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snímky nA TITULní sTRAnĚ
dokumentují závěr úspěšného tažení FC Viktoria Plzeň a SK Slavia Praha, které v silné konkurenci 
postoupily ze základních skupin do jarní části Evropské ligy UEFA. Blahopřejeme oběma týmům 
i jejich trenérům Pavlovi Vrbovi a Jindřichu Trpišovskému.
 Foto: Jan Tauber

poslední letošní číslo, které vám právě 
představujeme, má poněkud zvláštní symboliku, 
uzavírá totiž první etapu inovace obsahového 
zaměření, ke kterému jsme se rozhodli na začátku 
letošního roku.

To nové hlavní obsahové zaměření vyjádřeno 
v podtitulku na obálce (ideje, zkušenosti, dopo-
ručení, know-how pro praxi tréninku a koučinku) 
bylo hlavním směrem, v kterém jsme koncipovali 
všechna čtyři letošní vydání.

Jak jsme se zmínili již v minulých číslech, toto 
rozhodnutí o inovačním záměru vychází především 
z potřeb našich čtenářů, kteří od nás požadovali 
v mnoha diskusích, debatách a připomínkách, aby 
obsah našeho časopisu byl více zaměřen na výše 
uvedené záměry s cílem zlepšit jejich vědomosti, 
dovednosti a schopnosti směrem k tréninkové praxi 
a k vlastnímu koučinku.

Nebyl to pro naši redakci a okruh stálých dopi-
sovatelů jednoduchý úkol. Nicméně, naše společ-
ná snaha přinesla v tomto smyslu řadu pozitivních 
ohlasů od našich čtenářů, což nepovažujeme za uza-
vřenou záležitost, ale naopak, máme vizi v tomto 
směru pokračovat i nadále.

Tyto tendence, respektive snahy po neustálé 
modernizaci, vlastně sledují náš odborný časopis 
od samého počátku, kterým se stal rok 1994, kdy 
vyšla první dvě cyklostylovaná čísla (!), aby pak 
krok za krokem se časopis postupně přibližoval až 
k dnešní jeho úrovni.

Připomněli jsme v minulých číslech našeho ča-
sopisu, že tento vývoj nebyl vždy přímočarý, bez 
chyb, ale při hledání vhodné obsahové a formální 
koncepce jsme v průběhu let získávali řadu cenných 
zkušeností a poznatků, které nás postupně zdoko-
nalovali v naší práci a krok za krokem přibližovali 
k lepší odborné úrovni, která jen svou autentičností 
může přispět k formování vyšší úrovně našich tre-
nérů a i těch ostatních, kteří listují v našich jednot-
livých vydáních.

A o to nám půjde i v nejbližším období, pokusit 
se nabídnout všem zájemcům o trenérské řemeslo 
širokou platformu pro vzájemné sdělování odbor-
ných poznatků, které budou vhodně kultivovat ne-
jen naše čtenáře, ale samozřejmě i nás, kteří tento 
časopis připravují.

Nepůjde to však bez vzájemné komunikace mezi 
čtenáři a námi, k čemuž jsme a zejména budeme 
v naší redakci vždy k dispozici.

Úvod našeho posledního letošního čísla je rezer-
vován interview nového trenéra A reprezentace ČR 
Jaroslava Šilhavého.

Sekci profesionálního fotbalu vyplňuje krátký 
vhled na ukázku z tréninkové praxe FC Barcelona, 
tentokráte týmu do 19 let. V příspěvku o analýze 
hry brankařů na MS 2018 v Rusku nabízíme pohled 
německých odborníků, který jsme získali na jejich 
konferenci, která se konala na začátku letošního 
srpna v Drážďanech a tuto sekci uzavírá zkrácená 
verze z vystoupení předsedy technické komise FIFA 
z letošního MS v Rusku, kterou přednesl v listopa-
du na AEFCA Sympoziu v Turecku.

Sekce zaměřená na poznatky z tréninku a kou-
činku mládeže vychází z jednotného tématu, a to 
nácvik a rozvoj koordinačních dovedností a schop-
ností v uvedených věkových kategoriích.

Další sekce je pak věnována zprávě ze světové-
ho setkání trenérů, koučů a dalších expertů konané-
ho v Chicagu a jako obvykle je věnována pozornost 
zprávám z AEFCA a také nabízíme obvyklá dopo-
ručení pod názvem Náš tip.

V závěru letošního roku 16. prosince oslavil 
viceprezident Unie českých fotbalových trené-
rů ing. Jaroslav Hřebík v plné aktivitě a vytížení 
v Akademii AC Sparta Praha významné životní ju-
bileum 70 let. Více se dočtete na straně 35.

Před závěrem letošního roku děkujeme všem 
zájemcům o náš časopis za přízeň, kterou nám 
věnovali v letošním čísle, za cenné připomínky, 
které nám adresovali ve smyslu dalšího zkvalitnění 
příštích vydání a které jsou pro nás velmi význam-
né, poděkování také náleží našim sponzorům, kteří 
pravidelně uveřejňují své reklamy v každém čísle, 
takže už nezbývá než popřát všem požehnané Vá-
noce a hodně fotbalových úspěchů v roce 2019.

Zdeněk Sivek, 
předseda redakční rady

Vážení přátelé, milí kolegové,
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Rozhovor s Jaroslavem Šilhavým

S  jakým plánem jste šel k re-
prezentaci? A měl jste vůbec 
čas si něco naplánovat?

„Přiznám se, že ne. Nabídka při-
šla po nepovedeném dvojzápase doma 
s Ukrajinou a v Rusku. Bylo to ne-
čekané, protože Karel Jarolím měl 
ještě smlouvu. Takže čas přemýšlet 
o plánech nebyl. Šlo jen o to, jestli 
ano či ne.“

Rozhodl jste se hned, že ano?
„V koutku duše jsem si říkal, že 

jde o práci, která je hodně sledova-
ná a je s ní spojený velký tlak. Plně 
jsem si to uvědomoval. Přesto mě ani 
na chvíli nenapadlo, že bych měl říct 
ne. Nebo odpovědět stylem: Já si to 
ještě rozmyslím a za týden vám řeknu. 
Moje rozhodnutí bylo hned. A když 
jsme se dohodli s vedením FAČR, že 
národní tým převezmu, začali jsme 
kout pikle. Úkol od vedení asociace 
zněl jasně: minimálně udržet druhé 
místo v tabulce Ligy národů. Ne-
spadnout do skupiny C a tím pádem 

do třetího koše pro losování mistrov-
ství Evropy.“

Čím jste začal v praxi?
„Vyhodnotil jsem si zápasy 

s Ukrajinou a Ruskem, i když už 
předtím jsem si udělal o reprezenta-
ci určitý obrázek. A přemýšlel jsem, 
jak mužstvo postavit na nohy a oživit. 
Potom jsme začali s mými spolupra-
covníky žhavit telefony a rozjeli jsme 
se za kluky, o kterých jsme si v danou 
chvíli mysleli, že jsou to ti tahouni.“

Kam konkrétně jste se vydali?
„Vyrazili jsme do Německa, kde 

jsme se setkali s Pavlem Kadeřábkem, 
Theem Gebre Selassiem. Mluvil jsem 
s Markem Suchým, i když je zraněný. 
Volal jsem i Bořkovi Dočkalovi a To-
máši Sivokovi. Snažili jsme se prostě 
získat co nejvíc informací.“

Posledním jménem jste trošku pře-
kvapil. Tomáš Sivok už přece  jen 
platí za veterána.

„Tomáše znám dobře a vím, že je 
nejen výborný hráč, ale i charakter. 
Je to rozený lídr a já mám rád tyhle 
typy hráčů s velkým charakterem. Je 
to bojovník, který chce vždy vyhrávat. 
A v kabině má přirozený respekt. Cítil 
jsem, že bylo třeba, aby někdo takový 
do mužstva přišel.“

Nakonec to dopadlo jinak.
„Sám Tomáš byl překvapený mojí 

nabídkou. Už si myslel, že do repre-
zentace nebude nikdy povolaný, že už 
se spíš rozloučí. Ale řekl jsem mu, že 
je to moje myšlenka a ptal jsem se ho, 
jak by se na to koukal.“

Odpověď?
„Domluvili jsme se, že pokud by 

bylo potřeba, je ochoten přijet. Ať by 
patřil do základní sestavy nebo ne. 
S kluky z realizačního týmu jsme 
to pak ještě jednou probrali. Shodli 
jsme se na tom, že hlavní je postou-
pit na mistrovství Evropy, což je 
za dva roky. A to by Tomášovi táhlo 

na osmatřicet. A tak jsme zvolili vari-
antu s Bořkem Dočkalem. Tím nechci 
říct, že by byl Tomáš zavrhnutý. Uká-
zal se jako profík. Kdykoli bychom 
mu zavolali, přijel by.“

Jakou roli při výběru hráčů hraje 
u vás charakter?

„Stavěl bych ho na první místo. 
Samozřejmě hráč musí mít nějaké do-
vednosti a schopnosti. Ale potvrzuje 
se, že když má tým charakter, tedy že 
v něm převažují charakterní hráči, tak 
mentální odolnost je na vysoké úrovni 
a žene mužstvo k lepším výsledkům.“

Jak  byste  popsal  charakterního 
hráče?

„Je to válečník, který umí hrát 
fotbal. Co umí, dá pro tým. Nehraje 
na sebe. Mimo hřiště je to inteligentní 
kluk, který se nebojí říct svůj názor. 
Ne někde za rohem, ale v kabině před 
spoluhráči i trenérem. Jde mu o tým. 
Tyhle hodnoty jsou pro mě důležité.“

U reprezentace už jednou byl. Jako asistent trenéra Karla Brücknera. 
Teď však leží celá tíha odpovědnosti na něm. Jaroslav Šilhavý 
převzal de facto ze dne na den roli hlavního kouče národního týmu 
od Karla Jarolíma, který byl po debaklu v Rusku odvolán. Čím a jak 
hodlá nejsledovanějšímu mužstvu v Česku vrátit lesk?

Slušnost není blbost!
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to někdo chce. Nebylo by to pro mě 
přirozené. Myslím si, že i hráči cítí, 
že jsem přirozený a věří mi a mým 
spolupracovníkům. To nám pomáhalo 
a pomáhá. Když se ohlédnu zpátky, 
myslím, že moje trenérské štace byly 
úspěšné. Zůstat svůj, nepřetvařovat 
se, to je základ. Taky nikdy nevykři-
kovat do světa: Já jsem dobrej. Nebo 
já budu hrát ofenzivně, útočně. Všich-
ni chceme vyhrávat a hrát ofenzivně. 
Aby se to i lidem líbilo.“

Vyznáváte upřímnost  i  ve  vztahu 
k hráčům?

„Hráče beru jako partnery. Bohu-
žel jsem nepoznal práci u mládeže, 
ale přeskočil jsem z hráčské kariéry 
rovnou do trenérské u seniorů. Takže 
pracuji většinou s hráči, kteří jsou pl-
noletí a beru je jako rovnocenné part-
nery. Nedělám rozdíly mezi mladšími 
a staršími hráči. Chovám se ke všem 
stejně. A nadále se tak chystám cho-
vat. Jsem sice trenérem reprezentace, 
ale nebudu se povyšovat nad uklízeč-
kou na svazu a naopak klanět se před 
předsedou. Takhle to mám nastavené. 
Podle mě je to tak správně a myslím, 
že se mi to vrací.“

Považuje týmovost za nejdůležitější 
stavební kámen ve fotbale?

„Ano, jednoznačně i vzhledem 
k tomu, že fotbal je kolektivní sport. 
Kdyby byl každý sólista, který nehra-
je pro tým, výsledek nepřijde. Kdyby-
chom netáhli za jeden provaz, bylo by 
to špatné.“

Jak budete komunikovat s hráči?
„Role reprezentačního trenéra 

je specifická. Při podzimních repre-
zentačních srazech jsme byli s hráči 
pohromadě deset dní. Absolvovali 
jsme pět, šest tréninků. Z toho byly 
ještě dva regenerační. Takže co se 
týče tréninkového procesu, prostor je 
velmi malý. O to víc musíme spolé-
hat na týmovou chemii a momentální 
formu hráčů. Tu se snažíme po dobu, 
co s nimi nejsme, sledovat. Snažíme 
se s nimi mluvit, jak jsou na tom, jak 
se cítí. Z toho se pak rekrutuje nomi-
nace. Chci věřit tomu, že gró týmu se 
vytvoří z těch dvou nominací, které 
jsme zatím provedli. Neříkám, že by 
nemohl přibýt někdo další, jsou třeba 
hráči, kteří nemohli ze zdravotních 
důvodů být povoláni. Každopádně 
práce u reprezentace vyžaduje od tre-
néra jiné chování než v klubu.“

A sice?
„Trenér u nároďáku je spíš mana-

žer a psycholog. Musí vybrat hráče 
s nejlepší aktuální formou a ty, kte-
ří jsou pro daný zápas typologicky 
nejvhodnější. Teď bude další nomi-
nace za tři měsíce a hned to půjde 
na  ostro.“

A Bořek Dočkal je splňuje.
„Bořek má ještě něco navíc.“

Co?
„Nejde udělat z někoho lídra, 

pokud nemá přirozenou autoritu. Ta-
kových hráčů je málo. Bořek je, za-
plaťpánbůh, jedním z nich. Autoritu 
si nemusí vynucovat. Přijde a cítíte, 
že ho spoluhráči respektují a uznávají. 
Mluvíme sice pořád o Bořkovi, ale 
jsou další hráči, kteří snesou nejpřís-
nější kritéria.“

Například?
„Pro mnohé bylo překvapením 

zařazení Čelůstky do týmu. Nebyl 
tu dlouho. Hrál v Anglii, Německu, 
Turecku. Takže pro lidi je neznámý 
hráč.“

Kdežto vy jste znal jeho lidské a fot-
balové kvality.

„Ano. Kolikrát jsme debatovali 
s asistentem Jirkou Chytrým, když 

jsme trénovali v klubu, jestli ho vzít 
do Slavie nebo předtím do Liberce. 
Jirka ho zná velmi dobře, protože ho 
trénoval v mládeži. U Pavelky to bylo 
podobné. Znali jsme ho ze společné-
ho působení v Liberci. Úžasný kluk! 
Nováka jsme zase měli v Jablonci… 
Takže nestříleli jsme od boku, většinu 
hráčů jsme znali a naše rozhodování 
před nominací bylo snazší.“

Že  jste pedant na charakter, ne-
překvapuje.  I  vy  jste považovaný 
za charakterního trenéra.

„Spousta lidí mě vidí jako hod-
ného člověka. Spousta majitelů také. 
Pan Karl nebo pan Tvrdík mi říkali, 
jestli nejsem na trénování až moc hod-
nej. Odpovídal jsem jim, že slušnost 
neznamená blbost, jak ještě říkával 
Milan Bokša.“

A tuhle zásadu razíte.
„Já prostě ctím zásadu vybrat si ko-

lem sebe stejně naladěné lidi. Čím víc 

jich kolem sebe máte, ať už v hráčském 
kádru nebo v realizačním týmu, tím 
víc může vzniknout tým, ve kterém 
maká jeden za druhého. Základ určitě 
je. Mému asistentu Jirkoví Chytrému 
bezmezně důvěřuju, je to velký odbor-
ník a jsme sladění. Milan Veselý, tre-
nér brankářů, je od přírody bouřlivák, 
ale i psycholog. Nejen pro brankáře, 
ale pro všechny hráče v týmu. Všichni 
společně chceme, aby hodnoty, o kte-
rých jsme se bavili, byly co nejvíc 
kolem nás. Tím je pak práce snazší 
a člověk má ze všeho větší radost.“

Byl jste takhle vychovaný?
„Ano. A i svým dětem jsem opa-

koval: Nad nikoho se nepovyšujte 
a před nikým se neponižujte. Mož-
ná to už zní trošku staromilsky, jako 
hláška z filmů pro pamětníky.“

Ale zabírá pořád.
„Já už jiný nebudu. Nebudu teď 

ze sebe dělat rasa, jen kvůli tomu, že 
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Jak se chystáte zimní pauzu využít?
„Už máme naplánované výjezdy 

za hráči. Chceme je vidět v týmech, 
protože my máme určitý způsob hry, 
který chceme hrát, a oni mají jiný 
v klubu. Pak přijedou a řeknou: My 
to v klubu takhle nehrajeme. Kadeřá-
bek, Gebre Selassie jsou třeba zvyklí 
na tříobráncový systém a může se stát, 
že by docházelo k nesrovnalostem. 
Tomu chceme předjít.“

Aby se neopakovalo prohlášení Ja-
kuba Jankta, která za vlády vašeho 
předchůdce pronesl, že nevěděl, co 
má hrát.

