věku 
a výkonnosti fotbalistů. Je zdůrazňována sna
ha o celostní pojetí tréninku, čímž rozumíme při 
výchově fotbalistů zachování a respektování po
žadavku komplexnosti herního děje rozvíjejícího 
potenciál hráče „učením fotbalu přes fotbal“. Velmi 
efektivní a osvědčenou metodou je například vyu
žívání modifikovaných malých forem fotbalu, které 
představují náhodně proměnlivé situační podmín
ky v nepřetržitém průběhu herního děje. V těchto 
podmínkách deficitu času a prostoru s častějším 
kontaktem s míčem i se soupeřem si hráči osvojují 
manipulační činnosti s míčem, např. zpracování 
míče, přesnost a prudkost přihrávky, důraz na první 
dotyk s míčem, střelbu po vedení i prvním dotykem 
i bez míče – výběr místa, součinnost se spoluhráči, 
klamavé pohyby a podobně. 

Pro zachování požadavku komplexního rozvoje 
hráče podíl malých forem fotbalu v evropských fot
balově vyspělých zemích, jako jsou Anglie, Španěl
sko, Německo, Nizozemsko a další, dosahuje 40 až 
70 % (i více) délky tréninkové jednotky. Tyto formy 
fotbalu umožňují manipulovat, s ohledem na věko
vou kategorii a dovednostní úroveň, s počtem hráčů, 
velikostí hřiště, délkou hry a pravidly, a tím i s inter
valy zatížení a odpočinku. Malé formy fotbalu jsou 
v současné době v České republice v kategoriích 
mladších (4+1) a starších přípravek (5+1) i mladších 
žáků (7+1) také formami soutěžních utkání. 

Je ale nutno uvést, že nedílnou součástí sportovní 
přípravy, respektive tréninkového procesu, jsou také 

izolované formy, zejména průpravná a her
ní cvičení, kde není souvislý herní děj; jsou 
to tzv. drilová cvičení. Tato jsou chápána 
jako smysluplné drilování řetězců herních 
činností, jež jsou spojeny s manipulační 
činností s míčem i bez míče. V koncepci 
„tréninku hrou“ se tedy jedná o (od hry 
poněkud izolovaná) cvičení s důrazem 
na detail provedení vedoucí k odstraňování 
především technických (ale i taktických) 
problémů zjištěných v průběhu herního 
děje, např. v malých formách fotbalu. 
Pokud mají tato cvičení splnit svůj cíl, 
musejí být prováděna s vysvětlením a je 
nezbytně důležité pochopení důležitosti 
drilových cvičení pro osobní zdokonalo
vání, a tedy pro výkonnostní posun hráčů. 
U nejmenších dětí je vhodné se snažit dri
lová cvičení řešit zábavnou formou a délku 
trvání řídit zájmem o prováděnou činnost 
(limitovanou délkou udržení pozornosti). 
Záleží na didaktickém citu a vnímání trenéra, na jeho 
zkušenostech, aby dril byl činností přiměřenou věku, 
úrovni fotbalových dovedností a činností významnou 
pro posun v kvalitě individuálního herního výkonu. 
Nesmíme ale zapomenout, že dril nesmí být samo
účelný a že hlavním kritériem úspěšnosti je efektivita 
přenosu v tréninku naučených herních dovedností 
do herního projevu v utkání. 

Výchova k samostatnému 
rozhodování a hledání 
řešení

Další významný rys současných tréninkových 
přístupů vychází ze změn názorů a postojů na způ
sob vedení sportovní přípravy, odrážející se nejen 
ve výběru metod forem a prostředků, ale především 
ve způsobu komunikace s hráči, ale i s jejich rodi
či. Tyto změny považuji, vzhledem ke známému 
konzervatismu fotbalového prostředí, za složitější, 
a předpokládám, že jejich realizace v tréninkové 
praxi bude, i přes poměrně masivní osvětu, probíhat 
v delším časovém horizontu. Avizovanou změnu lze 
zjednodušeně charakterizovat vymezením obsa
hu pojmů kouč, koučování či trenér s koučovacím 
přístupem. 

A kdo je kouč? A co je vlastně koučování? 
Kouč by neměl být jen organizátorem tréninku, 
ale podle věku svěřenců by měl jít více do hloub
ky osobností hráčů a později i do vazeb v týmu, 
ve kterém hledají hráči svoje role. Kouč by měl 
hráčům nejen sdělovat instrukce, podávat infor
mace či klást otázky, ale měl by mít také trpělivost 
vyslechnout různé odpovědi, dovednost řídit dis
kuzi s hráči i mezi hráči, včetně ochoty připustit, 
že není jen jedna jediná správná varianta řešení 
úkolu, respektive herní situace. Kouč respektuje 
individualitu, individualizuje požadavky, vysvět
luje souvislosti hry a porozumění hře a pomáhá 
hráči poznat a objevit jeho úlohu ve hře. Měl by být 
schopen vnímat atmosféru tréninku, naladění hráče 
či týmu a podle toho je vést – koučovat. Koučink 
je to, jakým způsobem otevíráme dítěti možnosti 
hledání správných odpovědí a řešení na hřišti a jak 
mu s tímto hledáním pomáháme. Je žádoucí chápat 
koučink komplexně, a to jako vytváření prostředí 
pro rozvoj a učení. Tedy prostředí, které podporuje 
výchovu hráče až k nejvyšší výkonnosti. Koučink 
ale není jen kladení otázek, je to také včas podaná 
informace či instrukce, kladení úkolů a výzev; je 
také hodně o naslouchání názorům dětí. 

Autor tohoto článku předkládá čtenářům 
ukázku z vybraných kapitol druhého uprave-
ného a doplněného vydání úspěšného knižní-
ho titulu Fotbal – trénink budoucích hvězd. 
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K vedení tréninku může kouč využívat celé 
spektrum tzv. didaktických řídicích stylů. Od pří
kazového (kdy trenér direktivně vše řídí, řekne, 
co se má dělat, co je správně a co je špatně, vy
týká chyby, či chválí, a toho, na co mají přijít 
hráči sami, mnoho není) až k opačnému pólu, 
tedy k didaktickému stylu s řízeným objevováním, 
případně se samostatným objevováním (kdy kouč 
vede hráče ke vnímání podnětů podstatných pro 
úspěšné řešení, k samostatnosti v rozhodování 
a v hledání řešení, k přemýšlení a vhledu do hry). 
Hráči by neměli být vedeni pouze k pojmenování 
chyb (když už je odhalí), ale také k návrhům, jak 
úkol či situaci řešit lépe. Jednotlivé didaktické 
styly se tedy liší mírou aktivního zapojení hráče 
do tréninku a učení. 

Příkazová instrukce či popis přesného provedení 
může být krátkodobě efektivnější, ale z pohledu 
dlouhodobé výchovy se u řídicích stylů s větší mí
rou aktivního zapojení hráčů jeví jako vklad do bu
doucna například to, že hráč sice nemusí hned přijít 
na správné řešení, ale učí se sám rozhodovat, pře
mýšlet a hledat řešení. 

Konkrétní příklady rozdílů v komunikaci v prů
běhu koučování herního cvičení zaměřeného na ob
cházení při řešení situace 1:1: 
1. Didaktický řídicí styl příkazový. Pokyny 

a instrukce trenéra: „Nedávej si míč tak dale
ko od nohy! Pokryj si míč! Nechoď tak blízko 
k bránícímu hráči.“

2. Didaktický řídicí styl s řízeným objevováním. 
Otázky a výzvy trenéra: „Obránce ti míč vypíchl, 
proč myslíš, že se tak stalo? Co bys měl udělat 
jinak? Zamysli se, zkus to ještě jednou.“

Základní myšlenkou současných trendů je tedy 
„učit fotbal prostřednictvím hry, prostřednictvím 
fotbalu“. To ale neznamená, že žáky necháme hrát 
fotbal a trenér bude pouze pasivně dohlížet na je
jich činnost. Naopak, jde o aktivní přístup trenéra 
k hráčům, který pomocí obsahově vhodně volených 
cvičení a průpravných her naplňuje cíle tréninku 
a svoji představu, kterou herní činnost chce nacvi
čovat či zdokonalovat. Prostřednictvím koučinku 
vede hráče k porozumění a vhledu do hry, rozvíjí 
tak jejich aktivitu, herní inteligenci a schopnost roz
poznat chyby a pojmenovat je. Řeší tedy nejen jak, 
ale také proč – tedy zjišťuje příčiny! 

V současném fotbale rozhodují o úspěchu či ne
úspěchu většinou detaily, a proto je důležité podřídit 
tomuto požadavku vedení tréninkového procesu: 
vyžadovat přesné plnění požadavků, být důslední, 
pracovat s detailem a automatismy apod. Hráči by 
ale neměli být, s trochou nadsázky, jen „pasivními 
automaty“ – objekty řízené trenérem. Naopak, sou
časný fotbal si žádá hráče tvořivé, rychle, správně 
a samostatně se rozhodující. A tomu musejí odpo
vídat i přístupy trenéra – hráč by měl být aktivním 
subjektem, přemýšlejícím o variantách řešení her
ních situací a komunikujícím o nich s trenéry i se 
spoluhráči. 

Na závěr nabízíme ukázku koučování „řízeným 
objevováním“ na příkladu průpravného cvičení pro 
nácvik a zdokonalování zahájení útočné fáze v sou
činnosti hráčů obranné řady a brankáře.

Průpravné cvičení 1
Schéma 1
Popis: Herním prostorem cvičení je polovina nor
mální hrací plochy. Před středový kruh postavíme 

čtyři figuríny simulující bránící středovou řadu 
soupeře. Cvičení je určeno pro čtyři hráče do pole 
a jednoho brankáře. Hráče rozmístíme stejně jako 
na obrázku. Cvičení zahajuje brankář „G“ výhozem 
na jednoho ze čtyř hráčů obranné řady, v našem 
případě krajního obránce „D“. Hráči obranné řady 
zaujímají útočné postavení a poté variabilně kombi
nují na obranné polovině. Po několika přihrávkách 
přichází prudká rána do strany mezi figuríny na na
bíhajícího krajního obránce (na obrázku znázorněno 
na hráče „D“). Poté vstupují do herního prostoru 
další čtyři hráči a cvičení se opakuje. 
Obměna: Cvičení lze zorganizovat jako herní cvi
čení, kdy se 2 až 3 bránící hráči snaží získat míč. 
Pokud se jim to podaří, cvičení se opakuje s novou 
čtveřicí hráčů.
Chyby:
ß přihrávky jsou pomalé,
ß převzetí míče není do pohybu,
ß krajní obránci se nenabízejí do stran pro využití 

celé šířky hřiště v zahájení útočné fáze,
ß špatná časoprostorová součinnost náběhu podél 

pomezní čáry,
ß přihrávka nejde do pohybu před hráče.
Trenér klade otázky
ß Z jakého důvodu jsou důležité prudké přihrávky? 
ß Kam si naběhneš, když má míč vnitřní obránce? 
ß Kdy si můžeš naběhnout vpřed na časovanou při-

hrávku? 
ß Je lepší si převzít míč vnitřní, nebo vnější stranou 

nohy?
ß Jakým směrem natočíš tělo před převzetím míče? 
ß Budeš se dívat jenom na míč, nebo budeš sledovat 

spoluhráče i protihráče?

Kouč může také předvést jednu špatnou a jednu 
správnou variantu řešení herní situace a následně se 
ptát na názor hráčů ohledně předvedených způsobů 
řešení. Po odpovědi se může kouč hráče ještě 
„doptat“ na zdůvodnění vybraného řešení. 
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Koučink trenéra je potřeba obměňovat tak, 
abychom se neustále snažili zlepšovat herní výkon 
hráče. Mějme ale na paměti, že pokud chceme vy
chovávat tvořivé hráče, musíme jim k tomu vytvářet 
příležitost svým didaktickým stylem a použitými 
metodickoorganizačními formami. Na základě 
zkušeností získaných při práci se žákovskými ka
tegoriemi nutno ale konstatovat, že ne všichni hráči 
jsou schopni otevřeně komunikovat, hledat a na
cházet řešení a jeho zdůvodnění. Proto trenér musí 
pracovat s hráči citlivě, diferencovat svůj přístup 
a pomáhat jim vlastními zkušenostmi a poznatky 
objevovat správné způsoby řešení herních situací.

Herní trénink 
Ukázka v herním tréninku využívaných meto

dickoorganizačních forem včetně  příkladů prak
tických cvičení.

Pohybové hry
Poněkud zjednodušeně a v užším slova smyslu 

je ve fotbalovém tréninku chápeme jako jednodušší 
pohybové činnosti, jako jsou např. štafetové soutěže, 
honičky, soutěživé činnosti i úpolového charakteru 
apod. Využíváme je především při nácviku pohybu 
hráče bez míče i s míčem, klamavých pohybů, k roz
voji pohybových schopností, rychlosti reakce i pro 
osvojování manipulace s míčem na základní úrovni. 

Příklad pohybové hry 
– „na policajty a zloděje“
Schéma 2
Popis cvičení: Ve vymezeném prostoru 20 × 15m 
je rozmístěno 15 až 20 kuželů. V tomto prostoru 
se pohybují dva týmy po pěti hráčích. Každý hráč 
prvého týmu má míč a snaží se v určeném časo
vém intervalu „sestřelit“ míčem co nejvíce kuželů. 
Hráči druhého týmu ležící kužele zvedají. Poté se 
role vymění. Vítězí tým, který v určeném časovém 
intervalu postaví více kuželů. 
Cíl: První tým – zdokonalování přesnosti a prud
kosti přihrávky (technika kopu); druhý tým – ná
cvik součinnosti hráčů a zdokonalování orientace 
v prostoru.

Průpravná cvičení
Jsou charakterizována nepřítomností soupeře 

a předem určenými, relativně neměnnými vnějšími 
situačněherními podmínkami. Mají tedy přesnou 
organizaci a řád. Obtížnost cvičení můžeme zvýšit 
změnou neměnných, přesně vymezených vnějších 
podmínek na podmínky proměnlivé. Průpravná cvi
čení používáme především při nácviku a zdokona
lování technické stránky herních činností, protože 
umožňují hráči plně se soustředit a opakovat danou 
dovednostní úlohu bez rušivých zásahů soupeře 
v podmínkách předem určených trenérem. Ve vě
kové kategorii 6 až 10 let je pak upřednostňujeme 
před herními cvičeními. 

Příklad průpravného cvičení 
– „narážečky ve trojici“
Schéma 3
Popis cvičení: Postavení hráčů ve trojici: vnější 
jsou od sebe ve vzdálenosti 15 až 20 m (obr. 3). Prv
ní z nich přihrává míč prostřednímu hráči do proti
pohybu, ten jej prvým dotykem vrací a okamžitě se 
otáčí o 180 stupňů a běží na narážečku k protilehlé
mu vnějšímu hráči. Ten mezitím dostává včas při
hrávku od prvého vnějšího hráče, nejlépe dříve než 
vracející se hráč přeběhne středovou čáru a činnost 
se opakuje. Vnější hráči si např. po 30 sekundách 
postupně mění role s prostředními. Intervaly zatíže
ní a odpočinku i vzdálenosti mezi hráči modifikuje
me podle individuálních předpokladů (technických 
i kondičních) a záměrů trenéra. 
Cíl: Drilové cvičení na zdokonalování přihrávky 
prvým dotykem a rozvoj kondice pomocí herního 
tréninku. 

Herní cvičení
Herní cvičení jsou charakterizována přítomností 

soupeře a buď předem určenými herními podmín
kami (umožňují opakování jednoho řešení daného 
herního úkolu nebo situace, a to za podmínek, že 
soupeřova činnost je přesně vymezená a hráč se 
může více soustředit na způsob provedení i na klí
čové kroky), nebo náhodně proměnlivými herními 
podmínkami (umožňují opakovat řešení časově 
i prostorově omezených a různě složitých herních 

situací a úseků utkání v proměnlivých, avšak limi
tovaných podmínkách).

Příklad herního cvičení – 
„přelévané bago“
Schéma 4
Popis cvičení: Herní cvičení hrají 4+4 hráči ve vy
mezených územích (rozměry hřiště nutno přizpůso
bit věku a dovednostní úrovni hráčů) a dva bránící 
hráči, kteří vybíhají od kuželů z prostoru mezi ob
délníky. Cvičení začínáme v jednom z obdélníků 
a úkolem hráčů je přihrát do druhého po minimálně 
čtyřech přihrávkách (varianty na jeden, dva dote
ky, volně apod.). Bránící hráči se snaží míč získat, 
pokud neuspějí, pokračují po přeběhnutí v bránění 
ve druhém obdélníku. V případě zisku míče si chy
bující hráč vymění roli s bránícím. 
Cíl: Zdokonalování zpracování a různých typů při
hrávání pod tlakem, nácvik součinnosti a orientace 
při bránění a odebírání míče ve dvojici. 