„To byl nešťastný výrok, možná 
i jinak myšlený. Každý by měl kri-
tikou začít u sebe. Právě proto chce-
me vidět jednotlivé hráče v klubech, 
a když je možnost, tak i promluvit 
s jejich klubovými trenéry.“

Se všemi?
„U některých to není potřeba, pro-

tože víme přesně, jakou roli v klubu 
mají. Ale kde usoudíme, že by bylo 
potřeba s klubovým trenérem pro-
mluvit, tam se o to pokusíme. Věří-
me, že trenéři tomu budou přístupní. 
Mám zkušenost, že většina trenérů 
je diskusi nakloněna a na nic si ne-
hraje.“ 

Pojďme ke způsobu hry, který hod-
láte v národním mužstvu praktiko-
vat. Jak byste ho charakterizoval?

„V principu bychom chtěli, aby 
hráči dokázali reagovat na všechny si-
tuace týkající se obrany i útoku. Dou-
fám, že v prvních třech zápasech bylo 
vidět, že jsme chtěli začít organizací 
hry v defenzivě. Ta nás zajímala nej-
víc, protože mužstvo dostávalo hodně 
gólů. Myslím, že se nám obrannou 
fázi podařilo vylepšit. Jednak perso-
nálně a jednak i způsobem hry.“

Jaký způsob hry jste nastavili?
„Vycházeli jsme z rozestavení 4-1-

4-1. Když je blok kompaktní, přechází 
to na 4-5-1. Chtěli jsme, aby se i jedi-
ný útočník klidně posunul do role de-
fenzivního záložníka. Aby se nestyděl 
bránit i před vlastním vápnem. A po-
tom se chceme postupně propracová-
vat k vyššímu napadání. Abychom na-
padali soupeře už při rozehrávce, což 
se nám podařilo celkem v krátké době. 
Blok jsme většinou hráli ve středním 
pásmu. Když bylo potřeba, tak jsme si 
couvli. Ale mužstvu víc sedělo, když 
jsme defenzivu hráli aktivně.“

Máte po ruce důkaz?
„Bylo to třeba v domácím utkání 

se Slovenskem. Slováci nás nejdřív 

donutili hrát blok níže, tak jsme ho 
hráli. Během dvaceti minut si gólo-
vé šance nevypracovali. Až na dvě 
střely z dálky. V momentě, kdy jsme 
blok vysunuli výše a začali jsme ak-
tivně napadat nahoře, karta se zača-
la obracet. Získávali jsme míče výš 
a byli jsme nebezpečnější. Chceme, 
aby mužstvo umělo hrát kompaktně 
v bloku. Kde bude postavený, to zá-
leží na kvalitě soupeře. Ale chtěli by-
chom umět i napadat aktivně vysoko. 
Chtěli bychom umět hrát okamžitě 
po ztrátě míče represink. Tohle jsou 
asi nejdůležitější složky defenzivy.“

Zmenšili jste také hloubku hry.
„Nutíme obránce, aby vystupova-

li za útokem. Protože když je muž-
stvo natažené a obránci jsou daleko 
od hráčů, kteří jsou před nimi, tak 
nic neubráníte. I kdybyste se zbláz-
nili. Takže to se snažíme změnit. 
Samozřejmě záleží také na rychlos-
ti stoperů. Ale vždycky si říkám, že 
útok je lepší zastavit hned v zárodku, 
i třeba taktickým faulem. Zvláště při 
zvyšující se síle soupeřů. Když jsme 
na Ukrajině ztratili balon na vlastní 
polovině, tak, i když jsme byli v pře-
číslení, už jsme to nestihli zpacifiko-
vat a Malinský nám dal gól. A ještě 
něco bych rád zmínil.“

Prosím.
„Když jsem nastupoval k týmu, 

říkal jsem si před zápasy se Slováky, 
Ukrajinci a Poláky, že to je síla. Teď 
jsem za to rád, protože tyhle zápasy 
nám ukázaly chyby, které musíme na-
pravovat. Ukázalo nám to mnohem 
víc než utkání se slabším protivní-
kem.“

Kolik času jste věnovali taktice?
„Tréninky můžeme spočítat 

na prstech jedné ruky. Ale vzhledem 
k tomu, že hráči v reprezentaci jsou 
herně inteligentní a většinou v klu-
bech hrají podobně, zvládlo se to. 
V  rámci možností jsme se tomu totiž 
věnovali hodně. Na hřišti i při videu. 
A v utkáních hned následovala praxe. 
Dělali jsme to za poklusu, ale kluci 
jsou vnímaví. Byť neříkám, že všech-
no už je ideální. To zdaleka ne.“

Nyní  přijde  to  těžší  –  nabalit 
na tenhle obranný základ účinnou 
ofenzivu. Máte nachystané nějaké 
principy nebo to ponecháte na im-
provizaci?

„Ne, ne, ne. Samozřejmě budeme 
nacvičovat ofenzivu. Ukázali jsme si 
už některé principy. Je toho hodně. 
Počínaje výstavbou hry od brankáře, 
přes přechodovou fázi až po finální. 
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Všechno to dát dohromady je u ná-
rodního týmu složité. Znovu bude 
záležet na vnímavosti a kvalitě hrá-
čů. Nezapomeneme ani na standard-
ní situace. Když přihlédnu k trendům 
dnešního fotbalu, tak i mistrovství 
světa v Rusku potvrdilo jejich vý-
znam. Padlo z nich velké množství 
gólů. Týmy jsou už dnes tak silné 
a vyrovnané, že je složité překonat 
obrany ze hry. Standardním situacím 
se tedy budeme věnovat.“

Čemu ještě?
„Určitě se budeme věnovat zisku 

míče v situaci, kdy soupeřova obrana 
je rozestoupená do útočného rozesta-
vení a následnému dohrávání těchto 
situací. Nebo budeme nacvičovat jed-
noduchý přechod do útoku dlouhou 
přihrávkou. Někdo je toho zastáncem, 
jiný to odsuzuje, protože má rád tiky-
taku.“

Vy stojíte na jakém břehu?
„Mám taky rád kombinační hru. 

Když se prokombinuje mužstvo 
od brankáře až k finále akcí, jenom 
dobře. Ale mnohdy se stane, že někdo 
nechce míč nebo soupeř účinně na-
padá, tak proč nesáhnout po zahájení 
útoku dlouhým míčem? A dohrát to 
nahoře, kde to není tak nebezpečné. 
I v zápase se Slovenskem padl tím-
to způsobem náš gól. Dlouhý nákop 
Vaclíka, dva souboje a šli jsme sami 
na bránu. Tím nechci říct, že chceme 
hrát dlouhé nakopávané míče.“

Ale nevyhýbat se jim, pokud to může 
pomoci.

„Tak. Stejně tak se nevyhýbat 
hlubokému obrannému bloku, i když 
někdo pak řekne: Oni zaparkovali au-
tobus. Když vás Španělsko donutí hrát 
hluboký obranný blok, tak ho přece 
musíme umět zahrát. Jestli budeme 
mít možnost hrát rozehrávku s beky 
naširoko a nahoře, tak to hrajme. Ale 
když ne, tak ne. Proč bych tvrdošíjně 

chtěl hrát rozehrávku od brankáře, 
když z toho třeba dostaneme dva 
góly. Kluci u mládežnických výběrů, 
ať se to učí. Tam když se udělá chy-
ba, nikdo se nezblázní. I když je to 
relativní, protože i mladí hráči a jejich 
trenéři chtějí vyhrávat.“

Co s tím?
„V přípravných zápasech jděte 

do rizika. Hrajte, nebojte se! Ať tre-
nér hráče v tomhle směru povzbuzuje. 
Ale vrátím se k nám – my bychom 
chtěli být účelní. Nechceme si hrát 
na to, že vyhlásíme – my budeme 
hrát ofenzivně a dávat spoustu gólů. 
To chceme všichni. Ale my chceme 
zvládat všechno.“

Jak máte definovanou míru rizika 
ve hře?

„Vždycky hráčům říkám, že 
míra rizika je na nich. Jestli si věříš 
na kombinaci s brankářem, i když vás 
napadá soupeř, proč ne. Míru rizika já 
z lavičky neodhadnu. Když poslední 
hráč dělá kličku soupeři, jeví se to ze 
střídačky jako rizikové. Ale zase zá-
leží na dotyčném hráči. On se musí 
na hřišti rozhodnout. Není to o tom, 
že bych mu řekl: Teď to nedělej, teď 
to dělej. Říkám jim: Je to na vás. Nej-
horší je, když se schováš za hráče.“

Jak koučujete během zápasu?
„Většinu zápasu stojím u lajny 

a snažím se hráče povzbuzovat. Při-
znejme si, že pokyny většinou ani ne-
slyší. Pokud chci něco zásadního změ-
nit, hráče si pozvu k lajně a sdělím mu, 
co chci změnit. Ale nebývá obvyklé, 
že bychom rychle měnili taktiku. Spíš 
to je činnost na poločasovou přestáv-
ku. Ale hráči vnímají gesta, pokřiky, 
vnímají, že jsem tam s nimi. Aspoň to 
tak cítím. Nejsem ten, který by hráče 
po chybě hned sepsul na dvě doby. 
To určitě nedělám. On sám ví, že se 
dopustil chyby, takže když mu ještě 
trenér nandá, je to podle mě nesmysl.“

Zažil jste coby asistent Karla Brück-
nera zlatou reprezentační éru. Co 
byste z ní rád přenesl do současné 
práce u národního týmu?

„Každý musí být svůj. Jsem moc 
rád, že jsem byl u Karla Brücknera. 
Považuju ho za jednoho z nejlepších 
českých trenérů. Měl neuvěřitelný 
cit pro maličké detaily. O všechno se 
zajímal, všechno si dopodrobna ana-
lyzoval. Ale měl v sobě cit. Uvedu 
příklad: Hráli jsme na EURO 2008 
s domácími Švýcary. Trenér Brückner 
se rozhodl vystřídat Honzu Kollera, 
prvně za tu dobu, co jsem byl u muž-
stva. Všichni, včetně mě, stoprocentně 
čekali, že místo něj půjde na hrot Mi-
lan Baroš. Jenže on ukázal na Václava 
Svěrkoše. Ten přišel na hřiště a dal 
rozhodující gól. To jsou věci, které 
se nedají naučit, to musíte mít v sobě.  
Stejně jako přirozený respekt, který 
Karel Brückner měl. Když jsme měli 
taktickou přípravu, Nedvěd a Pobor-
ský seděli v první řadě a hltali ho. 
Trenér Brückner skončil, ale Pavel 
Nedvěd ještě seděl a koukal na tabuli. 
Sešlo se tam však víc věcí. Pracoval 
s mimořádnou hráčskou generací. 
Měl výhodu v tom, že mnohé hráče 
trénoval už v jednadvacítce a ti se pak 
posunuli po bok Kollerů, Nedvědů, 
Poborských. Prostě ten tým byl silný. 
V roce 2004 nás uznával celý svět.“

O současné hráčské generaci se 
v zrcadle Nedvědů a spol. nemluví 
příliš dobře. Jak vy to vnímáte?

„Kdyby to byla pravda, čekal by 
nás dlouhý půst. Protože když se podí-
váme do jednadvacítky, nevidíme v ní 
velký talent, který by mohl okamžitě 
naskočit k nám. Opakuji velký, protože 
neříkám, že tam nejsou šikovní hráči. 
Ale není to jako dřív, kdy z jedna-
dvacítky přešli do áčka Čech, Grygera, 
Jankulovski nebo Baroš. Ovšem tu-
hle generaci bych nezatracoval. Teď 
ve čtyřech zápasech ukázala, že to s ní 
není až tak špatné. Základ týmu tvoří 

hráči z jednadvacítky, která předved-
la velmi dobrý fotbal na mistrovství 
Evropy téhle kategorie v Praze. Je to 
poměrně silné mužstvo a v dobrém 
věku, tedy s pozitivním výhledem 
do budoucna. Doplněné o zkušené 
hráče Dočkala či Gebre Selassieho. 
A nesmíme zapomenout na bran-
kářský post, tam máme také velkou 
kvalitu. Skladba týmu je velmi dobrá, 
a když budeme fungovat týmově, jsme 
schopni udělat dobrý výsledek.“

Co je potřeba proto, aby generace 
Krejčích, Kadeřábků, Schicků povy-
rostla výkonnostně ještě výš?

„Chce to, aby v klubech hráli. Vi-
díme to třeba na porovnání tandemu 
Kadeřábek–Krejčí. První má v Hof-
fenheimu stabilní místo v sestavě 
a je to na něm vidět. Krejčí na rozdíl 
od něj jen sbírá minuty a je poznat, že 
mu chybí herní praxe. Zlatá generace, 
o které jsme mluvili, hrála pravidelně 
ve špičkových klubech. A to je obrov-
ské plus. Pro nás je hendikep, když 
hráči v klubech paběrkují, ale věřím, 
že jsme schopni týmovým pojetím 
nějaký úspěch udělat.“

Co je k tomu ještě třeba?
„Mnohdy závidím podobným 

zemím, jako jsme my, větší hrdost. 
Islanďané nebo Irové jdou hrát za ná-
roďák a je to na nich vidět! To bych si 
přál do našeho mužstva dostat. I když 
prohrajeme, tak aby diváci viděli, že 
nároďák maká a hraje za národ. Chtěl 
bych dosáhnout toho, aby kluci vzali 
tohle za své a na reprezentační srazy 
se těšili.“

Daří se to?
„Cítím, že ano. Druhý sraz už byl 

z tohoto pohledu lepší než první. Klu-
ci se těšili a měli k sobě blíž. I hierar-
chie v týmu je dobrá. Nechci to za-
křiknout, ale mohlo by to být dobré.“

pavel hartman
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Zdeněk Sivek

Denis Silva a trénink

Denis Silva je dlouhodobým trenérem klubu 
FC Barcelona v kategorii hráčů do 19 let 
(klub má ve své struktuře i B tým v této 

věkové kategorii). Při seznamování s koncepcí jeho 
trenérské činnosti a koučinku vůbec je zřejmé, že 
i on důsledně dodržuje principy takzvaného Jednot-
ného tréninkového systému, který je v klubu nasta-
ven už od osmi let až do nejvyšších mládežnických 
kategorií a je dennodenně přenášen do trenérské prá-

ce všemi klubovými trenéry. Kvalitativní výstupy 
v hodnotě individuálních herních výkonů hráčů jsou 
více než evidentní.Pokud se hráč neuplatní v týmech 
dospělých FC Barca, je po nich velká poptávkách 
nejen v klubech španělské ligy, ale i v klubech ze 
zahraničí.

Dnes jsme připravili jen několik velmi krátkých 
příkladů, resp. cvičení z činnosti výše uvedeného tre-
néra.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
TÉMA
■	Nácvik	a	zdokonalování	prvního	dotyku	
s	míčem.

ORGANIZACE
■	Prostor	25	x	25	m,	9	hráčů,	dostatek	míčů.
POSTUP
■	Cvičení	začíná	třemi	míči	(hráči	1,	4,	7)	
a	pokračuje	podle	popisu.

VARIANTY
■	Zmenšujeme,	zvětšujeme	zvolený	prostor,	
vkládáme	protihráče	(napřed	pasivně,	poté	
aktivně),	měníme	hráče	s	míčem	začínající	
cvičení,	měníme	směry	přihrávek	atd.

POZNÁMKY
Kouč	důsledně	dbá	na:
■	maximální	rychlost(!)	přihrávek
■	 bezpečné	převzetí	míče	prvním	dotykem	
(ne	zpracovávání!)	a	současná	přesnost	
následné	přihrávky	spoluhráči,

■	 prudké	vyražení	pro	přihrávku,
■	 důraz	na	drillové	provedení	vedoucí	
k	automatizaci.

■	 cvičení	pod	tlakem	po	zařazení	protihráčů.
DODATEK
■	Podobné	varianty	cvičení	jsou	obvykle	
trenérem	zařazovány	na	začátek	hlavní	části	
tréninkové	jednotky.

Cvičení 2
TÉMA
■	Nácvik	a	zdokonalování	kombinace	
s	průnikovou	přihrávkou	do	obranné	
zóny	soupeře.

ORGANIZACE
■	Dvě	třetiny	hřiště,	dva	týmy	po	11	
hráčích,	uprostřed	plochy	vyznačený	
prostor	v	šíři	5	metrů.

■	V	obranném	prostoru	hrají	4	červení	
proti	3	bílým	(4	vs.	3),	v	prostředním	
prostoru	3	vs.	3	a	v	útočné	části	4	vs.	3	
(červení).

POSTUP
■	Kombinace	začíná	přihrávkou	brankáře	
na	č.	5,	přes	středového	hráče	č.	16	
na	č.	3,	který	se	pokouší	o	průnikovou	
přihrávku	na	spoluhráče	č.	10.	Hra	pak	
pokračuje	dle	nákresu	další	kombinací	
a	náběhy	hráčů	a	končí	střelbou	
na	branku.

VARIANTY
■	Střídáme	týmy	v	zahájení	kombinací,	
zmenšujeme	počet	hráčů,	přechod	
z	dvou	na	jednodotykovou	hru	atd.

FC Barcelona

POZNÁMKY
Kouč	zdůrazňuje:
■	 vítězné	osobní	souboje	u	útočníků,
■	 přesnost	a	včasnost	průnikových	přihrávek,

■	 přechod	na	hru	od	dvou	dotyků	na	jeden	
dotyk	(v	průběhu	hry),

■	 rychlost	a	plynulost	přechodové	kombinace,
■	 náběhy	maximální	rychlostí.
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Cvičení 3

Cvičení 3
TÉMA
■	Nácvik	a	zdokonalování	
útočných	kombinací	
v	křídelním	prostoru.

ORGANIZACE
■	Plocha	30	x	30	m,	4(8)	
hráčů,	figuríny,	kužele,	
plastikové	talíře	atd.

POSTUP
■	Kombinaci	začíná	hráč	
č.	22	(na	druhé	straně	
druhého	cvičení	hráč	
č.	2)	krátkým	vedením	
míče	k	vytyčené	metě,	
odkud	začíná	kombinaci	
přihrávkou	na	hráče	č.	7	
a	hned	sprintem	nabíhá	
na	jeho	další	přihrávku.

■	Cvičení	pak	pokračuje	dle	
nákresu	a	vrací	se	zpět	
na	výchozí	pozici.

VARIANTY
■	Měníme	směr	začátku	
kombinace,	realizujeme	
cvičení	ve	dvou	skupinách	
najednou,	vkládáme	
protihráče	(pasivně,	
aktivně),	rozšiřujeme/
zkracujeme	prostor	atd.

POZNÁMKY
Kouč	vyžaduje:
■	 rychlost,	přesnost	a	plynulost	kombinace,
■	 přechod	od	dvou	na	jednodotykové	přihrávky,

■	 v	případě	nasazení	protihráčů	důraz	na	vítězné	souboje,
■	 náběhy	maximální	rychlostí,
■	 drillový	nácvik	(automatizace).
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PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

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

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

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.
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Důraz na nácvik a zdokonalování 
herních kombinací (dvou a jednodotyko-
vých) všeho druhu je jedním z charakte-
ristických rysů, na kterých stojí klubový 
Jednotný tréninkový systém.

Základním východiskem těchto kom-
binací je vysoká úroveň individuálních 
dovedností talentovaných hráčů, který-
mi klub disponuje, spolu s taktéž vyso-

kou profesní úrovní jejich trenérů, kteří 
jim svým celkovým vedením pomáhají 
získat angažmá, jak již bylo uvedeno 
v úvodu, v profesionálním fotbale, a to 
nejen ve Španělsku – podle poslední me-
zinárodní inventury profesionálních hrá-
čů je v současné době celkem 35 hráčů 
FC Barca, kteří prošli přípravou v klubu, 
v top evropských klubech!

Závěr

TÉMA
■	Nácvik	a	zdokonalování	
útočných	kombinací	
v	křídelním	prostoru	(další	
varianta).

ORGANIZACE
■	Polovina	hrací	plochy,	
6	hráčů,	7	figurín	(v	postavení	
3	+	4).

POSTUP
■	Cvičení	začíná	přihrávkou	
hráče	č.	16	na	č.	10,	poté	
pokračuje	dle	nákresu	a	končí	
střelbou	na	branku.

VARIANTY
■	Postupně	měníme	figuríny	
za	protihráče	(napřed	pasivní,	
pak	aktivní),	střídáme	směry	
kombinace	atd.

POZNÁMKY
Kouč	důrazně	vyžaduje:
■	 jednodotykovou	kombinaci,
■	 přesnost,	rychlost	a	plynulost	
provedení,

■	 vyhrané	osobní	souboje	
(po	nasazení	protihráčů),

■	 náběhy	maximální	rychlostí,
■	 drillové	provedení	
(automatizace).

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 4

Cvičení 5

TÉMA
■	Nácvik	a	zdokonalování	
kombinací	v	křídelním	
prostoru	po	získání	míče	
ve	středu	hřiště.

ORGANIZACE
■	Plocha	30	x	30	m,	hra	7	vs.	7	
s	brankáři,	dva	vyznačené	
křídelní	prostory.

POSTUP
■	Hru	začíná	brankář	bílých	
na	č.	4,	poté	na	spoluhráče	
č.	6,	který	prohrává	osobní	
souboj	ve	středu	plochy	
s	červeným	č.	6	a	poté	kom-
binace	pokračuje	červenými	
dle	nákresu	přes	vyznačený	
křídelní	prostor	a	po	další	
spolupráci	červených	končí	
střelou	na	branku.

VARIANTY
■	Zvětšujeme,	zmenšujeme	
plochu,	střídáme	týmy	
v	zahájení	kombinací,	
nasazujeme	dalšího	hráče	
(jokera),	který	spolupracuje	
s	útočným/obranným	týmem,	
střídáme	křídelní	prostory	atd.

POZNÁMKY
Kouč	důsledně	vyžaduje:
■	 drillové	provedení	cvičení,
■	 plynulost,	rychlost	a	přesnost	
kombinace,

■	 vítězné	souboje	u	obou	týmů,
■	 dvoudotykovou/
jednodotykovou	hru,

■	 náběhy	hráčů	maximální	
rychlostí.

Cvičení 5

Cvičení 4
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Václav Mrázek, FAČR

Analýza hry brankářů 
na MS 2018 v Rusku

V ýstupem analýzy hry v poli pro přenos do koncepce výchovy hráčů 
a trenérů v Německu, jsou čtyři faktory prolínající se jak v týmovém tak 
individuálním pojetí. Tyto faktory aktuálně nejvíce určují úspěšnost týmu, 

a bylo tomu tak právě i na MS v Rusku.

V minulém čísle časopisu Fotbal a trénink 
jsme přinesli report z analýzy MS 2018 
v Rusku. Německý fotbalový svaz na těchto 
turnajích investuje do zachytávání trendů 
a vývoje fotbalu s cílem okamžitého 
transferu do práce s mládeží. 

I ten nejlepší tým na světě 
potřebuje mít skvělého brankáře

ß RYCHLOST ß VARIABILITA
ß INDIVIDUALITA ß MENTALITA
Jednou z oblastí Analýzy 
MS 2018 v Rusku byla 
hra brankářů

Tuto oblast měl na starosti Marc Ziegler, 42letý bývalý 
bundesligový brankář, nyní šéftrenér brankářů mládežnic-
kých reprezentací Německa a koordinátor trenérů brankářů 
v Akademiích.

Marc Ziegler vedl jedenáctičlenný 
tým skládající se z trenérů brankářů němec-
kých reprezentací od U15 po U21 a dvou 
členů úseku vzdělávání trenérů. Tento tým 
měl možnost přímo na místě shlédnout 
všech 64 utkání turnaje, v kterých padlo 169 

gólů (průměr 2,64 na zápas). V týmech 32 
účastníků se vystřídalo celkem 41 branká-
řů, například do utkání týmu Saudské Ará-
bie zasáhli všichni tři brankáři. Historicky 
nejstarším brankářem, který kdy nastoupil 
na MS, se stal 45letý egyptský Ísam Had-

darí, naopak nejmladším 
brankářem na MS 2018 
byl 19letý Francis Uzoho 
z Nigérie.

Podle Zieglera byl pro 
brankáře turnaj velmi ná-
ročný. Mnoho týmů vychá-
zelo spíše z bloku hluboko 
na vlastní polovině, to mělo 
vliv na neustálý herní děj 
před brankou. Do pokuto-
vého území přicházely spíše 
vysoké míče ze stran, nebo 
těžké průnikové přihrávky 
zhuštěným prostorem se 
špatnou viditelností. Zahrá-
valo se také velké množství 
standardních situací a kopa-
lo se 29 pokutových kopů 
v čistém herním čase. 
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1. Kvantitativní – data, 
fakta všech akcí brankářů 
převedených do detailních 
statistik 

2. Obdržené branky – řešení 
situací brankářů při 
obdržených brankách 

3. Pokyny – komunikace, 
řízení, kdy je a není 
proveditelné

4. Technika – koordinace 
specifických brankářských 
činností

5. Rozfázování akcí – 
před a při zakončení 
do jednotlivých fází a vliv 
brankáře na jejich průběh

6. Efektivita – vliv brankáře 
na výsledek kvalitou 
prováděných činností, při 
spolupráci s týmem v obou 
fázích hry

Z pohledu vývoje trendu hry brankáře však 
podle Zieglera neměl turnaj zásadní posun. Oproti 
Brazílii před 4 lety, kdy měl velmi zásadně vliv 
na trend chytání Manuel Neuer svým vysokým 
postavením a aktivní hrou s týmem (průměrná 

naběhaná vzdálenost na utkání 5,5 km), měl tento 
turnaj větší nároky na základní koordinační schop-
nosti při vlastním řešení chytání míčů a situací 
v pokutovém území. Ale i na turnaji v Rusku se 
potvrdil trend právě z Brazílie, že brankář je prv-

ní ofenzivní hráč při zakládání útoku k ohrožení 
soupeřovy branky. Pro celý tým je navíc velkou 
výhodou, když je brankář schopen optimálně spo-
lupracovat s obránci a záložníky v ofenzivních 
fázích hry.

Zástupci DFB analyzovali v Rusku brankáře v 6 tématech

V Drážďanech Marc Ziegler přiblížil 
tři druhy analýz: Kvantitativní, 
Obdržené branky a Efektivitu.

Kvantitativní analýza + Obdržené branky
ß 64 utkání 
ß 41 brankářů nastoupilo do utkání
ß 188 cm průměrná výška brankářů
ß 1635 střel na branku, 25,5 průměr na 1 utkání

ß 3,99 km průměr běhu v 1 utkání, 
nejvíce Pickford 5,84 km, nejméně De Gea 2,98 km

ß 169 vstřelených branek, 2,64 gólu, průměr na 1 utkání 
ß 29 pokutových kopů 
ß 12 vlastních gólů

ß 73 branek ze standardních situací, 45 % všech gólů
ß 96 branek vstřelených ze hry, 55 % všech gólů
ß 53 % branek bez možnosti zasáhnout
ß 14 % branek po chybě brankáře, 33 % branek 

s podílem brankáře 
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Kvantitativní analýza

ANALÝZA OBDRŽENÝCH BRANEK



ß 5,9 % branek padlo z prostor zóny 1 – 6 po střele, 4 hlavou
ß 14,2 % branek padlo z prostor zóny 2 – 22 po střele, 2 hlavou
ß 46,2 % branek padlo z prostor zóny 3 –53 po střele, 25 hlavou
ß 13,6 % branek padlo z prostor mimo pokutové území, 23 po střele
ß 13 % branek z pokutových kopů
ß 7,1 % vlastních gólů

Způsob zakončení na branku
ß 28 % střel z dálky (v pokutovém území)
ß 34 % střel z dálky (mimo pokutové území)
ß 21 % střel hlavou
ß 9 % samostatných nájezdů 
ß 5 % pokutových kopů
ß 3 % přímých kopů

Způsob dosažení 
prostoru před 
brankou
ß 43 % centrovaný 

míč ze stran
ß 5 % střílená přihrávka
ß 24 % průniková 

přihrávka z hloubky
ß 28 % neadresný míč

ß 75% ofenzivní činnosti nohou, nebo rukou
Tato hodnota potvrzuje, jak velký objem činností brankáře během utkání 
souvisí se samotnou souhrou s týmem při rozehrávání a zapojování 
do kombinací, přestože hlavním úkolem brankáře je zabránit vstřelení 
gólu soupeře.
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Kvantitativní analýza

CELKOVÝ POČET AKCÍ

Kvantitativní analýza

ZPŮSOB ZAKONČENÍ – DRUH PŘIHRÁVKY



Příčina chyby
ß	22 % technická 

chyba brankáře při 
zakončení soupeře

ß	78 % taktická 
chyba brankáře 
(rozhodování, 
postavení, timing…), 
při zakončení soupeře

ß	13 % technická chyba 
brankáře v prostoru 
bránění

ß	87 % taktická 
chyba brankáře 
(rozhodování, 
postavení, timing…), 
v prostoru bránění 

Nejlepší brankář z pohledu statistik – Thibaut Courtois
Thibaut Courtois z Belgie se ve všech sledovaných oblastech výkonu brankáře pohybuje vysoce  
nad průměrem turnaje Světového šampionátu v Rusku.
ß	7 utkání / 630 minut hrací doby
ß	3,94 km běhu na 1 utkání
ß	33 přihrávek na 1 utkání
ß	3,9 obranných akcí na 1 utkání 

Úspěšnost v porovnání s průměrem všech brankářů na turnaji
ß	obranné akce 81,8 % / 63,9 %
ß	přihrávky 79,2 % / 69,2 %
ß	rozehrávka od branky 76 % / 61,4 %
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O efektivitě vli-
vu výkonu brankáře 
na výsledek utkání 
rozhodovala kombi-
nace kvalit technic-
kých a taktických 
schopností v defen-
zivních a ofenziv-
ních činnostech. Je-
jich kombinace byla 
v Rusku velmi výraz-
ná a potvrzuje vývoj 
požadavku na kom-
plexnost schopností 
brankáře.

Defenzivní:
všechny činnosti 
zabraňující vstřelení 
branky soupeřem (75 %)

Ofenzivní:
všechny činnosti 
podporující situaci 
vedoucí k ohrožení 
soupeřovi branky (25 %)

Osobnost:
bezpodmínečná vůle 
bránit branku 

Hlavním úkolem brankáře je chytání míče, být 
v základních brankářských technikách vynikající. 
Velký progres lze zaznamenat v pohybových do-
vednostech, atletičnosti, která snižuje i věk bran-

kářů. Kromě toho se během posledních několika 
let dramaticky vyvíjela hra brankářů v ofenzivní 
podpoře týmu, takže se musíme snažit o komplexní, 
herní výchovu brankářů. Ti jsou v dnešní době často 

prvním útočným hráčem, který zachycuje soupeřův 
útok a okamžitě zakládá protiútok vlastního týmu. 
Musí rychle pochopit složité situace, rozhodnout 
se pro efektivní řešení, orientovat se v prostorech 

vysoko od vlastní 
branky. Velmi důleži-
té je z tohoto pohledu 
kognitivní trénink. 
Mistrovství světa 2018 
v Rusku také ukázalo, 
že nejlepší brankáři, 
kromě vynikajících 
dovedností, také dá-
vají týmu určitou míru 
bezpečnosti díky své 
osobnosti a charisma. 
Chceme, abychom 
byli vždy aktuální 
a poskytli našim tre-
nérům a hráčům nové 
impulsy, uzavřel Marc 
Ziegler.

Závěr – výstup do práce s mládeží

JE NUTNÉ VÍCE PROPOJIT V TRÉNINKU MLÁDEŽE 
TRENÉRA BRANKÁřŮ S HLAVNÍM TRENÉREM.

STEJNĚ TAK PROPOJIT HRÁČSKOU 
A BRANKÁřSKOU PROBLEMATIKU V RÁMCI 
TRENÉRSKÝCH LICENCÍ.
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Cílem je vytvořit brankářům podmínky 
pro rozvíjení ofenzivní hry jak v technických 
dovednostech, tak v taktických souvislostech.

Například ve hrách 
s nácvikem přečíslení / 
podčíslení může brankář:
ß	zahajovat akci rozehrávkou po zemi na 

krátkou vzdálenost, nebo vysokým míčem 
přes krajní útočníky

ß	zapojit se do hry po zisku míče obránci, 
nebo brankářem a dohrávat situaci s cílem 
okamžitého útoku

Při průpravných hrách bez 
branek ve vymezeném prostoru:
ß	Zapojení brankáře jako žolíka hrajícího vždy 

s týmem, který má míč
ß	Zapojení jednoho brankáře ke každému týmu, 

při útočení kombinuje, po ztrátě může v celém 
herním prostoru míč chytat rukama

Při hrách v pásmech 
může brankář:
ß	Zapojení brankáře jako žolíka hrajícího vždy 

s týmem, který má míč
ß	Zapojení brankářů jako narážečů ofenzivnímu 

týmu
ß	Zapojení brankářů do cílových zón kam směřuje 

hra útočícího týmu, brankář plynule pokračuje 
dalším založením útoku

Aby brankáři dobře rozuměli souvislostem hry a mohli se dobře a rychle 
rozhodovat o způsobu řešení především při ofenzivních činnostech, je nutné 
je zapojovat do průpravných her a cvičení společně s hráči v poli. Již nějakou 

dobu se ukazuje výhoda brankářů, kteří ve svých začátcích v mládežnických 
kategoriích nastupovali a trénovali jako hráči v poli. To je nutné přenést do 
standardního způsobu tréninku brankáře v mládeži.