Průpravné hry
Jsou charakterizovány přítomností soupeře 

a souvislým herním dějem, umožňujícím zdo
konalování herních dovedností v podmínkách 
totožných nebo velmi blízkých utkání. Dochází 
ke střídání útočné a obranné fáze, tedy i ke změ
nám rolí hráčů. 

Ve shodě s cíli tréninkové jednotky lze upravo
vat počty hráčů v mužstvech, velikost hřiště i délku 
trvání zatížení a odpočinku. Také můžeme upra
vovat pravidla průpravné hry tak, aby se zvýšila 
frekvence činností, které chceme zdokonalovat 
v podmínkách utkání (hra na dva doteky, branka 
po obejití platí za 3 branky apod.). Ve věkové ka
tegorii 6 až 10 let jsou průpravné hry v tréninku 
jednoznačně preferovány.

Příklad průpravné hry – 
„kombinační hra s rychlým 
průnikem a zakončením“
Schéma 5
Popis průpravné hry: Obdélník 20 × 40 m je roz
dělen na tři pásma: jedno střední a dvě útočná, je
jichž šíři trenér volí podle herní způsobilosti hráčů 
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a svého záměru. Na kratších stranách jsou vždy 
dvě malé branky s jedním brankářem (obr. 5). 
Ve středním pásmu hrají dva čtyřčlenné týmy 
s úkolem udělat minimálně čtyři přihrávky bez 
přerušení. Jeden hráč týmu, kterému se to podaří, 
může přejít do útočného pásma a pokusit se dát 
gól do jedné z branek soupeře. Pokud při kom
binační hře hráč nebo míč opustí střední pásmo, 
míč získává soupeř. Vítězí tým, který dá více gólů 
v určeném čase. 
Cíl: Nácvik a zdokonalování přihrávky kombina
cí ve středu hřiště na jeden dotek (s modifikací 
na dva nebo tři doteky) s přechodem do rychlé
ho průniku zakončeným samostatným nájezdem 
na brankáře. 

Příklad průpravné hry: 
„kombinace ve čtvercích“
Schéma 6
Popis průpravné hry: Vymezený čtverec 20 × 20 m 
je rozdělen na čtyři menší čtverce 10 × 10 m 
(obr. 6). V každém z nich je po jednom hráči ze 
dvou čtyřčlenných týmů, kteří se nesmějí přesou
vat do jiných čtverců. Ve velkém čtverci se mohou 
libovolně pohybovat dva nahrávači, kteří pomáhají 
kombinovat vždy hráčům týmu, který je v držení 
míče. Tito dva nahrávači ale nesmějí přemístit míč 
z jednoho malého čtverce do druhého. Vítězí tým, 
který udělá v určeném čase největší počet přihrávek 
bez přerušení. 
Cíl: Zdokonalování držení míče „pod tlakem“ 
na malém prostoru. 

Didaktická 
poznámka

Výběr a poměr těchto cvičení a her je závislý 
na věkové kategorii, výkonnosti hráčů, situaci a sta
vu družstva, vnějších podmínkách (ročním období, 
terénu apod.) a především cílech, kterých chceme 
dosáhnout.

Trenér při využívání těchto cvičení a her musí 
v podstatě nepřetržitě pozorovat tréninkový proces 
i utkání a následně provádět rozbor sledovaných 
jevů; na jeho základě předávat, u dětí především 
v průběhu tréninku, korigující instrukce, pokládat 
otázky, dávat úkoly a koncipovat tak strukturu a ob
sah tréninkového procesu, jeho organizaci. Proto je 
pro práci trenéra důležitým předpokladem schop
nost „diagnostického vidění“, schopnost „čtení 
hry“. Mít „diagnostické oko“ znamená, že trenér 
ví, co má pozorovat. Jde tedy o schopnost rozlišo
vat a vybírat z mnoha informací to, co je pro jeho 
rozhodování podstatné a co naopak není. Dále to 
znamená správně určit příčiny pozorovaných jevů, 
tedy zdůvodnit, proč tomu tak je, a na tomto základě 
učinit rozhodnutí o tom, jak a které změny provést 
a jaké instrukce podat, případně jaké klást otázky 
či výzvy. Je známo, že dva trenéři pozorující stej
né utkání „nevidí“ vždy totéž a předpoklady pro 
 diagnostické pozorování jsou individuálně rozdílné 
a závislé na mnoha faktorech, do určité míry však 
trénovatelné.

Obdobným způsobem musí trenér diagnosti
kovat i hru soupeře během utkání a odpovídajícím 
způsobem reagovat ještě v jeho průběhu. „Diagnos
tické oko“ musí uplatnit i při sledování soupeře 
v rámci přípravy na další utkání. 

Pokračování na následujících dvou stranách
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Ukázka využití metodicko-organizačních forem 
v přípravě na tréninkovou jednotku v kategorii U7
Datum: 20. 4. 2016 Klub: FC Viktoria Plzeň Místo: Tréninkový areál Luční ulice
Číslo tréninkové jednotky: 67 Ročník: 2009 (U7) Trenér: Jakub Krčál
Cíl TJ: nácvik manipulace a vedení míče, rozvoj koordinace, malé herní formy (1v1, 2v2) Počet hráčů: 16
Materiál: kužele, 6× malé branky, 2× velké branky, koordinační žebřík, obruče, rozlišovací dresy

Část TJ Čas Forma Obsah
Úvodní 10 min Hromadná Seznámení s obsahem tréninku, motivace

1) Pohybová hra Sochy (bez míče / s míčem) 
Popis: Hráči se pohybují ve vyznačeném prostoru (čtverec) určeným způsobem. Jeden trenér 
je k hráčům zády. Jakmile se trenér otočí čelem do hřiště, hráči musí zůstat v určené pozici jako 
„sochy“. Druhý trenér dohlíží na průběh hry. Schéma 7a
2) Pohybová hra Mrazík (2–3 hráči mrazíci) 
Popis: Hráči s míčem se pohybují ve vyznačeném prostoru. Úkolem hráčů bez míče (mrazíků) 
je pochytat co nejvíce hráčů s míčem (stačí dotek míče). Chycený hráč se postaví do stoje 
rozkročného. Míč drží ve vzpažení. Hráč se vrací do hry prohozením míče mezi nohama 
spoluhráčem. Schéma 7b

Průpravná 2 × 8 min
cvičení 3a a 3b 
probíhají současně 
– jeden trenér 
u každého cvičení

Skupinová 
2 skupiny po osmi 
hráčích

3a) Manipulace s míčem v kruhu
Popis: Hráč je u jednoho kužele, které jsou uspořádány do kruhu. Trenér určí způsob manipulace 
(vedení míče) k prostřednímu kuželu. Před kuželem hráči zasekávají míč a posouvají se o jedno 
místo doprava. Je vhodné prokládat cviky manipulací na místě u kuželu. 
Modifikace: Změna směru. Schéma 7c
3b) Koordinační žebřík a obruče
Popis: Překonávání atletického žebříku a obručí stanoveným způsobem 
(lifting, skiping, snožmo…)
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Část TJ Čas Forma Obsah
Hlavní 2× 15 min 

cvičení 4a a 4b 
probíhají současně 
- jeden trenér 
u každého cvičení

Skupinová 
2 skupiny po osmi 
hráčích

4a) Nácvik situací 1v1 v čelním postavení
Popis: Hráči jsou seřazeni ve dvou zástupech u kuželů. Hráči v jednom zástupu mají míč. Na signál 
trenéra obíhá hráč bez míče bližší branku a běží k protilehlé, které se musí dotknout. Hráč s míčem 
obíhá stejnou branku jako prvý zástup a následuje souboj 1v1 (viz obrázek). Cílem je vstřelit sou-
peři branku. Je vhodné hrát soutěžní formou – počítat góly týmů.
Modifikace: Různé způsoby startu (na vizuální, akustické podněty), vložení pohybového úkolu 
za brankou (otočka bez míče i s míčem). Schéma 7d
4b) Nácvik situací 1v1/2v2 v prostoru 
Popis: Hráči jsou seřazeni ve dvou zástupech. Mezi zástupy stojí trenér s míči. Trenér zahájí cvičení 
posunutím míče do prostoru mezi 4 branky a určením počtu hráčů (1,2). Určený počet hráčů obíhá 
nejbližší branku a následuje hra 1v1/2v2 na 4 branky. Je vhodné hrát soutěžní formou – počítat 
góly týmů.
Modifikace: Lze měnit postavení branek nebo místo nich postavit vždy dva kužele. Hráči mají 
za úkol proběhnout mezi kuželi. Schéma 7e

10 min Skupinová 
2 skupiny po osmi 
hráčích

5) Proudová střelba – soutěž dvou týmů
Popis: Hráči jsou seřazeni po dvojicích za čtyřmi kuželi. První hráč zleva navádí míč na kužel, který 
obchází určenou nebo zvolenou kličku. Po kličce následuje střelba. V době střely startuje další hráč 
(druhý zleva). Tímto způsobem až ke čtvrtému hráči, poté navazuje opět zástup, který je první 
zleva. Cvičení probíhá ve dvou skupinách najednou. U každé skupiny je trenér, který chytá a počítá 
vstřelené góly. Dvě družstva soutěží mezi sebou – z důvodu motivace hráčů. Schéma 7f

15 min Skupinová 
2 skupiny po osmi 
hráčích

6) Hra 2v2
Popis: Z kuželů vyznačíme dvě hřiště. U každého hřiště je jeden trenér. Hráči hrají zápas 2v2. Herní 
interval je cca 1-2 minuty, poté se na signál trenéra hráči vystřídají. Schema 7g

Závěrečná 5 min Hromadná 7) Protažení 
(z důvodu návyku  – patří to k tréninku), úklid pomůcek (uklízí hráči), zhodnocení tréninku

Poznámky:
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PhDr. Zdeněk Sivek

Antonio Conte a trénink

Vynikající hráčská kariéra 
a úspěšný vstup do trenérské-
ho řemesla v italském fotbale 

byly pravděpodobně důvody, proč se 

Chelsea FC rozhodla angažovat Anto-
nia Conteho ke svému profesionální-
mu týmu. V Anglii k tomu přistupuje 
ještě další názor, a sice že je nutné 

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
téma
■	Kombinace	v	prostoru	středu	
hřiště	se	záměrem	vytvářet	
základní	východisko	pro	navázání	
rychlého	útoku

ORGaNIZaCE
■	Prostor	velikosti	30	x	30	m,
■	 extra	zóna	o	velikosti	5	x	30	m,
■	 nahrávač,
■	 4	rudí	hráči,
■	 2	žlutí	hráči	a	4	bílí	protihráči.
POStUP
■	Minihra	v	první	zóně	4	vs.	4,	kam	
nabíhá	do	kombinace	z	extra	zóny	
žlutý	hráč,	který	však	se	zde	může	
zdržet	jen	5	sekund	a	pak	se	musí	
vrátit	zpět.

■	Kombinace	probíhá	dle	nákresu,	
končí	u	druhého	žlutého	hráče,	
který	začíná	další	kombinaci	
z	opačné	strany.

VaRIaNtY: 
■	 změna	rolí	hráčů
(červení	za	bílé	atd.).

POZNÁmKY
■	 kombinace	na	jeden	dotek,
■	 aktivní	napadání	ze	strany	
protiháčů,

■	 změna	počtu	přihrávek	atd.

Cvičení 2
téma
■	Útočná	kombinace	založená	
na	přenášení	hry	do	křídelního	
prostoru	diagonální	přihrávkou.

ORGaNIZaCE
■	Hra	10	vs.	10	+	brankář,
■	 prostor	poloviny	hřiště.
POStUP
■	 začíná	č.	3	a	poté	podle	nákresu.
VaRIaNtY
■	Změna	přenesení	hry	do	opačného	
prostoru,

■	 změna	počtu	přihrávek	
v	kombinaci,

■	 aktivní	napadání	bílými	
protihráči,

■	 střídání	bílých	za	červené	atd.
POZNÁmKY
■	 kombinace	se	dohrává	až	před	
branku,	kam	se	přesunují	červení	
a	vrací	se	bílí,	zakončení	střelbou.

Chelsea FC  zatraktivnit herní styl týmu, z upra-
cované defenzivy nabídnout divákům 
a příznivcům větší porci herní invence 
a kreativity a také to, aby se tým pev-
ně usadil na čele anglické ligy, včetně 
úspěšných výsledků v UEFA Champi-
ons League. Pro dnešní ukázku jsme 

vybrali některá cvičení, která jsou 
užívána v tréninkovém procesu, jež 
Antonio Conte se svým realizačním 
týmem připravuje a realizuje
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Cvičení 3

Cvičení 3
téma
■	Kombinace	pro	vytváření	prostoru	
na	kraji	hřiště	se	zakončením.

ORGaNIZaCE
■	 prostor	poloviny	hřiště,
■	 4	bílí	defenzivní	hráči	v	jedné	
linii,

POZNÁmKY
■	 hra	musí	být	vedena	
v	maximální	intenzitě,

■	 počet	her:	8,
■	 poté	3	minuty	aktivního	
odpočinku	(žonglování	atd.),

■	 znovu	8	her.

■	 hra	9	vs.	9	včetně	brankářů,
■	 dvě	zóny.
POStUP
■	 dle	nákresu,	ale	bílý	tým	
hraje	4-3-1,	rudý	tým	4-1-3,

■	 hra	začíná	první	zóně	
5	vs.	3,

■	 v	druhé	zóně	3	vs.	5,
■	 kombinace	končí	střelbou.
VaRIaNtY
■	 střídání	pozic	týmu,
■	 změna	stran,
■	 počet	přihrávek,
■	 presink	atd.
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Výstavba fotbalových hřišť s přírodními trávníky a umělými povrchy 3. generace: Green elds V – shape
s paměťovým vláknem. Tento umělý trávník má certi kaci FIFA**. Kompletní údržba a regenerace přírodních

trávníků a všech typů umělých povrchů 3. generace.
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Cvičení 4

Cvičení 5

Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Z uvedených cvičení je zřejmé, že Antonio Conte 
hodně sází v tréninkovém procesu na spolupráci hráčů 
prostřednictvím kombinací, zdůrazňování křídelních prostorů, 
ale vždy tak, aby modeloval podmínky soutěžního utkání, 

resp. simuloval aktuální herní situace, které se v soutěžní hře 
objevují. Zda se tím zlepší a z produktivní i celkové výsledky 
týmu, se ukáže plně až v průběhu sezóny.

Závěr

Cvičení 5
téma
■	Vytáření	prostoru	podél	
hřiště,

■	 převzetí	míče,
■	 útočná	kombinace,
■	 střelba.
ORGaNIZaCE
■	 prostor	50	x	40	m	
na	obou	stranách,

■	 počet	hráčů	dle	trenéra,
■	 brankáři
■	 dvě	minizóny	pro	
přebírajícího	hráče.

POStUP
■	 dle	nákresu,
■	 důraz	na	převzetí	míče,
■	 náběh	v	křídelním	
prostoru,

■	 zakončení.
VaRIaNtY
■	 střídání	ploch,
■	 vkládání	defenzivních	
hráčů,

■	 počet	přihrávek	atd.
POZNÁmKY
■	 cvičení	s	charakterem	
drilu!

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 4
téma
■	 kombinace	
s	vytvářením	herních	
situací	2	vs.	1	
v	křídelním	prostoru.

ORGaNIZaCE
■	 dva	týmy	11	vs.	11,
■	 dva	brankáři,	
■	 dvě	třetiny	hřiště,
■	 dvě	zóny	v	křídelním	
prostoru.

POStUP
■	 dle	nákresu,	ale	s	tím,	
že	oba	krajní	sektory	se	
zaplňují	hráči	(2	vs.	1)	
až	v	momentě,	kdy	sem	
směřuje	přihrávka,

■	 presink	po	celé	ploše,
■	 zakončení.
VaRIaNtY
■	 změna	stran	a	rolí	
týmů,

■	 počet	přihrávek	atd.
POZNÁmKY
■	 důraz	na	aktivní	
napadání,

■	 osobní	souboje,
■	maximální	rychlost	
pro	vedení.
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PhDr. Zdeněk Sivek

Celý seminář byl monotematický zaměře-
ný na presinkovou taktiku v interpreta-
ci nejúspěšnějších týmů na Euru 2016. 

Organizačně bylo toto odborné setkání trenérů 
rozděleno na část teoretickou a praktickou.

Teoretická část
Seminář byl zahájen presidentem UFTS 

dr.  Ladislavem  Borbélym, který ve svém 
vstupním zahájení naznačil, že seminář této 
kategorie byl měl mít další pokračování i v příš-
tích obdobích, aby tak založil tradici, která by 
přispívala do odborného fondu slovenských 
fotbalových trenérů.