Příklady zapojení brankářů do průpravných her a cvičení
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Michal Ježdík

Poznatky z Leaders 
Sport Performance 
Summit, 

Máme zato, že některé výstupy z tohoto setkání mohou naše trenéry více než zajímat, resp. že je 
přivedou  k hlubšímu přemýšlení o naznačených tématech, případně i k inspiraci, jak některými 
výstupy obohatit svoje profesní vědomosti,  dovednosti a schopnosti.

Náš stálý dopisovatel Michal Ježdík, který velmi 
často navštěvuje zahraniční workshopy, summity, 
konference, sympozia atd., kde se probírají 
velmi cenné zkušenosti z různých druhů sportů 
v interpretaci zkušeností předních světových koučů, 
manažerů atd. nám pro dnešní vydání připravil 
další zajímavé poznatky z této oblasti, tentokráte 
z výše uvedeného setkání v Chicagu.

Chicago, 
červenec 2018

1.
První setkání začalo v Chicagu, s nováčkem 

ve vedení Toronto Maple Leafs (lední hokej – 
NHL), generálním manažerem Kylem Dubasem, 
a s o něco zkušenějším nováčkem Benem Che-
ringtonem z Toronto Blue Jays (basebal – MLB). 
Přirozeně začínáme ponaučením se z minulosti, 
pokračujeme s plány v současnosti a nadějemi 
pro budoucnost v jejich tak respektovaných 
klubech z oblasti Toronta. Připravit, pozor, teď!

To hlavní v kostce
ß	Když diskutujete o „krátkodobých obtížných otáz-

kách oproti dlouhodobým“, když máte tým, jehož 
jádrem jsou veteráni, jak je potom s mladými hrá-
či oceníte? Není překvapením, že dobrá kultura 
vám poskytuje tu nejlepší šanci. Pracujte na ni.

ß	Jediným způsobem, jak poměřit krátkodobou stra-
tegii s dlouhodobou, je vynaložit skutečné úsilí 
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v královnině městě: 
lekce v přestavbě a koncentraci 
na dlouhodobý úspěch



na uskutečňování otevřených rozhovorů a debat 
o výhodách a nevýhodách. Rozhodněte se pro 
jedinou vizi.

ß	Velký tlak je vyvíjen na mladé hráče, aby „vy-
stoupili z řady – udělali krok vpřed“ v průběhu 
přestavby týmu. Je rovněž důležité je chránit, ale 
zároveň jim dát prostor k růstu. Nechcete, aby 
přijali za svou mentalitu prohrávajícího.

ß	Při přestavbě je nezbytné, aby všichni v klubu, 
od shora až dolů (od vlastníků až po hráče a za-
městnance v kancelářích), byli ztotožněni s vizí 
a cíli. Vlastníci klubu jsou v tomto procesu nej-
důležitější. Hodně může pomoci, když jsou s pro-
cesem seznámeni i fanoušci. Nemusí to být ale 
pravidlem.

ß	Jako velmi mladý generální manažer (exekutivní 
pracovník) Kyle chce pro svůj klub najmout nejlepší 
mladé lidi, kteří pro něj budou pracovat, a pomoci 
jim v růstu. Pokud existují. Bude pyšný, pokud se 
Maple Leafs stanou díky tomu proslulým klubem.

ß	Z osobního hlediska Kyle vysvětlil, jaký závazek 
má sám k sobě, aby se také zlepšil. Každý den. 
A od členů svého týmu očekává to samé. Jděte 
a mluvte s novými lidmi a učte se. To je způsob, 
jakým se zlepšíte.

ß	Ben řekl, že když se podívá zpátky do doby, kdy 
byl v Bostonu (Red Sox), přál by si dostávat kri-
tičtější zpětnou vazbu. To je nepochybně nedílnou 
součástí osobního zlepšování se, i organizačně.

ß	Jako lídr musíte být zodpovědný za slabé strán-
ky svého týmu a hráčů, které vyčnívají. Zároveň 
musíte znát cestu, jak se jim přiblížit, aby vám 
poskytli kritickou zpětnou vazbu.

ß	Při diskusi o tlacích zvenčí Ben zdůraznil, že 
pojem „být dobrý spoluhráč“ je důležitý. Dobří 
spoluhráči a spolupracovníci (ať už je to hráč, 
trenér nebo exekutivní pracovníci) najdou způsob, 
jak pomoct jeden druhému vyrovnat se s tlakem 
na ně kladeným.

ß	Kyle zdůraznil, že jeho povinností jako lídra je 
chránit svůj tým před negativními hlasy zvenčí. 
Jedná se o efektivní mentální dovednosti (sílu), 
které slouží k podpoře jeho nejbližšího týmu, jed-
notlivých hráčů i trenérů.

ß	Od bývalého GM dostal radu, aby se nesnažil 
být jako on, ale aby byl sám sebou! Po nástupu 
do nové pozice se často ptal co může dělat lépe, 
ne na to co dělá dobře. Tím se naučil být lepší, být 
lepší každý den.

ß	Ben se učil od předešlých GM a sportovního 
ředitele. Za klíčovou považuje nutnost dostat 
kritickou zpětnou vazbu. Vítězství považuje 
za důležité hlavně z pohledu možnosti investovat 
do budoucnosti. Do kultury klubu v krátkodobém 
a střednědobém horizontu a do mladých hráčů 
z dlouhodobého hlediska. Snaží se obklopovat 
a investovat do lidí, kteří chtějí budovat něco vět-
šího, což je většinou běh na dlouhou trať. Když 
se vám daří zlepšovat vaše hráče, dostáváte nejen 

kredit od nich, ale i od ostatních klubů a organiza-
cí, že dobře pracujete. Když jste v Torontu, je pak 
ještě vaším cílem budovat něco pro celou Kanadu.

ß	Péče o Talent. Dříve jste měli 5–8 let na rozvoj 
talentu. Dnes máte přibližně 3 roky. Nesmíte to 
promeškat. Pokud máte v družstvu talentované 
hráče, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, jsou 
před vámi další důležité kroky, vybrat a přivést 
do klubu kvalitní odborníky na všechny pozice 
a budovat důvěru mezi majiteli a vaší filozofií, se 
kterou jsou spojeny mnohá rozhodnutí. Boston 
Red Sox měly například 1 majitele, který rozu-
měl basebalu. Maple Leafs vlastní korporátní 
společnost Rogers, která sleduje hlavně strate-
gické cíle klubu. Vrcholný management klubu 
4x ročně prezentuje vlastníkům kam jdou, proč 
dělají konkrétní rozhodnutí, zajímá je kontinuita. 
Důležité je, aby množství informací, které předá-
vají na setkání byla ta nejdůležitější.

ß	Trenérský tým. Oba se zajímají o svůj trenérský 
tým a vytvářejí podmínky, aby se všichni moh-
li vzdělávat a zlepšovat. Zajímají se o soukromí 
každého člena realizačního týmu. Pokud chcete 
být dlouhodobě úspěšní, je potřeba investovat 
nejen do hráčů, ale také do sportovního úseku. Je 
na vás, abyste budovali prostředí, kde se uplatní 
zdravé sebevědomí, kde je standardem závazek 
se zlepšovat každý den a měli pod kontrolou ego 
jednotlivých členů. Stejně tak důležité jsou ochota 
naslouchat nejen zkušeným kolegům a otevřená 
komunikace. Jen tak můžete maximalizovat po-
tenciál každého jedince.

2.
Z Toronta do Pyeongchangu. Geograficky to 

je dlouhá cesta, ale pár minut, kdy vedle sebe 
na pódiu stáli Troy Taylor (United States Ski 
and Snowboard Association) a Scott Riewald 
(United States Olympic Comitee – zástupce pro 
zimní sporty), oběma stačilo, aby se podělili 
o případovou studii, jak se připravovali na hry, 
jaké výkony podali jejich sportovci a jak zhod-
notili svoje působení na zimních olympijských 
hrách.

To hlavní v kostce
ß	Soutěže na Olympijských hrách jsou unikátní. 

Žádná jiná soutěž není stejná. I proto je velmi 
těžké udělat cokoliv příliš snadné pro sportovce.

ß	Věnují hodně času a energie zpětné vazbě. Snaží 
se nenechat „žádný kámen na stejném místě“. 
Součástí systému zpětné vazby jsou: osobní zpět-
ná vazba každého člena výpravy z NOV, každé-
ho člena podpůrného týmu, každého sportovce, 
každého partnera olympijského týmu, DATA 
a analýzy i momentální pocity. Začínají sbírat 
zpětné vazby ještě před finálovými výsledky, aby 
nebyly zkreslené úspěchem či neúspěchem. Snaží 
se pracovat systematicky, ale zároveň se vyvarovat 

18

zkušenosti ze zahraničí

4/2018

Pchjongčchang, případová 
studie: příprava, výkony 
a vyhodnocení po hrách



unáhlených reakcí a hodnocení bez možnosti věci 
a situace posoudit z více stran.

ß	DATA/Informace. Nemají problém s množstvím 
dat a informací, ale kladou si otázku Jak s nimi 
nakládat a jak je využívat? Při práci s nimi sledují:
ü Výběr – nejdříve je identifikujte, následuje se-

lekce a poté ještě jednou selektujte
ü Zdraví – udržet sportovce zdravého, minimali-

zovat zranění, nemoc a optimalizovat regeneraci 
a případnou rehabilitaci

ü Monitoring – adaptaci organismu na zatížení 
(technika, taktika, psychologie, fyziologie). 
Součástí monitoringu je měření a vyhodno-
cování nákladů z pohledu jejich optimalizace 
směrem k dosaženým výsledkům (ROI).

ß	Příprava by neměla spočívat ve snaze dosáhnout 
dokonalosti. Měla by podněcovat agilita a také by 
během ní měli sportovci pochopit výzvy a příle-
žitosti, které jsou před nimi.

ß	Příliš často se snažíme eliminovat výzvy, což nás 
vlastně někdy svádí k falešnému pocitu bezpeč-
ného dosažení cílů, které jsou nereálné.

ß	Implementace mise (cesty k dosažení cílů) může 
být efektivní pouze tehdy, když víte, kolik potře-
bujete času k jejímu dosažení. Jako lídr byste měli 
stanovit časový rámec, podle kterého by se mělo 
postupovat. Jakmile je to definováno, neměňte 
stanovené hranice. Držte se toho, co bylo odsou-
hlaseno a nepřidávejte další body.

ß	Mějte víru (a trpělivost!) ve výkonnostní plán – 
jeho stanovení mělo svoje důvody, tak se vyvaruj-
te jakýchkoli odchylek na poslední chvíli.

ß	Olympijské hry jsou něco, co nemůžete znovu 
vytvořit (nejdříve za 4 roky!), stejně jako jinou 
podobně vysokou soutěž v jakémkoli sportu. 
A proto si uvědomte, že bez ohledu na to, jak 
dobře sportovci dokážou zvládnout tlak v „běž-
ných podmínkách“, věci se můžou změnit v den 
zápasu či závodu.

ß	Rozhodující je investovat čas a pomoct sportov-
cům v tom, aby pochopili tlak na ně kladený. Ur-
čete způsoby, jak tento tlak zmírnit.

ß	Soustřeďte se sami na sebe, nikoliv na konkurenci. 

Jistě, mějte ji na zřeteli, ale zůstaňte soustředění 
na kontrolu toho, co můžete kontrolovat.

ß	V éteru se vyskytuje mnoho informací, takže vy-
pracujte nejlepší způsob, jakým budou vaši trenéři 
a sportovci používat informace, které jim ve svém 
prostředí dáte.

ß	Neměli byste podceňovat faktor „cítit se dobře“. 
Vytvořte ho na vašich přípravných kempech, bude 
to dlouhá cesta k úspěchu. Sportovci a členové 
týmu si musí vychutnat, co dělají.

ß	Jak mám „zítra“ podat výkon? Zaměření se 
na zdroje je velmi důležité.

Pět kroků, které doporučujeme
1. VYBERTE a opětovně vyberte hráče 

s potenciálem stupně vítězů.
2. Udržujte talent ZDRAVÝ tím, že minimalizujete 

zranění a optimálně rehabilitujte.
3. MONITORUJTE adaptaci organismu na trénink.
4. ZLEPŠETE adaptaci na trénink – zvýšíte návrat-

nost investice (ROI = Return On Ivestment).
5. Optimalizujte skutečný soutěžní VÝKON.

3.
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Od americké případové studie k britské. Byli 
jsme potěšeni uvítat Owena Slota, autora knihy 
The Talent Lab, který se s námi podělil o svoje 
myšlenky a několik tajemství z provedeného 
výzkumu, ve kterém se snažil pojmenovat co 
se skrývá za tím, když chcete najít, vytvořit 
a udržet úspěch.

To hlavní v kostce
ß	Owen Slot vychází z jednoduchých faktů. Napří-

klad, že v období LOH 1996 se začaly prosazovat 
menší země jako například Nový Zéland a Se-
verní Korea. Od roku 2008 je v popředí stabilně 
Německo a od roku 2012 Velká Británie a Čína. 
Velká Británie získala na LOH v Atlantě 1 zlatou 
medaili, v roce 2012 jich bylo 29. Je Británie 29x 
lepší? Určitě není. Ve sportu ale došlo k několika 
podstatným změnám. Jednou z nejdůležitějších je, 
že všechny instituce spojené se sportem vědí, kam 
jde každá penny. Stejně tak je důležité, že každý 
elitní a super elitní sportovec má své Talent ID, 
které je součástí portfolia UK Sport.

ß	Talent. Jak talent vypadá, co ho charakterizuje? 
Dělat správná rozhodnutí pod fyzickým a psy-
chickým tlakem. Co je k tomu potřeba? Jaké do-
vednosti – psychické, fyzické? Když na to máte 
odpověď, můžete začít hledat, i v jiných sportech. 
Britové začali plaváním a cyklistikou, poté gym-
nastika a další sporty.

ß	Vyšší finanční prostředky spojené se změnou 
systému fungování sportu jsou ve Velké Británii 
od roku 1996. Stejně tak v Číně. Výjimkou je 
Austrálie, která je tradiční zemí s dlouhodobě udr-
žitelnými financemi směřujícímu do sportu, které 

nastaly na začátku 90. let minulého století. Na za-
čátku, stejně jako později Británie, „šly“ sporty 
společně v mnoha oblastech, což bylo levnější 
a rychlejší, včetně větší síly. Po LOH v Sydney 
přivřeli dveře k informacím.

ß	Peníze vs medaile. Zde není přímá úměra! To 
si musí uvědomit hlavně vláda a její instituce. 
Na druhé straně je ale velká odpovědnost na stra-
ně UK Sport a svazů za proces, za proces přípravy 
na akce světového významu.

ß	Než byly přijaty změny v britském sportu, odbor-
níci pokládali na stůl mnoho otázek, na které se 

hledaly odpovědi. Mezi nimi byly například: Zná-
me charakteristiky zlatých medailistů? Jaké jsou 
charakteristiky elitních trenérů a koučů? Víme, 
jak se vyrovnat se strachem? Víme, jak vypadá 
správný tréninkový proces? Víme, jak se vyrovnat 
s chybováním? A mnoho dalších. Po určité době 
se shodli, že důležité je: sdílení informací + spo-
lupráce + vzdělávat se! Ty byly základy návrhu, 
který se snažil eliminovat vysoké náklady na 1 
medaili. ZMĚNA byl výsledek. Změna na všech 
stupních, i ve vzdělávání.

ß	Super elitní sportovci. Logicky došli k faktu, že 
medaile nevozí elitní sportovci, ale super elitní. 

Laboratoř Talent:
tajemství při hledání, vytváření 
a udržování úspěchu



Kdo je ale super elitní? Často mají mnoho negací, 
ale mají také například fascinující pozitivní za-
palování lidí kolem sebe, jsou ochotni a schopni 
hledat nové nepoznané, často i trnité cesty (roc-
ky roads). Důležité také je, že chybování berou 
jako nedílnou součást procesu, jako poznání sebe 
sama. Změnu cesty vnímají jako normální jev.

ß	Potenciál sám o sobě vám úspěch nepřinese, a na-
opak vítězství nebude tak snadné jako jen příprava.

ß	Výkonnost není to samé jako potenciál a potenciál 
není to samé co výkonnost. Často se o nich mluví 
v podobném duchu, ale ne vždycky jdou ruku 
v ruce.

ß	Co dělá z někoho super třídu? Dobrá otázka. 
Očekávají neočekávané a vidí abnormální jako 
normální.