To bylo hlavní téma mezinárodního semináře trenérů, 
který pořádala Unie fotbalových trenérů Slovenska 
ve spolupráci s AS Trenčín dne 26. 9. 2016. 
Na mezinárodním semináři se svou patronací 
podílela Aliance evropských fotbalových trenérských 
asociací, kterou zastupoval dr. Zdeněk Sivek, 
který také seminář řídil a moderoval.

Presinková taktika 
na Euru 2016
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Teoretická programová část byla otevřena 
Mgr. Andym Singerem, který představil pilotní 
číslo nového odborného časopisu UFTS s názvem 
Fotbalový trénink, který v elektronické podobě 
bude poskytovat všem slovenským fotbalovým 
trenérům aktuální odborné informace a také 
nabízet příležitost pro odbornou diskusi, debatu 
a vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností, 
které by mohly výrazně promluvit do dalšího 
zkvalitňování tréninkového procesu, a tím také 
k celkovému zvyšování výkonnostní úrovně 
slovenského fotbalu.

V tomto smyslu jde o pozoruhodný počin UFTS, 
která se tím zařadila mezi ty evropské fotbalové 
trenérské organizace, jež tuto platformu již svým 
trenérům a zájemcům o trenérské řemeslo nabízejí.

Po této prezentaci vystoupil zástupce zahranič-
ní firmy TAKTIKFOL Juergen Zinsmeister, 
který představil produkci této firmy, která je zamě-
řena na didaktické a metodické pomůcky a nástroje, 
které trenéři ke své činnosti potřebují.

Program poté pokračoval vystoupením Dany-
ho Rysera, trenéra švýcarských mistrů světa 
hráčů U17 v roce 2011, bývalého technického ře-
ditele Švýcarského fotbalového svazu a současného 
technického instruktora UEFA a FIFA. Jako člen 
UEFA expertní skupiny, která analyzovala Euro 
2016, se zaměřil nejen na současné trendy typic-
kých presinkových taktik ve vývoji tohoto fenome-
nu, které se na letošní největší evropské fotbalové 

akci objevily, ale současně popsal i své odpolední 
praktické vystoupení, jež sledovalo didaktiku a me-
todiku nácviku presinkových taktik ve středu hřiště 
a poté v útočném pásmu.

Další zahraniční host, ing. Verner Lička, 
prezident Unie českých fotbalových trenérů, zvolil 
specifické a současně klíčové podtéma presinku, 
přepínání při presinku, které rozhodujícím způso-
bem ovlivňovalo kvalitu tohoto herního fenomenu 
současnosti nejen na Euru v letošním roce, ale bude 
stále důležitější ve vývoji výkonnostní úrovně fot-
balu i v dalším vývoji.

Praktická část
Odpolední program již plně patřil praktickým 

demonstracím.

Dany Ryser s prvoligovým týmem AS Tren-
čín nabídl skvělou ukázku nácviku uplatnění pre-
sinku ve střední a útočné zóně. Bylo zřejmé, že 
prezentér čerpal ze svých bohatých praktických 
zkušeností, jež získal a i nadále získává ze své po-
zoruhodné trenérské kariéry, což se kromě jiného 
odrazilo i v tom, že demonstrující tým, v němž byla 
řada hráčů ze zahraničí, velmi rychle a pohotově 
reagoval na všechny pokyny a požadavky, jež byly 
Danym Ryserem požadovány.

Vystoupení ing.Vernera Ličky s týmem 
hráčů AS Trenčín U19, jak již bylo naznačeno, sle-
dovalo velmi významný moment při herní realiza-
ci presinku: proces přepínání. Precizní didaktické 

vedení a metodické uspořádání celé demonstrace 
nejen potvrdilo klíčový význam této hráčské do-
vednosti a schopnosti, ale také přebohaté trenérské 
zkušenosti, které do ní Verner Lička se svým pří-
značným entusiasmem vložil. 

Vystoupení obou zahraničních hostů znovu pro-
kázalo, jak je potřebné a důležité při podobných 
seminářích svěřit významná teoretická i praktická 
témata do rukou skutečných odborníků s meziná-
rodním renomé.

Závěr
Závěrečné slovo patřilo řediteli Sportovního 

centra Na Sihoti Trenčín, kde celá akce probíhala, 
Robertu Rybníčkovi, který vysoce ocenil úsi-
lí, které UFTS ve spolupráci s jeho centrem do celé 
akce vložilo.

Dlužno také připomenout, že tento mezinárod-
ní seminář byl manažersky velmi dobře připraven 
a veden čestným prezidentem UFTS Jarosla-
vem Jamborem, který v celé přípravě plně 
uplatnil svoje dlouholeté odborné zkušenosti 
a schopnosti.

V závěru je možné konstatovat, že UFTS výše 
uvedeným mezinárodním seminářem potvrdila ne-
jen svoji akceschopnost a odbornou kvalitu, ale 
pravděpodobně i založila tradici podobných semi-
nářů, z které by mohli čerpat slovenští fotbaloví 
trenéři i v budoucnu.
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Redakční poznámka:
Další podrobnosti je možné najít na webu UFTS.

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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Václav Mrázek,
Šéftrenér Regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje

Nahlédnutí do fotbalové 
Akademie Ajax Amsterdam

Akademie získávala své hlav-
ní rysy již v 70. letech, kdy 
trenér Rinus Michels začal 

uplatňovat principy tzv. totálního 
fotbalu, který klade vysoké nároky 
na technické dovednosti a kreativitu 
všech hráčů na hřišti. V týmu Michel-
se byl tenkrát i Johan Cruijff, který 
po skončení kariéry akademi výraz-
ně ovlivnil a stal se největší legendou 
v dějinách klubu. Další velkou posta-
vou sportovní filozofie v Ajaxu byl 
Louis van Gaal, který podle hlavního 
skauta mládeže Patricka Ladru celý 
klub včetně akademie „profesionali-
zoval“, nastavil detailní mechanismy 
a principy, podle kterých v současnos-
ti Akademie Ajaxu denně žije. 

Tréninkové centrum De Toe-
komst (Budoucnost) leží na východ-
ním okraji města. Slouží především 
ke sportovní přípravě všech družstev 
Ajaxu včetně prvního týmu, ale síd-
lí zde i vedení klubu. K dispozici je 
kompletní vybavení:
6x přírodní tráva
1x přírodní tráva 30 x 20 m 

(brankáři)
3x UMT
1x UMT krytá
1x malá UMT 25 x 15 m

1x kondiční aréna s UMT 75 x 70 m 
(powerhill)

1x hlavní budova s kompletním 
zázemím všech týmů, trenérů 
a vedení

1x restaurace
1x škola akademie

Filozofie
Akademie Ajaxu je jednoznačně 

zaměřena na výchovu hráčů indivi-
duálně silných v soubojích 1:1 v rov-
nováze se schopností spolupracovat. 
Preferované jsou individuality, které 
mají speciální schopnosti v některých 
dovednostech. Takový hráč má šanci 
uplatnění nejen v samotném Ajaxu, 
ale především v jakémkoli evropském 
klubu. Výchova a prodej hráčů do svě-
tového fotbalu je také strategií klubu.

Kdo chce pracovat v Akademii 
Ajaxu, musí se ztotožnit s filozofií 
klubu a přijmout její principy. Ta je 
z jednoho pohledu jednoduchá a zá-
roveň v řešení jednotlivých detailů 
na sebe navazujících částí v celek ve-
lice propracovaná a detailní. Samotní 
trenéři vkládají do předem určených 
mechanismů pouze svou osobnost, 
odbornost a oproti samotným hráčům 
mají minimální prostor ke kreativitě. 

Trenéři v akademii se drží takzva-
né RED LINE, kde se z 80 % podřizu-
jí předem nastavenému způsobu práce 
a pouze 20 % prostoru ovlivňují sami.

Všichni trenéři v průběhu týdne 
úzce spolupracují a netrénují pouze 
svůj tým. Navzájem se střídají v rám-
ci skupinových tréninků a v praxi tak 
vytvářejí jednu „pracovní skupinu“. 
U většiny týmů působí jako jeden 
z trenérů bývalý profesionální hráč, 
který hrál během své kariéry právě 
v Ajaxu. Ti se angažují především 
na skupinových trénincích s konkrét-
ním zaměřením. Přítomnost těchto 
fotbalových osobností přímo v ukáz-
kách výrazně přidává na efektivitě 
tréninků.

V současnosti můžete vidět v tré-
ninkovém centru kromě sportovního 
ředitele Marca Overmarse, celou řadu 
dalších slavných jmen:

Winstona Bogarda, Johnnyho 
Heitingu, Edwina van der Sara, 
Johna Bosmana, Simona Tahamata, 
Richarda Witschgeho.

Sportovní příprava 
Akademie je rozložena mezi ka-

tegorie od U8 do U21. Všechny týmy 
jsou rozděleny do tří skupin, aby 
k sobě měli hráči blíže především dle 
biologického věku. Tomu také odpo-
vídá tréninková organizace.
U8–U12 
U13–U16 
U17–U21 Jong 
A tým 

Na tréninky akademie sváží 
ze škol hráče z celého Amsterda-
mu a okolí na 50 mikrobusů. Hráči 
tak mohou plnohodnotně studovat 
a po vyučování mají zajištěný odvoz 
do tréninkového centra

Trenéři regionálních fotbalových aka
demií strávili týden od 26. 9. 2016 
do 1. 10. 2016 v nejlépe hodnocené 
evropské fotbalové Akademii Ajaxu 
Amsterdam. Hlavním průvodcem 
byl trenér České reprezentace 
U16 Václav Černý, jehož syn 
v dresu slavného klubu hraje 
a díky jehož skvělým vztahům se 
sportovním ředitelem Ajaxu Marcem 
Overmarsem měli trenéři otevřené 
dveře do všech oblastí akademie.
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Do kategorie U15 mají hráči pou-
ze odpolední tréninky, od U16 navíc 
dva dopolední. Všechny kategorie pak 
mají společnou volnou středu. Tu vy-
užívají trenéři k návštěvám partner-
ských klubů nebo pořádají sportovní 
a společenské akce přímo v areálu 
tréninkového centra.

Téma sportovní přípravy prezen-
toval trenérům bývalý profesionální 
hráč, nyní hlavní trenér U13–U16, 
Percy van Lierop.

V systému přípravy má hráč velký 
prostor pro vlastní kreativitu, stejně 
tak jsou základní činnosti, přihrávka 
a převzetí často drilované v opakují-
cích se kombinačních cvičeních. Vy-
soká úroveň dovedností dává hráčům 
prostor čelit tlaku soupeře například 
při presinku. Většina cvičení a pře-
devším her probíhá v obrovské rych-
losti. Ta má vliv na vysoké nasazení 
jednotlivých hráčů, tlak na rozhodo-
vací schopnosti a kvalitu zvládnutých 
dovedností. 

Jedním z principů tréninku je ne-
zahltit hráče četnými novými cviče-
ními, ale naopak stále se opakující-
mi v několika obměnách. Hráči tak 
dokážou činnosti provádět ve velké 
rychlosti, neustále se v nich zlepšovat. 
Cvičení mají stejný základ ve všech 
věkových kategoriích, proto nemají 
v Ajaxu problém s přechodem hráčů 
do jednotlivých týmů, nebo dokonce 
s rotací hráčů v tréninku mezi kate-
goriemi. 

Všechna cvičení vycházejí ze sa-
motné hry. Tím je hráči snadno doká-
žou navnímat a transferovat do samot-
ných herních cvičení a průpravných 
her, které napříč všemi kategoriemi 
obsahově v tréninku převládají. 
Preferované oblasti v tréninku, 
vycházející z filozofie hry Ajaxu:
ß Přihrávka v pohybu / převzetí 

do pohybu

ß Situace 1:1 / 2:1 
ß Práce s prostorem / poziční hra

Již zmiňované prolínání hráčů 
na základě biologického věku se 
uplatňuje především v první polovi-
ně týdne. Jednotlivé skupiny družstev 
trénují vždy ve stejný čas. V úvodní 
části, která je zároveň kondiční a pro-
bíhá v aréně „powerhill“ tak mohou 
trenéři vytvářet skupiny fyzicky 
podobně vyspělých hráčů. V úvo-
du hlavních částí tréninku probíhají 
skupinová cvičení s konkrétním za-
měřením pro jednotlivé posty a řady. 
Skupiny jsou také složené z hráčů 
několika věkových kategorií a vedou 
je většinou trenéři specializovaní 
na konkrétní činnosti. 

Týdenní program  
a obsah tréninků 
Po – 30 min KT, 100 min tech. sta-

noviště (přihrávky, hlavičkování, 
1:1, 2:1, zakončování)

Út – 30 min KT, 100 min tech / takt. 
cvičení, poziční hry

St – volno
Čt – 30 min KT, 100 min finální 

fáze, zakončování, hra
Pá – 30 min KT, 100 min finální 

fáze, zakončování, hra

Skauting
Výběr hráčů je v Ajaxu stejně dů-

ležitý jako sportovní příprava. Čes-
kým trenérům ho představil hlavní 
skaut mládeže Patrick Ladru. 

Ajax má již dlouhá léta 
vytvořená kritéria pro výběr 
a sledování hráčů s názvem 
T.I.P.S
T – Technique / technické dovednosti
I – Inside / herní myšlení
P- Personality / osobnost
S – Speed / rychlost

Pro každou část existuje deset 
kritérií, které jsou sledovány a vy-
hodnocovány. P a S jsou z velké části 
vrozené, T a I se ale dají stále rozvíjet.

Ajax Amsterdam se zaměřuje 
ve výběru v samotném Amsterdamu 
a sousedících pěti regionech v okru-
hu do 100 kilometrů. Spolupracuje 
celkem se šestačtyřiceti kluby, kde 
kromě dalších aktivit podporuje vzdě-

lávání trenérů nejmladších kategorií. 
Každou neděli organizuje akademie 
fotbalovou školičku přímo v areálu 
tréninkového centra.

Na výběru mládeže pracuje v Aja-
xu téměř devadesát skautů
1 – hlavní skaut (Patrick Ladru)
5 – regionální na plný úvazek
1 – vedlejší regiony, na plný úvazek 

(hráči U13 – U16)
12 – mezinárodní skauting
70 – dobrovolníci (fandové, přátelé 

klubu, odměna = oblečení, 
permanentky, cestovné)

ß Každý týden dostávají dobrovolní 
skauti program od hlavního skauta 
akademie.

ß V pondělí do 12 hod musí skauti 
dodat zprávy emailem hlavnímu 
skautovi.

ß V pondělí ve 14.30 schůzka všech 
profesionálních skautů s hlavním 
skautem, vyhodnocení.

ß V pátek schůzka profesionálních 
skautů s hlavním skautem, nastavení 
programu.

Vybraní hráči jsou zvaní do aka-
demie Ajaxu, jakmile jsou na ně vy-
tvořeny dva reporty s pozitivním vy-
hodnocením. Zařazeni jsou na 10–12 
dnů do své kategorie a jsou hodnoceni 
již samotnými trenéry dle T.I.P.S.

Ti, co uspějí, dostanou nabídku 
vstupu do nejlepší evropské fotbalo-
vé akademie.

Shrnutí
Po celý týden jsme se měli mož-

nost přesvědčit o funkčnosti systé-
mu, kterým Akademie Ajaxu Am-
sterdam „vyrábí“ skvělé fotbalisty 
pro vrcholový fotbal v celé Evropě. 
Propracovanost výběru, přivádění ta-
lentovaných dětí a následná jednota 
sportovní přípravy celé mládeže je 
naprosto zřejmá. Trenéři i hráči mají 
vytvořené skvělé podmínky, a mohou 
tak být po nich vyžadovány ty nejlepší 
výsledky. Přesto jsme necítili žádný 
tlak, dění v akademii běží klidně v pří-
jemné atmosféře, kterou několikrát bě-
hen našeho pobytu zpříjemnil i talent 
českého fotbalu a zdejší hráč prvního 
týmu Václav Černý. Akademie má 
skvěle zvládnutou organizaci, a ta 
podporuje efektivitu práce, která je 
při pohledu na šikovné hráče ve všech 
kategoriích ohromující.
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Percy van Lierop

Patrick Ladru

Poznámka
Článek neobsahuje graficky zpra-
covaná cvičení. Ta budou dostupná 
ve formátu videa a dostupná na 
webových stránkách regionálních 
fotbalových akademií:
rfaplzen.cz, rfajihlava.cz, rfateplice.
cz, rfapardubice.cz, rfacbudejovice.
cz, rfaolomouc.cz, rfakarvina.cz, 
rfabrno.cz 

Powerhill



PaedDr. Karel Večeřa, Mgr. Martin Horák
Fakulta sportovních studií, MU Brno

Benefity excentrického 
silového tréninku 
pro fotbalisty

Pojem „excentrický“ v našem případě nezna-
mená výstřední, ale vyjadřuje charakter cviče-
ní směrem od středu svalu. Pokud hmotnost 

zátěže překročí maximální sílu vyvinutou ve svalu, 
jak je tomu u excentrické svalové aktivity, je ozna-
čována jako „negativní práce“, protože sval absor-
buje energii v tomto zatíženém pohybu.