ß	Jako lídr úspěšného týmu musíte vy a členové va-
šeho týmu být schopni vést super talenty, ten typ, 
který by mohl mít ego, být nemilosrdný, sobecký, 
ale samozřejmě současně potřebuje podporu, aby 
vše tohle mohlo být přetaveno v úspěch.

ß	Předcházet chybám. Co se mohlo pokazit? „Co 
když“ vám plánování může pomoct připravit se 
na tlak, který číhá za rohem. Tímto způsobem 
můžete ovládat to, co vás ohrožuje, a jak tomu 
čelit mentálně a fyzicky.

ß	Chyby se stávají všem. Bez ohledu na to, jak 
jste dobří. Tak je akceptujte! Važte si členů týmu 
a sportovců, kteří jsou zvídaví, ale nikdy neztrácí 
vlastní pohled na výsledek. Aby udrželi úspěch.

ß	Tvrdší, lepší, rychlejší, silnější (jak zpívají a je 
i titul písně od skupiny Daft Punk: Harder, Better, 

Faster, Stronger). Ale platí to i pro sport. Musíte 
se učit rychleji než váš soupeř, abyste mohli být 
lepší a silnější.

ß	Zvídavost je velmi dobrá věc. Najít lidi ve vašem 
sportu a mimo něj, kteří jsou zvídaví. Takoví lidé 
budou klást otázky, a naopak se stanou vaším po-
kladem pro budoucí průlomy ve výkonu.

ß	Požadujte kritickou zpětnou vazbu. Ta vám pomů-
že změnit frustrace na řešení.

ß	Budoucnost: trenéři a koučové jsou fascinující 
výzvou. Mentálně zralí trenéři, kteří jsou schop-
ni vychovat mentálně zralé a silné sportovce, 
kteří budou dělat správná rozhodnutí. Je to těž-
ká role a funkce. Také proto, že její součástí je 
celoživotní vzdělávání se a nekonečné začínání 
a zkoušení.
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Teď trochu odskočíme, z Toronta přes Pyeon-
gchang, Velkou Británii na Wall Street. Denise 
Shullová, která pomohla obchodníkům vydělat 
miliony a sportovcům vyhrát poháry a medaile, 
se hlouběji zabývá tématem rozhodovacích pro-
cesů a podáváním výkonu pod tlakem.

To hlavní v kostce
ß	Emoční neurovědy, to je revoluce. Chcete-li být 

schopni zapojit a rozvíjet další generaci, pak byste 
je měli povzbudit, zeptat se jich na jejich pocity, 
jak se cítí a proč?

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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4. Vydělávat miliony 
a vyhrávat trofeje: 
od obchodníků z Wall 
Street až po sportovce 
světové třídy



kovat velmi vysokou úroveň výkonnosti, a to jak 
individuální, tak i týmové.

ß	Přijmout prohry a negativa. Pokud se lépe zotavíte 
z prohry, chyby nebo dokonce z dlouhodobého 
poklesu formy, pomůže vám to rovněž vážit si víc 
vítězství.

ß	Akceptujte nejistotu. Nejistotu budete pociťovat 
a bude vždycky existovat. Obzvláště ve sportu. 
Pokud se vy a vaši sportovci naučíte těžit z ne-
známého, naučíte se lépe riskovat.

ß	Wall Street je velmi podobná sportu, pokud jde 
o analýzy. Potřebujete mix dat a pocitů. Zkom-
binujte lidské cítění s počítačovými analýzami 
a dostanete ty nejoptimálnější výstupy.

ß	Přesvědčit obchodníky, aby si uvědomili, že emo-
ce jsou nedílnou součástí jejich rozhodování, je 
velmi důležité. To samé platí pro vaše sportovce. 
Akceptujte to!

ß	Není to jen vypořádání se s emocemi, což je 
důležité. Je to schopnost přimět sportovce, aby 
o svých emocích mluvili. Obzvláště o těch nega-
tivních. To vytváří odolnost a charakter.

ß	Bylo popsáno portfolio manažerů a bankovních 
obchodníků:
ü ti, kteří mají strach ze ztráty, že nebudou další 

součástí firmy – začlenili se příliš brzo 
ü ti, kteří mají strach z dalšího úkolu – opouštějí 

firmu příliš pozdě, měli by odejít dříve 
ü ti, kteří mají strach, že nemají pravdu – uvědo-

mují si, že to má vliv na jejich kariéru

ß	Sportovci mají nejčastěji strach ze selhání, ze zra-
nění a své budoucnosti.

ß	Pozitivita mohou být špatně využita. Výzkum na-
značuje, že procesy hledání ocenění jsou “aktivo-
vány“ smutkem. Proč se zabývat negativním, když 
vidět věci z té světlé stránky vám pomůžou uspět?

ß	Chcete-li najít řešení pro pokles formy, vraťte se 
na začátek. Mějte odvahu identifikovat, vnímat 
a pojmenovat všechny pocity od počáteční chyby.

ß	Výzkumy naznačují, že procesy spojené s odmě-
ňováním jsou aktivovány smutkem

ß	Jak řešit pochybení a ztráty? Jděte na začátek. Na-
jděte odvahu popsat a pojmenovat všechny pocity 
od počátku chybování.

Další geografická linka. Už vás to nudí? Pře-
souváme se z Wall Street zpátky do Kanady. 
Angus Mugford z Blue Jays zažil moderátorský 
debut a vedl diskusi na téma prevence zraně-
ní a následná rehabilitace s Jeremy Bettlem 
z Maple Leafs a Marty Lauzonem z Atlanta 
Falcons, který je, pro nás neznalé, rodákem 
z Montrealu. Ta Kanada…

To hlavní v kostce
ß	Jak důležitá je mentální a fyzická kondice vašeho 

sportovce? Zřejmá odpověď, opravdu velmi. Měli 
byste ji mít v průběhu rehabilitačního procesu 
vašich sportovců stále na zřeteli.

ß	Pokud jde o DATA, jejich využití by mělo pomoct 
k zodpovězení otázek trenérského týmu. Neměla 
by nutně diktovat rozhodnutí, měla by však ur-
čitě informovat. Musíte znát rozdíl mezi tím, co 
potřebují znát sportovci, co potřebují znát trenéři 
a co potřebuje znát lékařský tým. Nemá smysl 
poskytnout stejná data a informace všem. Dejte 
jim takové, které potřebují ke svému rozhodování.

ß	Pro odborníky v oboru je to příležitost přeměnit 
kulturu z té, která realizuje vysoce výkonnostní 
strategie, na tu, kterou vlastně vzděláváte spor-
tovce. Ztotožňují se vaši sportovci s kulturou, aby 
pomohli posunout tým dopředu?

ß	Jako tým zodpovědný za výkonnost musíte načíst 
data týkající se řízení zátěže, abyste podpořili ho-
kej (vaši hru, váš sport). Není to žádná laboratoř 

sportovních věd. Buďte pokorní při používání dat, 
abyste se neodvrátili od sportu, ale naopak zlepšili 
příležitost k výkonu.

ß	Nalezení společného jazyka je důležité. Buďte 
často s trenérským týmem, abyste zjistili, co po-
třebuje. Nalezení společného dialogu je způsob, 
jak si vybudujete důvěru a budete pro váš tým 
trenérů věrohodní.

ß	Schopnost vybudovat si vztah se sportovcem zna-

mená mnohem víc než být chytřejší. Je mnohem 
důležitější mít takové komunikační dovednosti.

ß	Můžete mluvit o technologiích, materiálech, da-
tech atd., jakkoliv chcete, ale stejně nakonec je 
to o lidech. Musíte si vytvářet a budovat vztah 
se sportovci, trenéry atd. Můžete s hráčem cítit 
sounáležitost, vcítit se do něj? Toto je důležité.

ß	Klíčová je optimalizace přípravy, aby vedla 
k utkání.
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5. Větrná cesta k návratu: 
moderní přístupy k prevenci 
úrazů a rehabilitaci

ß	V podivné změně událostí se ukázalo, že předpo-
kládané negativní emoce, jako je strach, frustrační 
hněv (a podobně) mohou ve skutečnosti produ-



A zde je, dámy a pánové, poslední část. Ale 
jedna věc je jistá. Alex Hutchninson byl posled-
ní řečník dnešního dne, ale v žádném případě 
nikoliv co do přínosu. Dokonalý závěr dne, 
zvídavě zkoumající vše – mysl, tělo a hranice 
lidského výkonu. Zajímá vás to? Mě rovněž…

To hlavní v kostce
ß	Vysoce výkonnostní týmy potřebují následujících 

pět prvků:
1. Sdílené porozumění
2. Emocionální stabilitu
3. Efektivní procesy
4. Efektivní vedení
5. Psychologické hranice

ß	Vidět úspěch a věřit v něj v laboratorních pod-
mínkách nemusí nutně znamenat, že to povede 
k úspěchu na hřišti, na ledě či kurtu. Sport je ne-
milosrdný, ale musíte být trpěliví.

ß	Okamžité zlepšení nemusí být zřejmé, ale věřte 
v proces a pohánějte sami sebe k prozkoumávání 
nových věcí.

ß	Na férovosti záleží. Tečka.

ß	Máte-li fyzický limit nebo nějakou slabost, pak 
to zcela jistě přichází z mozku. Sportovci jsou 
drsnější, lepší, rychlejší, silnější…a přizpůsobi-
vější. Ale přistupujete k jejich mentálnímu rozvoji 
stejným způsobem jako k fyzickému?

ß	Malé inovace povedou k velkým výkonům.

ß	Najděte rovnováhu mezi nalezením toho 1 % 
a také zdokonalováním dalších 99 %, které mů-
žete kontrolovat. Obojí je stejně důležité.

ß	Zlepšením kontrolovatelného byť jen o 1 %, mů-
žete vidět obrovský dopad.

ß	Co nás omezuje? Z pohledu svalového aparátu to 
je pocit úsilí, který vede k únavě až k neschop-
nosti pokračovat. Jedná se tedy o přímku se třemi 
body: únava – pocit úsilí – rozhodnutí zastavit.

ß	Podprahové (subliminální) signály mohou dělat 
až 12 % rozdílu v době vyčerpání. Příkladem je 
úsměv na tváři.

ß	Mentální únava. Jak bojujete proti duševní únavě? 
Můžete ji trénovat nebo se jí vyhýbat.

ß	Důležitá je síla víry (důvěry). Mluvení sám k sobě 
může pomoc. Příklad: neběhám nohama, běhám 
svým srdcem a myslí!

ß	Mnoho týmů NFL se snaží získat informace z Ev-
ropy, kde je populárnější fotbal a rugby. V Evropě 
je dobrá metodologie, ale ne vše lze převzít.

ß	Na konci dne musíte respektovat prostředí, ve kte-
rém pracujete. Připravte se, že často budete vysvět-
lovat hlavním trenérům proč by to tak mělo být!

ß	Sportovní věda a Sport? Důležité je rozpoznat, co 
může každý obor přinést do přípravy super elit-
ních týmů a sportovců? Sportovní věda vstoupila 
do NFL v letech 2009/10. Nejčastější otázky byly: 
Co nám může dát a jak to využít? Bylo to období 
nejistoty. Nyní je situace jiná. Všichni chtějí DATA, 
která jim pomáhají dělat správná rozhodnutí.

ß	Všichni jednotně považují za důležité vybudovat 
hodnotový systém, který musí „prorůst“ celou 
organizací (hráči, trenéři, back office, front office, 
majitelé). Prorůst neznamená je pouze pojme-
novat a prezentovat, ale chovat se podle nich 
a začlenit je do rozhodovacích procesů. Bez toho 
nemůžete být úspěšní.

ß	Základem efektivního vedení je důvěra v lidi, 
které přivedete do klubu. Buďte připraveni, že 
v tomto odvětví budete někdy muset vstát a zvý-
šeným hlasem vysvětlit proč není dobré, aby hráč 
ještě nehrál, že ztráty pro budoucnost mohou být 
mnohem větší, než 1 utkání. Pozor ale na časo-
vou tíseň – peníze jsou důležité! Vždy se snažte 
mít silné a seriózní důvody, Ideálně podpořené 
výsledky testů a jejich porovnání se stavem, když 
byl hráč 100 procentně fit (preseason nebo prein-
jury test). Když máte tyto testy, lépe se vám plá-
nuje proces návratu hráče po zranění, hráč tomu 
více věří, protože vidí porovnání s předchozími 
údaji.

ß	Prevence zranění – pro mnoho sportovců je dů-
ležitý bezpečný dopad. S tím je spojený pohyb 
v kotníku a biomechanika pohybu celého těla.

ß	Co je těžké na práci v tomto oboru? Kromě ji-
ného, že musíte komunikovat s lidmi na různých 
úrovních v klubu a servírovat jim stejné údaje 
a informace v různých formách. I proto je důležité 

vzdělávat hráče v různých oblastech sportovní 
přípravy. Například pozitivní a negativní dopady 
různých doplňků stravy, spánek, prostě mluvit 
o všem co může ovlivnit jejich výkon, návrat 
po zranění nebo prevenci zranění. Schopnost při-
způsobit informace úrovni sportovce a trenéra se 
jeví jako další důležitý aspekt.

ß	Jak pracují s DATA? Lehká konverzace na denní 
bázi na různé klubové úrovni. Pravidelná tý-
denní komunikace s hlavním trenérem. Pozor 
na fakt, že mnoho informací nemá přímý kontext 
s výkonem na hřišti – důležitá je selekce. Hlavní 
trenéři nemají čas studovat všechny expertízy, 
proto je potřebný vzájemný respekt a dialog. 
Ptejte se hlavního trenéra, co je potřeba zlepšit 
do nejbližšího utkání nebo ve střednědobém ho-
rizontu.

ß	Ochota a schopnost vnímat a přijímat informace 
rychleji než jiní lidé. Stejně tak je to v návratu 
po zranění. Stravování a meditace jsou velká ote-
vřené příležitosti ke zlepšení.

ß	Limity jsou primárně v hlavě a ne ve fyzičnu.

ß	Několik rad na závěr: vaše limity jsou nastaveny 
vaším mozkem, důležité je stabilní a důvěryhodné 
prostředí, využijte sílu skupiny, počítejte s men-
tální únavou, budujte víru sám v sebe a v proces.
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6. Vydržet: mysl, tělo a kuriozně 
pružné hranice lidského výkonu

Závěr
Výše uvedené informace z předního světového  

fóra sportovních odborníků v Chicagu budou 
mít další pokračování v podobných setkáních 
i v budoucnu a naše redakce je bude pro potřeby 
našich čtenářů uveřejňovat i nadále 



Antonín Barák, FAČR

Rozvoj a zdokonalování 
koordinačních schopností 
s míčem u mládeže do 14 let
V tomto čísle se věnujeme ukázkám cvičení a her, 
ve kterých rozvíjíme koordinační schopnosti hráčů. 

Vymezení koordinačních schopností sportov-
ců je celá řada, ale dovolte mi velmi stručně 
pojmenovat koordinační schopnosti, které 

velkou měrou rozhodují o kvalitě pohybu hráčů 
v procesu tréninku a utkání fotbalu.
Orientační schopnosti
ß rychlé a přesné vyhodnocení vzájemných vztahů 

hráč – spoluhráč – soupeř – míč
ß uvolňování se bez míče, součinnost dvou hráčů 

při náběhu a přihrávce
ß řešení HS v přečíslení a podčíslení
ß vnímání polohy vlastního těla při složitějších 

pohybech
Diferenciační schopnosti
ß rozlišování ve využití různé intenzity 

a dávkování síly při řešení HS
ß přebírání a zpracování míče, vedení míče, 

klamavé pohyby
ß průnikové přihrávky, střelba
Spojování pohybových operací
ß jedná se o spojování jednotlivých pohybů 

do pohybových zřetězení

Přizpůsobení pohybového jednání
ß závisí na orientačních schopnostech
ß variabilita v provádění osvojených dovedností 

podle aktuální HS
ß improvizace a kreativita i v náročných HS
Reakční schopnosti
ß reakce na podněty, které vycházejí z HS
Rovnovážné schopnosti
ß jde o udržení rovnováhy (stability) v pohybu 

v nejrůznějších situacích bez soupeře i se 
soupeřem

Rytmické schopnosti
ß projevují se změnou rytmu pohybu 

podle pohybové činnosti
ß upravení frekvence běžeckého kroku 

při střelbě, časované přihrávce,  
obcházení soupeře

Rozvoj koordinačních schopností je nedílnou 
součástí tréninkového procesu. Mělo by k němu 
docházet kontinuálně a plánovaně. Dnes uvádíme 
příklad rozvoje koordinačních schopností v herním 

tréninku. V jednotlivých herních cvičeních a hrách 
dochází k jejich rozvoji komplexně se vzájemným 
prolínáním.

témA
ß HC – bago 3x1 s prvním 

dotekem dovnitř baga
ORgAnizAce
ß plocha – 6 x 6 m
ß 4 – 5 skupin hráčů 
ß čtveřice hráčů
ß míče, mety
POStuP
ß 3 hráči jsou vně baga a drží 

míč, uvnitř je 1 bránící hráč
ß po přihrávce musí hráč 

přebírat míč prvním 
dotekem dovnitř baga

ß hráči mají neomezený počet 
doteků

ß bránící hráč se snaží odebrat 
nebo vypíchnout míč

VARiAnty
ß hrát 5 na 2, 4 na 2
ß hrát na nižší počet doteků
ß po zisku míče musí bránící 

hráč přepnout a vyjet 
s míčem do jedné z malých 
branek

KOuČinK
ß kterou částí nohy budeš 

přebírat míč v dané HS?
ß kdy zrychlíš manipulaci 

s míčem?
ß jak se chováš 

po odehrání míče?

Cvičení 1

Rozcvičení (20‘)
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témA
ß 1x1 s obcházením po startu z gymnastických poloh
ORgAnizAce
ß plocha 25 x 10 m
ß dvojice hráčů, dvě skupiny, trenér
ß 4 malé branky, míče, mety, tyče
POStuP
ß na vizuální podnět startuje dvojice hráčů z dané 

polohy
ß hráč, který je první u míče, obchází druhého a snaží 

se zakončit do jedné z branek
ß pokud získá míč bránící hráč, snaží se zakončit on
VARiAnty
ß střídání startovních poloh
ß zakončení může být vedeno na velkou branku 

s brankářem
KOuČinK
ß co rozhodne o zisku míče, pokud k němu 

doběhnete současně?
ß co uděláš, aby jsi se zbavil dotírajícího hráče?

Cvičení 2

Hlavní část TJ (70‘)

témA
ß Vícepodnětový trénink
ORgAnizAce
ß plocha 35 x 40 m
ß 3 skupiny hráčů, v každé 

skupině 6–8 hráčů, 2 brankáři
ß 2 velké branky, mety, 

rozlišovací trika, míče
POStuP
1. skupina hraje PH ve středním 

pásmu na držení míče, každá 
barva má na jedné straně 
narážeče. Když si narazí hráči 
stejné barvy, dochází k výměně 
hráčů. Pokud si narazí hráči 
opačné barvy, narážeč ctí 
barvu, ale zůstává na své 
pozici.

2. skupina – dvojice hráčů 
stojí na šířku hřiště proti sobě. 
Hráč bez míče si hledá prostor 
a dostává přihrávku. Druhý 
hráč ihned po přihrávce napadá 
prvního hráče. Hráč, který 
z dvojice získá míč, zakončuje 
na jednu ze dvou branek.

3. skupina – dvojice hráčů 
stojí u postranní čáry. Hráč 
bez míče si náběhem vytváří 
prostor a druhý hráč mu 
autovým vhazováním přihrává 
míč. Okamžitě poté stíhá 
hráče s míčem, který se snaží 
zakončit do jedné z branek.

Cvičení 3

VARiAnty
ß různý počet hráčů ve skupinách
ß zaměření pozornosti hráčů v PH na určitou 

dovednost
ß zapojení dalšího stanoviště 

do vícepodnětového tréninku

KOuČinK
ß do jakého prostoru přebíráš míč v PH?
ß jak reaguješ v rámci variability po přihrávce 

vlastnímu narážeči?
ß dá se zrychlenou manipulací s míčem zbavit 

dotírajícího obránce?
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témA
ß PH 3 x 2 na 4 malé branky
ORgAnizAce
ß hřiště 25 x 15 m
ß 2 skupiny, dvojice a trojice hráčů
ß tyče, mety, míče, rozlišovací trika
POStuP
ß hru začíná hráč z trojice tvrdou 

přihrávkou jednomu hráči z dvojice
ß po převzetí míče útočí dvojice hrá-

čů v podčíslení proti trojici hráčů
ß gól platí provedením brankou nebo 

střelou z těsné blízkosti branky
ß po zisku míče útočí trojice hráčů 

a snaží se dát gól
ß u trojice hráčů apelujeme 

na schopnost variability výběru 
místa a rotace pozic

ß u dvojice zaměřujeme pozornost 
na dovednosti s míčem

VARiAnty
ß jiný počet podčíslení

(1 x 2, 2 x 4, 3 x 4, 3 x 5)
ß dvojice hráčů má jednu branku, 

trojice hráčů má dvě branky
ß trenér určuje komu přihrávají další 

míče nahravači (hráči za brankou) 
po skončení HS

KOuČinK
ß o co se budeš pokoušet, pokud 

je velmi obtížné řešit HS 1 x 1? 
(dvojice hráčů)

ß jak se chováš po přihrávce 
spoluhráči? (trojice hráčů)

ß co je rozhodující v útočné činnosti 
1 x 1? (dvojice hráčů)

ß jaký způsob komunikace spíš 
používáš v součinnosti dvojice? 
(dvojice i trojice hráčů)

Cvičení 4

témA
ß HC – bago 3 x 2 s vyjetím 

bránícího hráče do jedné z branek
ORgAnizAce
ß plocha 10 x 10 m
ß 3–4 skupiny hráčů,

trojice a dvojice
ß mety, rozlišovací trika, míče, 

2 malé branky
POStuP
ß trojice hráčů drží míč v bagu 

na libovolný počet doteků
ß po zisku míče útočí dvojice hráčů 

do jedné z branek, brání nejbližší 
hráč u míče z trojice hráčů

VARiAnty
ß po zisku míče útočí pouze hráč, 

který míč odebral
ß po zisku míče útočí oba bránící 

hráči a trojice hráčů spouští 
okamžitě repressing

KOuČinK
ß co ti umožní být úspěšný 

po zisku míče a vstřelit gól?
ß čím si můžete pomoci 

při bránění ve dvojici?
ß v čem vidíte důležitý faktor 

pro udržení míče trojice hráčů?

témA
ß poslední třetina hřiště – řešení HS
ORgAnizAce
ß hřiště 40 x 50 m
ß dvě skupiny hráčů
ß čtveřice a pětice hráčů, brankář
ß 1 velká branka, 3 malé branky z kuželů, 

rozlišovací trika, míče, mety
POStuP
ß pětice hráčů se snaží překonat v přečíslení 

čtyřčlennou obranu soupeře z čelného 
i bočního směru k PÚ soupeře

ß po zisku míče přepíná obranná čtveřice 
a útočí na tři malé branky

ß gól platí do malých branek pouze 
provedením míče

ß důležité principy pro ÚF:
1) herní odvaha, 2) variabilita, 
3) dostatečný počet hráčů v PÚ,
4) klid na míči, 5) chování hráčů bez míče

ß důležité principy pro OF:
1) nejbližší hráč napadá po ztrátě míče,
2)  všichni ostatní hráči napadají

a dostupují volné hráče soupeře
VARiAnty
ß jiný počet hráčů v přečíslení

(4 x 3, 5 x 3, 6 x 4, 6 x 5)
ß hra v početní rovnováze (4 x 4, 5 x 5, 6 x 6)

Cvičení 5

Cvičení 6

ß hra na jednu velkou branku a dvě 
malé branky v křídelních prostorech

ß hrát na ofsajdové postavení 
na polovině soupeře pro hráče 
v přečíslení

KOuČinK
ß čím se řídíte na hřišti ohledně variability?
ß jak se dá překonat vytažená čtyřčlenná obrana soupeře?
ß do kterých prostorů je důležité nabíhat 

při centru do PÚ?
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Milan Šimoníček, FAČR

Nácvik a rozvoj koordinačních 
schopnosti u mladých fotbalistů 
od 6‑11 let
Ve sportovním vývoji dítěte mají koordinační 
schopnosti významnou učební úlohu a trenéři 
přípravek by těmto pohybovým schopnostem měli 
věnovat velkou pozornost. Připomeňme, že ne 
nadarmo je toto věkové období nazýváno „zlatým 
věkem motoriky“ a je nejvhodnější pro rozvoj co 
nejširšího spektra pohybových činností.

Níže uvedená cvičení se zaměřují jak na koordinační schopnosti obecné, 
tak speciální, které vycházejí z požadavků sportovní specializace, 
v našem případě fotbalu. 

ORGANIZACE
ß Hráči hrají na babu, před kterou 

je možné se bránit jakýmkoliv 
(s trenérem domluveným) cvikem 
(leh, kotoul, sud atd.). Pokud chce 
chytající hráč (na obrázku má 
klobouček v ruce) babu soupeři 
předat, musí jeho cvik opakovat.

ß Lze hrát s míčem u nohy 
na základě stejných pravidel.

MOdIFIkACE
ß Na obrázku probíhají 2 hry 

současně. Červení hrají mezi 
sebou popsanou hru na babu 
a modří hrají mezi sebou na babu 
s míčem u nohy. Tento „chaos“ 
přináší větší nároky na základní 
koordinační schopnost významnou 
pro sportovní hry – orientaci. 

kOuČINk
ß Co vše ve hře sleduješ?
ß Kde a proč se pohybuješ na hřišti?
ß Co děláš před a po cviku?
ß Jaké můžeš dělat cviky s míčem 

nebo bez míče?
ß Co z této hry můžeš použít 

ve fotbale?

Cvičení 1: Obratnostní baba
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Cvičení 2: Štafeta se dvěma míči

Cvičení 3: 1x1 po změnách poloh

ORGANIZACE
ß Trenér rozdělí hráče do více družstev, aby se 

netvořily velké zástupy a úkolem hráčů je se 
dvěma míči u nohy co nejrychleji oběhnout 
kužel a vrátit se zpět.

MOdIFIkACE
Jeden míč u nohy a druhý:
ß v ruce.

ORGANIZACE
ß 2 hráči ve hřišti provádějí cviky, které 

určuje trenér.
ß Po vhození míče pokračuje situace 1x1.
ß Hráč, který je u míče dříve, útočí 

na velkou branku, obránce se snaží míč 
získat a útočí na dvě protější minibranky.

ß točit kolem trupu.
ß házet nad hlavu.
ß driblovat.
ß ovládat pouze podrážkou atd.
kOuČINk
ß Jak daleko máš míč od nohy?
ß Jaké můžeš využít způsoby vedení míče?
ß Jak dokážeš být ještě rychlejší?

MOdIFIkACE
ß Polohy určuje vybraný 

hráč z týmu.
ß Hrát může i více dvojic 

najednou, což zvyšuje 
nároky na orientaci 
a výběr místa. 

kOuČINk
ß Kam si dáváš první dotyk s míčem?
ß Z jaké vzdálenosti nebo 

kdy zakončuješ?
ß Kam si jako obránce navádíš útočníka?
ß Kdy jako obránce odebíráš 

soupeři míč?
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Cvičení 4: Obrův poklad (pro nejmladší)

Cvičení 5: Zrcadlo

ORGANIZACE
ß Hráči jsou trpaslíci a jejich úkolem je sebrat 

obrův poklad.
ß Trpaslíci bydlí v jeskyni, ze které musí vylézt 

(nízká překážka), přeskákat kameny, vyhnout se 
obrovi, přeskočit řeku, proběhnout lesem, sebrat 
poklad a donést jej zpět do domečku.

ß Pokud je trpaslík chycen, musí se vrátit zpět. 

ORGANIZACE
ß Dvojice hráčů se střetne uprostřed a mají 

rozdělené role (útočník x obránce).
ß Útočník provádí různé cviky a snaží se tak získat 

čas pro následné vyražení do branky.
ß Obránce cviky opakuje a po vyražení soupeře se 

jej snaží dotknout.
ß Útočník vyráží, kdy on sám chce.

MOdIFIkACE
ß Kdo je chycen zůstává jako 

chytač.
ß Podle úrovně dovedností 

lze hrát s míčem.
kOuČINk
ß Důležité nastavení 

atmosféry.

MOdIFIkACE
ß Lze provádět i s míčem (obr. b), 

kdy místo cviků hráči dělají 
kličky či dovednosti s míčem.

ß U varianty s míčem může 
obránce bránit či běžet 
a zakončovat na opačnou 
branku.

ß Podle únavy a aktivity 
dětí pracovat s intervalem 
zátěže (či počtem 
kloboučků).

ß Možná individualizace 
– rychlé děti obr víc 
„potrápí“, pomalejším 
dodá sebevědomí atd.

koučink
ß Kdy a podle čeho 

vyrážíš?
ß Do jaké branky a proč 

běžíš/zakončuješ?
ß Jak dokážeš obránce 

rozhodit?
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Cvičení 7: Na policajty a zloděje

Cvičení 6: Basketbal

ORGANIZACE
ß Policajti se snaží zatknout zloděje tak, 

že je trefí míčem.
ß Zloději se snaží vyhýbat střelám.
ß Trefený se přidává k policajtům, 

bere si míč a trefuje zbylé zloděje.
ß Zvážit omezení výšky střely například 

do úrovně kolen.

Ukázka cvičení zaměřeného na koordi-
nační schopnosti rovnovážné (udržení 
stability na lavičce) a diferenciační (síla 
a přesnost kopu).
ORGANIZACE
ß Soutěž týmů. Vyhrává tým, který 

dá jako první určený počet košů 
ve všech úrovních.

MOdIFIkACE
ß Lze také hrát jako soutěž dvou týmů na body (počty zásahů).
ß Můžeme hrát více míči – pěnovými házet, fotbalovými kopat.
kOuČINk
ß Z jaké vzdálenosti a kdy střílíš?
ß Kam si navádíš míč?
ß Je lepší střílet na hráče uprostřed nebo u lajny?
ß Čím můžeš soupeře překvapit?

ß 3 úrovně = vzdálenosti koše, hráči 
si sami posouvají (komunikace, 
spolupráce).

ß Jeden hráč nahazuje, druhý stojí na jedné 
noze a snaží se kopnout míč do koše.

MOdIFIkACE
ß Lavička otočená dolů (užší část pro 

menší stabilitu).

ß Hráči si nahazuji sami 
se zavřenýma očima.

ß Různé způsoby 
zakončení.

kOuČINk
ß Kdy chceš nahodit míč?
ß Jak stojíš, abys nespadl?
ß Na co se soustředíš?
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Daniel Franc, RFA Pardubice
Pavel Frýbort, Technický ředitel Bahrajnské fotbalové asociace

Význam koordinačních 
schopností u fotbalistů
Koordinační schopnosti, synonymum 
obratnost či informační schopnosti 
patří do motorických/pohybových 
schopností. Tato schopnost je vrozená, 
a proto je velmi důležité, abychom ji 
pravidelně rozvíjeli v každé tréninkové 
jednotce, a to nejčastěji ve spojení se 
schopnostmi rychlostními.

Daniel Franc Pavel Frýbort

Pokud mluvíme o koordinaci, 
pak máme na mysli, že se sna-
žíme u hráčů dosáhnout vysoké 

„pohybové kultury“, kdy vnějším 
projevem je časové sladění pohybů 
v jednotlivých segmentech těla. Jde 
o ekonomičnost a preciznost pohybu 
s míčem i bez míče, která není defor-
mována únavou a časoprostorovým 
tlakem soupeře. Opakem je „neohra-
bost, kostrbatost“ například při běhu 
nebo při provádění herních doved-
ností v samotné hře, která je viditelná 
na nižších výkonnostních úrovních.

Z tohoto vyplývá, že koordinační/
obratnostní schopnosti nejsou jedinou 
schopností ovlivňující herní výkon 
ve fotbalu. Vždy tedy spolupůsobí 
s kondičními a hybridními rychlost-
ními schopnostmi na herním výkonu 
hráče. Navíc při fotbalové lokomoci 
nebo spíše herním výkonu lze spatřit 
propojování jednotlivých koordinač-
ních schopností:
1. Diferenciační/kinestetická - 

„schopnost jemně rozlišovat a na-
stavovat silové, prostorové a ča-
sové parametry pohybu ve hře“. 
Mluvíme o sladěném pohybu 
o jakési pohybové lehkosti, kterou 
vidíme na hráči při hře.

2. Orientační schopnost – „schop-
nost určovat a měnit polohu a po-
hyb těla v prostoru a čase, a to 

vzhledem k hernímu poli nebo 
pohybujícím se spoluhráčům, sou-
peři nebo míči“. Mluvíme o tom, 
že hráč si dokáže například nabíhat 
opakovaně do správného prostoru 
nebo že hráč včas obsadí soupeře.

3. Reakční schopnost – „schopnost 
zahájit pohyb na daný podnět v co 
nejkratším čase“. Umění rychle 
a správně číst hru s adekvátním 
taktickým rozhodnutím. 

4. Rytmická schopnost – „schop-
nost postihnout a motoricky vyjá-
dřit rytmus v proměnlivé pohybové 
činnosti hráče“.

5. Rovnováhová schopnost – 
„schopnost udržovat celé tělo 
ve stavu rovnováhy, respektive 
rovnovážný stav obnovovat“. Hráč 
neustále v každé poloze upravuje 
tonus svalových skupin tak, aby 
rovnováha byla neustále obnovo-
vána, tato schopnost je dominantní 
při běhu, sprintu, akceleraci, dece-
leraci, rotacích apod.