Teoretický vstup 
do problematiky

Bylo zjištěno, že mužští elitní fotbalisté nabě-
hají 8–12 km během hry v závislosti na týmové 
roli, životosprávě a aerobní kapacitě. V rámci toho 
dochází ke sprintu přibližně každých 90 sekund, 
z nichž každý trvá průměrně 2–4 s. Sprint před-
stavuje 1–11 % z celkové naběhané vzdálenosti 
v zápase, což odpovídá 0,5–3,0 % efektivní hrací 
doby – doby, kdy má mužstvo míč pod kontrolou. 
Během hry profesionální fotbalisté vykonají okolo 
50 změn směru, které zahrnují dlouhé silné stahy 
svalů na udržení rovnováhy a kontroly nad míčem. 
Proto se síla podílí významně na úrovni fotbalové 
hry. Byla také pozorována významná souvislost 
mezi jedním opakovacím maximem (1RM), zrych-
lením a rychlostí pohybu. Maximální síla v dřepu 
také určuje u fotbalistů výkon ve sprintu. Silné 
korelace jsou patrné ve všech aspektech 0–30m 
sprintů stejně jako u 10m shuttle-run testu a měření 
vertikálního výskoku. Zvýšená úroveň maximální 
síly a svalové kontrakce příslušných svalů nebo 
svalových skupin může vést ke zlepšení ve zrych-
lení v provádění různých dovedností nezbytných 
k fotbalovému výkonu, jako jsou rychlost změny 
směru, sprint či změna tempa. Excentrický trénink 
je nejefektivnějším způsobem rozvoje maximální 
síly. Hráč díky excentrickému tréninku může při 
krátkých sprintech získat výhodu několika desetin 
vteřiny a být efektivnější při soubojích ve vzduchu.

Excentrická kontrakce vede k prodloužení 
svalu, a to v situaci, kdy zatížení svalu je větší 
než vyvíjená síla. Důvodem tohoto zatížení může 
být například gravitace nebo supramaximální za-
tížení s hodnotami přesahujícími jedno opako-

vací maximum (1RM). Excentrická kontrakce je 
tzv. negativní (brzdivá) práce. Zátěž při kontrakci 
se pohybuje směrem dolů (ve směru gravitace). 
Svaly pohyb dolů brzdí a kontrolují, ne iniciují 
(decelerace). 

Důsledky excentrických 
kontrakcí

Dle teorie svalové kontrakce cross-bridge (pře-
místění aktinu a myozinu při svalové kontrakci) 
je síla vyvinutá svalstvem generována interakcí 
aktinu a myozinu, což má za následek převádě-
ní myofibrilárních proteinů vzájemně vůči sobě. 
Nicméně pokud jsou svalová vlákna prodloužena 
excentrickou kontrakcí, tak actomyozinové vazby 
jsou pravděpodobně narušeny mechanicky, než 
se odpoutají od závislosti na ATP. Toto cvičení 
nepochybně silně zatěžuje a namáhá zúčastněné 
struktury a může přispět k poškození tkáně, kte-
rá se zapojuje u excentrických kontrakcí. Četné 
strukturální abnormality jsou patrné ve svalech 
po cvičení, a to zejména po výkonu, který zahrnu-
je excentrické kontrakce. Projevem těchto změn, 
může být postupný nárůst bolestivosti zapojených 
svalů, který vrcholí 24–48 hodin po cvičení. Tento 
jev je znám jako zpožděný nástup bolesti svalů 
(DOMS – Delayed Onset Muscular Soreness). Stav 
se často objevuje po zapojení nových cvičení, která 
zahrnují excentrické kontrakce, a bolesti jsou utlu-
meny při následném opakovaném cvičení. Někteří 
výzkumníci se pokusili zjistit spojitost mezi zpož-
děným nástupem bolesti svalů a cvičením indu-
kované svalové a šlachové tkáně. Nárůst svalové 
síly, který vyplývá z excentrických kontrakcí, 
je spíše dosažen změnami v nervové aktivaci 
svalů než prostřednictvím hypertrofie. Přestože 
role nervových mechanismů nárůstu síly nejsou 
jedinečné jen u excentrických kontrakcí, relativní 
význam těchto mechanismů se zdá být větší pro 
tento druh činnosti. Toto zjištění naznačuje, že 
krátkodobé i dlouhodobé dopady zahrnující 
excentrické kontrakce v tréninkovém progra-
mu mohou vést k navození strukturální adap-

tace ve svalu a ke změnám nervových příkazů 
používaných pro řízení pohybu. Tyto adaptace 
mohou být také vyvolané jinými typy kontrakcí, ale 
nejvíce se zdají být maximalizovány excentrickými 
kontrakcemi.

Vliv excentrické kontrakce 
na svalovou sílu 

Svalovou sílu lze měřit různými způsoby. Nej-
častěji se měří maximální síla vyvinutá při izo-
metrické kontrakci nebo zjišťuje jedno opakovací 
maximum, pro jehož výpočet se běžně využívá 
Brzyckého formule:
Váha ÷ (1.0278 – [0.0278 × počet opakování]).
Svalovou sílu můžeme měřit i určením točivého 
momentu při kontrakci. Nárůst svalové síly závisí 
nejen na typu měření, ale také na tréninkovém pro-
gramu, při kterém byla síla měřena. Při excentrické 
kontrakci jsou svaly schopny vyvinout maximální 
sílu. V kontrakci se nejen aktivně zapojují svalová 
vlákna, ale pasivně také vazivová struktura sva-
lu. Hmotnost zátěže při excentrickém tréninku je 
podnětem pro nárůst síly a svalovou hypertrofii. 
Síla vyvíjená při excentrické kontrakci by měla 
být nejúčinnější pro rozvoj silových schopností. 
Při excentrickém cvičení dochází k většímu nárůs-
tu síly v poměru k tělesné hmotnosti u sportovců 
i netrénovaných jedinců. Nárůst svalové síly při 
excentrické kontrakci je o 10–13 % větší než při 
tréninku koncentrickou kontrakcí.

Metody 
excentrického 
tréninku nejčastěji 
využívané 
v tréninkovém 
procesu

Fotbal je komplexní, rychlostně-vytrvalostní kontaktní sport. Jedním z atributů 
jsou silové schopnosti, které rozhodují řadu soubojů na hřišti a jsou faktorem 
ovlivňujícím další pohybové schopnosti a dovednosti.
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Klasický excentrický 
trénink� cvičení�1

Excentrický trénink svou velikostí zátěže vy-
žaduje přítomnost další osoby nebo stroj uprave-
ný pro tento druh cvičení. Při koncentrické fázi je 
nutná pomoc dalšího cvičence pro zvednutí závaží 
do výchozí polohy. Poté cvičící kontrahuje sám 
vlastní silou a spouští závaží dolů a ve svalech 
probíhá excentrická kontrakce. V tzv. kritickém 
bodě dochází ke změně pákového mechanizmu, 
a proto cvičící v tomto bodě snese menší zátěž. 
Hmotnost zátěže nesmí přesáhnout maximum, 
které člověk zvládne v kritickém bodě. Zátěž by 
měla být tak velká, aby ji cvičící dokázal brzdit 
v celém rozsahu pohybu. Toto platí pro trénink 
v posilovně, netýká se metod funkčního tréninku.

Cvičení 1 – Bench press�(obr.�1,�2)
Základní poloha je leh na lavici, nohy jsou pev-

ně na zemi. Tělo kopíruje lavičku, hrudník tlačíme 
vzhůru a ramena jsou položena pevně na lavici. 
Šířka úchopu je taková, aby při dolní poloze pohybu 
svírala loketní a pažní kost pravý úhel. S nadmaxi-
mální váhou je potřeba asistence dalšího cvičence 
při sejmutí činky ze stojanu do výchozí polohy (ob-
rázek č. 1). Při spouštění činky na hrudník vyko-
náváme excentrickou kontrakci a snažíme se činku 
brzdit (obrázek č. 2). Při koncentrické fázi cviku 
nám partner musí znovu pomoci s vytlačením činky 
do výchozí polohy.
Hlavní zapojené svaly – velký prsní sval, malý 

prsní sval, přední strana deltového svalu. 
Sekundárně zapojené svaly – trojhlavý sval 

pažní, přední pilovitý sval, trapézový sval.
Nejčastější chyby – prohýbáni v oblasti bederní 

páteře.

Částečný excentrický 
(brzdivý) trénink� cvičení�2

Cvičení je vykonáváno pouze v určitém roz-
sahu, a to pouze do kritického bodu od začátku 
pohybu, nebo od kritického bodu ke konci pohybu. 
Výhodou je vyhnutí se kritickému bodu, tudíž člo-
věk dokáže ubrzdit daleko větší hmotnost než při 
celém pohybu a efektivněji rozvíjet silové schop-
nosti. Tento druh tréninku se doporučuje i jako 
prevence zranění svalů a šlach, která eliminuje 
negativně působící síly v kloubech při provádění 
specifických činností.

Cvičení 2 – Shyby se širokým 
úchopem�(obr.�3,�4)

V základní poloze je cvičenec přitažen k hraz-
dě v maximální koncentrické kontrakci s širokým 
úchopem (obrázek č. 3). Docílit této polohy se může 
různými způsoby, a to buď vyskočením na hrazdu, 
nebo s využitím pevného vyvýšeného podstavce. 
Silově vybavení jedinci si mohou vzít i zátěž, která 
se dá připevnit  okolo pasu, a zvýšit tak hmotnost 
působící na svaly. Při spouštění dochází k excentric-
ké kontrakci a cílem je tento pohyb brzdit (obrázek 
č. 4). Pro lepší držení těla je vhodné pokrčit nohy 
a překřížit je.
Hlavní zapojené svaly – široký sval zádový, velký 

oblý sval, podlopatkový sval, rhombické svaly.
Sekundárně zapojené svaly – dvojhlavý sval paž-

ní, trojhlavý sval pažní, velký prsní sval, malý 
prsní sval.

Nejčastější chyby – nestabilní poloha (komíhání, 
rotace), záklon hlavy.
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1 Výchozí�poloha

2 Spouštění�činky�na�hrudník�(excentrická�kontrakce)

3 Základní�poloha�pro�shyb 4 Excentrická�kontrakce�při�spouštění�dolů



Excentrický trénink 2/1 
(dvě nahoru, jedna dolů) 
 cvičení�3,�4,�5,�6

Tento způsob posilování se využívá v nepřítom-
nosti partnera, který jinak vypomáhá při koncentric-
ké fázi cvičení se zdvihem činky nebo části stroje. 
Koncentrickou fázi cvičení vykonáváme oběma 
končetinami a excentrickou fázi pouze jednou. 

Cvičení 3 – Leg press 2/1�(obr.�5,�6)
Leg press je obdobou dřepu, ale jeho provedení 

je při pevné stabilizaci těla, a není tak zapojeno tolik 
svalových skupin, jako je potřeba při klasickém dře-
pu. Leg press opravdu zatěžuje primárně jen svaly 
dolních končetin. Techniku 2/1 lze u leg pressu vyu-
žít, a tudíž není potřebná dopomoc. Základní poloha 
je leh na lavici a opřená záda. Nohy jsou opřeny 
o desku leg pressu na šířku pánve (obrázek č. 5). 
Excentrická kontrakce se provádí jednou nohou, 
druhá je pokrčená a nepracuje (obrázek č. 6). Po do-
končení cviku se druhá noha znovu opře o desku 
a společně vytlačí závaží do výchozí polohy. Nohy 
se po 3 až 6 opakováních vystřídají.
Hlavní zapojené svaly – čtyřhlavý sval stehenní.
Sekundárně zapojené svaly – hamstringy, velký 

sval hýžďový, trojhlavý sval lýtkový.
Nejčastější chyby – široký postoj, tlak špičkami 

nohou, vytočení špiček od sebe.

Cvičení 4 – Předkopávání 2/1 (obr.�7,�8)
Předkopávání je díky izolaci těla primárně za-

měřeno na jednu svalovou skupinu. V tomto případě 
na čtyřhlavý sval stehenní. Výchozí poloha je sed 
na stroji tak, aby celá záda byla opřená a hýždě 
a hamstringy spočívaly na co největší ploše sedadla. 
V koncentrické kontrakci předkopávají obě nohy 
současně (obrázek č. 7) a při excentrické kontrakci 
spouští závaží pouze jedna noha. Druhá je pokrčená 
a nevykonává práci (obrázek č. 8). Nohy se pro 
excentrickou kontrakci vystřídají po 3 až 6 opa-
kováních.
Hlavní zapojené svaly – čtyřhlavý sval stehenní.
Sekundárně zapojené svaly – žádné.
Nejčastější chyby – pohyb tělem, nevhodné 

nastavení sedačky.
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5 Základní�poloha�na�leg�pressu

6 Excentrická�kontrakce�jednou�nohou

7 Výchozí�poloha�předkopávání 8 Excentrická�kontrakce�jednou�nohou



Cvičení 5 – Dřep na jedné noze 2/1 
(obr.�9,�10)

Pro tento cvik využijeme multipress. Dřep je zá-
kladní cvik, ale z hlediska provedení patří mezi nej-
náročnější. Při excentrickém dřepu s volnou činkou 
se aktivuje hluboký stabilizační systém, a zapojuje 
se tak více svalů. Je ale nutná pomoc minimálně 
dalších dvou lidí. Multipress je tak vhodnou alter-
nativou. Při dřepu 2/1 je výchozí poloha mírný stoj 
rozkročný na šířku pánve a činka opřená o ramena. 
Stoj je mírně před vertikální osou pohybu činky, 
a záda jsou tak o ni opřená (obrázek č. 9). Při ex-
centrické kontrakci pracuje pouze jedna noha, druhá 
je pokrčená a necvičí (obrázek č. 10). Při dokončení 
cviku druhá noha pomůže první vytlačit v koncent-
rické kontrakci činku zpět nahoru. Nohy se střídají 
po provedení 3 až 6 opakováních.
Hlavní zapojené svaly – čtyřhlavý sval stehenní, 

hýžďové svaly.
Sekundárně zapojené svaly – hamstringy.
Nejčastější chyby – vytáčení špičky, zvedání 

paty. 

Cvičení 6 – Zakopávání 2/1 (obr.�11,�12)
Zakopávání je izolovaným cvikem zaměřeným 

na hamstringy. Důležité je správné nastavení válce 
stroje tak, aby byl v oblasti kotníků. Při koncent-
rické kontrakci pracují obě nohy společně (obrázek 
č. 11). Při excentrické kontrakci pracuje pouze jed-
na noha a spouští brzdivým pohybem válec dolů 
a druhá je volně natažená (obrázek č. 12). Nohy se 
střídají po 3 až 6 opakováních.
Hlavní zapojené svaly – hamstringy.
Sekundárně zapojené svaly – žádné.
Nejčastější chyby – špatné nastavení válce, 

vystrčení hýždí.
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Využití excentrického 
tréninku ve fotbalu

Excentrický silový trénink je dlouhodobě uží-
ván v mnoha sportovních odvětvích, ale co se týče 
fotbalu, je tato metoda poměrně mladá a málo vy-
užívaná. Trendem dnešní doby je mít co nejkom-
plexnější hráče a rozvoj silových schopností toto 
směřování jednoznačně podporuje. Fotbal je kolek-
tivní sport a excentrický trénink při některých cvi-
čeních vyžaduje pomoc partnera při koncentrické 
kontrakci. Oblíbenou metodou v současnosti je 2/1 
(dvě nahoru/jedna dolů). Ve fotbale se dominantně 
využívají svaly dolních končetin, ale k efektivní 
realizaci pohybu by hráči měli stimulovat svaly 
celého těla. Posilovat všechny svalové skupiny je 
také nutné proto, aby nedocházelo ke svalovým 
dysbalancím. 

Příklad manipulace se zatížením 
při excentrickém tréninku:
ß 2–4 série na stanovišti
ß odpor cca 105–120 % 1 RM
ß 3–6 opakování
ß IOS 3–5´ (mezi sériemi) IOC 3–5´ (mezi cviky)
ß rychlost pomalá

Svaly po excentrickém posilování musí re-
generovat minimálně 48 až 72 hodin do dalšího 

stejně intenzivního tréninku. Jedná se v zásadě 
o elegantní a snadno proveditelné řešení situace, 
kdy jsme pro rozvoj maximální síly sami. Jako 
hlavní výhodu autoři uvádí prevenci muskuloske-
letálních zranění a zvýšení svalového potenciálu 
zranění.

Pro excentrický trénink je nutná svalová 
připravenost, a proto bychom jej doporučili 
zařadit do druhé poloviny přípravného obdo-
bí fotbalistů. Z hlediska mikrocyklu je nutná 
přibližně 48hodinová regenerace z důvodu 
vyčerpání glykogenových zásob. Proto by ná-
sledující dva dny po excentrickém cvičení měl 
probíhat trénink maximálně ve střední inten-
zitě zatížení.

Závěr
Excentrický trénink
ß vyvolává významné fyziologické adaptace, které 

umožňují svalu generovat větší sílu, 
ß zvyšuje expresi hormonu IGF - I, který je spouš-

těčem hypertrofie a má pozitivní vliv na syntézu 
proteinů nutnou k hypertrofii, 

ß zlepšuje aktivaci svalů. Současně udržuje vhodný 
poměr mezi testosteronem a kortizolem, a zabra-
ňuje tak katabolismu,

ß zvyšuje pevnost svalového vlákna a pozitivně sti-
muluje tvorbu kosterních minerálů,

ß zlepšuje reakční síly a výrazně snižuje zpožděný 
nástup svalové bolesti. 

Je to nejefektivnější způsob zvýšení síly při 
myofibrilární hypertrofii. Pozitivní transfer ma-
ximální síly můžeme pozorovat u různých druhů 
rychlosti i vertikálního výskoku. 

Jedná se o faktory, které jsou užitečné pro fot-
balový výkon. Uvedené benefity mohou výrazně 
přispět k progresu výkonosti hráče. Celkově lze 
konstatovat, že excentrický trénink přináší pro 
fotbalový výkon neporovnatelně více benefitů než 
rizik. 

Excentrické cvičení se doporučuje nasazovat 
pouze u dobře silově připravených hráčů s ukon-
čeným kosterním vývojem.
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Pavlína Kalčíková,
fyzioterapeut Regionální fotbalové akademie FAČR v Plzni

Úloha fyzioterapeuta 
v RFA FAČR

V tomto článku jsme se zaměříme na proble‑
matiku prevence a budování návyku péče 
o vlastní zdraví u kategorie starších žáků 

(12–15 let), na rozdíly mezi dětskými a dospělými 
hráči a také na to, jak s touto problematikou pracu‑
jí fyzioterapeuti v Regionální fotbalové Akademii 
v Plzni.

Dítě není malý dospělý
Chybou by bylo nahlížet na děti a dospívající 

hráče jako na zmenšenou verzi dospělých. V pro‑
cesu růstu a dospívání probíhá celá řada specific‑
kých procesů, které výrazně ovlivňují  jednotlivé 
fáze vývoje. 

Významné rozdíly mezi dospívajícím jedincem 
a dospělým jsou ve struktuře kostí. Kost u dětí ještě 
není zcela dotvořena a zejména růstové části dět‑
ského skeletu jsou více náchylné na zranění, než  
jsou v tomto období šlachy a svaly. U dospělých 
je tomu naopak. 

Nejnáchylnější  části  dětské  kostry  jsou 
epifýzy (růstové oblasti) dlouhých kostí, apofýzy 
(osifikační část kosti) a růstové chrupavky. Hovoří 
se o růstových problémech (např. Osgood Schlatter) 
u  dospívajících  sportovců,  které  se  projevují 
právě ve výše zmíněných  růstových oblastech. 
Příčinou  potíží  však  zřídka  kdy  bývá  samotná 
růstová oblast, např. apofýza patní kosti, na vině 
bývá spíše porušená biomechanika pohybu, která 
způsobí přetížení a mikrotraumata v kombinaci 
s lokálním zánětem dané oblasti, což se projeví 
jako bolest. Biomechanické přetížení se vyskytuje 
i  u  dospělého  sportovce.  Projeví  se  však  spíše 
jako svalové poranění, poranění svalových úponů 
případně jaké časnější degenerativní opotřebení 
kloubů.

Odlišnost dětských kostí má však i své výhody. 
Dětská kost  je pružnější a  také hojení poraněné 
kostní tkáně je výrazně lepší než u dospělého je‑
dince.

Zranění nevzniká 
náhodně 

Příčinou nekontaktních zranění není náhoda ani 
smůla, jsou důsledkem chybného pohybového cho‑
vání. K poruše pohybových stereotypů může dojít 
kdykoliv v průběhu celého vývoje jedince. Porucha 
motorického vývoje dítěte v prvním roce života, malá 
pestrost pohybových podnětů v období zrání mozku 
dítěte, ranná specializace,  chyba v tréninkovém pro‑
cesu, strukturální změny na kostech, vrozené anato‑
mické predispozice  a  kombinace všech zmíněných 
příčin vedou k narušení ideálních pohybových vzor‑
ců, které vyústí dříve či později ve zranění. 

Pokud budeme  na  zranění  v  jakémkoliv  vě‑
kovém období nahlížet izolovaně, např.  jen jako 
na bolest kolene, a nepřijmeme myšlenku, že každý 
kloub je neodmyslitelnou součástí celého kloub‑
ně‑svalového systému zatěžovaného v určitém opa‑
kujícím se pohybovém stereotypu, docílíme možná 
ústupu bolesti, je ale velká pravděpodobnost, že se 
problém vrátí (opakované bolesti beder, distenze 
hamstringů apod.), a co víc, dále na sebe bude naba‑
lovat další a další přidružené obtíže. Pro představu 
zjednodušeně uvedeme příklad nedostatečné flexi‑
bility bedrokyčlostehenního svalu, která způsobu‑
je klopení pánve vpřed, tím se prohlubuje bederní 
lordoza, zvyšuje se napětí bederních vzpřimovačů 
a svalů zadní strany stehen, které vyřadí z funkce 
hýžďové svaly a dostaneme se do bludného kruhu 
svalových poranění, bolestí beder a ve výsledku až 
ke snížení rychlosti hráče. 

V období dospívání se k narušeným pohybovým 
stereotypům přidávají ještě hormonální změny, fáze 
růstového spurtu, tělesná disproporčnost a změny 
metabolismu. Je zásadní všechny tyto vlivy respek‑
tovat a individuálně uzpůsobit tréninkový proces. 
Přehlížení těchto aspektů vývoje hráče může vést 
ke zvýšenému riziku úrazů, deformitám kostí u nad‑
měrně zatěžovaných hráčů, narušení imunity a dal‑
ším problémům. 

Fyzioterapeut v RFA Plzeň
Úkolem fyzioterapeuta, který pracuje se spor‑

tovci je nejen postarat se, v součinnosti s  lékaři 
o hráče, pokud je zraněný, ale také dbát na prevenci 
a některým, zejména nekontaktním zraněním pre‑
ventivními programy předcházet. Čím jsou hráči 
mladší, tím více by se měl fyzioterapeut soustředit 
na vytvoření návyků prevence o vlastní zdraví, kte‑
rá, pokud ji hráči přijmou jako přirozenou součást 
tréninkového procesu, bude pro ně benefitem v další 
hráčské kariéře i běžném životě. 

Fyzioterapeut nese za „své“ hráče zodpověd‑
nost.  Jeho  rozhodnutí  nesmí  ohrozit  zdravotní 
budoucnost hráče. Ve fotbale je to hlavně ambice 
a urychlený návrat  do tréninkového procesu, které 
mohou hráče negativně do budoucna ovlivnit, a ty 
by u dospělých, natož v žákovských a dorostenec‑
kých kategoriích neměly mít svůj prostor. 

V rámci RFA fyzioterapeut spolupracuje také 
s psychologem a nutričním poradcem, protože jak 
psychická pohoda, tak kvalita stravování úzce sou‑
visí se zdravým vývojem hráčů. 

V rámci akademií preventivní program obo‑
hacuje psycholožka PhDr. Marta Boučková, která 
spolupracuje s Regionálními fotbalovými Akade‑
miemi od jejich samotného vzniku. Přináší pohled 
na hráče, který trenérům a celému realizačnímu 
týmu bývá často utajen. Spolupráce s psychologem 
nezahrnuje jen řešení akutních případů (rodinné 
problémy, problémy ve škole apod., ale napomáhá 
realizačnímu týmu také návodem, jak s jednotlivý‑
mi hráči efektivně komunikovat. 

Neméně důležitou osobou Regionálních fotba‑
lových Akademií je i RNDr. Pavel Suchánek, který 
nastavil kompletní stravovací režim. 

Děti potřebují pro zdravý růst spoustu ener‑
gie. Přidáme‑li k tomu ještě zvýšenou pohybovou 
zátěž, narůstá potřeba krytí energie dvojnásobně. 
Dostatečné množství a vyvážená skladba stravy 

Fotbal je sport, který na celém světě hrají miliony registrovaných hráčů. 
Téměř polovina z nich jsou hráči do 18 let. Dle statistik FIFA za jeden rok 
každý z hráčů utrpí v průměru dvě zranění. Čím jsou hráči mladší, tím bývá 
výpadek ze sportovní činnosti delší. Počet zranění narůstá s věkem s tím, 
jak se zvyšuje intenzita zátěže a hra se zrychluje. Od 17 let je míra rizika 
poranění stejná jako u dospělých hráčů (zdroj FIFA).
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v  pravidelném  stravovacím  režim  je  vhodnou 
cestou k pokrytí energetické potřeby v průběhu 
celého dne. 

Stravovací  režim  akademií  zahrnuje  6–8  jí‑
del denně. Pokud začíná výuka od 7 hodin ráno, 
musí hráči lehce posnídat ještě před první hodinou 
nebo tréninkem. Standardně je snídaně ve škole 
pro všechny akademiky od 7.30 až 7.55, o velké 
přestávce svačina a od cca 12 hodin do 13.30 jsou 
obědy dle rozvrhu tříd. Po tréninku čeká hráče další 
svačina, doma nebo na internátu večeře a před spa‑
ním ještě druhá večeře složená zejména z bílkovin. 
Jsou‑li mezi obědem a tréninkem tři hodiny a více, 
dostávají hráči tyčinku vhodnou před sportovní zá‑
těží. V průměru tedy hráči doplňují energii každé 
dvě hodiny.

Konkretizace náplně spolupráce s oběma výše 
zmíněnými odborníky je nad rámec tohoto článku, 
avšak její zmínění jako podstatné součásti zdravotně 
preventivního působení v akademiích je nezbytné. 

Týden v akademii začíná rekondičním dnem. 
Ten  je  věnován  aktuálnímu  zdravotnímu  stavu 
hráčů, prevenci a rekondičnímu cvičení. Pondělní 
program zahrnuje hodinu bazénu a hodin kompen‑
začních cvičení s fyzioterapeutem (viz obrázek 
č. 1). Účastní se ho také všichni trenéři, kteří pomá‑
hají hráčům s korekcí jednotlivých cviků. Cvičení 
se zaměřují na uvolnění svalů pomocí blackrollů 
a na protažení všech zatěžovaných svalových partií. 
Na to navazuje cvičení ve vývojových řadách, které 
slouží mimo jiné k rozvoji vnímání vlastního těla 
a optimalizaci biomechaniky pohybu. Volíme spíše 
méně cviků a nižší počet opakování se snahou o na‑
učení se precizního provedení cviku s uvědomová‑
ním si vlastního těla. Po zvládnutí technické stránky 
se snažíme zařadit dané prvky do fotbalové praxe.

Pondělní odpoledne slouží k řešení aktuálních 
zdravotních problémů  z víkendu, kontrolám zraně‑
ných z předchozího týdne a také kontrolám hráčů 
nezraněných, se kterými se pracuje na předcházení 
zdravotním obtížím. Aktuální informace o stavu hrá‑
čů slouží fyzioterapeutům i trenérům pro plánování 

průběhu celého týdne. Info o stavu hráčů se také 
koncem každého týdne odesílá do jednotlivých klubů 
s konkrétním doporučením víkendového programu.

V průběhu  týdne  jsou v  rámci  tréninkových 
jednotek do rozcvičení zařazeny preventivní cviky, 
jako jsou například nordic hamstrings pro excentric‑
kou sílu hamstringů (viz obrázek č. 2), izolovaná 
hybnost kyčelního kloubu a excentrická síla adduk‑
torů v odvalení (viz obrázek č. 3) a dynamická 
stabilizace pánve – medvěd (viz obrázek č. 4). 
Hráči  tím v malém počtu opakování pravidelně 

aktivují vybrané rizikové partie. V závěru každé 
tréninkové jednotky má své místo organizované 
uvolnění a krátké protažení nejvíce zatěžovaných 
svalových skupin. 

Fyzioterapeut se účastní většiny tréninkových 
jednotek. V jejich průběhu pracuje s celým týmem, 
skupinami nebo se věnuje zraněným hráčům. 

Dojde‑li k poranění hráče, poskytuje RFA Plzeň 
v součinnosti s FN Plzeň a dalšími zdravotnický‑
mi subjekty zdravotní zajištění pro všechny hrá‑
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če. Rehabilitace v RFA se zaměřuje 
na minimalizaci následků poranění, 
včasnou rehabilitaci a zjištění příčin 
vzniku nekontaktních poranění (viz 
obrázek č. 5). Rehabilitační plán vždy 
postihuje nejen poraněnou oblast, ale 
tělo jako integrovaný celek, kde každý 
kloub a sval mají svoje místo a funkci. 

Zranění hráči absolvují  tréninky 
v  omezeném  režimu  podle  svého 
aktuálního stavu. V momentě, kdy 
může zraněný alespoň částečně tré‑
novat na hrišti s míčem, přebírá hráče 
trenér na individuální trénink. Do té 
doby cvičí s fyzioterapeutem, ve dvo‑
jicích nebo individuálně. Do trénin‑
kových  jednotek  rekonvalescentů  
patří také individuální cviky. Ty jsou 
navrhovány každému hráči na zákla‑
dě  komplexního  kineziologického 
rozboru, který hráči absolvují před 
vstupem do RFA. Individuální cviky 
cílí  na korekci  chybných hybných 
stereotypů a jsou určeny nejen pro 
období rekonvalescence, ale zejména 
pro pravidelné cvičení doma. Provedení cviků je 
kontrolováno a upravováno dle změny stavu hráče. 

Jako  další  preventivní  nástroje  používáme 
v RFA Plzeň sledování vývoje růstu hráče a sle‑
dování tělesného složení. Obojí je důležité nejen 
z pohledu akcelerace růstu a tzv. růstových spurtů, 
ale také zpomalení růstu, které může být odrazem 
chronického onemocnění, dlouhodobého vyčerpání 
organismu nebo hormonální poruchy. U tělesného 
složení pracujeme nejvíce s vývojem celkové váhy 
a zejména pak svalové hmoty. Hlídáme také procen‑
to tuku, aby nebylo ani příliš vysoké, ale ani příliš 

nízké, protože dospívající organismus potřebuje 
dostatek tuku pro správný vývoj.

Vzhledem k tomu, že v Regionálních fotbalo‑
vých Akademiích jsou hráči od 12 do 15 let, pro‑
chází v tomto období někteří prvními roky puberty 
a s tím spojeným druhým růstovým výšvihem, kdy 
hráči vyrostou i o více než 10 cm za rok. Proto 
hráče každý měsíc měříme a sledujeme přírůstky 
výšky. kový proces. Pokud je zapotřebí, individu‑
álně upravujeme trénin

Jen zdravý hráč je schopen plně trénovat a tím 
se posouvat ve všech aspektech sportovní přípravy.

Se vznikem RFA se zvyšuje hráčům počet ho‑
din rozšířené tělesné výchovy na 8 hodin týdně. 
Přestože se jedná převážně o nespecifickou náplň 
těchto hodin, připočteme‑li k  tomu absolvované 
tréninkové jednotky, dostaneme se až na 14 hodin 
sportovní přípravy týdně. Je zřejmé, že chceme‑li 
zvýšit zátěž, musíme jí  také adekvátně vykom‑
penzovat. Připustíme‑li k  tomu další fakt  tohoto 
věkového období, jakým je puberta a sní spojené 
tělesné změny, musíme se snažit minimalizovat 
riziko poranění všemi dostupnými prostředky. A to 
je každodenní náplní práce fyzioterapeuta v RFA 
FAČR.
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Petr Košik, FC Viktoria Plzeň
Katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni

Monitoring výkonu 
sportovce a současné 
technologie ve fotbale
na základě zkušeností ze stáže v USA

Dozvíte se také více o monitoringu spánkové 
aktivity a kvality spánku sportovců a bene
fitech, které analýza takových dat poskytuje 

sportovci, trenérovi i dalším členům realizačního 
týmu. 

Petr Košik strávil jako Visiting Coach podzimní 
sezónu 2015 v týmu Seminoles na Univerzitě Flo
rida State – vítězek Národního univerzitního šam
pionátu USA (NCAA). „Jeho“ tým odehrál celkem 
25 utkání, stal se vítězem Atlantické konference 
(ACC), postoupil do finálových bojů mistrovství 
USA a skončil na druhém místě v hodnocení všech 
333 ženských univerzitních týmů nejvyšší Divize 
I. Autor spolupracuje na společných projektech 
vědeckého výzkumu katedry tělesné a sportovní 
výchovy FPE ZČU v Plzni a Institutu sportovních 
studií a medicíny Florida State v USA (obr. 1).

Od okresního přeboru 
až po 1.fotbalovou ligu

Samozřejmě že i já jsem milovník dnes již 
kultovního seriálu a celovečerního filmu Okresní 
přebor. Každý, kdo fotbal hrál alespoň jednou v ži
votě, zažil něco z toho, co je v této filmové klasice 
úžasně a s humorem prezentováno. Pepik Hnátek 
a samozřejmě Jirka Luňák věrně ztvárňují všechno, 
co známe. A také skoro všechno, jak by to opravdu 
být nemělo. A proto se seriálem bavíme, až nám 
leckdy tečou slzy smíchu po tváři.

Ruku na srdce. Asi si říkáte, že jako současní 
trenéři, ti licencovaní a vzdělaní, jsme přece jen 
někde jinde. Dnes už není slyšet, jak trenér haleká 
nadšením, že má na trénink nachystané trojúhelní

ky, jak to viděl na videu slavného Bayernu či jak 
to okoukal u trenéra Vrby. A pokud trénink oko
pírovaný z videa selže, tak jdeme běhat kolečka. 
Anebo je to jinak?

Jak na tom dnes doopravdy 
fotbaloví trenéři jsou?

Prvním a základním faktorem je kvalitativní úro
veň trenérů. Ve výkonnostním i vrcholovém fotba
le se neustále zvyšuje. FAČR má vlastní systém 
vzdělávání, který produkuje držitele jednotlivých 
licencí. Přichází vlna nových a mladých trenérů, 
kteří jsou navíc i absolventy některé z vysokých 
škol připravující sportovní specialisty a pedagogy. 
Řada trenérů se intenzivně věnuje samostudiu (tím 
nemyslím kopírování cvičení na YouTubu), rozšiřu
jícímu studiu a účastní se školení a stáží. Na druhou 
stranu je v klubech k vidění stále ještě mnoho „sta
rých harcovníků“, kteří se opírají o zkušenost (hráli 
divizi a fotbal dělají dvacet let), ale popravdě, vlak 
moderního fotbalu a sportovní přípravy jim dávno 
ujel. Je potřeba jít a hledat nové cesty. A najít ty, 
kteří jsou schopni vydat se svojí cestou.

Ale i když má klub trenéra, který chápe, že v ne
ustále se měnícím a vyvíjejícím se prostředí nelze 
dělat dokola věci stejně jako před lety a možná do
konce ani jako před měsíci, ale je nutné se neustále 
učit a rozvíjet, nemusí to ještě českému fotbalu sta
čit, abychom se mohli pokusit úspěšně srovnávat 
s výsledky fotbalových velmocí 21. století.

Druhým, a neméně důležitým faktorem, je pro
středí, ve kterém trenér a klub působí. Opravdu se 
nechci nikoho dotknout, ale zamysleme se, v kte

rých oblastech máme blíž k již zmíněnému „okre
su“, než ke světové špičce. 

Na druhou stranu i sebevzdělanější a kvalitní 
trenér musí pracovat pouze v rámci možností, jaké 
mu jeho fotbalová asociace a klub umožňují. Zá
kladním limitujícím faktorem jsou, kromě způsobu 
našeho myšlení, nejčastěji finance. Úroveň myšlení 
je vázána na úroveň vzdělání a znalostí současných 
možností ve světě vědy a sportu.

Krátké porovnání kvality prostředí 
a analýza důsledků rozdílů 
ve sportovní přípravě na základě 
technologického zázemí 
fotbalových klubů v USA a ČR

Protože pro účely tohoto článku nelze porovná
vat dva konkrétní subjekty v USA a v ČR (nebylo 
by to vůči konkrétním klubům fér), musím pro po
rovnání zobecnit své poznatky jak z Ameriky, tak 
z ČR. V USA jsem měl možnost navštívit celkem 
tři univerzitní týmy. Kromě Florida State, kde jsem 
působil, jsem se seznámil s prostředím University 
of Central Florida v Orlandu a University of South 
Florida v Tampě. Krátce jsem měl možnost navštívit 
také University of Florida v Gainesvillu a profe
sionální tým MLS Orlando City. Podmínky, jaké 
máme k dispozici v (nejen) ženském fotbale v Čes
ku, známe všichni.

Jak jsem již uvedl v předchozím článku, v USA 
se očekává, že trenéři budou držiteli fotbalové li
cence (alespoň úrovně B), ale mnohem důležitější 
podmínkou je vysokoškolské vzdělání z „oboru“ 
(sport, sportovní management, sportovní pedago

V tomto článku, který navazuje na již publikovaný příspěvek v letošním 
prvním čísle časopisu Fotbal a trénink, ve kterém se autor analyticky zaměřil 
na prostředí amerického ženského fotbalu, se chce plzeňský trenér ženského 
fotbalu Petr Košik podělit o zkušenost s využitím moderní technologie 
monitoringu výkonu a analýz dat získaných v rámci měření soutěžního výkonu 
nebo tréninkových jednotek. 
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gika, zdravotní či lékařská studia apod.) V porov
nání tak tamní trenéři vycházejí lépe připraveni pro 
práci se složkami výkonu, a to zejména v oblasti 
kondiční, kde se důkladně analyzuje fyzický stav 
sportovce, a hlavně psychologické přípravy. Obě 
tyto složky jsou tamní odbornou veřejností mno
hem více akceptovány a akcentovány než v našich 
krajích. Jsou také mnohem více podporovány vy
užíváním dostupných technologií. V oblasti tak-
tické přípravy se zase více pracuje s obsáhlými 
a důkladnými analýzami taktiky, strategií a herních 
situací v samotných zápasech. Tady mají američtí 
trenéři opravdu velký náskok hlavně díky techno
logiím, které hojně využívají. Pokud mohu hodnotit 
oblast technické přípravy, tam jsme na tom možná 
i o pověstný chloupek lépe, (přeci jen jsme ten ev
ropský fotbal kdysi hráli).

Summa summarum – technicky připravit tým, 
i jednotlivce zvládají zámořští i tuzemští trenéři 
přibližně stejně dobře. Kondiční příprava je v USA 
vedena, plánována a realizována na základě od
borných znalostí za současného vyhodnocování 
dat. U nás záleží na tom, zda trenérské vzdělání 
konkrétního trenéra zahrnuje znalosti z oblasti fy
ziologie, anatomie, kinantropologie, antropomoto
riky a dalších oborů. Například součástí studijního 
oboru Licence A UEFA je, mimo jiné, vzdělávání 
v oblasti fyziologie zátěže. Licencovaný trenér by 
měl znát principy zatěžování v tréninku, odpoví
dající energetické krytí a další aspekty tréninkové
ho procesu. Ale je, až na výjimky, odkázán pouze 
na vlastní vyhodnocení, odhad, stopky, v lepším 
případě sporttester. Dnes je již v řadě týmů (i u nás) 
využívána monitorovací technologie, která dokáže 
nasbírat neuvěřitelné množství dat, vyhodnotit je, 
porovnat, a pomáhá tak trenérovi několikanásobně 
zefektivnit tréninkový proces. Psychologická, či 
chceteli mentální příprava, je v ČR v absolutních 
počátcích. Ačkoli existuje řada ve světě uznávaných 
českých expertů, doma až na jednotlivé výjimky ne
jsou příliš akceptováni a využíváni. A pokud se dá 
souhlasit s tím, že ve sportu rozhodují detaily, mu
sím říci, že nám nechybí nějaký detail, ale schop
nosti a možnosti daleko více pracovat i v těchto 
podstatných a významných části sportovní přípravy. 
Jak už bylo uvedeno, týká se to zejména psycholo
gické, kondiční a částečně taktické přípravy. Tedy 
v oblastech týkajících se vnitřního prostředí jedince. 
Silně zaostáváme v technologickém vybavení pro 
získávání dat, v dovednostech a znalostech jejich 
zpracování a vyhodnocování a následné aplikace 
do tréninkového procesu. Ve výsledku tyto složky 
sportovní přípravy odsouváme do pozadí a realizu
jeme je v praxi málo, nebo vůbec ne. Tím se rozdíly 
nevyrovnávají, ale naopak. A my se přes veškerou 
snahu trenérů ostatním vzdalujeme.

Co nám tedy chybí?
Jakkoli oceňuji vzdělávací systém FAČR a po

važuji jej za potřebný a nezastupitelný, domnívám 
se, že existují v zásadě dvě možnosti. Trenéři by 
mohli, či spíše nutně měli, získat více znalostí 
i v dalších oborech (viz výše). To by znamenalo dal
ší a další rozšiřující vzdělávání nad úroveň trenér
ského licenčního studia. Druhou variantou je model, 
kdy trenér je zároveň manažerem a má ve svém 
realizačním týmu dostatek odborníků na jednotlivé 
specifické činnosti. Protože pokud platí, že pro tre
néra je lepší získat rozšiřující vzdělání nad úroveň 
licenčního vzdělávání, tak nejlepší je mít kolem 
sebe dostatek kooperujících specialistů pro jednot
livé složky sportovní přípravy. To by znamenalo 
větší zapojení specialistů do tréninkového procesu.

Jak FAČR v rámci licenčního studia, tak univer
zity v ČR jsou schopné produkovat v rámci svých 
vzdělávacích programů novou generaci odborníků 
s rozšířeným vědomostním základem. Chybí tedy 
dostupnost technologií a schopnost jejich efektivní
ho využívání (viz zejména v oblasti mentální, kon
diční a taktické přípravy). Nemáme strategie jejich 
pořízení, implementace, využívání a sdílení tam, 
kde jsou pro jednotlivé kluby finančně nedostupné.

Každého jako první napadne osvědčená mantra: 
nedostatek financí. Otázkou je, jak se český fotbal 
zachová v případě, že by se ukázalo, že potřebné 
zdroje jsou k dispozici a že náklady na využívá
ní technologií nemusí být nereálně drahé a nedo
stupné? Efekty plynoucí z využívání technologií 
pro jedince, pro kluby i pro celý český fotbal jsou 
více než zřejmé. Jak se bude měnit struktura reali
začního týmu? Model trenér + asistenti vs. trenér/ 
/manažer + specialisté (asistent, trenér brankářů, 
kondiční trenér, mentální kouč, fyzioterapeut, nut
riční specialista, obsluha technologie a zpracování 
dat atd.). A tak nezbývá než věřit, že jednoho dne 
bude rozhodnuto o investici do nákupu technolo
gií a jejich implementace ve prospěch klubů, a to 
hlavně mládežnických akademií týmů ve fázi jejich 
rozvoje. A že Česká republika, a nejen fotbal, ne

bude zaostávat proto, že jsme nezachytili nástup 
tohoto trendu včas.

Fotbalová technologická evoluce
Pojďme tedy nahlédnout pod pokličku spor

tovní přípravy ženského fotbalového univerzit
ního týmu. Získaný obraz je platný pro ženský 
i pro mužský fotbal. V USA a v dalších vyspělých 
státech neexistují podstatné rozdíly v přístupu 
k ženám a mužům. Obecné závěry lze aplikovat 
i na jiné sporty, nikoli jen na fotbal. Uvedené pří
klady představují krátkou exkurzi do světa spor
tovních technologií na základě osobní zkušenosti. 
Ve skutečnosti se nejedná o nic, co by se nutně 
drželo pod nějakou pokličkou. Naopak. Všech
ny technologie jsou volně dostupné na trhu a pro 
řadu týmů, klubů a akademií je jejich využívání už 
běžnou nutností a samozřejmostí. Krátce zmíním 
úzkou spolupráci realizačního a trenérského týmu 
se specialisty z oblastí sportovní medicíny, fyziote
rapie, s nutričními odborníky, kondičními a strenght 
kouči, o které jsem detailněji psal v prvním díle 
tohoto článku. Ti všichni se spolupodílejí na prá
ci ve prospěch týmu. Veškeré činnosti jsou velmi 
úzce zaměřeny na výsledky, samozřejmě s ohledem 
na zdraví sportovců. Aby bylo možné dlouhodobě 
dosahovat vynikajících výsledků a nepoškozovat 
zdraví jedincůsportovců, je vy užívání technologií 
pro monitoring, vyhodnocování a plánování výkonu 
logickou volbou. Vrcholový, či elitní sportovec je 
hodnota, do které byly postupně investovány peníze 
a lidské zdroje. Ochrana této investice a zvyšová
ní její hodnoty je důležitým aspektem současného 
globálního sportu. Pro představu – sport je druhým 
největším obchodním artiklem na světě. Světový 
obrat ve sportu je skoro 150 miliard dolarů ročně. 
A to představuje více než tři biliónů korun. Sport je 
také jednou z oblastí s největším nárůstem využívá
ní technologie, vědy, výzkumu a inovací.

Statistiky a výstupy z nich jsou k dispozici prak
ticky v neomezeném množství a v různých desi
gnech. Podívejte se například na porovnání herních 
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stylů účastníků Ligy mistrů. Uvedené hodnoty jsou 
vyjádřením poměru k průměrným hodnotám dané 
herní činnosti všech účastníků LM (obrázek 2, 3, 4).

PROZONE – kdo z nás by řekl ne?
Prozone je unikátní nástroj pro analýzu dat zís

kaných zejména při soutěžních zápasech. Poskytuje 
široké spektrum analýz nejen trenérům ve fotbale, 
ale i v ragby, baseballu, hokeji, basketbalu a ame
rickém fotbale. Dříve využívalo Prozone pouze ně
kolik nejbohatších týmů, ale dnes ho jako nutnost 
vnímá již více ne 850 týmů po celém světě. Patří 
mezi ně například Juventus, Manchester United, 
Manchester City, Everton, Totenham, LA Galaxy, 
Barcelona, Liverpool, Arsenal a další. V roce 2015 
získala firmu společnost STATS a došlo tak ke spo
jení toho nejlepšího od obou technologií. V den, 
kdy tento článek, vychází je fúze obou společností 
již ukončena a Prozone se stal součástí společnosti 
STATS.

Základem je samotná analýza výkonu. Každý 
zápas je snímán několika kamerami, které pokrý
vají celou hrací plochu. Výsledkem je nepřeberné 
množství dat vypovídající o technické, taktické 
a fyzické úrovni jednotlivců i celého týmu. Vedle 
klasického videozáznamu má trenér k dispozici 
také grafické znázornění s možností vyvolání celé 
řady dílčích dat. Například počet, směr a kvali
ta přihrávek, preferované oblasti pro přihrávku, 
preferovaní hráči pro přihrávku, celková dosažená 

vzdálenost a dílčí rychlost jednotlivců, interakce 
jednotlivých hráčů, počet a směr vedení útoků, 
vstupy do vymezeného území, jejich počet, směr 
a způsob. Dále délka, směr a kvalita centrů. Vy
hodnocuje se například využití jednotlivých pro
stor herní plochy, zaznamenávají se střely a jejich 
počet, směr a úspěšnost atd. 

Každý bod, každá informace, které jsou pre
zentovány ve formě grafů, tabulek a přehledů, se 
dá jedním kliknutím propojit s reálnou konkrétní 
situací na videozáznamu. Vyberete si jednu při
hrávku z dvanácti hráče s číslem 8. Kliknete na její 
grafické znázornění v tabulce a vidíte ihned její 
reálné provedení na videozáznamu. Analyzovat lze 
samozřejmě jak vlastní tým, tak i soupeře, a v ne
poslední řadě se využívá i při skautingu a akvizic 
nových sportovců.

Během mé stáže jsem denně strávil na hřišti 
cca dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne 
během tréninkových jednotek. Zbytek z dvanácti
hodinové pracovní doby (trenéři trávili denně čas 
od 8 do 20 hodin ve sportovním komplexu) tvořilo 
právě studium a rozbory videozáznamů, analýza dat 
z dostupných technologií. 

Prozone je relativně drahá technologie. Samotné 
pořízení několika malých kamer, které se napevno 
instalují na tribunu nad hrací plochu, nestojí mnoho. 
Drahé je zpracování dat. Firma si nechává zapla
tit za zpracování zaslaného záznamu, ale kvalita 
a množství výsledných informací stojí za to. Cena 

se může pohybovat okolo půl milionu korun ročně 
v závislosti na množství využívaných služeb a počtu 
zápasů. V trenérském týmu musí být také zaškolení 
odborníci. Ti zpracovaná data, která od Prozone 
obdrží zpět, musejí umět vyhodnotit a dokázat je 
využít v rámci tréninkové přípravy. Pro ženskou 
reprezentaci a týmy hrající první ligu s výhledem 
na účast v mezinárodních soutěžích lze Prozone, 
nebo jeho obdobný substitut, vážně doporučit.

Nejmodernější formy takovýchto technologií 
umí například vyhodnotit provedení útočné akce. 
Grafika se promítá přímo do videozáznamu. Ihned 
vidíte možnosti, které se hráčům během útoku na
bízejí. Můžete vidět, kde jsou vhodné a dostupné 
plochy a kanály k průniku do obranného postave
ní soupeře a jak jsou, nebo nejsou útočícími hráči 
využívány. Vidíte prostory pro přihrávku. Jak jsou 
blokovány, či do jaké míry jsou volné a vhodné. Po
kud se nabízí více variant řešení konkrétní situace, 
může trenér přímo ve videozáznamu, například při 
jeho zpomalení či zastavení. vyhodnotit konkrétní 
zvolené řešení daného hráče. Přímo u jednotlivých 
hráčů ve videozáznamu vidíte matematicky spočí
tanou předpokládanou úspěšnost pro zakončení. Ta 
se v průběhu útoku mění. Čísla stoupají či klesají 
v závislosti na činnosti soupeře, na pohybu spolu
hráčů během útoku, vzdálenosti od branky a mnoha 
dalších faktorech. Obdobně je možné analyzovat 
i obranné činnosti. 

Pokud máte takovouto technologii k dispozici, 
může vám být velmi užitečná. I velmi zkušení tre
néři, kteří to mají takzvaně „v oku“, najednou vidí 
i další možnosti provedení konkrétní akce nebo lépe 
chápou rozhodování hráčů ve hře. Prozone neumí 
udělat z každého špičkového trenéra, ale těm nej
lepším umí významně pomoci (obrázky 5, 6, 7, 8)

Gamebraker – již včera nutnost
Technologií, které umožňují pořízení sestřihu 

a analýzy videozáznamů, je celá řada. My jsme 
ve Florida State používali Gamebraker, ale třeba 
výše zmíněný Prozone/STATS má také vlastní ná
stroj pro zpracování videa, který se nazývá Game
lens. Ať už se jedná o jakýkoli program, využití 
pro trenéra má obrovské. Před každým zápasem 
jsme analyzovali nejméně jeden poslední zápas 
našeho týmu proti příštímu soupeři a nejméně dva 
soupeřovy poslední zápasy. Každá akce zápasu se 
označila a přiřadila se k jednotlivým „záložkám“ 
 např. brankáři, obránci, záloha, útočníci a dále 
dle jednotlivých herních činností na útočné rohy, 
obranné rohy, standardky a dále až na jednotlivé 
klíčové hráče soupeře. Stejně tak se vybrala jed
na až dvě situace, které byly pro daného soupe
ře charakteristické, a ty se detailně analyzovaly. 
Výsledkem byla důkladná znalost soupeře, jeho 
způsobu hry, slabých i silných míst. To byla obrov
ská zbraň a vždy jsme byli připraveni na všechny 
varianty. Z analýzy trenéři připravili krátký sestřih 
pro hráčky, kde dvě až tři důležité situace byly de
tailně popsány. Následně byly pro každou skupinu 
brankářů, obránců, záložníků a útočníků připraveny 
různé videoklipy a hráčky měly možnost se s nimi 
seznámit detailněji.

Předzápasový trénink se odehrával vždy spe
cificky. Někdy se simulovala činnost klíčových 
hráček soupeře nebo i týmových činností. V den 
zápasu trenéři představili očekávanou soupisku sou
peře s jednotlivými charakteristikami jejich hráček 
a také vyhlásili „Keys to Victory“ – tedy tři až pět 
klíčových bodů, které povedou k vítězství.
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Velmi důležité bylo využití této technologie 
v průběhu zápasu. Jeden z asistentů těsně před kon
cem poločasu vybral jednu až dvě klíčové situace 
z první pětačtyřicetiminutovky, které si trenéři 
hned po hvizdu rozhodčího prohlédli, a po krátké 
poradě vybrali jeden, který se o poločase ukázal 
hráčkám. Samozřejmě s odpovídající informací 
a poselstvím od trenéra. Trenéři si tak byli jisti, že 
hráčky přesně vědí, co ve druhém poločase trenéři 
očekávají.

Gamebraker poskytuje také celou řadu dat 
i o vlastních hráčkách, a tak pozápasovému rozbo
ru byla vždy věnována dlouhá doba. Po skončeném 
zápase a společné večeři zůstávali trenéři dlouho 
do noci, aby vytvořili první verzi sestřihu, dokud 
mají zápas ještě v čerstvé paměti.

Technologii na zpracování videa s vyhodnoce
ním jednotlivých hráčů vlastního týmu i soupeře 
a jednotlivých herních činností je podle mého ná
zoru absolutní nutností u všech klubů žen a doros
tenek hrajících 1. ligu. Potřebný je pouze kvalitní 
záznam (stačí na jednu kameru), pořízení softwaru 
(program Gamebraker nebo podobný), rychlý note
book a dataprojektor. A samozřejmě trenéři musí 
být schopni záznam sestřihat, roztřídit, vyhodnotit. 
Tedy naučit se s programem pracovat. A samozřej
mě mít čas na zpracování i čas na to seznámit s vy
branými informacemi hráčky během pozápasového 
rozboru či individuálních pohovorů.

Některé programy na zpracování videozáznamů 
hry jsou dostupné i zdarma. Za jiné programy nebo 
za rozšíření základní verze je potřeba zaplatit roční 
licenci v řádech jednotek tisíců korun.

VIPER – zmije, kterou 
si budete hřát ... na zádech

Hráči přicházejí na hrací plochu. Za malý oka
mžik začne trénink. Ještě je čas si popovídat a po
hrát s míčem, než přijde trenér. A také si zastrčit 
do kapsičky mezi lopatkami v malé pohodlné vestě 
pod trikem Viper Pod. Malou krabičku, která toho 
hodně umí.

Vedle hřiště už je připraven technik, který rozdá 
hrudní pásy a zastrčí VIPER Pod každému z hráčů 
vzadu pod triko. Krátký pohled na monitor počítače 
říká, že všichni hráči jsou napojení a data jsou přes 
malou přenosnou anténu odesílána v reálném čase 
do počítače. Vytvořit „chytré hřiště“ (Smart Trai
ning Ground) byla otázka několika desítek sekund. 
Přicházejí trenéři a trénink může začít.

Ta malá krabička od již zmíněn společnosti 
STATS o velikosti 33 mm x 88 mm, vážící méně 
než 50 gramů, toho umí opravdu hodně. Má za
budované tyři procesory, GPS, gyroskop, měřič 
podélného zrychlení, magnetometr, přijímač sig
nálu TF z hrudního pásu, vysílač dat a baterii, která 
umožňuje využití až osm hodin. Měří vzdálenost, 
rychlost, hodnoty srdeční činnosti, akceleraci, de
celeraci (mnohem rizikovější než akcelerace z po
hledu zranění), sílu nárazů, dobu, po kterou hráč 
sprintuje, nejvyšší dosaženou rychlost, metabolické 
zatížení, dynamické zatížení, hodnotu zatížení obou 
končetin (resp. rozdíl zatěžování). Nasbíraná data 
jsou v reálném čase přenášena přímo do počítače 
a zobrazována na displeji a zaznamenávána do pa
měti pro jejich další zpracování.

Trenér má kdykoli k dispozici potřebná data 
o zatížení každého jednotlivého hráče v průběhu 
celého tréninku. (Pozn.: FIFA i NCAA zastřešující 
univerzitní sport v USA umožňují oblékat vestu 
s VIPER Pod i během zápasů. Vyhodnocení dat se 

tedy netýká pouze tréninkových jednotek, ale také 
soutěžních utkání.)

Viper Pod oblékají nejen fotbalisté, ale také rag
bisté, hokejisté, hráči amerického fotbalu, atleti. Jde 
o špičkovou technologii, bez níž se ty nejlepší již 
neobejdou. Přehled týmů, kteří tuto technologii vy
užívají, je nejen dlouhý, ale nabitý slavnými jmény.

To vše si můžeme porovnat s tím, co známe 
z našich podmínek. Během tréninku mám k dispo
zici stopky. Vím, jaký je poměr zatížení a odpočin
ku při daném typu tréninku, vím, kolik opakování 
a jaká intenzita je potřeba. Mohu si u vybraného 
hráče změřit palpací jeho TF (měřte na zápěstí, 
nikoli na krku). Pokud jsou hráči vybaveni HR 
monitorem – hrudním pásem –, mohu odečíst ak
tuální data a zaznamenat například dobu návratu 
hodnot do normálu (tzv. Recovery time). Hnátek 
s Luňákem by mi asi zatleskali a druhý jmenova
ný by v Houslicích vytáhl vítězoslavně na příštím 
tréninku stopky.

Viper vyvinula firma STATSports a jde o nej
lepší současné technické i ergonomické provedení. 
Podobnou technologii používají reprezentační týmy 
v ČR a také některé prvoligové týmy. Jejich přínos je 
zřejmý. Kromě všech informací, které ihned vidíme 
na monitoru a následně je můžeme kdykoli vyvolat, 
významně snižuje riziko zranění. Nedochází k pře
trénování, k přetížení. Tréninkové jednotky lze jed
noznačně a rychle vyhodnocovat. Zkušená obsluha 
dokáže poznat, že s hráčem není něco v pořádku. Co 
je příčinou? Zranění? Nastupující nemoc? Psychika? 
Trenér může okamžitě reagovat.

Zpracovat tréninkovou jednotku trvá cca 30 vte
řin a potřebujete na to pouhé tři kliky myší. Můžete 
sledovat až deset tréninkových jednotek za sebou 
a porovnávat je mezi sebou. Software umí vytvořit 
otisk každého hráče, jakýsi referenční profil hráče. 
Jakákoli odchylka od statistické normy se dá velmi 
snadno rozpoznat a určit.

Součástí hodnocení je také taktická analýza. 
Viper Pod zaznamenává pohyb hráče po hrací 
ploše a následně je možné vyhodnotit součinnost 
jednotlivých hráčů i celého týmu. Pohyb lze sledo
vat na jedné obrazovce jak v grafické podobě, tak 
zároveň prostřednictvím videozáznamu, který se 
s grafickým záznamem synchronizuje. Viper tedy 
umí poskytnout podobnou službu jako Prozone. Po
dobně je integrovaná i funkce video coding. Zápas 
nebo tréninkovou jednotku lze rozdělit na jednotlivé 
videoklipy a ty popsat. Například: Obranná činnost, 
hra hlavou apod. Synchronizovaná data s videem 
umožňují vyvolat na jedné obrazovce zároveň data 
ke konkrétní herní činnosti a vice versa.

Výhod používání této technologie je dlouhá 
řada. Nevýhodou je samozřejmě cena. Technologii 
poskytuje nejrychleji se rozvíjející firma v oboru 
sportovní technologie STATSports poskytne na zá
kladě dohody i zdarma nebo za relativně malý 
pořizovací poplatek. Platí se za použití každého 
jednotlivého VIPER Podu. Cena se pohybuje okolo 
jednoho tisíce dolarů ročně za sadu. Pokud máte 
v týmu 24 hráčů, připravte si 24 tisíc až 30 tisíc 
dolarů ročně. Ano, je to hodně peněz, a proto je 
zřejmé, že ne každý bude moci tuto technologii 
využívat. Pokud si ji však můžete dovolit pořídit, 
určitě se vám vrátí (obrázky 9, 10, 11).

Fatigue Science
Ještě jedna technologie, s níž jsem měl možnost 

v Americe pracovat, mne zaujala. Firma Fatigue 
Science, jejíž název lze volně přeložit jako „Věda 
o únavě“ se původně vůbec nezajímala o sport. 
Americká vláda tuto firmu pověřila již před více než 
dvaceti pěti oky, aby vyřešila problém, se kterým se 
začala potýkat armáda Spojených států. Jejich piloti 
a vojáci sloužící na exponovaných postech vykazo
vali zvýšenou míru chybovosti ve svých činnostech 
po určité době strávené ve službě. Domněnka, že 
na vině je únava a spánková deprivace, se díky vý
zkumu za miliony dolarů potvrdila. Následně bylo 
možné nově vyvinutou technologii mapující únavu 
a spánek uvolnit i do civilního sektoru – pro řidiče 
kamionů, piloty aerolinek, pracovníky železnice 
apod. A netrvalo dlouho, sportovní manažeři si uvě
domili, že i jejich sportovci se potýkají s problé
mem únavy a nedostatkem spánku či s nekvalitním 
spánkem. Další výzkumy potvrdily, že existuje pří
má úměra mezi zvýšenou mírou únavy a spánkové 
deprivace a zraněními u sportovců. To bylo zlomové 
zjištění. U týmů, které používají tuto technologii, 
došlo prokazatelně k významnému snížení rizika 
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zranění. FC Barcelona má dokonce program „In
juryferee FC Barcelona“, založený na využívání 
technologie VIPER

Dnes je tato technologie spánkového manage
mentu k dispozici sportovcům po celém světě. Stačí 
si navléci hodinky podobné těm, které se prodávají 
za několik set až tisíc korun pod různými obchod
ními názvy. Tyto fit náramky se ale od těch z Fati
gue Science zásadně liší. Zatímco běžné náramky 
fungují spíše jako hračky, které nelze s technologií 
od Fatigue Science srovnávat., náramek této firmy 
měří s 93% validitou oproti spánkovým labora
tořím. A není tajemstvím, že spánková laboratoř 
je záležitost velmi drahá s omezeným využitím. 
Náramek měří nejen délku spánku, ale také jeho 
kvalitu. Samozřejmostí je zaznamenání délky spán
ku, doby usínání, délky probouzení, počtu a délky 
přerušení spánku, „hloubku“, resp. kvalitu spánku.  
Co je na technologii od Fatigue Science unikátní, je 
její schopnost predikovat, tedy předpovídat vývoj 
únavy. Za více než 25 let má společnost k dispozici 
obrovské množství dat od desetitisíců uživatelů a je 
tedy schopna díky svému softwaru naměřená data 
nejen vyhodnotit, ale i stanovit, jak bude vypadat 
vývoj únavy, a tedy proces rekonvalescence u kaž
dého jedince. Sportovec má díky aplikaci fungující 
přes běžný mobilní telefon a aplikaci ihned přístup 
ke svým datům. Trenér či odpovědný specialista má 
pak přístup k datům všech svých svěřenců.

Hráčky Seminoles náramek na ruce nosí po celý 
týden, vyjma doby strávené na tréninku. Tam jsou 

monitorovány jinými technologiemi (viz Viper 
Pod). Po zbytek doby zaznamenává náramek 
nepřetržitě aktivitu svého nositele. Baterie má výdrž 
jeden týden a k plnému nabití stačí několik hodin. 
Jedenkrát týdně hráčky odevzdají hodinky, které 
jsou vloženy do čtečky dat. Údaje jsou načteny 
do počítače a následně vyhodnoceny. Trenéři 
mají přehled o jednotlivcích i celém týmu. Takto 
získaná data jsou doslova k nezaplacení. Zejména 
u týmů, které musí hodně cestovat za zápasy. Data 
například ukáží, že po náročném zápase hraném 
v pondělí, po kterém následoval tříhodinový let 
zpět na Floridu, se tým dostal opět na odpovídající 
úroveň až čtvrtý den. V úterý, středu a ve čtvrtek byla 
úroveň únavy vyšší, než je běžné. Pro minimalizaci 
rizika vzniku zranění a zhoršení procesu regenerace 
byla intenzita tréninků v následujících dnech přesně 
nastavena tak, aby proces regenerace nebyl narušen. 
Pokud se u některé z hráček objeví zhoršená kvalita 
spánku nebo nedostatečná doba spánku, trenér má 
možnost při osobním pohovoru zjistit, proč se 
tak děje, a společně s hráčkou se snaží odstranit 
příčiny. Například se ukázalo, že příčinou je malé 
zranění dolní končetiny, kterému hráčka nevěnovala 
během dne pozornost. Večer však noha pobolívala 
a bolest bránila v usnutí. Po ošetření lékařem 
došlo ke zlepšení spánku a snížení úrovně únavy. 
Na problém upozornila aplikace Fatigue Science.

Spánek je právě takový malý detail, který 
může rozhodnout o výsledku. Vyšší míra únavy 
vede ke zvýšenému počtu zranění. Trenér běžně 

nemá možnost pracovat s hráči mimo dobu jejich 
pobytu ve sportovním zařízení či areálu. Tato 
technologie je velmi prospěšná samotnému hráči 
i celému týmu. Řada hráčů si nedokáže uvědo
mit význam spánku a odpočinku pro regeneraci 
a rekonvalescenci. Nechápou jeho vliv na výkon. 
Díky „obyčejným“ hodinkám to však pro ně není 
žádný problém. Ano, diskutabilní může být určitá 
ztráta soukromí. Pokud hráč hodinky sundá a jde 
v noci třeba na párty, hodinky zaznamenají, že ne
jsou v činnosti, a tuto informaci dostane i trenér. 
Zařízení z důvodu ochrany soukromí uživatele však 
nezaznamenává polohu či tělesné projevy (např. 
tepovou frekvenci). Neobsahuje mikrofon, kameru 
nebo světelné senzory. 

Pokud je hráč profesionál či poloprofesionál, 
do kterého klub investoval určité prostředky, ur
čitá omezení jsou ospravedlnitelná. Navíc právě 
tito hráči jsou dostatečně motivováni k dodržování 
všech zásad životosprávy, a náramek je tak v jejich 
vnímání pomocníkem, nikoli hlídacím psem (ob
rázky 12, 13)

Technologie – ano, či ne?
Upřímně se těším na diskuzi na toto téma. 

I když chápu, že v prostředí klubů, kde je pou
žívání a využívání těch nejmodernějších metod 
a zařízení běžné, bude technologie ve sportu vní
mána spíše pozitivně. Ale tam, kde jsou možnos
ti omezené, hlavně finančně anebo kvalitativní 
úrovní realizačního týmu, pravděpodobně nad 
mojí otázkou mávnou rukou. Možná že tam, kde 
si uvědomí nutnost zařazení využívání tohoto 
ve světě již běžného trendu ve sportovní přípravě 
do praxe ve svém klubu, se něco změní k lepšímu.  
Občas slýchávám, že něco nejde. Někdy to slyším 
od samotných sportovců a někdy to slyším i „sho
ra“. Tahle specialita naší kotliny – uzavřít se a setr
vávat ve svých pozicích – mě nutí k úsměvu. Stej
ně jako to říkám svým svěřencům, říkám k otázce 
využití technologie ve fotbale: „Jde to! A dokonce 
to musí jít, pokud to se snahou patřit jednou k těm 
nejlepším v Evropě myslíme vážně!“

Využívání moderních technologií má dvě zá
kladní úskalí. Tím prvním je nedostatek financí. 
Jsem přesvědčený, že tento problém je řešitelný. 
Technologie je drahá, nikoli však nedostupná. 
Druhým úskalím jsou zavedené pořádky a lidi, 
kteří využívání nových technologií chápou jako 
útok na jejich dosavadní postavení. Překážkou 
jsou trenéři, kteří nejsou ochotni nebo schopni se 
dále vzdělávat. Překážkou jsou i funkcionáři, kteří 
nejsou ochotni otevřít dveře novým věcem a ino
vátorům přinášejícím moderní trendy a inovativní 
řešení. Ani jedno však nedokáže zastavit vývoj 
a fotbalovou technologickou evoluci. Místo šlapání 
na brzdu by to chtělo sešlápnout pedál a naskočit 
do rozjetého vlaku včas ... abychom nemuseli pozdě 
bycha honit.

Osobní poděkování
Každý, kdo bude mít zájem diskutovat o tomto, 
či jiném tématu mne může kontaktovat. 
Za zájem předem děkuji. Díky patří trenérovi 
Zdeňku Ščasnému a hlavně jeho dceři Pavlíně 
Ščasné – Novákové, bývalé reprezentantce ČR, 
která mi díky svému působení v profesionální 
soutěži ve fotbale žen v USA pomohla otevřít 
dveře. V neposlední řadě také KTV ZČU v Plzni 
a doc. PaedDr. Jaromíru Votíkovi, CSc., který je 
skvělým mentorem a oponentem.
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Vynikající umělý trávník 
i po šesti letech v Rynholci

37
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v  rámci  řádné  Reatestace  fotbalového 
hřiště s umělým trávníkem 3. genera-
ce jsem navštívil víceúčelový sportovní 

areál v Rynholci, jehož hlavním investorem a dá 
se říci, že i provozovatelem, je obec Rynholec 
ve Středočeském kraji. Areál slouží fotbalovým 
klubům i veřejnosti od září roku 2010. 

„Areál  v  Rynholci  jsme  budovali  v  roce 
2009–2011. V roce 2010 bylo dokončeno fotba-
lové a následně multifunkční hřiště. V roce 2013 
byla ještě vybudovaná nová provozní budova, 
v které jsou kromě moderních šaten i moderní 
klubovna a restaurace. Umělý trávník je z dílny 
Greenfields Trimension 60mm. Využívají ho ne-

jenom družstva Baníku Rynholec od mládeže až 
po A mužstvo, ale i fotbalisté z Rakovníka. Hřiště 
je využíváno každý den, celoročně. Hrají na něm 
i kluby z blízkých vesnic a přes celou zimu se 
na něm pořádají pravidelné mládežnické turnaje 
středočeského kraje včetně turnajů pro dospělé,“ 
nám sdělil Rudolf Sládek.

Fotbalové hřiště
Na 60 mm vysokém umělém trávníku 3. gene-

race (UT3G) nás zaujalo, že po šestiletém provo-
zu je ve VYNIKAJÍCÍ KONDICI.

Umělý trávník je složen ze tří druhů vláken 
a je téměř nerozeznatelný od přírodního trávní-
ku. Předností je i kvalitní granulát ze šedé pry-
že. Možnost dostat se kopačkou při nákopu pod 
míč, a tak se optimálně přiblížit kopací technice 
používané na přírodních  travnatých hřištích 
je  na  tomto hřišti  samozřejmostí  –  rozměry: 
113 x 69 metrů – atestace fotbalového hřiště byla 
opět prodloužena na tři další roky!

Multifunkční hřiště 
ß rozměry: 42 x 21 metrů
ß ohraničení: dřevěné mantinely
a sítě za brankami

ß možnost využití: minifotbal, nohejbal, 
volejbal, tenis

Asfaltová dráha 
ß délka oválu: 404 metrů 
ß šířka: od 3 do 10 metrů 
ß povrch: živičná obrusná vrstva 
ß možnost využití: in-line, cyklistika, běžky.

Jiří KřeneK



Na  Valném  shromáždění  Aliance  evropských  fotbalových 
trenérských  asociací,  které  se  uskutečnilo  ve  dnech 
3.–5. 11. 2016 v italském Comu, byl do Exekutivy této vrcholné 
trenérské  organizace  v  Evropě  zvolen  Zdeněk  Sivek  z  Unie 
českých fotbalových trenérů se zadáním, aby s ostatními kolegy 
z vedení této mezinárodní organizace zpracoval pilotní projekt 
transformace z AEFCA na celosvětovou trenérskou instituci.

Dnešním číslem otevíráme malou rubriku, ve které vám budeme nabízet informace 
a doporučení o zajímavých knižních titulech, odborných článcích, internetových 
textech, DVD a jiných odborných materiálech, které by vás mohly zajímat. 

Zprávy z AEFCA
V  předvečer  konání 

37. Sympozia AE-
FCA,  které  pro-

běhlo  v  italském  Comu 
ve dnech 4.–7. 11. 2016 
(příspěvek o tomto Sym-
poziu je uveden samostatně 
na stranách 8–10) se uskuteč-
nilo pravidelné zasedání Výkon-
ného výboru této nejvyšší evropské 
trenérské organizace.

Hlavními  body  byly  sestavení  no-
minační  listiny  pro  volby  do  nového 
řídícího  orgánu  a  podepsání  dohody, 
takzvaného Memorandum of Understan-
ding, o vytvoření celosvětové trenérské 
organizace.

Do nominační listiny nového Výkon-
ného výboru byl navržen i zástupce naší 
UČFT Zdeněk Sivek, který pak byl v ná-
sledným volbách znovu zvolen na další 
období do tohoto orgánu.

Pokud se týče Memoranda of Unders-
tanding, mezinárodní střešní trenérské 
organizace z Asie, Afriky, USA, Střední 
a Jižní Ameriky včetně AEFCA projevi-
ly svobodnou vůli a rozhodnutí vytvořit 
celosvětovou trenérskou instituci.

Jde o rozhodnutí, které zatím nemá 
v  tomto  směru  ve  světovém  fotbale 

z hlediska trenérské profese 
obdoby, dojde tedy k vy-
tvoření analogické „FIFA 
trenérů“.

V praktické  realizaci 
půjde  o  složitý  transfor-

mační proces,  který bude 
muset vyřešit řadu problémů, 

aby mohla tato nová celosvětová 
instituce vzniknout.

V každém případě však budou mít 
fotbaloví trenéři z celého světa svoje dů-
stojné zastoupení na úrovni celosvětové-
ho formátu, podpisem této dohody, který 
byl výrazem demokratického rozhodnu-
tí, budou mít miliony kvalifikovaných 
i nekvalifikovaných trenérů svůj světový 
reprezentativní orgán.

Z hlediska AEFCA půjde o druhou 
nejdůležitější událost v celé její historii 
(první byla její založení), která už trvá 
více než čtyřicet let.

O celé realizaci vás budeme průběžně 
informovat.

Další informace mohou najít naši 
čtenáři na aefca.eu.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident

Jde o knihu, která se v roce 2014 stala bestsellerem 
v edici sportovní španělské literatury. A je třeba říci, že 
plným právem. 

Autor  měl  jedinečnou  příležitost  využít  pozvání 
od P. Guardioly, aby celý rok, od prvního dne jeho činnos-
ti v Bayernu Mnichov, mohl z nejbližší blízkosti sledovat 
a zachytávat každodenní činnost tohoto světového trenéra. 

Nabízí nám pohledy na jeho adaptaci na německý fotbal 
a do německého prostředí všeobecně, popisuje implementa-
ci nového taktického přístupu, s kterým Guardiola přichází 
a který je centrem jeho trenérské pedagogiky, didaktiky 
a metodiky. Popisuje reakci hráčů na jeho požadavky, všímá 

si spolupráce mezi vedením klubu (Rummenige, Hoennes) 
a tímto španělským trenérem, zachytává i práci jeho reali-
začního týmu, který si s sebou do Mnichova přivezl, a samo-
zřejmě velmi pozorně sleduje výkonnostní růst týmu, jeho 
zápasy nejen v Bundeslize, ale také v evropských soutěžích. 
Velmi zajímavě též komentuje nejen úspěchy, ale i porážky 
týmu, bezprostřední Guardiolovu reakci na nezdary i jeho 
další přístupy. Na tomto pozadí se otvírá pohled na Guardi-
olovu osobnost, životní i profesní dynamiku, entusiasmus, 
nevšední esprit a naprostou oddanost fotbalu. 

Překlad ze španělštiny je velmi živý, zachovává spád, 
takže kniha určitě také z tohoto pohledu neunaví. 

Trenérská cvičení a tréninkové úkoly od předních 
německých odborníků pro přípravky a následnou věkovou 
kategorii je malá publikace z praxe německých trenérů. 

I když jde o německý jazyk, který každý nemusí znát, 
zájemce zde najde na desítky barevně zpracovaných tré-
ninkových cvičení rozmanitého charakteru tak jasně a prů-
kazně, že nepotřebuje žádný překlad. 

Objednání je jednoduché: stačí poslat email na adresu: 
buchversand@philippka.de a vydavatel vám zašle další 
informace. 

Celá malá publikace má 100 stran, 
více než 150 fotografií a přijde na necelých 

29 eur včetně poštovného.

Zdeněk Sivek zvolen 
do exekutivy AEFCA

Martí Perarnau 
Pep Guardiola. První rok v Mnichově

Gerhard Bode & Udo Hain 
Spielen und Üben mit Bambinis

Kniha vyšla u nás v nakladatelství Host, Brno, 2014, a má 448 stran.
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náš tip

Zleva: L. Borbély, prezident Slovenské unie fotbalových trenérů, 
L. Uliviery, prezident Italské fotbalové trenérské organizace, a Z. Sivek

http://www.aefca.eu


Info z Valné hromady UČFT
Dne  28. 11. 2016  se  konala, 

v press centru FAČR v Praze 
na Strahově Valná hromada 

Unie  českých  fotbalových  trenérů. 
Do čela této profesní organizace byl 
znovu zvolen zkušený trenér a mana-
žer Verner Lička. 

V prezidiu unie budou  i nadále 
působit  dosavadní  viceprezidenti 
Ladislav  Valášek,  Jaroslav  Hřebík 
a Josef Csaplár, dále také Zdeněk Si-
vek, Jakub Dovalil, Vlastimil Palička, 
Luděk Procházka, Pavel Malura, Aleš 
Křeček, Antonín Plachý, Jiří Křenek, 
Jaromír Jarůšek a Jiří Zalabák. Nově 
do prezidia byli zvoleni trenéři Vác-
lav Mrázek, Jiří Formánek a Tomáš 
Ptáček. 

Na zasedání Valné hromady UČFT 
vystoupil také Rudolf Řepka, gene-

rální sekretář FAČR, a členové de-
legace partnerské Unie fotbalových 
trenérů Slovenska Ladislav Borbély 
a Karol Pecze, kteří ocenili význam-
ný podíl UČFT nejen na fotbalovém 
dění v ČR, ale také v rámci meziná-
rodní spolupráce, především v rámci 
AEFCA a ve dvoustranných vztazích 
UČFT se slovenskou unií trenérů.

V hlavní zprávě o činnosti, kte-
rou přednesli Verner Lička a Pavol 
Michálik,  jakož  i v dalších bodech 
programu, byl velmi pozitivně hod-
nocen progres, kterého UČFT dosáhla 
v posledním období. Hlavním rysem 
činností UČFT je úsilí o celkovou mo-
dernizaci jak v samotných sportov-
ně-metodických, analytických, vzdě-
lávacích a publikačních činnostech, 
tak v oblasti ekonomiky, marketingu 

a  provozního  fungování.  Transpa-
rentnímu a hospodárnému fungování 
UČFT přispívají moderní technologie 
a multimediální komunikace, včetně 
modernizace webstránek a členských 
průkazů UČFT a samozřejmě také po-
kračující vydávání odborného časopi-
su Fotbal a trénink, jakož i kooperace 
s obchodními a reklamními partnery, 
se sdělovacími prostředky, především 
s deníkem Sport. 

Schválení rozpočtu na rok 2017 
vytváří dobrý základ k další aktivizaci 
činnosti UČFT jako profesní nezisko-
vé organizace, která je členem FAČR 
a AEFCA.

Za vedení FAČR se jednání val-
né  hromady  účastnil  generální  se-
kretář Rudolf Řepka, který ve svém 
vystoupení ocenil celkové pozitivní 

StávAjíCí jEDNOtLIví PŘEDPLAtItELé
Cena pro Českou republiku je stanovena na  130 Kč
Cena pro Slovenskou republiku je stanovena na  5 eur
Vážení předplatitelé, prosíme vás, pro rok 2017 použijte 
stejný variabilní symbol (VS) jako v roce 2016! Platbu poukažte 
na číslo účtu: 0005210349/0800.

  Platbu lze provést okamžitě: PŘEDPLAtNé ZAhájENO!

StávAjíCí PŘEDPLAtItELé NA FAKturu 
Fakturu vám vystavíme na stejný počet časopisů  
jako v roce 2016 – 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 2017

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. 

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

fungování unie  jak vůči  svým čle-
nům, tak vůči partnerům v tuzemsku 
i v zahraničí, především vůči FAČR 
a AEFCA, a to nejen v oblasti vzdě-
lávání trenérů. 

Celý  program  jednání,  včetně 
podnětů z diskuse, se promítl do zá-
věrečného usnesení Valné hromady 
UČFT s vytýčením vizí a prioritních 
úkolů pro rok 2017 a další období, 
a  to  jak pro celostátní a  regionální 
projekty, tak pro mezinárodní spolu-
práci UČFT. 
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NAVRŽENO PRO RYCHLOST S INOVATIVNÍMI TECHNOLOGIEMI A VÝKONNOSTÍ S CÍLEM 
POSÍLIT PODPORU V STŘEDNÍ ČÁSTI CHODIDLA.

DOKONALÉ BOTY PRO TRÉNINK I VOLNÝ ČAS
Hledáte-li dokonalou botu na trénink, běh nebo závody, máme pro vás tip – americká značka 
Skechers ve své řadě Performance přichází s generací běžeckých bot GORUN Ride 5, které jsou 
nabité nejnovějšími technologiemi. Mnozí světoví profesionální běžci (například i maratonec 
Meb Keflezighi) volí právě tuto botu, a ví proč.

›	 Stélka s technologií Goga Mat® s antimikrobiální ochranou proti zápachu 
›	 Podpůrné pilířky Go Pillars® v podrážce pro tlumení nárazů 
›	 Memory Form Fit design s polstrováním na patě z paměťové pěny

Tyto boty a mnoho dalších pořídíte v značkových prodejnách SKECHERS
V Praze: OC Atrium Flora I OC Centrum Chodov I NC Metropole Zličín
V Pardubicích: OC Palác Pardubice

Technologie Resalyte®
› pro maximální odpružení a ochranu při dopadu

5GEN™
› nová generace tlumící vrstvy 5GEN™ poskytuje vyšší citlivost 

a zpětnou vazbu na různém povrchu

Technologie MID-FOOT STRIKE 
› podpora střední části chodidla při nadměrných nárazech

Více info na: www.vestiofashion.com

Pokud se zrovna nechystáte podávat výkony, ale hledáte kvalitu na denní nošení, pak doporučujeme modely z řady GOwalk. 
Tato řada se specializuje na chůzi je vybavena těmito prvky: 
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