6. Schopnost sdružování – „schop-
nost organizovat pohyby jed-
notlivých segmentů těla účelně, 
spojovat je a kombinovat a navíc 
k tomuto ještě ovládat míč“. Domi-
nuje například v útočných herních 
činnostech, kde hráč musí spojit 
pohyb s ovládáním míče (vede-
ní, přihrávání, obcházení, střelba 
apod.).

7. Schopnost přestavby – „schop-
nost adaptovat a přebudovat pohy-
bovou činnost“. Je to nejzásadnější 
schopnost z koordinačních schop-
ností. Hráč se musí adaptovat 
a rychle měnit taktické rozhodnu-
tí v herním poli a současně musí 
vhodně propojovat výše zmíněné 
koordinační schopnosti 1 až 6 
v rámci požadavků herní situace. 
O takovém hráči mluvíme jako 
o pohybově nadaném s perspek-
tivou dále rozvíjet potenciál v po-
době talentu. 

Z výše uvedeného lze konsta-
tovat, že kvalitativní úroveň ko-
ordinačních schopností a míra 
rozvoje kondičních schopností 
určují výslednou kvalitu herních 
dovedností, která je u českých 
hráčů na elitní úrovni osvojená 
na nižší kvalitativní úrovni v po-
rovnání s konkurencí.

Pokud tedy víme, že výsledným 
projevem koordinačních schopností 
je preciznost a energetická ekonomič-
nost pohybu a dále přizpůsobování 
se herním podmínkám (vysoce in-
tenzivní pohybové zatížení), je nutné 
tuto schopnost vhodně formovat již 
v období zlatého věku učení se do-
vednostem (6–12 let) kdy v první fázi 
zaměříme výběr cvičení na rozvoj tzv. 

všeobecné koordinace/všestrannosti 
a od puberty (11–12let) dominantně 
na speciální/fotbalovou koordinaci.

Při rozvoji koordinace bychom 
rádi u hráčů dosáhli následujících 
adaptací:
a) rychle a správně reagovat 

na podněty v herních situacích – 
umění rychle číst hru, je zde jasné 
propojení s percepčními doved-
nostmi.

b) schopnost si osvojovat nové po-
hyby zejména fotbalových doved-
ností.

c) vysoká úroveň nitrosvalové ko-
ordinace – prostřednictvím nervů 
proudí z mozku přesné informace, 
jak rychle, kdy, jakou silou, v ja-
kém množství a na jak dlouhou 
dobu se mají jednotlivé motorické 
jednotky ve svalu zapojit do pohy-
bu. Mluvíme o ekonomice pohybu, 
například správný timing přihráv-
ky nebo nabíhání.

d) schopnost adaptace – přizpůso-
bovat a měnit pohybovou činnost 
na základě požadavků herní situ-
ace. Herní dovednosti tak nejsou 
deformovány únavou nebo tlakem 
soupeře.

Následující MOF zobrazují mož-
nosti, jak rozvíjet speciální koordi-
nační schopnosti.
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TémA
ß Rozvoj diferenciace, orientace a sdružování.

ORgAnizAce
ß 4 hráči, 2x míč, prostor zhruba 20 x 20 m 

(není vymezen).

mOF: PC

POsTuP
ß Hráč na středu cvičení dostává přihrávku 

od jednoho ze svých spoluhráčů, kteří mají míč. 
Míč si zpracuje do volného prostoru ve směru 
k hráči, který je volný a následně na něho 
směřuje přihrávku. Poté nabíhá směrem 
k dalšímu hráči, od kterého znovu přijímá míč 
a cvičení opakuje. 

VARiAnTy
ß Přihrávky na různou vzdálenost, po zemi, 

vzduchem, různé velikosti míčů (1, 3, 5).

KOučinK
ß Co určuje, kam dostaneš přihrávku? 
ß Co uděláš před přijetím přihrávky a kam bude 

směřovat míč po prvním doteku?

TémA
ß Rozvoj diferenciace, orientace, sdružování.

ORgAnizAce
ß 2 hráči, dva fotbalové míče.

mOF: PC

POsTuP
ß Dva hráči stojí naproti sobě a současně 

provádí činnost, při které oba musí být pozorní 
a vzájemně vnímat spoluhráče a přepínat mezi 
činnostmi. 

VARiAnTy
a) Jeden hráč přihrává míč po zemi nohou, druhý 

hází míč rukou. 
b) Hráč, který pracuje, vyhodí míč nad hlavu 

a v okamžiku, kdy nemá míč v rukou si narazí 
míč se spoluhráčem a letící míč opět chytí 
do ruky. 

c) Další variantou je, že si oba hráči přihrávají 
míče současně, dochází tak k výměně míčů. 
Buď z prvního doteku nebo ze dvou doteků.

KOučinK
ß Kterou částí nohy je nejpřesnější přihrávka? 

Cvičení 1

Cvičení 2
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TémA
ß Rozvoj reakce, orientace, 

sdružování a přestavby.

ORgAnizAce
ß 8 hráčů, dostatek míčů, 3 branky 2 x 5 m 

– Herní cvičení

mOF: HC

POsTuP
ß Dva hráči stojí v prostoru mezi brankami 

a čekají, zpoza které branky bude do hřiště 
vhozen míč. Ve chvíli, kdy míč spatří, dochází 
k souboji 1 vs. 1 s cílem okamžitého zakončení. 
Jedna dvojice zakončuje 2x za sebou.

VARiAnTy
a) Zakončit do kterékoli branky chceš.
b) Nesmíš zakončit do branky, 

zpoza které přiletí míč.

KOučinK
ß Co uděláš těsně před obcházením soupeře?
ß Jsi obránce – jaké budeš mít postavení 

vzhledem k útočníkovi?

TémA
ß Rozvoj reakce a diferenciace.

ORgAnizAce
ß minimálně 4 hráči, každý má míč, 12 met 

(4 různé barvy), branky jsou uspořádané do 
čtverce o délce 15–20 m. 

mOF: PC

POsTuP
ß Hráči vedou míč v bezprostřední blízkosti 

trenéra. Ve chvíli, kdy trenér dá signál (ukáže 
barvu), hráči závodí do branek s tím, že barva, 
kterou ukáže trenér, musí zůstat volná.

VARiAnTy
a) Závodí 4 hráči a každý do jedné branky.
b) Závodí 8 hráčů a do každé branky mohou dva.
c) Závodí 12 hráčů a do každé branky mohou 3.
d) Před startem do branky musí hráči udělat 

gymnastický cvik, až poté závodit směrem 
do branky.

KOučinK
ß Co rozhoduje o tom, do jaké branky zakončíš?
ß Jak rychle dokážeš zareagovat po signálu 

trenéra? 

Cvičení 3

Cvičení 4
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TémA
ß Rozvoj sdružování a přestavby.

ORgAnizAce
ß 7 hráčů, mety, rozlišovací trika, míče, velký 

čtverec cca 25 x2 5 m a uvnitř malý čtverec 
10 x 10 metrů, 4 malé branky na středu strany 
velkého čtverce, cca 2 metry za čtvercem.

mOF: PH

POsTuP
ß Červení útočníci hrají bagovku s tím, že jejich 

cílem je dát průnikovou přihrávku skrze 3 
bránící hráče. Za každou úspěšnou průnikovou 
přihrávku mají bod. Bránící hráči, kteří se 
pohybují pouze v malém čtverci, když získají 
míč, tak mají zcela volný pohyb po velkém i 
malém čtverci a jejich úkolem je co nejrychleji 
zakončit do jedné ze čtyř branek. 

VARiAnTy
a) Hrajeme na 4 malé branky bez brankářů

(které můžeme zapojit jako útočníky).
b) hrajeme na 2 velké branky na stranách čtverce 

a zapojíme je jako rozehrávače.

KOučinK
ß Co uděláš, aby mohla projít průniková 

přihrávka skrze obránce?
ß Co uděláš při ztrátě míče? 

TémA
ß Rozvoj rytmu, orientace a sdružování.

ORgAnizAce
ß žíněnky, branka, míče, trampolína.

mOF: PC

POsTuP
ß Hráči z různých pozic akrobaticky 

zakončují po nadhození míče trenérem.

VARiAnTy
a) Akrobatické zakončení při seskoku 

z vyvýšené plochy.
b) Zakončení „nůžkami“ z místa.
c) Zakončení při skoky z trampolíny.

DáVKOVání
PO: 10–20 PS: 2

KOučinK
Kdy je vhodné načasovat odraz? 

Cvičení 5

Cvičení 6
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Antalya, 9. – 10. 11. 2018
Sympozium AEFCA

39. Sympozium AEFCA se neslo 
v duchu analýzy Mistroství světa 
konaného v Rusku v letošním 
roce a následného přenosu dat 
do výchovy mládeže.

V tomto článku, se budeme vě-
novat celkovému hodnocení 
samotného MS, které provedl 

Gerárd Houllier,  jež se ve své 
analýze zaměřil na porovnání faktorů 
vývoje fotbalu od MS v roce 2002, 
které vyhrála Brazílie, až po letošní 
MS v Rusku, které vyhrála Francie. 
Poukázal na to, že se fotbal neustá-
le vyvíjí a podléhá neustále evoluci 
a  pokud  chceme  uspět,  nemůžeme 
následovat  to,  co  bylo  nebo  to,  co 
aktuálně je, ale musíme se snažit hře 
porozumět, předvídat, které faktory 
budou dominantní v budoucnu a ten 
trend hry určovat. Jednoduše řečeno, 
nesmíme následovat, ale vyvíjet.

1. HRA
Fotbal je fenomén a fenoménem 

se stal díky zábavě. Zábavě diváků 
a  nyní  i  zábavě  samotných  hráčů. 
V letošním roce byla příprava na sa-
motné MS nejdelší, členové jednot-
livých  týmů  spolu  strávili  padesát 
pět dnů, což je velké množství času, 
a  kdyby  spolu  neprožívali  zábavu, 
nemohlo by to fungovat. Sám Gérard 
poukázal  na  soudržnost  Francouz-
ského týmu a vyzdvihl práci svého 
kolegy Deschampa, jak dokázal tým 
stmelit a vybrat hráče tak, aby chemie 
v týmu fungovala. 

Na posledním MS v Brazílii, padlo 
rekordních 171 gólů. Letošní MS se 
k rekordu přiblížilo a padlo v něm 169 
gólů. Pozoruhodné bylo, že celých 45% 
gólů padlo ze standardních situací, což 
ukazuje na důležitost této herní situace.  
Za celé MS se vystřelilo celkem 1.623 
střel, což je 25 střel na utkání. Rozhod-
čí odpískali rekordních 29 pokutových 
kopů, čemuž přispěl videorozhodčí. 
Zajímavou statistikou byla úspěšnost 
střelby. V tomto ohledu bylo nejúspěš-
nější domácí Rusko, které potřebovalo 
4,5 střel na gól. Vítězná Francie pak 
potřebovala 6 střel na gól a průměr ce-
lého MS bylo 9,1 střel na gól.

Všechny  tyto  střípky  přispěly 
k tomu, že MS bylo vskutku zábavné 
a nenudilo.

2. HRÁČI
Jací byli hráči,  jakožto hlavními 

herci  zábavného  představení,  kte-
ré MS nabídlo? Ktěří z ních uspěli, 
respektive, které faktory napomoh-
ly  k  tomu,  že  byli  na  jedné  straně 
úspěšní a na strané druhé neúspěšní? 
Gerárd zde vyzdvihl pět společných 
atributů, které byly obsaženy u všech 
seminfinalistů  letošního mistroství, 
tedy těch úspěšných: 
ß dynamika
ß síla
ß soutěživost
ß týmovost
ß hlad po úspěchu

Všichni se shodneme na tom, že 
první tři atributy byly patrné u všech 
účastníků  a  jsou nedílnou  součástí 
moderních trendů ve fotbale a pokud 
je hráč nemá, pak má jen malou na-
ději na úspěch. Za to týmovost a hlad 
po úspěchu byly  těmi  rozdílovými 
závažími na misce vah mezi těmi nej-
úspěšnějšími. Toto Mistroství světa 
ukázalo, že pouze zářné individuali-
ty, které nepodrobili svou jedinečnost 
týmu, neuspěli. 

Z  pohledu  jednotlivých  postů, 
Gérárd vyzdvihl útočníky a charak-
terizoval je jako klíč k úspěchu. Ne 
z  pohledu  množství  gólů,  které  se 
bezesporu od útočníků očekávají, ale 
z pohledu přínosnosti pro tým. Vy-
zdvihl práci bez míče, ale i s míčem 
útočníků  všech  čtyř  semifinalistů 
a  poukázal  na  jejich  podobnost  – 
Kane, Mandžukic, Giroud a Lukaku.

Střední záložníky, charakterizo-
val, jako všestranné tvůrce hry, kteří 
se pohybují níže a umí nejen přesně 
a kvalitně přihrát, ale hlavně se správ-

ně rozhodovat a dokonce míče získat. 
Mezi takové patřil Pogba z Francie 
a samozřejmě Modrič, po právu zvo-
lený nejlepší hráč turnaje.

Střední obránce  charakterizo-
val,  jako atletické  typy hráčů  se  si-
lou v osobních soubojích, ale také se 
schopností konstruktivně založit útok 
a gólově se prosadit při standardních si-
tuacích. Tím přidat nadstavbu pro tým. 

Díky níže postavenému obranému 
bloku, který byl na letošním MS často 
k vidění, měli krajní obránci více pro-
storu k zakládání útoku a vyhledávání 
soubojů jeden na jedno a následnému 
finálnímu řešení situace. Jejich důle-
žitost a přínos v ofenzívě byl značný. 
Tento fakt koresponduje také s moder-
ními trendy, které jsou patrné i v dlou-
hodobých soutěžích, jako jsou ligové 
soutěže a samozřejmě v Lize mistrů.

3. TÝM
Nejčastějšími  základními  roze-

staveními používanými na MS byly 
3-5-2, 4-3-3 a 4-2-3-1. Pozoruhodné 
bylo,  jak  týmy dokázaly měnit zá-
kladní rozestavení v průběhu hry, což 

poukazuje na vyspělost jednotlivých 
hráčů, kteří dokáží přepínat mezi au-
tomatizmy potřebnými ke zvládání 
jednotlivých rozestavení.

Gérárd  poukázal  na  týmovou 
etiku. Pokud je tým morálně zdravý 
a všichni hráči tahnou za jeden provaz 
a dokáží se ztotožnit se svou pozicí 
v týmu, mohou jako tým úspět. Dob-
rým příkladem je mistrovská Fran-
cie, jejichž hráči z lavičky, se radovali 
z gólu stejně intenzivně,  jako hráči 
v poli. Tento poznatek přímo potvrdil 
jeden z dalších řečníků, kterým byl 
Zlatko  Dalic,  trenér  Chorvatského 
týmu, který poukázal na to, že jedno-
ho hráče poslal domů, protože jej ne-
dokázal přesvědčit o své filozofii a ten 
hráč nedokázal zapadnout do chemie 
týmu, všichni ostatní to zvládli a do-
kázali dosáhnout na největší úspěch 
v dějinách Chorvatska.

4. BUDOUCNOST
Kam se bude fotbal ubírat v bu-

doucnosti? Gérard si myslí, že ještě 
více  poroste  důležitost  týmovosti. 
Vše bude směřovat k tomu, že hráči 
nebudou mít slabiny. Své individuál-
ní dovednosti podřídí týmu. Všechny 

Roman Michálik, manažer UČFT
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dovednosti budou schopni provádět 
v rychlosti, budou je schopni neustále 
opakovat a budou schopní hrát pod 
tlakem.

Tento  fakt,  bychom  měli  vzít 
v potaz a měli bychom chtít rozví-
jet dovednosti hráče pro budoucnost, 
vychovávat tedy hráče budoucnosti 
již nyní, podle těchto poznatků a na to 
bychom měli  skládat  také  tým bu-
doucnosti, tedy podle výše zmíněných 
atributů. Kruh přednášky se tím uza-
vírá a znovu se vrací k jedné z prvních 
myšlenek tohoto článku… nesmíme 
následovat, ale vyvíjet!

5. TRENÉR
Jaký by měl být tedy trenér pro bu-

doucnost? Podle Gérárda by měl být:
ß otevřený
Hrát se svými hráči otevřenou partii 
a přímo jím sdělit, jakou roli pro ně 
má a co od nich očekává.
ß pozitivní
Povzbuzovat hráče a volit pozitivní 
slova, pozitivní způsob komunikace.

ß dobře komunikující
Tím, že s hráči budete komunikovat 
a najdete si k ním cestu, získáte si 
jejich důvěru a oni za Vámi půjdou.
ß budovatel sebevědomí
Budovat jejich sebevědomí. Zdoko-
nalovat  jejich  silné  stránky,  aby  je 
dokázali v utkáních používat.
ß Jednoduchý

Používat jedoduchý jazyk tak, aby 
Vás hráči pochopili. 
ß schopen pracovat

a motivovat generaci „Z“
Dnešní  generace  má  komunikační 
technologie,  jako  pevnou  součást 
jejich životního stylu. Je potřeba se 
tomu přizpůsobit a využít toho.

Gérard Houllier předvedl velice 
zajímavou  prezentaci,  jejíž  obsah 
lze použít nejen ve fotbalovém pro-
středí, ale ve všech sportovních i ne-
sportovních profesích. Pevně věřím, 
že se nám jej podaří dostat do České 
republiky a i Vy budete mít příležitost 
se inspirovat na vlatní kůži.

Jsou to desítky let, kdy říkal, že fotbal 
se musí hrát ve sprintu. Že všichni 
musí útočit a bránit. Že o tom, kam 

to fotbalista dotáhne, rozhoduje hlavně 
charakter a ne geniální kličky. Že hráč 
musí mít veškeré činnosti v hlavě zauto-
matizované, protože hra se tak zrychlí, že 
nebude čas o tom na hřišti přemýšlet. Že 
i sebevětší hvězda musí pracovat pro tým. 

Čas jeho teze potvrdil. On se však 
nezastaví a dál kouká neúnavně do bu-
doucnosti.

„Musíme se neustále vzdělávat a mu-
síme předpovídat budoucnost. Nemůže-
me mladé hráče připravovat na fotbal, 
který je teď, ale na ten, který bude, až 
za pár let,“ opakuje Jaroslav Hřebík.

Kdepak, nečekejte, že by se na prahu 
sedmdesátky zastavil, pořídil si bačkory 
a zalezl doma za pec. To by ho nebavilo. 
Nesnáší nicnedělání. 

I když vystudoval na vysoké škole 
strojní inženýrství, bylo rozhodnuto: 

po hráčské kariéře se stěhoval na tre-
nérskou lavičku. Nejprve v rodném 
Benešově. Už tam zkoušel inovativní me-
tody a jeho pověstný presink. Výsledek? 
Postup až do první ligy. V ní poté vedl 
Viktorii Žižkov, Hradec Králové, Jablonec, 
Slavii i Spartu. Byl to pestrý život. 
Zároveň krušný. Jméno Hřebík totiž roz-
děluje. Na jedné straně zástup příznivců, 
na té druhé často až nenávistné reakce. 
Pamatujete dění na Letné? 

Nejdříve nadšené ovace z famóz-
ní jízdy do osmifinále Poháru UEFA 
vyšperkovanou nádherným brankostro-
jem 4:0 do sítě Feyenoordu Rotterdam 
a nezapomenutelným duelem s Realem 
Madrid se Zidenam, Figem a Robertem 
Carlosem s nešťastnou prohrou 2:3 
nakonec…

Ale nevzdal to. Nadále chtěl dokázat, 
že i tuzemské kluby a fotbalisté mohou 
fungovat na západoevropské profesi-
onální úrovni, byť nemají tolik peněz. 
A také se mu to podařilo. V roce 2001 se 
nemohl v Champions League opřít o To-
máše Rosického, jehož vykoupila z Letné 
Borussia Dortmund, přesto s neznámými 
hráči v čele s Lukášem Hartigem, posilou 
z Býchor, zdolal i Mourinhovo FC Porto. 

Českému fotbalu podal jasný a hma-
tatelný důkaz, že týmovou souhrou 
a aktivním celoplošným presinkem lze 
vyzrát i nad mužstvy s řádově vyššími 
rozpočty. Pak to zopakoval s českou 
devatenáctkou na mistrovství Evropy. 
Kadeřábek, Brabec a spol, podlehli až 
ve finále španělským vrstevníkům. Opět 
v krásném zápase nahoru-dolů.

Zatímco doma tenhle odkaz ještě zda-
leka ne všichni pochopili, pro cizinu je to 
inspirace. Před pár lety Jaroslav Hřebík 
přednášel na Strahově studentům 
nejvyšší trenérské licence z Německa. 
Téma? Jak správně učit a hrát presink.

Mezi pozornými studenty byl třeba 
Ralph Hasenhüttl. Chlapík, který poté 
dotáhl Ingolstadt poprvé v klubové 
historii do bundesligy a potom si ho 
vytáhlo Lipsko. Ne náhodou. Sportov-
ní šéf RB Lipsko Ralf Rangnick je také 
zastáncem presinku a nedávno si koupil 
knížku Trilogie presinku, jejímž je Hřebík 
spoluautorem.

V Česku však vizionář z Benešova 
zůstává stále nevytěžený. I když jeho 
myšlenky šíří Martin Hašek, Václav Jílek 
či David Holoubek.

Pavel Hartman

Náročný vizionář má kulatiny. Viceprezident UČFT Jaroslav 
Hřebík, který dovedl reprezentační devatenáctku k titulu 
vicemistrů Evropy a Spartu do osmifinále Ligy mistrů, oslavil 
sedmdesátiny. Nadčasové myšlenky stále předává mladým 
talentům coby šéf akademie pražské Sparty.

Viceprezident UČFT Jaroslav Hřebík oslavil sedmdesáté narozeniny

Vizionář, který předvídá budoucnost
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Zprávy z AEFCA

Jádrem jednání se stala generální 
kontrola obsahového zajištění této 
události, včetně celkové logistiky 

vůbec, což bylo jako vždy hlavní za-
měření tohoto zasedání VV AEFCA.

V tomto směru bylo konstatováno, 
že fotbalová trenérská organizace Tu-
recka neponechala nic náhodě a po-
kud se týče uvedeného logistického 
zajištění, jako vždy připravila vše 
do posledního puntíku.

S uspokojením bylo také kon-
statováno, že také obsah Sympozia 
odpovídá vysoké úrovni předcháze-
jících sympozií, zejména prezentací 
předních mezinárodních fotbalo-
vých expertů – G. Houllier, Z. Dalic, 
M. Vosen, M. Fabrri, M. Crocker, 
M. Fumagal a jiní. O celé události 
informujeme ve zvláštním příspěvku.

Z ostatní agendy se znovu připo-
mněly některé resty ze strany spon-
zorů: TeleSport Moskva, My Coach, 
naopak bylo konstatováno, že se ob-

Program je z hlediska vlastní manipulace velmi 
jednoduchý, takže ho může bez problémů využívat 
každý trenér. Je koncipován nejen pro profesionální 
fotbal, ale také pro fotbalovou přípravu mládeže 
všech stupňů, včetně amatérského fotbalu atd. 
Investice do tohoto animačního programu je tedy 
vhodná pro celý fotbalový klub.

Druhé naše doporučení je zaměřeno na nově vydaný metodický sešit (dopis) 
z pera našeho kolegy, předního slovenského odborníka na přípravu fotbalové 
mládeže, Andy Singera, který nabízí fotbalovým trenérům a dalším zájemcům 
o fotbalové řemeslo svůj originální přístup ke koncepci přípravy mládeže 
na dospělý fotbal. Publikace je vhodná pro potřeby všech fotbalových 
mládežnických trenérů, včetně těch, kteří studují některou z trenérských licencí.

Druhé letošní zasedání Výkonného výboru AEFCA se uskutečnilo 
v Antályi (Turecko) v předvečer konání letošního Sympozia AEFCA.

easy Animation 4

Andy Singer

Koncepcia
systému prípravy 
mládeže vo futbale

Bližší informace, včetně zakoupení na adrese: 
shop.easy-sports-software.com

Publikaci si můžete objednat na adrese: andrissin@gmail.com

jevují další zájmemci k vážné spolu-
práci: Soccerbook USA, By The Way, 
SoccerHub atd., s kterými začínají 
probíhat první vstupní jednání.

Z plánovaných akcí se VV AE-
FCA rozhodl uspořádat II. Legal 
Sympozium v Portugalsku koncem 
dubna příštího roku, se zaměřením 
na právní problematiku trenérské 
činnosti – pracovní ochrana trenérů, 
propagace jejich činnosti i mimo rá-
mec fotbalu atd.

Přijalo se také definitivní roz-
hodnutí o konání příštích Sympo-
zií AEFCA, v roce 2019 v Polsku 
a v roce 2020 ve Slovinsku.

Výkonný výbor AEFCA se také 
pravidelně zabývá svou budoucnos-
tí, resp. přemýšlí a diskutuje o další 
strategii své činnosti pro nejbližší ob-
dobí. V tomto smyslu se debatovalo 
o návrhu svého člena R. Schneidera 
z Izraele, který předložil návrh, týka-
jící se zaměření AEFCA v kontextu 

vývoje světového a evropského fotba-
lu pro příští období. V této souvislosti 
byla vytvořena speciální komise, která 
bude tento návrh analyzovat, posuzo-
vat a připomínkovat. Jedním z členů 
této komise je i autor těchto poznámek.

Jako bezpředmětné zatím byly 
odloženy žádosti trenérských orga-
nizací Japonska a Indie o začlenění 
do AEFCA, a to z důvodu, že stanovy 
to zatím nedovolují.

Řešení může přinést až valná hro-
mada, která proběhne za dva roky, 
která jediná má právo změnit, resp. 
upravit stanovy tak, aby bylo možné 
podobná řešení akceptovat.

Na závěr pak zástupce polské 
trenérské organizace seznámil VV 
s celkovým pojetím příštího sym-
pozia ve Varšavě, zejména pokud se 
týče logistických možností, včetně fi-
nančního zabezpečení, které se bude 
opírat nejen o zdroje ze strany domá-
cí trenérské organizace, ale také o fi-

nanční příspěvek ze strany Polského 
fotbalového svazu, finanční podporu 
ze strany AEFCA nevyjímaje.

Další zprávy z tohoto zasedání bu-
dou uveřejněny na webových strán-
kách aefca.eu.

VV AEFCA poté přijal závěr, že 
předložený návrh polského zástupce 
je možné akceptovat a definitivně roz-
hodl o konání příštího AEFCA Sym-
pozia v této zemí na počátku listopadu 
příštího roku.

Před ukončením zasedání prezi-
dent AEFCA konstatoval, že letošní 
plán činnosti VV AEFCA byl beze 
zbytku splněn.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident

Pro dnešní vydání našeho časopisu nabízíme dvě upoutávky na zajímavé tituly,
které mohou obohatit odbornost fotbalových trenérů.  
První nabídka je z německé fotbalové provenience a slouží k používání animačních 

softwarových programů, které může trenér využívat prakticky každý den při přípravě svých 
hráčů na tréninkový proces, včetně přípravy na utkání, analýzu soupeře, praktické hodnocení 
individuálních a týmových herních výkonů atd.
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Na mezinárodním poli se naši 
zástupci, kterými byli Zdeněk 
Sivek  a  Roman  Michálik, 

zúčastnili  tradičního  Sympozia 
AEFCA  uskutečněného  v Turecku. 
Na domácím poli jsme organizovali 
pro FAČR Hlavní doškolení pro UEFA 
A a UEFA PRO licenci. Poslední akcí 
poté byla naše Valná hromada, jejíž 
součástí  byla  diskuze  s  Vernerem 
Ličkou  a  Martinem  Haškem 
a následovalo pozorování mezistátního 
utkání ČR vs. Slovensko.    

Pojďme si zrekapitulovat pár faktů 
z letošního roku. Podařilo se nám pro 
vás zorganizovat devatenáct akcí, kte-
ré byly umístěny po celé ČR. Letos se 
nám podařilo přijet do každého kraje 

alespoň jednou! Naše akce navštívi-
lo přes dva tisíce trenérů. Za to Vám 
moc děkujeme, protože považujeme 
za velice důležité vytvářet příležitosti 
se setkávat, debatovat, vyměňovat si 
názory a inspirovat se. V rámci vzdě-
lávání se nám opět podařilo vydat čty-
ři elektronická čísla časopisu Fotbal 
a Trénink a jedno tištěné číslo, které 
se  vztahovalo  k  největší  fotbalové 
události letošního roku, kterým bylo 
MS v Rusku. Zároveň jsme publiko-
vali na našich internetových stránkách 
www.ucft.eu, kde jsme zveřejňovali 
články a videa. Pozitivní bylo, že se 
nám podařilo zveřejnit několik pří-
spěvků z dílny Vás  trenérů a  tento 
trend  bychom  chtěli  mnohem  více 

I.  Valná hromada UČFT schvaluje
a) Zprávu o činnosti UČFT za období od minulé 

VH přednesenou prezidentem Unie 
Ing. Vernerem Ličkou. 

b) Rozpočet UČFT na rok 2019 přednesený 
manažerem Unie Romanem Michálikem.

c) Změnu Stanov ve smyslu změny sídla UČFT. 

II.  Valná hromada UČFT 
na svém dnešním jednání  
vzala na vědomí

ß Zprávu o hospodaření UČFT za rok 2017. 
ß Zprávu o hospodaření za  3/4 2018, přednesenou 

manažerem Unie Romanem Michálikem. 
ß Informaci o provozu webu www.ucft.eu, který 

funguje od 1. 10. 2015 a díky rozšíření o další 
aplikace se stal hlavním komunikátorem pro 
všechny členy UNIE. 

III.  Valná hromada UČFT ukládá 
prezídiu a řídícímu výboru 
na základě přednesených zpráv

ß V rámci České republiky rozvíjet spolupráci pře-
devším se všemi subjekty sdruženými v projektu 
FOTBALOVÁ RODINA a také i s Unií profesi-
onálních trenérů při ČOV. 

ß Systémově dále usilovat o navyšování členské 
základny UČFT a tím i autority a významu celé 
naší profesní organizace fotbalových trenérů. 

ß Průběžně naplnit všechny body plánované činnos-
ti UČFT a to především spoluprací s Technickým 
a vzdělávacím oddělením FAČR a realizací vlast-
ních vzdělávacích akcí. O všech jednotlivých akcích 
podrobně informovat na webových stránkách Unie. 

ß Pokračovat nadále ve vydávání vlastního časopisu 
Fotbal a Trénink, jak elektronickou formou, tak 
i tištěným FaT Speciálem. 

ß Dále rozvíjet činnost Elitní skupiny trenérů pod 
vedením prezidenta Vernera Ličky. 

ß Zvláštní zřetel také věnovat mezinárodní spolu-
práci, především s AEFCA a samozřejmě i exis-
tující bilaterální spolupráci hlavně se sousedními 
státy, především se Slovenskem. 

ß Nadále podporovat jednotný systém vzdělávání 
trenérů.

ß Při jednání s FAČR zdůraznit požadavek o finanč-
ní příspěvek na rok 2018 a 2019.

Zároveň nám dovolte vám všem popřát 
krásné a pohodové prožití Vánočních 
svátků a úspěšný vstup do nového roku, 
jehož, jak pevně věříme, budeme součástí.

Na viděnou v roce 2019!
Vedení UČFT 

rozvíjet. Vážení trenéři,  tvořte, pište 
a posílejte nám Vaše poznatky, zkuše-
nosti a materiály. Po jejich zveřejnění 
Vás odměna nemine.

Podívejme  se  také  na  členskou 
základnu  letošního  roku.  Celkem 
uhradilo členství 727 trenérů. Na in-
ternetových stránkách jich je registro-
váno dokonce 1145. Ve zveřejněném 
grafu a tabulce můžete vidět jaký je 
podíl jednotlivých licencí a také jaké 
je regionální zastoupení naší členské 
základny. 

Závěrem bychom chtěli zveřejnit 
usnesení Valné hromady UČFT:

Vážení členové Unie českých fotbalových trenérů 
a milí čtenáři. Dnes se v „Aktualitách a hlasech 
z UČFT“ ohlédneme za pomalu končícím rokem. 
Závěr roku patřil několika důležitým akcím. 

Aktuality a hlasy z UČFT

Usnesení Valné hromady UČFT
konané dne 19. 11. 2018 v Praze 

Výše celoročního předplatného elektronického časopisu Fotbal a trénink pro 
rok 2019 bude upřesněna v průběhu měsíce ledna. Přesné informace najdete 
na www.casopis-fotbalatrenink.cz i na oficiálním webu www.ucft.eu
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Počet trenérů podle regionu
Praha  107
Jihočeský  49
Jihomoravský  63
Karlovarský 12
Vysočina 45
Královehradecký 26
Liberecký 34
Moravskoslezský 69
Olomoucký  49
Pardubický  29
Plzeňský  45
Středočeský  89
Ústecký  54
Zlínský  52
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Pečujeme 
o kvalitu

Projekce

Výstavba

Údržba

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

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

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

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409

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

Profesní organizace:




