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Hřiště od nás na klíč bez starostí
Asociace, jako Profesní organizace,
sdružuje sedm odborných českých firem
z oblasti sportovních staveb, které
úspěšně staví a dodávají fotbalová hřiště
s umělými trávníky „na klíč“ v celé ČR.
Špičkové fotbalové umělé trávníky
3. generace zajišťují potřebný rozvoj
fotbalu v celé České republice, na
kterém úzce spolupracujeme s FAČR.
Na mezinárodním fóru je asociace
přidružena a přímo spolupracuje
s důležitým evropským sdružením ESTC
(European Synthetic Turf Council)
se sídlem v Bruselu.
Na spolupráci s vámi se těší za
Asociaci stavitelů fotbalových hřišť
s umělými trávníky při ESTC, z.s.
členové řídícího výboru

Grader při finální úpravě hřiště
před položením vlastního UT3G
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Jaroslav Bubla

Jiří Křenek

Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC, z.s.
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když jsem v závěru loňského roku začal připravovat ediční plán našeho časopisu na rok
letošní, abych ho předložil k diskusi v rámci
našeho redakčního týmu, ani ve snu mě nenapadlo, že celá naše redakce bude vystavena
hned po několika týdnech nového roku zvláštním výzvám.
Mám na mysli onen hrozný nouzový stav, poznamenaný koronavirovou pandemií, na který však naše redakce rychle zareagovala, aby
demonstrovala, že spojení s našimi čtenáři
nemůže nic narušit.
To bylo důvodem pro to, že jsme pro vás připravili dvě mimořádná vydání mezi prvními
dvěma letošními čísly. Jsem rád, že tato aktivita byla podle ohlasů našich čtenářů příznivě
přijata a oceněna.
Letošní druhé číslo našeho časopisu začíná
rozhovorem s jedním z našich nejpřednějších
trenérů Vítězslavem Lavičkou, jenž v současné
době působí v zahraničí, aby na tento rozhovor navázala první rubrika věnovaná profesionálnímu fotbalu. Zde se prezentuje odborník
z německého fotbalu Steven Turek s praktickou ukázkou na téma používání přímých
a průnikových přihrávek, k němu jsme přiřadili ukázku z tréninku 1. FC Slovácka od našeho
kolegy Martina Svědíka se zaměřením na nácvik a zdokonalování zakončení po driblinku
v interpretaci jeho svěřenců, hráčů uvedeného
prvoligového týmu.
Toto téma je potom autory, které již znáte
z předcházejících vydání (P. Frýbort, V. Mrázek, D. Kubáň, D. Franc, O. Litera, M. Šimoníček), rozvíjeno v celém bloku věnovanému
mládežnickému fotbalu.
Zdá se, že se nám stabilizuje rubrika věnovaná ženskému fotbalu, kde jsme tentokrát dali
prostor trenérovi ženské reprezentace J. Na-

vrátilovi. Stabilní místo je jako vždy věnováno
informacím ze zdravovědy od kolegyně paní
K. Honové. A totéž platí o rubrice, ve které se
budeme snažit nabízet zkušenosti ze sportovní psychologie, tentokrát z pera M. Boučkové.
Pro toto vydání jsme rozšířili rubriku Zkušenosti ze zahraničí, kde ke tradičnímu příspěvku od kolegy M. Ježdíka přiřazujeme dva
překlady z časopisu UEFA Direct, se svolením
UEFA.
Závěr potom tvoří dva malé příspěvky, a to
Zprávy z AEFCA a Náš tip.
Tolik naše nabídka v době, kdy se zdá, že postupně vstupujeme do normálního života
spolu s fotbalem, který k němu neoddělitelně
patří.

Přejeme vám všem úspěšný vstup
do fotbalového léta!

Zdeněk
Sivek
předseda redakční rady
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Rozhovor s Vítězslavem Lavičkou

Zavedl jsem
interaktivní mítinky
Autor: Pavel Hartman

Během bohaté trenérské kariéry získal mistrovské tituly
s pražskou Spartou, se Slovanem Liberec. Vedl reprezentaci
do jednadvaceti let a působil i v australském Sydney. Teď
Vítězslav Lavička poznává fotbal v Polsku. Od ledna minulého
roku je hlavním koučem Slasku Wroclaw. V předešlé sezoně
se mu povedlo tým zachránit, v té současné s ním stoupá
vzhůru. Než koronavirová pandemie uzavřela nejvyšší polskou
soutěž, vyhříval se na 4. místě s pouhou jednobodovou ztrátou
na stříbrný stupínek. Jenže pak do hry vstoupila vyšší moc.

Jak v polském fotbalu probíhala koronavirová pauza?
„Myslím, že podobně jako v Česku nebo
i jiných zemích. Lidské životy a zdraví nás
všech jsou i tady v Polsku prioritou a vše
ostatní šlo stranou. Fotbal se i tady v Polsku
ze dne na den zastavil. Poslední společný
trénink jsme měli ve čtvrtek 12. března. Následující den jsme měli hrát domácí zápas
Ekstraklasy proti Rakowu Czestochowa, ale
v ten den vyšlo nařízení o okamžitém přerušení soutěže i pozastavení tréninků. Byla a je
to pro nás všechny nová, dosud neznámá situace, kterou je třeba přijmout a operativně
na ni reagovat.“
Byly v klubech snižovány mzdy hráčů
a trenérů?
„Nemám přesné informace, jestli tomu tak
bylo u všech klubů v Ekstraklase, ale u nás
ve Slasku k dočasnému snížení mzdy došlo.
Na společné schůzce s vedením klubu bylo
dohodnuto, že po dobu přerušení ligy k tomuto kroku dojde. Prezident klubu tento
vstřícný krok ocenil.“
Jak prožíváte nečekanou přestávku vy?
„Snažím se být trpělivý a respektovat všechna opatření, která jsou i tady v Polsku přísná.
Fotbal mi však chybí. Tréninky, každodenní
klubový život, setkávání se s hráči, kolegy
trenéry, realizačním týmem, ale hlavně atmosféra a adrenalin ligových zápasů. Navíc
být tady v této situaci bez rodiny není příjemné.“
Pandemie klade nové nároky i na trenéry.
Jak jste řídil přípravu mužstva na dálku?
„Jak už jsem říkal, pro mě i nás všechny je
to nová situace a zkušenost. S trenérským
štábem, sportovním ředitelem a vedením
klubu jsme si okamžitě po vyhlášení „nouzového stavu” nastavili základní body, jak
bychom chtěli a měli v nastalé situaci fungovat. Hráči průběžně dostávali od našeho
kondičního trenéra zadání, jak se mají v rámci daných možností připravovat. Všechna
data byla přes GPS aplikaci zaznamenávána
a zpětně vyhodnocována. Vše probíhalo jen
individuálně, bez možnosti využití hřiště.
Čím delší pauza byla, tím větší jsem měl pocit, že to nejpodstatnější, co hráčům chybí,
je trénink s míčem, a hlavně pak zápasy. Já
i moji kolegové jsme byli s hráči průběžně
v kontaktu. Volali jsme jim, ptali se na jejich
pocity z tréninku i na zdraví a situaci v jejich rodině. S trenérským štábem i vedením
klubu jsme se setkávali na pracovních poradách, obvykle jedenkrát týdně.“
Vraťme se do období před koronavirem.
Jaký fotbal se hraje v polské lize?
„Snahu hrát fotbal podle moderního střihu
se tady v Ekstraklase snaží hrát každý tým.
Kondičně i takticky jsou na tom všechny
týmy velmi dobře. Většina praktikuje rozestavení se čtyřmi obránci, některé hrají trojkovou obranu. V každém týmu pak najdete
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jednu či více hráčských individualit, které
v zápasech dokážou udělat rozdílové řešení
a pobavit diváky.“
V čem se polská elitní soutěž nejvíce liší
od české?
„Stejně jako v české lize jsou i zde v Polsku
dobré i horší zápasy. Náročné je tady cestování. Polsko je oproti Česku větší země
a cesta na zápas, byť pohodlným autobusem a po dálnici, zabere hodně času. Letecké spoje náš klub nepoužívá. Jen pro
představu, vzdálenosti mezi Wroclawí, Bialystokem, Gdyní či Gdaňskem jsou více než
500 kilometrů. Fotbal je tady nejen zábava
pro diváky na stadionech a u televizních obrazovek, ale i velký byznys. Peníze z vysílacích práv, které jednotlivé kluby Ekstraklasy
dostávají, jsou velké a tvoří základní zdroj
jejich rozpočtů. S tím pak souvisí i pestrost
a kvalita, s jakou jsou tady všechna utkání
i další doprovodné pořady a akce prezentovány. Podotýkám, že vše na placeném televizním kanálu. Pouze jeden zápas v každém
kole je podobně jako v Česku přenášen veřejnoprávní televizí.“
Jak vyrovnané jsou týmy? Je každý zápas
náročný? Nebo jsou rozevřené nůžky mezi
ekonomicky silnými kluby a ostatními?
„Výkonnostně až tak velký rozdíl mezi jednotlivými týmy nevidím, ostatně i proto
je tabulka Ekstraklasy hodně vyrovnaná.
V rozpočtech, které jednotlivé kluby mají,
však rozdíly jsou. Ve výhodě jsou týmy, které
jsou bohatší a které mají možnost poskládat
kádr z kvalitnějších hráčů.“
O koho se jedná?
„Hlavně o Legii Varšava, která hospodaří s rozpočtem 120 000 000 zlotých na sezonu. Pro
představu Slask Wroclaw pracuje oproti Legii
asi se čtvrtinovým rozpočtem. Ale všechny zápasy v Ekstraklase jsou fyzicky náročné, někdy
však na úkor lepší technické kvality.“
Co vám dalo po příchodu do Wroclawi nejvíce zabrat?
„Když jsme spolu s mým asistentem Zdeňkem Svobodou v lednu 2019 do Slasku
přicházeli, byl klub v nelehké situaci a v přímém ohrožení sestupu. Během zimní přípravy jsme se vzájemně poznávali, tým si
postupně zvykal na náš styl práce. Důležité
bylo, že hráči i klubové vedení přijali naši
vizi. Byly to postupné kroky.“
S jakými vizemi vás klub angažoval a jak
se zatím tyto plány daří plnit?
„Tohle bylo to, co mě na nabídce právě lákalo. Vzít práci v klubu, který má tradici, ale
i aktuální problémy. Zkusit ho stabilizovat
a postupně posunovat do vyšších pater
tabulky. Prvotním krokem v krátkodobém
horizontu byla záchrana v Ekstraklase. To se
podařilo, byť jsme si v průběhu jara prošli
výsledkovou krizí a ocitli se takzvaně pod
čarou ponoru.“

Kdy se to zlomilo?
„Záchranu nám přinesla až série vítězství
v závěru soutěže. Byla to pro nás všechny
v klubu velká zkušenost. Zkouška ohněm,
která nás ještě více spojila. Pro mě i kolegu
Zdeňka Svobodu to znamenalo, že můžeme v naší práci pokračovat i v této sezoně
a naplňovat tak dlouhodobější klubovou
vizi, a to umístění v horní osmičce tabulky
s možností zabojovat o pohárové pozice.“
Na jakou hráčskou kvalitu jste v kabině
narazil?
„Od vedení klubu i po prvních rozhovorech
s kolegy asistenty jsme věděli, že tým má
sice kvalitu, ale potřebuje postupnou obměnu. Byli tam někteří zkušení hráči, kteří
však z důvodů výkonnosti nebo dlouhodobých zranění už nebyli pro tým přínosem.
V létě proto došlo k několika změnám. Přišli
zahraniční hráči, ale i dravé polské mládí.
Postupně jsem z týmu začal cítit lepší balanc.“
V čem je polský hráč jiný než český?
„Každý hráč, ať je to Polák nebo cizinec, je
originál, a tak se ho snažím i brát. Bez rozdílu věku, národnosti či barvy pleti. Respektuji ho jako osobnost a totéž očekávám
i od něho. Podstatná je ochota dát svoje
maximum pro úspěch týmu.“
O polských hráčích si v Česku mnoho lidí
myslí, že neoplývají dobrou pracovní morálkou. Jaká je realita?
„Také jsem to v minulosti slýchal, ale myslím
si, že je to mýtus. Vezměte si, kolik špičkových polských hráčů působí ve velkých klubech po celé Evropě.“
Ale co ti, co zůstali doma?
„Z mé dosavadní zkušenosti a práce tady
ve Slasku musím říct, že obecně jsou Poláci
pracovití a chtějí se zlepšovat. Je však pravda, že hlavně v začátcích naší spolupráce

měli někteří hráči problém se v tréninku
adaptovat na náš styl práce.“
S čím měli potíž?
„Ani ne tak s objemem práce, spíš s vyšší
intenzitou jednotlivých cvičení a her. Postupem času si však zvykli.
Liší se způsob tréninku v Polsku?
„Nevím, jak je to v jiných klubech v Polsku,
ale tady ve Slasku se snažím o takový způsob trénování, jaký jsem byl zvyklý praktikovat ve svých minulých angažmá, ať už v Česku nebo v zahraničí.“
Jaký styl hry se snažíte do týmu napumpovat?
„Slask je týmem, který nemá tak výrazné
hráčské osobnosti jako třeba Legia Varšava.
I proto je náš způsob hry založený hlavně
na týmové práci. Hrát tak, aby naše hra byla
aktivní, správně organizovaná a vybalancovaná. To platí jak v ofenzivě, tak v situacích,
kdy je v držení míče soupeř. Prostě aby hráči věděli, jak v dané situaci reagovat. Kdy
použít okamžitý represink a kdy je třeba
couvnout do aktivního bloku. Nutíme hráče
hrát konstruktivně, ale bezpečně. Vyžadujeme, aby mezi sebou komunikovali, vzájemně se řídili a v dané herní situaci volili
správná řešení. Zároveň jim však v ofenzivě
necháváme prostor pro jejich invenci, kreativitu a individuální schopnosti. Učíme je
vítězné mentalitě tak, aby společným cílem
každého člena týmu bylo vítězství a touha po něm. To platí nejen v zápasech, ale
i v trénincích.“
Jak to jde? Nakolik už hra a chování mužstva splňují vaše představy?
„Z mé dlouholeté trenérské zkušenosti vím,
že je to nekonečný příběh, na kterém je třeba neustále pracovat. Každé vítězství je pro
nás povzbuzením do další práce a prohra
naopak výzvou, abychom příště byli lepší. 
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Kdybyste srovnal popularitu fotbalu
ve společnosti v Polsku a v Česku, jak by to
dopadlo?
„Poláci mají obecně fotbal hodně rádi.
Ve společnosti má své pevné místo. Fanoušci svůj tým podporují a na stadionech dokážou vytvořit skvělou atmosféru. Podobně
jako jinde ve světě jsou však i tady takzvaní
radikální ultras, fanoušci, kteří svoje sympatie někdy dávají najevo tak, že svému týmu
spíš škodí, než pomáhají. To už jsem poznal
i tady ve Slasku.“
Můžete to rozvést?
„Na podzim nás v domácím zápase proti
Legii Varšava přišlo povzbudit 30 000 fanoušků. Už po 15 minutách však náš kotel
rozpoutal takové peklo, že byl zápas na 10
minut přerušen a bylo hodně blízko tomu,
aby byl předčasně ukončen. Trest přišel
rychle, příští domácí zápas jsme hráli před
prázdnými tribunami.“

Zdroj použitých fotek v článku: Slask Wroclaw

Není to však jen o práci na hřišti nebo v posilovně. Důležitá je pro mě i vzájemná komunikace.“
V praxi to znamená co?
„Hráčům se snažíme dávat zpětnou vazbu formou týmového hodnocení zápasů
u videa. Od hráčů při tom vyžaduji, aby
se nebáli na konkrétní situaci vyjádřit svůj
názor. Jsou to interaktivní mítinky. Hlavně
v začátcích naší spolupráce to pro hráče
byla novinka, kterou dříve nedělali. Často
využívám i individuální pohovory. Při nich
jsou totiž hráči více otevření. Velmi si vážím
i toho, jak nám funguje mezinárodní spolupráce v trenérském a realizačním týmu.
Každý z členů má v týmové hierarchii svoji
důležitou roli. Víme, že už jsme kus cesty
správným směrem ušli. A máme touhu jít
po ní i dál.“
Je na hráče a trenéry větší mediální tlak
než v Česku?
„Myslím, že je to podobné jako u nás v Česku. Hráči i my trenéři se s tím prostě musíme vyrovnat. S novináři tady v Polsku zatím
nemám žádnou negativní zkušenost. Média
osobně beru jako nedílnou součást naší fotbalové branže a respektuji je. Snaží se získávat informace od hráčů, trenérů a předávat
je fanouškům. Jasně že je příjemnější odpovídat na jejich dotazy po vítězném zápase
než po prohře, ale to všechno patří do mé
trenérské práce.“
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Vítězslav Lavička
Narozen: 30. dubna 1963 (57 let)
Pozice: trenér Slasku Wroclaw
Hráčská kariéra: Škoda Plzeň (1972–
82), Sparta Praha (1983–84), RH Cheb
(1985–86), Sparta Praha (1987–89),
Spartak Hradec Králové (1990), Sparta
Praha (1990–92), Bohemians Praha
(1992–94), SK Chrudim (1994-95)
Hráčské úspěchy: 4x mistr Československa (1984, 1988, 1989, 1991), 4x vítěz
Československého poháru (1984, 1988,
1989, 1992), 4x vítěz Českého poháru
(1984, 1988, 1989, 1992).
Trenérská kariéra: Chrudim (199697), Sparta (asistent 1998–2002, hlavní
trenér 2002), Žižkov (2002-03), Liberec
(2004–07), reprezentace ČR do 21 let
(2007–08), Sparta (2008), FC Sydney
(2009–12), Sparta (2012–15), reprezentace ČR do 21 let (2015–2018).
Trenérské úspěchy:
2x mistr české ligy (2006 s Libercem,
2014 se Spartou), mistr australské ligy
(2010), vítěz domácího poháru a superpoháru (2014), účast na EURO U-21
(2017)

Hrajete na krásném stadionu, ale jaká je
infrastruktura v lize obecně? Jsou všude
moderní arény?
„Ano, tady ve Wroclawi máme krásný
a moderní stadion s kapacitou 40 000 diváků. Český fanoušek si ho jistě pamatuje z Eura 2012, tehdy tady na něm hrála
naše česká repre své zápasy v základní
skupině. Většina stadionů v Ekstraklase
je na velmi vysoké úrovni. Jde vesměs
o moderní fotbalové arény, které byly
nově vybudované nebo přestavěné právě
pro Euro 2012. Výjimkou je snad jen stadion v Plocku. Tréninková základna Slasku je na původním stadionu, kde máme
k dispozici 2 travnatá hřiště, to hlavní je
vyhřívané, i veškeré potřebné zázemí pro
přípravu a regeneraci.“
Věnují se polské kluby výchově mládeže?
Existují v Polsku jen klubové akademie
nebo jsou i svazové?
„Výchově mládeže se tu věnují pečlivě. Každý z klubů Ekstraklasy vnímá důležitost výchovy vlastních odchovanců a klade na to
důraz. Pokud mám správné informace, tak
tady v Polsku zatím fungují jen akademie
klubové. Mezi ty nejlepší patří Lech Poznaň
či Zaglebie Lubin.“
Dostávají mladí hráči v lize víc šancí než
v Česku?
„V Ekstraklase platí od této sezony povinnost, že každý tým musí mít na hřišti minimálně jednoho hráče mladšího 21 let.
Snahu dávat prostor mladým hráčům a postupně je zapracovávat do sestavy má každý
tým.“
Je polská liga dobrou destinací pro české
hráče? Doporučil byste jim polskou zkušenost?
„Obecně si myslím, že pro každého hráče,
ale i trenéra je možnost zahraničního angažmá cennou fotbalovou i životní zkušeností,

OSOBNOST TRENÉRA
která člověka obohatí. Myslím, že pro většinu českých hráčů by byly podmínky, které
týmy Ekstraklasy nabízejí, lákavé. Polsko je
navíc svým jazykem i kulturou nám Čechům
blízko. I proto doporučuji.“
Kdo z českých hráčů si vede momentálně
v Polsku nejlépe?
„Českých hráčů tady v Ekstraklase najdete
hned několik a vedou si dobře. Hru Jagellonie Byalistok řídí Martin Pospíšil a na křídle
operuje Tomáš Přikryl. Kapitánem a vůdčí
osobností ligového nováčka Rakow Czestochowa je stoper Tomáš Petrášek a spolu
s ním tam svoje místo v sestavě mají i Petr
Schwarz a Daniel Bartl. Legia teď v zimě
posílila svoji ofenzivu o snajpra Tomáše
Pekharta. Korona Kielce využívá služeb zkušeného Michala Papadopulose.
A jaký zvuk mají čeští trenéři? Kdo nám
v Polsku udělal nejlepší reklamu?
„Historicky tady v Polsku zanechal velmi výraznou trenérskou stopu bývalý slavný trenér
pražské Dukly Jaroslav Vejvoda. Ve druhé polovině šedesátých let trénoval Legii Varšava
a získal s ní titul. Úspěšně zde u našich severních sousedů působili například i Verner Lička, Bohumil Páník nebo Stanislav Levý, který
vedl Slask Wroclaw v sezonách 2012-2014.“

Jak se dívají na zahraniční trenéry polští
kolegové? Nekoukají se na vás a kolegy
jako na ty, kteří jim berou práci? Nebo naopak vítají, že jim můžete nabídnout zkušenosti odjinud?
„Nás zahraničních trenérů je tady v Ekstraklase několik a každý se snaží do týmu přinést své know-how. Dobří a ambiciózní jsou
však i domácí, polští trenéři. Jasně že každý
z nás chce se svým týmem vyhrávat a být
úspěšný, zároveň však vnímám i vzájemný
trenérský respekt a kolegialitu.“
Jsou na vás kladeny vyšší nároky, protože
jste zahraniční kouč a ne domácí?
„Tlak na výsledky je i tady v Polsku velký.
Jsem si vědom toho, že mě, jako zahraničního trenéra, angažovali proto, abychom
klub nejdříve zachránili v Ekstraklase, ale pak
v dlouhodobějším horizontu posouvali výš.
I proto je mé další pokračování tady ve Slasku smluvně podmíněno umístěním v horní
osmičce. Věřím, že se po této vynucené pauze liga znovu rozjede a budeme mít společně
s týmem, mými trenérskými kolegy i ostatními lidmi v klubu šanci naše cíle naplňovat.“
Musel jste něco změnit ve své trenérské práci?
„Jak jsem již říkal, snažím se i tady ve Slasku stavět svoji trenérskou práci na princi-

pech, které používám dlouhodobě a vím,
že fungují. Obě má zahraniční angažmá, jak
v Austrálii i teď tady v Polsku, mi však ukázala a ukazují, že v něčem je prostě nutné
respektovat místní mentalitu a zvyklosti.“
V čem vás obohatilo angažmá v Polsku?
„Pracovně je to pro mě další cenná zkušenost.
Těší mě, že jsem tady v klubu poznal lidi, kteří
se vzájemně respektují a jsou ochotni spolupracovat. V minulé sezoně, kdy jsme hráli těžké zápasy o udržení v Ekstraklase, se ukázaly
opravdové charaktery každého z nás. Teď
už jsme dál a chceme pokračovat na cestě
vzhůru. Navíc Wroclaw, metropole Dolního
Slezska, je moderní velkoměsto s 600 000
obyvateli a krásným historickým centrem. Je
příjemné trávit tady volné chvíle. S kolegou
Zdeňkem Svobodou jsme tady spokojení.“
Kdybyste mohl, co byste z polského fotbalu přenesl do českého?
„Vím, že Poláci se na náš český fotbal dívají
s respektem. Mají sice úspěšnou reprezentaci, ale trochu nám závidí pravidelnou účast
a úspěchy našich klubů v evropských pohárech. To Polákům momentálně chybí nejvíc.
Dobrým příkladem pro český fotbal by však
mohlo být to, jak je tady v Polsku fotbal jako
produkt mediálně prezentován a nabízen.“

INZERCE

PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3. GENERACE, VČETNĚ

PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

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.
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
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Nácvik a zdokonalování
útočných kombinací proti
organizovanému
defenzivnímu bloku
se zaměřením na přímé
a průnikové přihrávky
Autor nabízeného příspěvku patří mezi současnou mladou
avantgardu expertů německého profesionálního fotbalu, která
se soustřeďuje na herní analýzu dnešního top profesionálního
fotbalu, resp. na registraci vývojových trendů, jež globalizační
tendence přinášejí, a jejich rychlý přenos do didaktiky
a metodiky tréninkového procesu nejen profesionálního
fotbalu dospělých, ale také se silným důrazem na přípravu
talentované mládeže, která se na profesionální kariéru
připravuje.
Jedním z charakteristických rysů této moderní vlny odborníků
je, že vše, co nabízejí, je důkladně ověřené v reálné praxi, jak
je typické po německý přístup. To platí i pro tento příspěvek,
který vychází z autorovy trenérské zkušenosti z řady top klubů
(FC Ajax, RC Salzburg, RC Anderlecht, Bayern Mnichov, VfL
Wolsburg a také pětileté působení na Německém fotbalovém
svazu), kde si uvedené tendence ověřoval a potvrzoval vlastní
trenérskou praxí.
Z jeho nepřeberné autorské dokumentace/studie, knihy,
videodokumentace, webinary, videokonference atd.
předkládáme s jeho osobním souhlasem jednu z jeho výše
nabízených možností, jak řešit uvedené téma ve vlastní
praxi, a to postupně od šestnácti let ke starším věkovým
kategoriím.
Příspěvek předkládáme v jeho originální překladové
podobě.

TERMINOLOGIE K TÉMATU:
P
 římá přihrávka – přihrávka skrze obranné linie soupeře (do meziprostorů), zejména
ve středu hřiště nebo na soupeřově polovině.
P
 růniková přihrávka – přihrávka na spoluhráče skrze obrannou čtyřku či pětici
obránců před nebo do pokutového území.
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Steven
Turek

Zpracoval a přeložil:
Zdeněk Sivek

LEGENDA:
přihrávka
pohyb hráče bez míče
vedení míče (driblink)
střelba
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Cvičení 1

(obr. 1)

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování útočné kombinace k překonávání hlubokého defenzivního bloku přímou a průnikovou
přihrávkou
ORGANIZACE:
u
 vedená plocha rozdělena do 4 pásem,
p
 očet hráčů 8 na 9, první pásmo:
3 na 2, druhé pásmo: 3 na 3, třetí pásmo:
2 na 3,
d
 efenzivní hráči mohou hrát jen ve svých
pásmech,
d
 ostatek míčů pro spád nácviku.
POSTUP:
H
 ru začínají útočníci v prvním pásmu
v minihře 3 na 2 po přihrávce nahrávače.
N
 a signál trenéra následuje přímá přihrávka do dalšího pásma na nabíhajícího
spoluhráče.
N
 ásleduje jednodotyková kombinace
dle grafiky, ústící do průnikové přihrávky
na spoluhráče, nabíhajícího ze stejného
pásma, který zakončuje.
VARIANTY:
S
 nižující se počet přihrávek v prvním pásmu.
P
 řechod na jednodotykovou hru ve všech
pásmech.
S
 třídání týmů po 10 akcích atd.
Z
 ačátek kombinace z druhé strany.
KOUČINK - ZDŮRAZŇUJE SE:
u
 žití přímých a průnikových přihrávek,
p
 ostupný přechod na maximální rychlost
provedení,
p
 ostupný přechod na jednodotykovou
hru,
 k valita prvního dotyku,
p
 řesnost přihrávek,
 v časnost přihrávek,
 v ítězné souboje.

Cvičení 2

1

(obr. 2)

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování útočné kombinace k překonávání hlubokého defenzivního bloku přímými a průnikovými
přihrávkami
ORGANIZACE:
p
 locha poloviny hřiště,
h
 ra 10 na 11,
d
 ostatek míčů pro plynulost nácviku.
POSTUP:
H
 ru začínají útočníci hráčem č. 5, který
přímou přihrávkou vybízí spoluhráče č. 9
k převzetí.
H
 ráč č. 9 prvním dotykem přihraje spoluhráči č. 3, který průnikovou přihrávkou
do pokutového území uvolňuje spoluhráče č. 8, jenž zakončuje.
VARIANTY:
C
 vičení se realizuje na druhé straně plochy.
P
 o 10 opakováních změna funkcí týmů.
P
 ostupný přechod na jednodotykovou
hru atd.

2

KOUČINK – DŮRAZ NA:
u
 žití přímých a průnikových přihrávek,
 k valitu a rychlost provedení,
 k valitu prvního dotyku,
p
 lynulost jednodotykové spolupráce,
 v ítězné souboje atd.

Cvičení 3

(obr. 3)

TÉMA:
Nácvik útočné kombinace s použitím
přímých/průnikových přihrávek prostřednictvím průpravné hry

ORGANIZACE:
p
 locha rozdělena dle nákresu,
 průpravná hra 4 v 4 + brankář,
d
 ostatek míčů pro plynulost hry.
POSTUP:
 Hru začínají červení v 1. pásmu (4 v 2).
N
 a signál trenéra následuje pokus o průnikovou/přímou přihrávku mezi nebo
podél obránců na spoluhráče, který zakončuje.
VARIANTY:
V
 šichni červení nabíhají před branku.
V
 šichni modří se stahují před branku.
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 Po 5 pokusech se mění role hráčů.
 Po 10 pokusech se staví branka na opačnou stranu plochy.
KOUČINK - KOUČ ZDŮRAZŇUJE:
 užití přímých nebo ze hry vyplývajících
průnikových přihrávek,
 kvalitu prvního dotyku,
 permanentní pohyb všech hráčů po zahájení kombinace („nabízení“),
 kvalitu zakončení,
 rychlost provedení,
 vítězné osobní souboje atd.

3

4
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Cvičení 4

(obr. 4)

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování útočné kombinace k překonávání defenzivního
čtyřobráncového bloku pomocí přímých
a průnikových přihrávek
ORGANIZACE:
p
 locha rozdělena dle nákresu,
p
 očet hráčů 10 na 9 v rozdělených pásmech,
2
 malé branky,

d
 ostatek míčů pro plynulost hry.
POSTUP:
H
 ru začíná červený tým v prvním pásmu
(7 na 5).
P
 o třech přihrávkách a krátkém driblinku
následuje přímá přihrávka na spoluhráče
z dalšího pásma, jednodotyková přihrávka zpět a následná průniková přihrávka
na dalšího spoluhráče do prostoru pokutového území, který zakončuje, nebo další přihrávka na nabíhajícího hráče z druhé strany, který zakončuje.
Z
 tratí-li útočný tým míč, následuje rychlý protiútok defenzivního týmu na malé
branky.
VARIANTY:
S
 třídání funkcí týmů.
Z
 úžení, zkrácení herní plochy.
H
 ráč, který začíná hru, po odehrání přesprintuje celý herní prostor až do pokutového území.
S
 nížení počtu přihrávek.
P
 okus o průnikovou přihrávku na signál
trenéra.
KOUČINK - ZAMĚŘENÝ NA:
u
 žití přímých a průnikových přihrávek,
 r ychlost a kvalitu provedení,
p
 ermanentní pohyb všech hráčů,
 k valitu prvního dotyku,
 v ítězné osobní souboje,
 k valitu zakončení atd.
ZÁVĚR:
Téma je uvedeno jako nácvik a zdokonalování útočných kombinací proti organizovanému defenzivnímu bloku s pomocí
přímých a průnikových přihrávek, ale současně se také zdokonaluje i vlastní defenziva, na což by se nemělo v tréninkovém
procesu zapomínat.
V některých příštích příspěvcích od výše
uvedeného autora se pokusíme vybrat ty,
které nabízejí, jak nacvičovat a zdokonalovat i vlastní defenzivu proti přímým a průnikovým přihrávkám.
Poslední poznámka: výše uvedené příklady pro tréninkovou praxi je možné chápat
jako jednu z mnoha inspirací, jež by mohly
přispět k rozšíření poznatků, které trenéři
na toto téma již mají ověřené z vlastní praxe, což je to nejcennější, čímž mohou své
úspěšné trenérské činnosti přispět. 
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Nácvik zakončení
po driblinku
V minulém vydání našeho časopisu jsme v obsáhlém rozhovoru
představili trenéra Martina Svědíka a měli jsme tak možnost
nahlédnout do jeho trenérské kariéry. V dnešním příspěvku
máme možnost poznat ho v tréninkové praxi se svým
prvoligovým týmem.
Cvičení 1

(obr. 1)

TÉMA:
Zakončení po driblinku a narážečce
(skupinový trénink)
ORGANIZACE:
h
 ráči rozděleni do skupin po 3,
m
 íče, tyče, panáky.
POSTUP:
H
 ráči zaujmou postavení dle obrázku,
po přihrávce na uvolňujícího se hráče,
následuje převzetí a rychlé vedení/
driblink míče s následnou narážečkou
s dalším spoluhráčem.
D
 vě varianty řešení – driblink nebo
průniková přihrávka.
 S třídání hráčů: zakončující hráč jde
na začátek akce, dále se hráči posunují o pozici výš. Možná motivace - při
netrefení branky sprint pro míč a zpět
na pozici atd. (dle kondičního záměru),
důraz na koncentraci provedení.
KOUČINK:
 Trenér dbá na správné postavení a monitorování při převzetí míče a klade

1

důraz na rychlé vedení míče, doporučuje
volbu řešení na základě pohybu druhého
útočícího hráče. Pozor na postavení mimo
hru při kombinaci!

Cvičení 2

(obr. 2)

TÉMA:
Nácvik zakončení po driblinku („Koridory“ řešení situace 3 x 2 plus 1, 2 x 1
plus 1 ve třech zónách – herní cvičení II.
typu)
ORGANIZACE:
h
 ráči rozděleni do skupin dle postů, pravidelně se střídají v rolích,
 k rajní hráči - křídelní prostor (pravý obránce a záložník x levému obránci), středoví
hráči, středový koridor,
m
 íče, tyče, mety, 4 malé branečky.
POSTUP:
K
 aždá akce začíná rozehrávkou od brankáře, pořadí akcí - doprostřed, doleva, doprostřed, doprava atd.
A
 kce začíná odskočením obránců
z obranného postavení do útočného

Martin
Svědík
1. FC Slovácko
a přihrávkou na obránce, nalákání bránícího útočníka, následuje přihrávka
na druhého stopera, který driblinkem
vyváží míč. Útočník vymezuje zpětnou
přihrávku presinkovým obloukem, pokračuje řízená ztráta míče a vzniká situace 3 na 2, po prvním dotyku doplňuje 3
obránce (připraven na půlící čáře) sprintem na situaci 3 na 3.
H
 ráči v přečíslení se snaží správným využitím prostoru rychle vyřešit toto přečíslení.
V
 křídelním prostoru je po řízené ztrátě řešena situace 2 x 1 plus 1.
P
 okud získá červený (bránící) tým míč, akci
dokončuje do malých branek na půlce.
KOUČINK:
 Trenér klade důraz na výběr místa,
na rychlost provedení, sprintový návrat,
reakce po ztrátě či zisku míče, doporučuje
volbu řešení.
D
 ůležitá je efektivita akce, podporuje hráče v obranné činnosti v podčíslení, kontroluje správný střehový postoj a navázání se

na útočícího hráče.
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Cvičení 3 

(obr. 3)

TÉMA:
Zakončení po driblinku (2 na 1 plus 1
z pozic – herní cvičení II. typu)
ORGANIZACE:
 hráči rozděleni dle postů,
 2 dvojice stoperů - 2 brání 2 nabíhající
útočníky v pokutovém území, 2 rozehrávají ve spolupráci se středním záložníkem,
zahajují akce,
 další skupina hráčů je v křídelním prostoru, pravý obránce, pravé křídlo proti levému obránci, zrcadlově na druhé straně,
 míče, kužely, tyče, panák.
POSTUP:
D
 va stopeři zaujmou postavení ve třech
při rozehrávce se středním záložníkem
proti dvěma útočníkům (panáky) a zahajují akci kolmou přihrávkou na křídelního
hráče, který přihrává zpět na krajního
obránce (lze manipulovat s postavením
krajního obránce), jenž vedením/driblinkem míče vytváří situaci 2 na 1. Možností
řešení je víc, cílem je překonat bránícího
hráče a odcentrovat na nabíhající útočníky (3 proti 2 obráncům).
 Poznámka: do pokutového území nabíhá
i vzdálenější křídelní hráč (zavírá náběh).
Můžeme přidat bránícího hráče 3 x 3.
KOUČINK:
 Trenér dbá na správné postavení hráčů
při rozehrávce tak, aby překonali dva
bránící útočníky. Doporučuje řešení situace 2 x 1 a také správné postavení
před zpětnou přihrávkou vůči obránci
(práce s prostorem). Dále dbá na timing,
prostory a sprintový náběh do pokutového území. Pozor na klamavé pohyby.
Rovněž motivuje k bránění centrovaných míčů.

Cvičení 4

3

4
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(obr. 4)

TÉMA:
Nácvik zakončení po driblinku (v herních
situacích 2 na 2 - průpravná hra)
ORGANIZACE:
 hřiště 30 x 20 m,
 hráči rozděleni do dvojic,
 míče, mety.
POSTUP:
 Hru zahajuje hráč od brankové čáry přihrávkou pod tlak na obsazeného hráče,
který přihrává (1, 2 dotyky) zpět a následuje řízená ztráta diagonálním míčem
na protihráče, jenž rychlým driblinkem
zahajuje hru 2 na 2.
ZATÍŽENÍ:
 IZ: 30”, IO 1:3-4 (rychlostní vytrvalost), PO:
6-8.
KOUČINK:
 Trenér doporučuje varianty využití prostoru z pohledu pohybu soupeře, klade důraz na presink, přepnutí, rychlost
driblinku, efektivitu a odvahu zakončení,
kontroluje a motivuje ke správné obranné činnosti. 

M L Á D E Ž N I C K Ý F OT B A L

Nácvik zakončení
po driblinku
s přechodovými
fázemi hry pro
věkové kategorie
U14-U16

Pavel
Frýbort
FAČR

Při analýze hry na soupeřově polovině hřiště si nelze
nevšimnout, že se v utkání vyskytují určité herní sekvence mající
velmi podobné znaky. Z pohledu útočné fáze tyto akce vedou
velmi často nejen k vytvoření střeleckých příležitostí, ale také
k samotnému efektivnímu zakončení v podobě střelení gólu.
Mezi nejdůležitější požadavky kladené na samotné zakončení patří rychlost provedení,
prudkost, usměrnění míče do branky soupeře
tak, aby jej brankář nemohl zneškodnit, a okamžité/pohotové využití každé vhodné střelecké situace. To vše v podmínkách, kdy soupeř
brání s největším nasazením (časoprostorový tlak). Tomu ovšem časově předchází buď
finální přihrávka, anebo driblink s míčem,
který může být dále doplněn časovou souhrou v podobě série přihrávek a současným uvolňováním prostoru spoluhráči.
A právě tento řetězec útočných herních dovedností si představíme v tomto příspěvku.
Driblink v herních podmínkách velmi často
obsahuje čtyři prvky útočných herních dovedností, a to: vedení míče, krytí míče
a často se zaseknutím, klamné pohyby
v průběhu vedení a samotné obcházení
soupeře (1 na 1). Časové sladění jednotlivých prvků vytváří ucelený řetězec tvořící
finální podobu driblinku s míčem. Výkon
v této komplexní herní dovednosti je navíc
forsírován citem pro míč, rychlostí provedení, změnami směru a součinností se
spoluhráči uvolňujícími prostor.
Zakončení po driblinku učíme prostřednictvím vhodných MOF po celou dobu přípravy v mladších a starších přípravkách
na základě dlouhodobého tréninkového
plánu od U7 do U11. Tento řetězec dovedností je stěžejním učebním tématem, protože obsahuje základ útočných kombinací
s cílem přečíslit soupeře 1 na 1, 2 na 1 atd.,
nebo překonat obranu soupeře. Navíc zde
děti mají šanci vytvářet si často střelecké

příležitosti a osvojovat si na vyšší kvalitativní stupeň samotné zakončení.
Příklady cvičení s cílem zdokonalovat útočnou dovednost zakončení po driblinku pro
U14-U16:

Cvičení 1

(obr. 1)

ORGANIZACE:
2
 minibranky umístěné 5 m za herním prostorem 10 x 15 m (červeně),

2
 skupiny po 5 hráčích ve vzdálenosti
10 m.
POSTUP:
H
 ráči si mezi sebou přihrávají míč.
Na signál trenéra se hráč, který má
v daný moment míč, snaží co nejrychleji
zakončit do jedné z minibranek. Po ztrátě míče tento hráč provádí represink
a hráč, který získal míč, může nyní zakončit. Celá akce trvá do 10 s a zakončení je vždy z červeného herního pole.
Soutěž mezi týmy.
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KOUČINK:
 Umíš dobře načasovat klamné pohyby?
 Umíš akcelerovat?
 Umíš si krýt míč před obráncem?
VARIANTY:
 2 na 2

Cvičení 2

(obr. 2)

ORGANIZACE:
2
 minibranky umístěné 5 m za herním prostorem 10 x 20 m (červeně),
2
 skupiny po 5 hráčích ve vzdálenosti 10 m.

POSTUP:
H
 ráči si mezi sebou přihrávají míč. Na signál
trenéra se hráč, který má v daný moment
míč, snaží co nejrychleji zakončit do velké
branky s brankářem. Po ztrátě míče (žlutě
střelba nebo ztráta míče) hráč provádí represink a hráč, který získal míč, může nyní
zakončit do 2 minibranek. Celá akce trvá
do 15 s a zakončení je vždy z červeného
herního pole. Soutěž mezi týmy.
KOUČINK:
U
 míš dobře načasovat klamné pohyby?
U
 míš rychle obejít obránce? Umíš si krýt
míč před obráncem?
VARIANTY:
2 na 2

Cvičení 3

2

ORGANIZACE:
 3 na 1 v herním prostoru,
 4 obránci v linii proti 3 útočníkům.
POSTUP:
 V herním prostoru 15 x 20 m (červeně)
uprostřed hřiště situace 3 na 1. Po 2-3 přihrávkách v tomto prostoru snaha o kolmou přihrávku na středního útočníka,
který se snaží pohybem uvolnit do meziprostoru, nicméně je dostupován obráncem. V tuto chvíli se snaží uvolnit driblinkem a přihrát do křídelního prostoru a zde
opět následuje únik driblinkem s obsazováním obráncem a náběhem do pokutového území. Pokud červení ztratí míč, snaha o represink a modří se snaží zakončit
do 2 minibranek. Akce trvá do 20 s. Soutěž
mezi týmy.
KOUČINK:
 Umíš maximální zrychlení, změnu směru
a krytí míče s výrazným klamným pohybem, když jsi obsazený?
VARIANTY:
v herním prostoru 3 na 2, 3 na 3

Cvičení 4

3
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(obr. 3)

(obr. 4)

ORGANIZACE:
 Prostor před pokutovým územím je rozdělen do pěti koridorů se šířkou po 10 m (počet koridorů je popř. změněn podle počtu
hráčů na TJ).
POSTUP:
 Hráči jsou rozděleni do trojic. Dva obránci v modrém a jeden útočník v červeném.
Obránci jsou vzdáleni od útočníka cca
10-12 m, jeden z nich plní roli dobíhajícího
obránce. Akci zahajuje trenér nebo modrý
obránce přihrávkou na útočníka. Ve stejnou chvíli vystartují sprintem obránci se
snahou vyvinout maximální časoprostorový tlak 2 na 1 a zabránit střelbě útočníkovi. Akce trvá do 10 s. Soutěž mezi týmy.
KOUČINK:
 Umíš provést rychlý driblink zády k obránci?
VARIANTY:
 Pokud obránce získá míč, snaží se přihrát
míč na trenéra nebo do minibranky. Obrá-

M L Á D E Ž N I C K Ý F OT B A L
zek ukazuje jednotlivé časové fáze jedné
akce. Trojice si pravidelně mění koridory
i hráčské funkce.

Cvičení 5

(obr. 5)

ORGANIZACE:
 uprostřed hřiště herní prostor 50 x 25 m
(červeně),
 j e zde navozená situace 5 na 6 a v chráněném území jsou dva střední obránci
a vzniká tak situace 7 na 6. Před pokutovým územím situace 3 na 4. Podmínky
simulují rozestavení 4-3-3. Akci zahajuje
trenér a po sérii přihrávek hráč ve vhodný moment dribluje ven z území, kde se
snaží pomocí kombinace (B) nebo opět
driblinkem (A) překonat obranný blok
(viz obrázek). Pokud červení ztratí míč
před PÚ, ihned zahájí represink a modří se snaží přihrát spoluhráči do území
uprostřed hřiště. Akce trvá do 20 s. Soutěž mezi týmy.
KOUČINK:
U
 míš provést rychlý driblink zády k obránci?
U
 míš rychlým driblinkem překvapit bránící hráče uprostřed hřiště?
VARIANTY:
Střední obránci nejsou v chráněném území.

4

ZÁVĚREČNÁ DIDAKTICKÁ
DOPORUČENÍ:
1. Nenechávejte bez povšimnutí mnohonásobné špatné/nekvalitní provedení, když
hráč vede míč, kryje míč, při klamném pohybu a obcházení.
2. Vysvětlete důležitost zakončení ze zóny
1 a 2 a poté provádějte korekci a kontrolu.
3. Při nižším stupni osvojení dovedností
nebo na začátku učení těchto dovedností
raději používejte kratší pracovní intervaly,
zejména u PH, zabráníte tak výskytu mnohonásobného špatného provedení.
4. Zaměřte pozornost hráče a svoje hodnocení a následnou korekci na maximálně
dvě dovednosti tvořící driblink, vyhnete se
tím vágní zpětné vazbě z přemíry informací,
podle kterých hodnotíte celý řetězec dovedností tvořící driblink.
5. Po ztrátě míče vždy následuje counter
presink a po zisku míče naopak následuje
driblink s míčem, nebo pokud to herně situační souvislosti dovolují, následuje kolmá
přihrávka vpřed.
6. Používejte vždy v TJ mix PC, HC a PH
a sledujte jejich kvalitativní využití v rámci
HC a PH.
7. Požadujte ve věku od 13 do 14 let maximální rychlost provedení. Už jen toto kritérium působí jako silný deformační faktor
na dovednosti stejně jako přítomnost soupeře. 
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Nácvik zakončení
po driblinku
pro kategorii U17
Pro náš časopis v pořadí již druhý příspěvek ze slovenského
fotbalu dokladuje další prohlubování vzájemné spolupráce.
Jeho zajímavostí je, že autorem článku je český trenér, který
u výše uvedeného slovenského týmu působí. Toho využijeme
v některém příštím vydání a uveřejníme další zkušenosti
našeho kolegy.
Cvičení 1

(obr. 1)

TÉMA:
Zakončení po driblinku (uvolnění se
přes obránce, který atakuje v bočním
postavení)
ORGANIZACE:
 rozdělení do dvojic – souboje 1 na 1 mezi
útočícím a bránícím hráčem,
 v jedné skupině maximálně 12, ideálně
8 hráčů, aby byla zachována četnost akcí
a intenzita,
 branky naproti sobě ve vzdálenosti cca
25 m, dvojice si střídají strany, aby útočící
hráč trénoval krytí míče na obě nohy,
 pravidlo: útočící hráč může zakončit minimálně po 3 dotecích s míčem.

1
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POSTUP:
H
 ráč A po krátkém vyvedení míče přihrává vpřed do volného prostoru, zabíhá
za hráče B a stává se obráncem. Hráč B
se po zmocnění míče za pomoci rychlých
změn směru snaží uvolnit přes bočně
bránícího hráče do zakončení.
P
 okud hráč A získá míč, okamžitě se stává útočícím hráčem a zakončuje do protější branky.
VARIANTY:
Z
 většit vzdálenost mezi oběma brankami, aby byli útočící hráči nuceni zrychlit
po úspěšném souboji 1 na 1.
KOUČINK:
T
 renér od útočícího vyžaduje kvalitní
krytí míče na obě nohy, pestrou škálu

David
Kubáň
AS Trenčín,
Slovenská republika

dovedností, jak se uvolnit v bočním postavení v situaci 1 na 1, a správné načasování, kdy zrychlit do volného prostoru
a zakončit.
T
 renér sleduje, zda si útočník před zakončením kontroluje postavení brankáře, jakým způsobem zakončuje.
T
 renér si všímá, jak rychle útočící hráč
přepíná po ztrátě míče.
T
 renér vyžaduje od bránícího hráče snahu míč konstruktivně odebrat a po případném zisku míče co nejrychlejší přepnutí do útočné fáze.

Cvičení 2

(obr. 2)

TÉMA:
Nácvik zakončení po driblinku (kreativita driblérů v herní situaci 3 na 2)
ORGANIZACE:
 12 hráčů + 2 brankáři,
 hráči mají odlišné role, jsou rozděleni
na 4 dribléry (červení), 4 útočníky (zelení)
a 4 obránce (modří),
 pokud skóruje driblér (červený hráč), gól
platí za 2 body,
 rozdělení dle hráčských postů,
 hřiště 30 x 15 m.
POSTUP:
 Červení hráči (dribléři) na obou hřištích
zahajují akci a snaží se driblinkem vytvořit
v situaci 3 na 2 výhodné postavení pro sebe
i své útočné spoluhráče (v zeleném dresu),
ať už obcházením nebo navázáním obránců (v modrém dresu) na sebe a následnou
přihrávkou lépe postavenému útočníkovi.
 Po skončení akce se driblér přesouvá
na druhé hřiště, kde čeká na další akci.
VARIANTY:
 Předchozí varianta, kdy driblér řeší situaci 2 na 1. Pokud dá gól, získá útočící tým
2 body.
 Bránící tým po zisku míče zakončuje
do dvou malých branek. Pokud se mu
podaří skórovat, má 2 body.
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KOUČINK:
T
 renér vyžaduje od dribléra, aby řešil
vzniklé herní situace odvážně a nepředvídatelně, nebál se riskantních přímočarých řešení, tlačil se do zakončení.
Vysvětluje driblérovi, jak může různými
způsoby ovlivnit herní děj.
T
 renér si všímá, jaké postavení a chování
mají útočící hráči bez míče, zda svým pohybem vytváří volné prostory, vyžaduje
správné načasování náběhů. Dále pak
útočícím hráčům doporučuje různé postavení při převzetí míče.

Cvičení 3

(obr.3)

TÉMA:
Nácvik zakončení po driblinku (herní situace 1 na 1 s přechodem na 2 na 2)
ORGANIZACE:
2
 boxy z kuželů, rozměr jednoho boxu je
15 x 15 m,
2
 týmy proti sobě – červený útočící tým
zakončuje na velkou branku, kterou se
snaží ubránit modrý, bránící tým,
 v jedné skupině celkově maximálně
8 hráčů (4 útočící a 4 bránící hráči) pro
větší četnost akcí,
 r ozdělení dle hráčských postů.
POSTUP:
V
 prvním boxu po přihrávce trenéra
nebo náhradního brankáře dochází k situaci 1 na 1, kdy je útočník zády k obránci. Pokud se útočící hráč uvolní přes
obránce, dostává se do druhého boxu,
kde řeší situaci 2 na 1, eventuálně 2 na 2
se zakončením. Stále jej totiž stíhá bránící hráč z prvního boxu, aby byl nucen
vyřešit vzniklou herní situaci v co možná
nejvyšší rychlosti.
B
 ránící tým se po zisku míče snaží založit
protiútok a vyvést míč za poslední čáru
prvního boxu.
S
 outěžní forma – útočící tým má 2 body,
pokud skóruje hráč z prvního boxu. Pokud skóruje hráč z druhého boxu, má
útočící tým 1 bod. Bránící tým má bod,
pokud jeden z hráčů vyvede míč.
VARIANTY:
P
 ředchozí jednodušší varianta – v prvním
boxu dochází k situaci 2 na 1, pokud se
útočící hráč s míčem dostane za čáru prvního boxu, ve druhém boxu už jej nemůže
nikdo atakovat a po rychlém vedení míče
zakončuje nájezd na brankáře.
KOUČINK:
T
 renér sleduje, jakým způsobem si útočící hráč v prvním boxu kryje míč, zda je
dostatečně agilní s míčem u nohy, zda
umí načasovat uvolnění a zrychlení přes
obránce do druhého boxu.
T
 renér si u druhého útočícího hráče všímá,
zda chápe, jak svým pohybem bez míče
může ovlivnit celou herní situaci, například
když na sebe naváže bránícího hráče a vytvoří tak volný prostor pro hráče s míčem.
O
 d obránců trenér vyžaduje inteligentní
defenzivní hru založenou na konstruktiv-

ním zisku míče a neustálou vzájemnou
spolupráci a komunikaci.
U
 zakončujícího hráče trenér sleduje, jak
si připravuje míč před zakončením, zda
vědomě zakončuje.

Cvičení 4

(obr. 4)

TÉMA:
Nácvik zakončení po driblinku (intervalová hra 3 na 3 s brankáři)
ORGANIZACE:
h
 řiště 30 x 15 m,
 i deálně počet 12 + 2 brankáři,
 I Z:IO 1:1,
 I Z: maximálně 60 s,
p
 ravidlo č. 1: útočící hráč si nemůže přihrát s brankářem,
p
 ravidlo č. 2: útočící hráč může přihrát
pouze před sebe.

POSTUP:
H
 ráči neustále atakují volné prostory, ať
už s míčem (driblink), nebo bez míče, kdy
si pohybem říkají o přihrávku. Podstupují
hodně soubojů 1 na 1 v obraně i útoku
a díky nastaveným pravidlům zakončují
především po driblinkové akci.
VARIANTY:
V
 poslední třetině už nemůže útočící
hráč přihrát lépe postavenému spoluhráči, musí zakončit.
KOUČINK:
T
 renér podporuje hráče, aby volili kreativní a odvážná řešení herních situací.
T
 renér nastavenými pravidly vyžaduje přímočarou hru, driblink směrem k brance
soupeře, co nejvíce zakončení. Zaměření
zrcadlí i jeho koučink, všímá si především,
jakým způsobem hráči driblují a zakončují.
D
 ůraz na rychlé přepínání.


2
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Nácvik zakončení
po driblinku
v tréninku U16-U19
Potřetí v řadě zůstáváme u tématu zakončení. Článek
posledního vydání Fotbal a trénink roku 2019 řešil nutnost
zařazování této individuální činnosti do tréninku v různých
formách a návaznostech na samotný děj v utkání. V prvním
čísle letošního roku článek vyzdvihl zakončování a jeho vliv
na atraktivitu fotbalu. Rovněž provokoval trenéry k rekapitulaci
množství cvičení a četnosti samotného zakončování hráčů
v tréninku, z kterého si přirozenost a odvahu vystřelit
na branku přenáší do utkání. Dnešní téma je zaměřené
na driblink, kterým si hráč dokáže situaci k zakončení vytvořit,
zvýšit šanci na jeho úspěšnost nebo naopak. V kombinaci
s „rozvlněním sítě“ je ekvilibristické zpracování, uvolnění
a ovládání míče v pohybu pochoutkou, která uspokojí každého
diváka i samotné hráče.
Cvičení 1 

(obr. 1)

TÉMA:
Nácvik intenzivního zakončení (herní
cvičení)

1
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ORGANIZACE:
n
 ad PÚ vyznačte čtverec přibližně
5 x 5 m,
 v yznačte orientačně minimálně 4 přihrávkové zóny,

Václav
Mrázek
Redakce Fotbal
a trénink

 r ozdělte hráče minimálně do dvou skupin
(A, B) po čtyřech + brankář,
m
 ějte připravený dostatek míčů.
POSTUP:
H
 ráči skupiny A se rozmístí do přihrávkových zón, hráči skupiny B střídavě
po jednom do vyznačeného čtverce.
H
 ráči A přihrávají hráči B, B přebírá míč
směrem do PÚ, zakončuje a vrací se zpět
do čtverce.
H
 ráči B se plynule střídají po čtyřech střelách, po posledním hráči B se mění skupiny.
P
 řihrávky jsou razantní a prováděné v různých variantách, po zemi, polovysoké, vysoké.
 S třelec dohrává vyražené/odražené míče,
poté se vrací do čtverce pro další přihrávku.
D
 bejte na plynulost a rychlé návraty hráčů
po dokončení akce (stálé zapojení do hry).
 S outěž skupin nebo dvojic hráčů v počtu
vstřelených branek.
VARIANTY:
P
 ořadí přihrávek je předem určené nebo si
je určuje střelec sám nabídkou.
 S kupiny se mění po jedné sérii střel nebo
po 2-3 sériích.
 Přihrávající hráči se po přihrávce nebo sérii přihrávek přesouvají do jiné zóny.
 Více hráčů/6 hráčů, o dvě přihrávkové
zóny více.
Ú
 koly/počet doteků pro převzetí a zakončení.

M L Á D E Ž N I C K Ý F OT B A L
KOUČINK:
P
 ronikni co nejrychleji do PÚ za záda
obránců. Vnímáš volný prostor?
V
 yužíváš změnu směru a rychlost pohybu?
D
 ohrávej situace.

Cvičení 2

(obr. 2)

TÉMA:
Nácvik intenzivního zakončení (herní
cvičení)
ORGANIZACE:
 s hodná jako u cvičení 1
POSTUP:
 J e shodný jako u cvičení 1.
H
 ráči A po provedení přihrávky sprintem
napadají střelce, ten se snaží pod tlakem
zakončit.
P
 o zisku míče obránce přihrává jednomu
ze svých spoluhráčů, poté akce končí.
D
 bejte na plynulost a rychlé návraty hráčů
po dokončení akce (stálé zapojení do hry).
VARIANTY:
P
 o přihrávce napadá střelce jiný hráč než
přihrávající.
KOUČINK:
P
 ronikni co nejrychleji do PÚ za záda
obránců. Vnímáš volný prostor?
V
 yužíváš změnu směru a rychlosti pohybu?
P
 řepínáš dostatečně rychle po ztrátě/zisku
míče?
V
 yužij rychle volného prostoru a dohrávej
situace.

Cvičení 3

(obr. 3)

TÉMA:
Nácvik opakovaného zakončení po souboji 1 na 1 (průpravná hra)
ORGANIZACE:
p
 ostavte dvě velké branky cca 40 m proti
sobě,
u
 prostřed vyznačte herní prostor cca 20 m,
 c vičení minimálně pro 6 hráčů + 2 brankáře,
2
 hráči barevně odlišení uvnitř herního prostoru, 4 hráči rozmístění kolem + brankáři,
m
 ějte připravený dostatek míčů.
POSTUP:
D
 vojice uvnitř vyznačeného čtverce, útočník a obránce, ostatní hráči mimo vymezené území v roli příhrávajících.
Ú
 točník se nabízí na přihrávku, přebírá
míč směrem na branku a snaží se zakončit.
O
 bránce se mu snaží zabránit nebo míč
odebrat.
P
 o zakončení nebo ztrátě míče se útočník
plynule nabízí na další přihrávku.
Ú
 toky se střídají pravidelně na obě branky.
D
 bejte na plynulost a rychlé návraty hráčů
po dokončení akce (stálé zapojení do hry).
 S outěž skupin nebo dvojic hráčů v počtu
vstřelených branek.
VARIANTY:
P
 ořadí přihrávek je předem určené nebo si
je určuje útočník sám nabídkou.
P
 o zisku míče obráncem se role obou hráčů mění.

2

D
 vojice se mění po jedné sérii střel nebo
po 2 sériích.
P
 řihrávající hráči si mohou přihrávat nejprve mezi sebou.
Ú
 koly/počet doteků pro převzetí a zakončení.

KOUČINK:
P
 ronikni co nejrychleji do PÚ za záda
obránců. Vnímáš volný prostor?
V
 yužíváš změnu směru a rychlosti pohybu?
D
 ohrávej situace.

3
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Cvičení 4

(obr. 4)

TÉMA:
Nácvik opakovaného zakončení po souboji 1 na 2 (průpravná hra)
ORGANIZACE:
 shodná jako u cvičení 3
POSTUP:
 Shodný jako u cvičení 1.
 Po přihrávce hráč sprintem napadá útočníka.
 Útočník se uvolňuje sám do zakončení, situace 1 na 2.
 Po zisku míče obránce vyráží nebo přihrává
druhému k zakončení na druhou branku.
VARIANTY:
 Útočník využívá k uvolnění ostatní hráče
kolem prostoru - narážečka, pokračuje se
3 na 2.
KOUČINK:
 Pronikni co nejrychleji do PÚ za záda
obránců. Vnímáš volný prostor?
V
 yužíváš změnu směru a rychlosti pohybu?
V
 yhodnoť vhodnost situace pro kombinaci.
 Přepínáš dostatečně rychle po ztrátě/zisku
míče?
 Dohrávej situace.

Cvičení 5

(obr. 5)

TÉMA:
Nácvik zakončení po situaci 2 x 2 na 1
(průpravná hra)
ORGANIZACE:
 postavte dvě velké branky cca 40 m proti
sobě,
 uprostřed vyznačte dva souběžné herní
pásy 10 x 25 m,
 na každé polovině hřiště postavený panák
v prostoru krajních obránců,
 rozdělte hráče minimálně do dvou skupin
po 7 + 2 brankáři,
 mějte připravený dostatek míčů.
POSTUP:
V
 e středových pásech se střídají vždy dva
obránci každého týmu, každý v jednom
pásu.
V
 edle branky cca 7 m po obou stranách
po dvou hráčích stejného týmů.
 Jeden hráč stejného týmu na stejné polovině v prostoru krajního útočníka + míče.
 Akci zahajuje brankář rozehrávkou po nabídce dvou hráčů.
 Ti se směrem na protilehlou branku snaží postupně překonat obránce druhého
týmu a zakončit.
 Obránce může bránit pouze v jednom
herním pásu.
 Po zakončení pokračuje akce na protilehlou branku.
 K rajní útočník „překonává“ krajního
obránce (panák) a časovaně centruje
na nabíhající dvojici.
 Středoví obránci se plynule vymění a hru
začíná druhý tým od brankáře.
 Hráči se mění na různých pozicích.
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4

5

VARIANTY:
P
 o zisku míče oba obránci vyráží k zakončení na branku soupeře, útočníci přechází
do bránění.
H
 ráči se mění na pozicích po několika akcích.
C
 entrovaný míč také z druhé strany dalším
hráčem (skupina po 8).

KOUČINK:
 Využij libovolným způsobem volného prostoru pro překonání obránce.
P
 řepínáš dostatečně rychle po ztrátě/zisku
míče?
D
 ohrávej situace. 
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Nácvik zakončení po driblinku
pro kategorii U14-U15
Jedním z největších „problémů“ současného fotbalu je zakončení,
střelba. Proto se v různých obměnách věnujeme právě tomuto
tématu. Následující díl přináší střelbu po vedení míče. Doba
„neustálého kličkování“ je nenávratně pryč. Současné trendy
fotbalu ukazují, že dominantní činností se stává vedení míče.
Pokusím se vás inspirovat několika cvičeními, která jsou sice
zaměřena na kategorii U14 a U15, ale můžete je použít napříč
všemi kategoriemi. Rád bych upozornil, že pokud chceme
pracovat jakkoli na zakončení (střelbě), pak nesmíme zapomínat
na četnost zakončení. Je rozdíl, zda si hráč při tréninku vystřelí
10x nebo 50x. Proto zařazujeme například dohrávané míče
pro opětovné zakončení. Stejně tak je dobré mít na paměti,
že největší počet zakončení v utkání je uvnitř pokutového
území, a proto bychom takové situace do tréninku měli zařazovat.
Cvičení 1

(obr. 1)

TÉMA:
Zakončení po vedení míče a reakci
na barvu (průpravné cvičení II. typu)
ORGANIZACE:
2
 x velké fotbalové branky,
2
 x malé fotbalové branky,
3
 různé barvy rozlišovacích dresů,
 k užely.
POSTUP:
H
 ráči tří různých barev vedou volně míč
ve čtverci. Na signál trenéra (zvednutí barevné kuželky) okamžitě daná barva startuje do zakončení. Na velké branky zařazujeme opětovné zakončení.
VARIANTY:
H
 ráči mohou mít při vedení míče různé úkoly.

1

D
 vě barvy, které nezakončují, mohou bránit zakončující hráče.
B
 ranky můžeme označit čísly, do daného
čísla se nesmí zakončit.
KOUČINK:
Z
 aměř se na to, co děláš, když se dostaneš
za hráče.
V
 íš celou dobu o tom, co se děje kolem tebe?

Cvičení 2

(obr. 2)

TÉMA:
Rychlé zakončení s přepnutím (herní cvičení II. typu)
ORGANIZACE:
1
 x velká branka,
 k uželky,
2
 x malá branka.

Daniel
Franc
Lektor FAČR

POSTUP:
Hráč z levého zástupu startuje a dostává se
do zakončení. Poté, co míč skončí v brance nebo
vedle branky, se útočník stává obráncem a startuje další hráč ze středového zástupu. Z útočníka
se vždy stane obránce a startuje další hráč. V případě, že brankář vyrazí míč, situace se dohrává.
Stejně tak se dohrává situace do malých branek,
kdy brankář chytne míč nebo obránce získá míč.
VARIANTY:
M
 ůžeme řešit situaci 2 na 1.
H
 ráči se střídají v zástupech a každý si počítá své branky.
M
 ůžeme zůstat ve stejném zástupu a sbíráme body jako tým.
KOUČINK:
Z
 aměř se na to, kam vyvádíš míč.
 Tvůj cíl je dát gól.


2
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do PÚ vstoupit i jeden obránce. Situace
v PÚ se dohrává až do konce. Pokud získá
míč obránce, je jeho úkolem vyvést míč
mimo PÚ. Ve chvíli, kdy dvojice opustí
herní prostor, brankář útočícího týmu
rozehrává další míč do herního prostoru
do hry 4 na 4, než se vrátí dvojice z PÚ.
V případě rychlého zakončení využijeme
opětovné zakončení dohrávaného míče.
VARIANTY:
D
 ohrávané míče.
B
 rankář se může zapojit do hry.
KOUČINK:
C
 o dělají útočící hráči pro to, aby byla
možnost se dostat do zakončení?

3

Cvičení 3

(obr. 3)

TÉMA:
Nácvik zakončení 2 na 2 s přepínáním
(herní cvičení II. typu)
ORGANIZACE:
 2x velké branky,
 mety.
POSTUP:
 Bílá dvojice startuje na branku soupeře.
Po dohrání situace přepíná do role obránců a startuje žlutá dvojice. Vždy chceme situace dohrát až do konce i v případě zisku
míče obránci, kteří dohrávají do připravených průchozích branek.
VARIANTY:
 Hrajeme situaci 2 na 2.
 Můžeme při obranné činnosti doplnit o jednoho bránícího hráče do podčíslení 2 na 3.

4
22  FOTBAL A TRÉNINK 2/2020

KOUČINK:
C
 o dělá hráč bez míče pro to, aby pomohl
hráči s míčem do zakončení?
Z
 aměřte se na nejrychlejší řešení při zisku
míče.

Cvičení 4 

(obr. 4)

TÉMA:
Hra 5 na 5 se zakončením při vyvedení
z herní zóny (průpravná hra)
ORGANIZACE:
 k uželky,
 r ozlišovací dresy, míče.
POSTUP:
D
 va různě barevné týmy hrají hru 5 na 5.
Pokud chtějí dát gól, je jejich úkolem
vyvést míč do pokutového území do zakončení. Společně s útočníkem může

5

Cvičení 5
(obr. 5)
					
TÉMA:
Hra 4 na 4 s průpravným zakončením
(průpravná hra)
ORGANIZACE:
 4x malá branka,
 mety, míče, rozlišovací dresy,
 2x velká branka.
POSTUP:
 Dva týmy hrají 4 na 4 s cílem vyvedení
míče do zakončení na malé branky. Ve hře
se útočníci snaží uvolnit s míčem a jdou
do zakončení s možností vhození dohrávaných míčů.
VARIANTY:
 Za malými brankami může být hráč, který
zavírá branky.
 Zakončení může být opakované.
 Střelci mohou cvičení zahajovat kvalitní
přihrávkou.
KOUČINK:
 Zaměřte se na to, co děláte poté, kdy se
dostanete za „bránícího“ hráče. 
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Nácvik zakončení
po driblinku
v kategorii do 12 let
Věková kategorie fotbalové výuky do 12 let je oprávněně
považována za „první zlatou periodu“ ve vývoji mladého
fotbalisty a to klade mimořádné nároky na trenéry, na jejich
moderní tréninkové programy a také na úroveň jejich
pedagogicko-psychologického vedení těchto svěřenců.
Právem je trenérské angažování u této věkové kategorie
považováno za jedno z nejobtížnějších.
Cvičení 1

(obr. 1)

TÉMA:
Nácvik zakončení po provedení míče
čtvercem
ORGANIZACE:
p
 rostor o velikosti cca 30 x 30 m,
1
 2–16 hráčů (včetně 4 brankářů),
4
 branky 2 x 5 m,
4
 mety k vytvoření čtverce uprostřed.
POSTUP:
H
 ráči jsou rozděleni po 2 či 3 hráčích
do čtyř skupin.
V
 ybíhají 4 hráči postupně (z každého prostoru jeden) a po projetí čtverce uprostřed
(buď určeným způsobem či volným) zakončují na určenou branku.
P
 o zakončení vybíhají další čtyři hráči.
H
 ráči si startují začátek sami.
VARIANTY:
P
 řesně vytyčená trasa ve čtverci.
 S amostatné rozhodnutí hráčů, kudy provedou míč čtvercem.

1

H
 ráči si vybírají branku, kam chtějí zakončit  na jednu branku zakončuje jeden
hráč (první, který je u branky), další hráč
reaguje na situaci a volí volnou branku.
H
 ráči se mění dle hodinových ručiček či
dle domluvy ve čtveřici.
KOUČINK:
Z
 jaké vzdálenosti hráči střílejí? Jak blízko
jdou k brankáři?
K
 olik doteků mají před střelbou?
 J akou volí hráči cestu skrze čtverec, pokud
si ji volí sami?
 J ak hráči reagují na ostatní hráče ve čtverci? Ví o prostoru kolem sebe?

Cvičení 2

(obr. 2)

TÉMA:
Soutěž se střelbou a dvojité zakončení
ORGANIZACE:
3
 branky 5 x 2 m,
3
 brankáři, 3 týmy po čtyřech hráčích,
p
 řekážky, mety, kužely, bedna.

Otmar
Litera
FC Háje Praha

POSTUP:
 S outěž tří týmů s dvojitým zakončením
po vedení míče.
H
 ráč provádí míč přes překážkovou dráhu.
V tomto případě je to následujícím způsobem: žlutý kužel obíhá kolem dokola, čelem je stále k bráně. Oranžovou překážku
obíhá (je tedy blíže velké brance) a prostrkává skrze ni míč a přeskakuje branku.
Červenou metu obíhá kolem dokola a otáčí
se za míčem. Zelenou bednu přehazuje lobem a zakončuje. Následně nahazuje spoluhráč druhý míč na hlavu a dochází k druhému zakončení. Hráči se následně mění
a ten, co střílel, jde nahazovat, nahazující
jde střílet. Další hráč z týmu vybíhá po prvním zakončení. Je potřeba mít dostatek
míčů u nahazujících hráčů. Nastavení soutěže je popsáno ve variantách.
VARIANTY:
D
 ráhu je možné si zvolit libovolně.
V
 ítězem se stává ten, kdo vstřelí nejvíce
branek za daný časový limit.


2
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V
 ítězem se stává ten, kdo vstřelí určený
počet branek.
 J e možné nechat strategii výměny hráčů
(střílející a nahazující) na hráčích.
D
 ruhé zakončení může být i ze dvou dotyků, např. zpracování hrudníkem a následné zakončení.
D
 ruhé zakončení může být i ze vzduchu nohou.
KOUČINK:
 J ak hráči pracují s kvalitou dovedností
v souvislosti s nastavením soutěže?
 J ak hráči spolu komunikují při výměně
na pozicích?

D
 o jaké výšky a kam (na hráče, před hráče)
nahazují míč?

Cvičení 3

(obr. 3)

TÉMA:
1 na 1 s přepínáním, dva týmy
ORGANIZACE:
1
 2–16 hráčů, 2 brankáři,
 2 branky 5 x 2 m, 2 menší branky.
POSTUP:
H
 ráč s míčem nahrává do protějšího zástupu, kde hráč přebírá míč a dochází

k souboji 1 na 1 proti nahrávajícímu hráči, ze kterého se stává obránce. Cvičení
běží paralelně na obě strany v obou zástupech najednou. Hráči tedy řeší i postavení druhé dvojice. Zakončení probíhá na branku 5 x 2 m ve směru útočícího
hráče. V případě zisku míče obráncem
se situace dohrává do malé branky. Pokud útočník opět získá míč, útočí opět
na velkou bránu. Další dvojice vybíhá,
když se dokončí předchozí akce v daném zástupu.
VARIANTY:
P
 rvní přihrávka jde po zemi.
P
 rvní přihrávka jde vzduchem.
KOUČINK:
K
 am směřuje první dotek hráče? Jak dlouhý je?
 J akým způsobem brání obránce (boční
postavení, snížené těžiště)?
K
 am navádí míč hráč s míčem v závislosti
na obránci?
 Vnímají hráči i druhou dvojici, kde se
souboj odehrává, a kam si můžou navést
míč?
K
 jak rychlému přepínání hráčů dochází
při zisku/ztrátě?

Cvičení 4

3

4
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(obr. 4)

TÉMA:
Hra 2 na 2 se zakončením
ORGANIZACE:
 2 brankáři, 2 branky 5 x 2 m,
 12 hráčů (2 týmy po 6 hráčích),
 kužely.
POSTUP:
H
 ru 2 na 2 začíná červený tým. V okamžiku přihrávky vbíhá do čtverce i modrý
tým a hraje se hra 2 na 2. Cílem je provézt
míč jednou z branek, které jsou tvořeny
kužely, a zakončit na velkou branku. Akce
končí, pokud padne gól či skončí míč
v autu.
VARIANTY:
 Kolik si dají hráči ve čtverci nahrávek,
za tolik platí gól.
 První přihrávka jde vzduchem.
KOUČINK:
 Kam směřuje první a další dotyk?
 Jak se postaví modří hráči v prostoru?
 Jak reaguje nahrávající hráč (nabídka, vytváření prostoru)? 

M L Á D E Ž N I C K Ý F OT B A L

Nácvik zakončení
po driblinku pro
kategorii přípravek
Uvedené téma není ani zdaleka pro trenéra tak jednoduché, jak
by se mohlo zdát. Vyžaduje to dobrou přípravu na tréninkový
proces, plné respektování didaktických a metodických přístupů
pro tuto věkovou kategorii a vhodné pedagogické přístupy.
Uvedený příspěvek odráží dlouhodobé praktické zkušenosti
uvedeného autora s touto věkovou kategorií.

1

Cvičení 1

Milan
Šimoníček
Slovan Liberec

2

(obr. 1)

TÉMA:
Hraj jako Messi
ORGANIZACE:
3
 týmy po 4 hráčích,
2
 týmy pracují uvnitř hřiště, jeden tým zastává pozice brankářů, po časovém intervalu se týmy střídají,
ú
 kolem hráčů je zkoušet kličky na tyče
a následně vystřelit na libovolnou branku,
p
 latí pravidlo, že na jednu branku smí v jeden okamžik střílet pouze jeden hráč.
VARIANTY:
N
 ejprve klademe důraz na kvalitu provedení.
P
 ro pokročilejší hráče mohou trenéři představovat aktivní obránce uvnitř území.
C
 vičení můžeme vyhlásit jako soutěž týmů
na vstřelené branky.
V
 gradaci cvičení můžeme přidat aktivní
obránce, kteří se snaží získat míč a také
zakončit.
M
 ůžeme využít trenéry či rodiče

(na obrázku „T“), kteří po zakončení dohazují ještě jeden míč pro návyk dohrávání
situací.
KOUČINK:
 J ak daleko od obránce děláš kličku?
K
 am navádíš míč?
 J ak rychle vedeš míč před kličkou a po kličce?
K
 terou nohou vodíš míč?
C
 o když brankář vyrazí míč?
Poznámka: Dril vedení míče můžeme dětem předložit jako hru na Messiho.

Cvičení 2

(obr. 2)

TÉMA:
Prokličkuj a dej gól
ORGANIZACE:
 k ulaté hřiště s tyčemi či kužely,
3
 týmy v zástupech za svými brankami, jeden hráč začíná v brance,
 c ílem je projet mezi tyčemi a dát gól
do jedné ze dvou branek soupeřů,
p
 okud útočník nedá gól, stává se z něj
brankář v brance, kam střílel,

p
 okud má tým v obou brankách, kam střílí, své brankáře, je blokován a musí počkat
na výměnu,
 s outěž týmů o určený počet vstřelených
branek,
p
 latí pravidlo, že na jednu branku smí v jeden okamžik střílet pouze jeden hráč.
VARIANTY:
V
 případě tréninku zakončení ze střední
vzdálenosti musí hráči střílet z vymezeného území.
V
 případě tréninku zakončení zblízka mohou hráči střílet vně vyznačeného území.
M
 ůžeme také ponechat obě varianty
za různé bodové ohodnocení (např. gól
z dálky za 2 body, z nájezdu za 1 bod).
O
 pět můžeme využít trenéry či rodiče pro
dohazované míče (kdo dá gól, má možnost znovu zakončit).
KOUČINK:
K
 udy povedeš míč k brance?
 J ak rychle vedeš míč před a za obráncem?
D
 o jaké branky a podle čeho střílíš?
K
 olik kliček použiješ?
K
 dy používáš levou a kdy pravou nohu?
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3

4

5

6

Poznámka: Ponecháváme dětem možnost
dorazit jakoukoliv střelu pro návyk dohrávání situací v utkání.

Cvičení 3

(obr. 3)

TÉMA:
Kolotoč 1 na 1
ORGANIZACE:
 3 týmy ve výchozím postavení za svou
brankou,
 hráč týmu 1 zakončuje na libovolnou
branku soupeřů a brání hráče týmu 2, který v ten moment vbíhá do hřiště,
 týmy se střídají dokola ve směru hodinových ručiček do té doby, než jeden z týmů
dosáhne určeného počtu bodů,
 hráč, který odchází ze hřiště, jde vždy
na jedno kolo do branky,
 s outěž týmů o větší počet vstřelených branek.
VARIANTY:
 Se stálými brankáři.
 Změníme počet hráčů na 2 na 2.
 Střídáme směr otáčení.
KOUČINK:
 Jak rychle vbíháš s míčem do hry?
 Jak dokážeš oklamat obránce?
 Kterou nohou vedeš míč a kterou zakončuješ?
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K
 dy máš míč u nohy a kdy si ho předkopáváš?
 J ak se chováš po zakončení?
Poznámka: Ideální jsou 3-4 hráči v týmu,
v případě vyššího počtu dochází k velkým
časovým prodlevám a neefektivitě tréninkového procesu.

Cvičení 4

(obr. 4)

TÉMA:
Přepínačka 1 na 1
ORGANIZACE:
2
 týmy vedle svých branek na hřišti cca
20 x 15 m,
p
 o zakončení (nebo míči mimo hřiště) se
z útočníka stává obránce a proti němu vyráží hráč soupeřova týmu,
 v případě zisku se obránce snaží vstřelit
gól do branky soupeře,
 s outěž týmů o větší počet vstřelených branek,
p
 ro herní odvahu a zadané téma je zakázáno přihrávat s brankářem.
VARIANTY:
Ú
 točník zahajuje novou situaci vždy narážečkou s obráncem (obránce se tak připraví na hru a více rozvíjíme herní činnost
obcházení).

P
 ro zachování přibližně stejného intervalu zátěže může trenér v případě rychlého
gólu nebo autu vhodit nový míč a herní
situace tak pokračuje dál.
KOUČINK:
D
 o jakého prostoru vedeš míč?
O
 dkud střílíš na branku?
K
 dy se rozhodneš pro zasekávačku a kdy
běžíš přímo?
 J ak rychle se z tebe po zakončení stane
obránce?
 J akými způsoby dokážeš zakončit?
Poznámka: V případě viditelné únavy
a zhoršení dovedností je třeba hru ukončit.

Cvičení 5

(obr. 5)

TÉMA:
Odvážný fotbal
ORGANIZACE:
 f otbal na 2 velké branky s brankáři,
 v případě vstřelení branky po prokličkování do vyznačeného území před soupeřovou brankou platí gól za 2 body,
 v případě dosažení branky z jiné situace
platí gól za 1 bod,
o
 bránci mohou ve svém území atakovat
útočníka,

M L Á D E Ž N I C K Ý F OT B A L
Poznámka: Jaký je rozdíl, kdybychom
nastavili pravidlo tak, že gól platí pouze
po prokličkování do území?
R
 ůzné bodové ohodnocení děláme z toho
důvodu, abychom hráčům zachovali možnost rozhodnutí a různého řešení herních
situací a zároveň podpořili jejich odvahu
v driblinku do vápna.

 i nterval zatížení upravujeme podle viditelných znaků únavy u většiny hráčů (zhoršení dovedností, klesající intenzita, menší
zápal, ztráta koncentrace), ale je důležité
hru příliš často nezastavovat a nechat děti
spíše hrát.
VARIANTY:
P
 rodloužit území po celé šířce hřiště až
k autovým čarám.
KOUČINK:
K
 dy střílíš zdálky a kdy volíš průnik před
branku?
K
 dy přihraješ a kdy prodribluješ sám?
K
 dy dribluješ pomalu a kdy rychle?
C
 o děláme, když náš tým ztratí míč?
C
 o děláme, když náš tým získá míč?

Cvičení 6

g
 ól platí do libovolné branky, pokud hráč
s míčem nejprve vyjede mimo vyznačené
území,
 v yhrává tým s největším počtem vstřelených branek,
 t rojice hráčů se střídá tak, že vždy dvakrát
hrají v poli a jednou chytají.
KOUČINK:
K
 e které brance prokličkuješ?
K
 dy přihraješ a kdy vedeš míč?
 J ak uvolníš kamarádovi prostor?
K
 am si nabíháš, když má spoluhráč míč?
C
 o vše při hře pozoruješ a podle toho se
rozhoduješ?
Poznámka: Obránci dohrávají situaci
i mimo území! 

(obr. 6)

TÉMA:
Uvolni se a dej gól
ORGANIZACE:
3
 týmy (trojice), 3 branky vně kulatého
hřiště,
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Nácvik
a zdokonalování
zakončení
po driblinku
V rámci inovačních změn již podruhé letos v našem časopisu
otvíráme sekci „ženský fotbal“, tentokrát čerpáme ze zkušeností
Jana Navrátila.
Vzhledem k tomu, že tato nová sekce vyvolala mezi
našimi trenérkami a trenéry příznivou odezvu, budeme
v uveřejňování příspěvků v této rubrice pokračovat i v dalších
číslech.
Cvičení 1

(obr. 1)

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování zakončení
po driblinku (PRO fotbal – individuální
únik bez OF)
POPIS:
P
 růpravné cvičení – zakončení - samostatný únik v RPÚ po zpracování míče
a jeho vedení, intenzita maximální.
ORGANIZACE:
n
 ejméně 2 trenéři (1 přihrává míče pro

útočníky, 1 trenér brankářů nebo 3 pro
útočící),
p
 očet hráčů 9-12 na jednu branku,
2-3 brankáři (jinak možné paralelně
na dvě branky),
1
 2 míčů, startovní kužely pro hráče, velká branka.
POSTUP:
 Trenér 1 přihrává do běhu útočícím
hráčům, kteří jsou rozděleni dle postů
na krajní hráče (křídla) a středové hráče
(pozice 9 nebo 10), následuje převzetí

T

Br.2

1
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T

1

trenér týmu reprezentace žen
do 20 let

míče a vedení do samostatného úniku
na brankáře + varianta zakončení, střídání začátku akce A-B-C a hráči po zakončení jdou pro míč a vrací se zpět
na pozici A-B-C.
VARIANTY:
M
 ožné aplikovat jako skupinový trénink pro útočníky a měnit pozice A-B-C,
nebo jako soutěž mezi útočníky a brankáři.
KOUČINK:
 J aká je to situace v zápase?
K
 am bude směřovat první dotyk?
 J aká bude varianta zakončení vzhledem
k postavení brankáře a proč?
P
 o zakončení akce následuje hodnocení
TB a T1.

Cvičení 2

Br.1

A

Jan
Navrátil

B
T

T

2

C
3

(obr.2)

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování zakončení
po driblinku (PRO fotbal – individuální
únik s OF)
POPIS:
H
 erní cvičení - zakončení - samostatný
únik v RPÚ po zpracování míče a vedení s obráncem, situace 1 na 1, intenzita
maximální.
ORGANIZACE:
n
 ejméně 2 trenéři (1 přihrává míče pro
útočníky, 1 trenér brankářů nebo 2 pro
útočící),
1
 2 hráčů (6 ÚF červení a 6 OF modří)
na jednu branku, 2 brankáři,
1
 2 míčů, startovní kužely pro hráče v ÚF
a OF, velká branka.
POSTUP:
 Trenér 1 přihrává do běhu útočícím
hráčům, kteří jsou rozděleni dle postů
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na krajní hráče (křídla) a středové hráče
(pozice 9 nebo 10), na přihrávku reagují
hráči útočící i bránící, následuje převzetí
míče a vedení do samostatného úniku
na brankáře + varianta zakončení, střídání začátku akce A-B a hráči po zakončení jdou pro míč a vrací se zpět na pozici A-B.
VARIANTY:
M
 ožné aplikovat jako skupinový trénink
pro útočníky a obránce, možné měnit
základní pozice A-B, nebo jako soutěž
mezi útočníky a obránci na body.
KOUČINK:
 J aká je to situace v zápase?
K
 am bude směřovat první dotyk?
 J ak si bude krýt míč útočící hráč?
 J aká bude varianta zakončení vzhledem k postavení brankáře a bránícího
hráče?
P
 o zakončení akce následuje hodnocení
TB a T1.

Cvičení 3

Cvičení 4

(obr. 4)

1
 6 hráčů (8 ÚF červení a 8 OF modří) na jednu branku, paralelně souboj
2 na 2 v postavení A-a, B-b, 2 brankáři,
1
 6 míčů, startovní kužely pro hráče v ÚF
a OF, velká branka.
POSTUP:
Ú
 točící hráč A (C), zahájí akci vedením
míče a všichni ostatní hráči reagují
na něj (a, b, B), následuje řešení situace
v postavení 2 na 1 + 1 bránící dobíhající hráč + varianta zakončení, střídání
začátku akce A-C, hráči po zakončení 

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování zakončení
po driblinku (PRO fotbal – RPÚ 2 na 1 + 1)
POPIS:
H
 erní cvičení - zakončení - RPÚ situace
2 na 1 + 1 OF po zpracování a vedení
míče, intenzita maximální.
ORGANIZACE:
n
 ejméně 3 trenéři (T1 hodnotí ÚF, T2
hodnotí OF a 1 trenér brankářů),

T

Br.2

Br.1

(obr. 3)

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování zakončení
po driblinku (PRO fotbal – RPÚ 1 na 1,
čelní postavení)
POPIS:
H
 erní cvičení - zakončení - samostatný
únik v RPÚ, situace 1 na 1 po zpracování
a vedení míče, intenzita maximální.
ORGANIZACE:
n
 ejméně 3 trenéři (T1 přihrává míče
útočníkům, T2 hodnotí situace 1 na 1
a trenér brankářů),
1
 2 hráčů (6 ÚF červení a 6 OF modří)
na jednu branku, 2 brankáři,
1
 2 míčů, startovní kužely pro hráče v ÚF
a OF, velká branka.
POSTUP:
 Trenér 1 přihrává útočícím hráčům, kteří
jsou rozděleni dle postů na krajní hráče
(křídla, možné i na středové hráče pozice 9 nebo 10), na přihrávku reagují hráč
útočící i bránící, následuje převzetí míče
a vedení do situace 1 na 1 + varianta zakončení, střídání začátku akce A-B, hráči po zakončení jdou pro míč a vrací se
zpět na pozici A-B.
VARIANTY:
M
 ožné aplikovat jako skupinový trénink
pro útočníky a obránce, možné měnit
základní pozice A-B, nebo jako soutěž
mezi útočníky a obránci na body.
KOUČINK:
 J aká je to situace v zápase?
K
 am bude směřovat první dotyk?
 J ak a kdy bude reagovat bránící hráč?
 J ak bude bránit bránící hráč, jeho cíl?
 J ak si vytvoří útočící hráč pozici na zakončení?
 J aká bude varianta zakončení vzhledem k postavení brankáře a bránícího
hráče?
P
 o zakončení akce následuje hodnocení
TB a T2.

A

T
T 1

B
2

2

T

Br.2

Br.1
T 2

B

A
1 T
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KOUČINK:
 J aká je to situace v zápase?
K
 am bude směřovat vedení míče hráče
A (C)?
 J ak a kdy budou reagovat bránící hráči?
 J ak budou bránit bránící hráči, jejich
cíle?
K
 dy útočící hráč A zvolí přihrávku a kdy

jdou pro míč a vrací se zpět na pozici
A-C (hráči se mohou měnit na pozicích
např. v ÚF A-B).
VARIANTY:
 Možné aplikovat jako skupinový trénink
pro útočníky a obránce, možné měnit
základní pozice A-B, nebo jako soutěž
mezi útočníky a obránci na body.

T

Br.2

Br.1
a

A

4

5
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b

c

T 2

B
1

T

D

d

C

souboj 1 na 1? Jak si vytvoří útočící hráči
pozici na zakončení?
 J aká bude varianta zakončení vzhledem
k postavení brankáře a bránícího hráče?
P
 o zakončení akce následuje hodnocení
T1 a T2 a TB.

Cvičení 5

(obr. 5)

TÉMA:
Nácvik a zdokonalování zakončení
po driblinku (PRO fotbal – PH 2 na 2)
POPIS:
P
 růpravná hra „nudle" 2 na 2 - s důrazem
na vedení míče a řešení herní situace
v RPÚ, intenzita maximální.
ORGANIZACE:
n
 ejméně 3 trenéři (T1 hodnotí červený
tým, T2 hodnotí modrý tým, 1 trenér
brankářů),
1
 2 hráčů (6 červení a 6 modří) rozděleni
na dvojice do hry (1, 2, 3) na 2 branky,
2 brankáři,
2
 0 míčů, 2 velké branky.
POSTUP:
H
 ra začíná u brankáře, pravidla normální
hry na góly, góly se počítají dohromady
za tým, autové vhazování se začíná ze
země přihrávkou nebo zakončením, rohové kopy se nezahrávají, pokud dojde
k situaci rohového kopu, brankář útočícího týmu zahajuje hru od své branky,
brankáři nesmí zakončovat, gól platí
v prostoru útočné poloviny za fialovou
čárou, maximální podpora pro vznik situace v RPÚ a rychlé řešení do zakončení, střídání hráčů 1-2-3, IZ - max 1´ počet
sérií dle záměru (např. 10 sérií pro kondiční účel), v IO výklus nebo protažení.
VARIANTY:
M
 ožné aplikovat také jako hru 1 na 1
nebo 3 na 3.
KOUČINK:
D
 oporučení nechat hráče hrát, co nejméně zasahovat do hry.
 J ak motivovat hráče, aby se zapojil
do ÚF a zakončení?
 J ak se v ÚF dostat za fialovou zónu?
 J ak zakončit v ÚF?
 J ak řešit autové vhazování v OF i ÚF?
 J ak bránit v OF a prostory nad a pod fialovou čárou?
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Kolenní kloub
v konceptu
Physiobook
– trénink stabilizace

Kateřina
Honová
Fyzioterapie
a Edukační centrum,
Brno

V minulém dílu seriálu diagnostiky a cílené kompenzace jsme
řešili ovlivnění zkrácených a oslabených svalů přímo ovlivňujících
koleno. V dalším kroku je nutné se zaměřit na stabilizaci kolene
v zátěži, neboť protažené a silné svaly ještě neznamenají schopnost
jejich vzájemné dokonalé spolupráce v zajištění centrovaného
kolenního kloubu. Na tomto místě je nutné podotknout, že
na funkční stabilizaci kolene mají vliv nejen tyto zmíněné svaly,
ale také svaly zajišťující nastavení kotníku a kyčle. Dolní končetina
pracuje jako funkční celek a k ovlivnění její funkce dochází také
ze vzdálenějších hybných etáží, jakými mohou být oblast hrudní
páteře, nebo dokonce čelistní kloub.
Testy popsané v minulém čísle časopisu
byly: dřep na jedné noze, drop jump test,
triple hop stability test a Y test. Při pozitivitě
testu nacházíme mediální úhyb kolenního
kloubu, nestabilitu v kloubu nebo v trupu či
chodidle (neschopnost zajistit kvalitní oporu). Dle vlastního nálezu nastavujeme vhodné kompenzační cviky. Dělíme je na cviky
komplexní a cviky s cílenou aktivací vnitřní
hlavy čtyřhlavého svalu stehenního.
KOMPLEXNÍ CVIKY – bez pomůcek
1. Výpad vzad: 
(obr. 1)
Při výpadu hlídáme nastavení nejen kolene (neutrální postavení), ale také nastavení

1
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chodidla – prsty volně položené na podložce a trupu – neuklánět se. Výpad provádíme
ve 3 sériích po 10 opakováních na každou
končetinu.

buje ve výpadu po vyznačených čarách.
Stojná noha je stále v centrovaném postavení kolene, nesmí dojít k mediálnímu
kolapsu.

2. Výpad vzad bez položení fázické končetiny:
Provedení je stejné jako u cviku výše, jen
se fázická (pohybující se) končetina nepokládá na zem. Hlídáme doprovodný pohyb
horních končetin!

KOMPLEXNÍ CVIKY – s pomůckami
1. Výstup na půlmíč (čočku): 
(obr. 3)
Chodidlo je položeno doprostřed půlmíče,
koleno v neutrálním postavení, přenos váhy
je na celé chodidlo.

3. „Hvězdice“:
(obr. 2)
Na zemi vytvoříme hvězdici, např. z tejpů. Stojná noha posiluje, druhá se pohy-

2

2. Výpad vzad ze stupínku:
Vestoje oběma nohama na stupínku je proveden výpad vzad do kontaktu špičky nohy
se zemí (váhu nepřenášet). Pohyb vykoná-

3
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4

vají střídavě obě končetiny. Nutné je opět
hlídat pozici kolenního kloubu.
3. Podřep na stojné noze na stupínku:

(obr. 4)
Stojná noha je umístěna podélně s hranou
stupínku a druhá se spouští střídavě dolů
a nahoru.

5

AKTIVACE VNITŘNÍ HLAVY
ČTYŘHLAVÉHO SVALU STEHENNÍHO
1. Výpad vzad s fixací TB: 
(obr. 5)
Theraband kotvíme směrem ven tak, aby
trénující byl nucen zatínat vnitřní hlavu
čtyřhlavého svalu stehenního. Provádíme
dřepy a výpady vzad.
2. Podřep s bočním tlakem do míče:

(obr. 6)
Cvičící se opře bokem do míče, zvedne
stejnostrannou končetinu. Na stojné
noze provádí lehký podřep se současným stálým tlakem bokem do míče. Při
cvičení dochází k aktivaci ve vnitřní části
svalového bříška čtyřhlavého svalu stehenního.

6

7

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY
Alternativní možnosti aktivují vnitřní hlavu
kvadricepsu automaticky, díky vnějším vlivům. Jako nejúčinnější se jeví použití vibrace a komplexních stabilizačních manévrů
při vyvažování labilní plošiny. Např. studie
Moezyho z roku 2008 uvádí 22x větší zlepšení předozadní stability kolene při tréninku na vibrační plošině oproti běžnému
tréninku a woodboard je dosud prakticky
novinkou. 
(obr. 7 a 8)
Je nutné mít na paměti fakt, že kolenní kloub je jedním z nejčastějších míst,
kde ve fotbale vzniká přetížení a zranění. Správným nastavením jeho funkce
tak můžeme minimalizovat vznik nekontaktního úrazu, který v nejhorším
případě může skončit přetržením předního zkříženého vazu a/nebo poškozením menisků. 


8
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Do nově otevřené obsahové sekce Sportovní psychologie jsme již v minulém čísle zařadili příspěvek
psychologa, který pracuje ve fotbalové akademii. Dnes v tomto módu pokračujeme, tentokrát
příspěvkem psycholožky, jež také pracuje s fotbalovými talenty. Její zamyšlení nad níže uvedeným
tématem je věnováno nejen trenérům, kteří pracují s touto věkovou kategorií, ale i těm ostatním,
které by toto téma mohlo zajímat.

Seznamte se:
Joe teenager
Při psaní tohoto článku jsem se rozhodla, že budu používat
termín teenager, protože mi víc sedí, než další nabízející se
odborné termíny jako jsou pubescent, adolescent, náctiletý
či dospívající. Teenager je sice anglický termín, ale prostě mi
připadá milejší, velkorysejší, vstřícnější a bez hanlivého, lehce
ironizujícího a shazujícího nádechu, který okolo sebe šíří slovo
pubescent, lidově puberťák, nebo odtažitěji se tvářící označení
adolescent. Teenager mi zkrátka hezky sedí na ty, o kterých
chci psát. Jako teenager je označován mladý dospívající člověk
mezi třinácti a devatenácti lety, není dítě a není ještě dospělý.
Když se řekne puberťák…
Ze zvědavosti jsem si sama udělala takovou
malou anketu mezi trenéry, kteří s teenagery pracují. Chtěla jsem jen vědět, co se jim
vybaví, když se řekne „puberťák“. Zkuste se
teď taky zastavit, zvednout oči od čtení
a nechte pracovat vlastní představivost...
Tak jaké odpovědi se vám vynořily? Nabízím pár těch, které jsem dostala od trenérů
já: „dospívání, náladovost, domotaná hlava,
holky, zvláštní chování, mládí, nerespektování autorit, sociální kontakt, tvrdohlavost,
prosazování se, vzdor, testosteron, stavění
se do opozice, drzost, horská dráha, svéhlavost, alkohol, rozpaky, dítě nebo dospělý,
vzpoura, hormony, beďary, odpoutání se
od rodiny, ukázání osobnosti, odmlouvání,
chtějí s námi hrát jeden na jednoho, hledání
se, myslí si, že nepotřebují pomoc dospělých, požadavek na zacházení jako s dospělým, ale jsou dny, kdy je dítětem, emoční
vazba, někdy pohoda a někdy tě dokážou
přesvědčit, že jsou děti...“
Trenéři pojmenovali mnoho z toho, co je
udáváno snad v každé učebnici vývojové
psychologie. Obdobím pubescence startuje
období dospívání charakteristické hledáním
sebe sama a svého místa ve společnosti.
Právě změna tělového schématu v důsledku
dospívání, která se objevuje v pubertě, vede
ke ztrátě jistoty i hledání a pak i přijetí sebe
sama. Tělesná atraktivita má u teenagerů
svou sociální hodnotu. Ale život dokáže být
dost škodolibý, takže velké části teenagerů
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uštědří lekci: „Poper se se svým nerovnoměrným tělesným vývojem.“ U sportovců to
bývá ještě o něco tvrdší lekce, protože často
zápasí s dočasným zhoršením motoriky, což
s sebou přináší další pochybnosti o reálnosti svých přání, očekávání, splnění snů, tedy
i o hodnotě sebe samých. A to je teprve
začátek dospívajícího martýria! Je stále ještě mnoho těch, které překvapí informace,
že období dospívání je spojeno s navyšováním depresivního ladění. Sebevražda je
druhou nejčastější příčinou úmrtí teenagerů, hned za dopravními nehodami. Mnoho
lidí vidí teenagery jen jako drzé, klackovité,
bezstarostné a nezodpovědné, toužící se
jen bavit, kteří u ničeho pořádně nevydrží,
ničeho si neváží a na ničem jim nezáleží,
krom jejich vlastního pohodlí. Jak do toho
tedy zapadá depresivní nálada? Podstatný podíl na emočním prožívání teenagerů
mají samozřejmě hormonální změny, které
doprovází proces dospívání. U dívek je hormonální aktivita způsobující emoční rozkolísanost samozřejmě viditelnější, tedy i pro
většinu dospělých i pochopitelnější a snadněji ji akceptují. U kluků to je těžší. Tam se
samozřejmě zcela naivně spoléháme na jakési racionální vysvětlování, že nikde není
žádný pádný důvod, proč by měli být tak
rozkolísaní, otrávení nebo smutní. Takže velmi rychle se dostáváme do situace, že pocity
teenagerů nebereme dostatečně vážně.
A zcela paradoxně děláme něco, co dělat
asi většina z nás nechce. Dále své teenagery

Marta
Boučková

znejišťujeme, a tak přiléváme olej do již dost
plápolajícího ohně, živeného mladistvou nejistotou a pochybnostmi. Pak už je jen krůček k zvětšení propasti mezi nejistým a pochybujícím teenagerem a těmi, od nichž až
doteď cítil větší či menší pochopení. V době
dospívání se objevuje nepochopení mezi
těmi, kteří teprve dospívají, a těmi, kteří už
práh dospělosti překročili. Zjednodušeně
řečeno to, co stojí za nejrůznějšími problémy v dospívání, je nejistota, pocit ohrožení,
pocit nedostatečnosti, nízká sebedůvěra
(i když navenek může být maskována právě
tou až přílišnou), pocit, že mi nikdo nerozumí a nikdo mě nemá doopravdy rád. Teenageři sami nejsou takoví ignoranti, i oni vědí,
jak je složité s nimi vyjít. Vždyť koneckonců
se o to sami se sebou pokoušejí každý den.
Člověk dozrává později, než jsme si mysleli
S tím, jak se prodlužuje život člověka, prodlužuje se i období, ve kterém dospívá.
Nedá mi nezmínit velkého českého krále
Přemysla Otakara II., který jako dvacetiletý
stanul v čele Českého království a vůbec si
svých pětadvacet vladařských let nevedl
špatně, o čemž svědčí i dodatek za jeho jménem „král železný a zlatý, otec měst“. Kdo
z nás má v okolí dvacetiletého, kterému by
České království svěřil? Ano, jistě má pravdu
ten, koho hned napadne, že jsou i výjimky.
Svou roli hraje nejen genetika, výchova, ale
i životní podmínky a okolnosti.
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Teenagerovský mozek
Ještě před patnácti lety převládal názor, že
mozek se vyvíjí převážně v prvních letech
života a od deseti let už příliš ne, protože
jeho váha i velikost zůstávají více méně
stejné. Nicméně dnes již s jistotou víme, že
vývoj mozku není rozhodně v dětství ukončen, ale pokračuje dál po dvacátém roce
života. Ukončen je mezi 20. a 25. rokem života. Chtějte tedy po teenagerovi, aby měl
rozum! Chtít můžete, ale... Teenager má
vlastně právo ho ještě nemít. Je to poněkud odvážné tvrzení, ale bohužel. Výsadou
dospělého by přece jen mělo být, že bude
mít rozumu o něco víc než ten, kdo dospělý
ještě není. Kouzlo práce s teenagerem není
v rezignaci na rozumnost teenagera a nic
po něm nechtít, ale v trpělivém usměrňování a směrování, která vycházejí z reálného
očekávání a která může teenager naplnit.
K nejrozsáhlejšímu vývoji mozku dochází
právě v období puberty. Na rozdíl od dospělých, kteří přirozeně a primárně tíhnou
k jistotám bez ochoty riskovat, teenageři
přistupují k výzvám bez předsudků a sociálních bariér.
Mezi jedenáctým a sedmnáctým rokem života se velmi rychle zvyšuje aktivita v těch
mozkových centrech, která vedou k rychlému uspokojování potřeb. To je jeden důvod,
proč se teenageři dostávají do rizika. Je to
doba skutečně náročná na čas, i když se
zdá, že teenageři s časem příliš nehospodaří. Je to stále velmi intenzivní životní etapa,
ve které si člověk potřebuje udělat vlastní
obrázek o životě a svém místě v něm. Potřebuje poznat mnoho nových lidí a vyzkoušet
i další činnosti, s nimiž neměl zatím žádnou
zkušenost.

Tím druhým důvodem je, že další mozkové
okruhy, které mají kontrolní funkci, se vytvářejí mnohem později, až po osmnáctém
roce života. Rozhodovací centrála není plně
funkční, proto se teenageři nejsou schopni
plně zodpovědně rozhodnout a často jednají neadekvátně a riskantně. Vyvíjející se
mozek a hormonální vlivy vedou k riskantním činům, potřebě vzrušení, emočním
výbuchům, porušování daných pravidel,
pochybným rozhodnutím a iracionálnímu
jednání, protože racionálně to ještě nedokáže.
Ochotu zkoušet nové, riskovat i myslet
iracionálně se odráží i ve sportu. Kolik nových sportovních disciplín, zejména těch
„streetových“, objevili teenageři? Teenageři
hledají nové cesty, jak přirozený tlak, který
na ně dospívání vytváří, ventilovat. A buď
jsme dospělí, tedy ti, co už rozum mají
a umějí ho používat, a pak jim dokážeme
pomoci, nebo nás převálcují.
Nastavení pravidel jako nástroj usměrňování pocitu bezpečí
Cílem předchozích řádků nebylo omluvit
chování teenagerů s tím, že dospělým vlastně nezbývá, než složit ruce do klína a čekat,
až teenagerovské mozky a hormonální soustavy dozrají, ale zamyslet se nad efektivní
strategií jejich usměrňování. Vývojovým
a společenským úkolem teenagerů je „vyzvat dospělé na souboj“. Výsledek tohoto
souboje je, i když to tak na první pohled nevypadá, převážně v rukou dospělého. Aby
taky ne! Dospělý je přece ten, který by měl
mít nejen rozum, ale i více životních zkušeností. Volba efektivní strategie a taktiky je
tedy na něm. Nejen na hřišti platí, že znalost

soupeře může být ne nepodstatnou výhodou v konečném výsledku zápasu. A dospělým, kteří už rozum mají, jde přece o to, aby
z tohoto zápasu neodešel nikdo poražený.
Řekněme si to otevřeně, je to tak trochu zápas Davida s Goliášem. Zkušenější dospělý
s rozumem hraje s nejistým a nevyspělým
soupeřem, který působí jako namachrovaný provokatér. Jen nerozumný a nezkušený hráč se nechá tímhle nástupem vyprovokovat a zaskočit. Vstupuje na kolbiště
takticky nepřipraven, zůstává v probíhající
hře o krok pozadu a ztrácí tak šanci nejen
ukázat soupeři svou sílu, ale i mu imponovat. A věřte, že teenager stále hledá někoho, kdo by mu mohl být vzorem, ke komu
se může ve své nejistotě upnout a kdo pro
něho bude dostatečně silný, aby se vedle
něj mohl cítit v bezpečí.
Nebýt puberty, lidstvo je hloupější a žije
kratší dobu
Toto nejsou moje slova, ale jsem přesvědčena, že je to jedna ze základních vět, která
pomáhá nejen pochopit teenagery, ale i najít
si k nim cestu. Je zvláštní, kolik energie musíme vynaložit, abychom pochopili, jak se naše
děti chovají v určité životní etapě i přesto, že
jsme si tou samou etapou museli projít i my
sami. Jistě, ona to není ta stejná etapa, životní styl se změnil, ale člověk zas tak moc ne.
Vždyť už Sokrates o teenagerech před více
než dvěma tisíci lety řekl: „Nemají správné
chování, neuznávají autority a nemají úctu
před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají
při jídle a tyranizují své učitele.“
A kteří rodiče, učitelé, a hlavně trenéři mají
šanci to s teenagery v téhle životní hře dobře uhrát, to už je zase na další článek.  

Použité foto: Pixabay
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Marco Rose

Dávat mladým šanci
Marco Rose svoji kariéru mezi elitu odstartoval velmi působivě.
V sezoně 2017/2018, své první v rakouském FC Salzburg,
dovedl německý kouč svůj tým téměř do finále Evropské ligy
a také do finále Rakouského poháru. Toto byly excelentní
přírůstky do životopisu tohoto bývalého hráče Bundesligy,
který již dosáhl ocenění na nejvyšší mládežnické úrovni. V roce
2017 dovedl Rose talentovaný mládežnický tým FC Salzburg
k titulu UEFA Youth League a právě tento úspěch ho týž rok
posunul k A týmu.
Trenér Rose se nedávno zúčastnil trenérského fóra UEFA Youth League v Nyonu.
Poohlédl se za úspěchem svého týmu
a jak k němu došlo, jak vnímá přechod
od trénování mládeže k horkému křeslu
A týmu a proč by měl být trenér dostatečně odvážný dát mladým hráčům šanci,
když se naskytne příležitost.
Začněme tím, jak jste se dostal k trénování. Hrál jste Bundesligu za Hannover
a Mainz 05, svou profesionální kariéru
jste ukončil v roce 2010. Poté jste působil
jako asistent v Mainzu u B týmu, pak jste
přešel do svého rodného klubu Lokomotive Lipsko, hrající Regionální ligu, kde
jste zůstal jednu sezonu 2012/2013. Nato
jste přešel k mládeži do FC Salzburg. Kdy
přišel ten rozhodující okamžik a věděl
jste, že se chcete věnovat trenérské profesi?
Hrál jsem na vrcholné úrovni, hodně jsem
pracoval na své mentalitě a poměrně brzy
jsem si uvědomil, že bych se mohl trénování věnovat. Nemůžu říct, že jsem si vždy
myslel, že budu dobrý trenér na vrcholné
úrovni. Prostě jsem to chtěl zkusit. Musel
jsem zjistit, jestli to bude pro mě.
Jako hráč jste v Německu hrál pod mnoha slavnými trenéry – Jürgen Klopp
a Thomas Tuchel v Mainzu, Ralf Rangnik v Hannoveru. Ovlivnili vás v něčem
ve vaší trenérské kariéře?
Ovlivnil mě Jürgen Klopp, pravděpodobně víc než kdokoli jiný. Ne tolik ve fotbale, spíš mě ovlivnil jako člověk, v mém
přístupu a charakteru. Thomas Tuchel je
podle mého názoru mimořádný odborník a ve své praxi čerpám z toho, co mě
naučil zejména pokud jde o pohyb s míčem a jeho vedení. Když jsem hrál pod
Ralfem Rangnickem, byl jsem dost mladý, ale naučil mě, jak je důležité být poctivý a upřímný. Z Hannoveru mě uvolnil,

Přeložil: Lukáš Růžička
Zdroj: UEFA·Direct – No. 62

protože jsem nebyl dost dobrý, ale nikdy
jsem nezapochyboval, jak mi pomohlo, že
byl ke mně upřímný.
Jak se říká, s poctivostí nejdál dojdeš.
Pro mě jako profesionála byla pravda
vždycky nepříjemná. Ale musíte ji sdělovat upřímně. To je nejlepší způsob, jak se
s ní vypořádat. To jsou věci, které používám ve své trenérské profesi.
Vaše práce vám přinesla zvláště pozoruhodný úspěch na mládežnické úrovni,
když jste v roce 2017 v Nyonu dovedl
mladíky FC Salzburg k titulu UEFA Youth
League. V listopadu jste do Nyonu přijel
na trenérské fórum UEFA Youth League.
Jaký to byl pocit vrátit se na scénu po takovém triumfu?
Každý se rád vrací na místo, kde zažil
úspěch. Cestou na fórum jsem šel kolem
stadionu, kde jsem s kluky slavil. To je
něco výjimečného a naplňuje vás to hrdostí.
Když se ohlédneme za cestou k titulu
v UEFA Youth League, jak jste k soutěži
přistupovali?
Byla to pro nás nová zkušenost a já měl
jako trenér štěstí být součástí velmi dobře
strukturovaného klubu. To znamená, že
mě zbavili velkého břemene a já se mohl
soustředit na sportovní stránku. Vše bylo
velmi dobře organizované a my ke všemu
přistoupili velmi profesionálně. A navíc to
pro nás pro všechny bylo dobrodružství.



„Pro mě jako profesionála byla pravda vždycky nepříjemná.
Ale musíte ji sdělovat upřímně. To je nejlepší způsob, jak se
s ní vypořádat.“
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Pro rakouský tým vyhrát tento titul není
velmi obvyklé. Jinými slovy řečeno, pokud
o Salzburgu něco víte, věděl byste, že zde byla
před pár lety postavena zcela nová unikátní
velká akademie s cílem produkovat top talenty. V tomto smyslu jsme tedy měli jasný plán.

Někteří lidé možná vnímali mládežnický
titul pro FC Salzburg v UEFA Youth League v roce 2017 jako překvapení. Je to
oprávněný pohled?
Nikdy jsme sami sebe nevnímali jako outsidery, protože jsme věděli, že máme silný
tým. Myslím, že jsem měl štěstí na motivovaný mladý tým, který byl hladový

po úspěchu a který si věřil. Měli pocit, že
mohou něčeho dosáhnout. K následným
úkolům jsme přistupovali se sebedůvěrou. Byla to fascinující zkušenost.
Máte tedy pocit, že struktura klubu byla
pro tým důležitá, aby tým dosáhl takového úspěchu?

„Myslím, že jsem měl štěstí na motivovaný mladý tým, který
byl hladový po úspěchu a který si věřil. Měli pocit, že mohou
něčeho dosáhnout. K následným úkolům jsme přistupovali
se sebedůvěrou. Byla to fascinující zkušenost.“
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Uvědomili si hráči význam získání titulu
v Youth League?
No, je to titul… Je to hezké, protože to je
odměna za energii, kterou jste do toho
vložili, a tvrdou práci kluků. Každý, kdo vyhrál nějaký titul, ví, že to mezi vámi a hráči
vytvoří pouto. Vždy je rádi uvidíte, na vše
zavzpomínáte a pohovoříte s nimi, a to
je něco výjimečného. Celý klub byl na titul hrdý a mělo to pozitivní ohlas po celém Rakousku. Gratuloval nám prezident,
protože to byl první mezinárodní titul pro
rakouský tým. Nicméně z mého pohledu
jsem si byl vědom, že fotbal se rychle posouvá vpřed a že na nás čekají nové výzvy,
ve kterých musíme znovu obstát.
A teď jedna obecná otázka o celé misi
UEFA Youth League. Jak je pro mladé hráče důležité získat mezinárodní zkušenosti a setkat se s různými herními styly?
Hrát proti elitním týmům na mezinárodní úrovni je fascinující. Posune vás to dál,
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zlepšíte se, a to je to podstatné. Čelíte novým stylům a zjistíte, jak daleko jste oproti
top talentům z jiných zemí.
Po úspěšné sezoně v Youth League jste
byl ten samý rok jmenován hlavním trenérem u A týmu FC Salzburg. Mělo na to
nějaký vliv vítězství v Youth League?
Lhal bych, kdybych řekl, že mi tento titul
k jmenování nepomohl. Myslím si, že to
byla poslední kolonka, kterou si chtěl klub
odškrtnout, a řekli si: „Tomuto chlápkovi
věříme.“ Tak to funguje ve fotbale: stálých
úspěchů si lidé všímají, ale určitě pomůže,
když máte zářivé momenty jako je Youth
League. Měl jsem štěstí, že jsem měl odvážného sportovního ředitele, který řekl: „Dobrá, dáme Rosovi šanci.“
Jak velký je rozdíl mezi trénováním mládeže a trénováním profesionálního týmu?
Nemyslím si, že je mezi tím velký rozdíl. Co
do obsahu je to stejné. Vždycky se adaptujete na svůj tým, a co se týká trénování, je
to také velmi podobné. Je to rovněž z toho
důvodu, že v Salzburgu máme nastavený
stejný koncept od mládežnického týmu až
po A tým. A navíc, když pracujete se zkušenými profesionály, jste schopen komunikovat přímým a efektivním způsobem.

Amadou Haidara otevřel zápasové skóre proti Marseille v semifinále Evropské ligy v r. 2018. FC Salzburg se téměř
dostal do finále.

Souhlasíte, že se Vám dosavadní zkušenosti mládežnického trenéra budou hodit při trénování dospělých?
Fotbal je fotbal a lidé jsou lidé. Jedna
skupina je mladší, ta druhá má více zkušeností, takže se musíte trochu přizpů-

sobit. Rozhodně věřím, že Vám to může
pomoci. Bezpochyby. Čerpáte ze situací,
ve kterých jste se ocitli, z těžkých situací
i z dobrých situací, které jste zažili. Pak
samozřejmě lépe porozumíte věcem, jež
v týmu nastanou.


Vítězství v Youth League v r. 2017 umožnilo mládežnické akademii v Salzburgu zdokonalit svoje dovednosti. A Marco Rose se stal trenérem A týmu.
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Jak důležitá jsou podle Vás vítězství
na mládežnické úrovni ve vztahu k rozvoji hráčů?
Vždycky jsem v mládežnickém fotbale
věřil klasickému přístupu, kdy trenéři
po prohře říkali: „No, stále se vyvíjíme.“
Vždycky se snažili najít způsob, jak vysvětlit prohru. Ovšem vždy můžete najít
cestu, jak rozvíjet hráče a zároveň vyhrávat zápasy. Je to také zásadní bod rozvoje, jak naučit kluky vítězné mentalitě,
takže půjdou do zápasu s myšlenkou ho
vyhrát. To je na mládežnické úrovni důležité. A stejně důležité je naučit se prohrávat. Jako mládežnický trenér musíte najít
správný balanc mezi vítězstvím a porážkou, protože to je součást rozvoje hráče.
To znamená, že byste hráče neměl nutit,
aby byli posedlí vítězstvím k uspokojení
vašich ambicí. Neměli byste chtít vyhrávat jen kvůli tomu, abyste se posunul
výše a skončil jako trenér A týmu. To by
bylo špatně.
Změní se vaše pilíře hodně, když se stanete trenérem A týmu?
U A týmu se vše točí kolem vítězství,
což je měřítko vašeho úspěchu. Všiml
jsem si toho během prvních 18 měsíců.
Bohužel není podstatné, jestli jste hráli
dobře nebo ne… Nakonec nejvíce záleží na výsledku. Ale jsem přesvědčen,
ze zkušeností u mládežnického týmu,
že když hrajete dobře, výsledky se dostaví.
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Jaká byla očekávání, když jste se stal
hlavním trenérem A týmu FC Salzburg?
Objevily se zde nějaké nové výzvy?
Samozřejmě očekávání byla. Najmete
nového kouče, abyste směřovali k vrcholu. Champions League pro nás zůstává
obtížnou překážkou. Již několik let jsme
kousek od postupu do základní skupiny,
ale ještě se nám to nepodařilo. Navzdory tomu jsme dokázali něco, na co jsme
hrdí. Všimnete si, že na stadion chodí více
a více diváků, a v Salzburgu je fotbal lidmi
ceněný.
V první sezoně u FC Salzburg jste s A týmem dokráčel až do semifinále Evropské
ligy. Postupně jste porazili některé velké
týmy – Lazio, Dortmund, Real Sociedad.
Jak se vám to podařilo?
Na vrcholné úrovni musíte dělat správná rozhodnutí a také potřebujete trochu
štěstí, ale všichni jsme tvrdě pracovali.
Zasloužili jsme si to. Pokud jsem se jako
trenér něco za poslední rok a půl naučil,
tak je to hrát fotbal a jít na hřiště vyhrát,
bez ohledu na to, proti komu hrajete. Bez
ohledu na soupeře, se na zápas připravíme co nejlépe, vypracujeme plán. Tím
hráči nabydou takové sebevědomí, že půjdou na hřiště hrát fotbal, tvrdě pracovat,
a hlavně pro výhru udělají maximum.
Těsná porážka v semifinále proti Marseille
byla tvrdá zkušenost. Jak jste se Vy jako
trenér a tým vypořádali s takovou ránou?

Důležitá věc ve fotbale je, že vše pokračuje dál. Musíte žít s nezdarem, musíte se
s ním vypořádat, musíte se správně rozhodnout a jít dál. Věřím, že vždy dostanete další šanci usilovat o nové, důležité
výzvy.
Do A týmu jste zařadil některé mladé
hráče. Přispělo to k progresu, kterého
jste dosáhli?
Bylo to snadné, protože ti kluci jsou dostatečně dobří. Je důležité, aby měl klub
odvahu a dal jim šanci hrát v A týmu. Cítím, že v Rakousku mít takovou odvahu
je o něco snazší než v top evropských
ligách. Je mou povinností dát mladým
hráčům příležitost v A týmu, když jsou
dost dobří. Poskytnout jim startovací
plochu a věřit jim, že udělají další krok
a budou se dále rozvíjet. A samozřejmě
je důležité mít v tomto ohledu tolerantní
trenéry. Vždycky jsem připraven přivést
nové hráče, je to část mé role, ale musím zdůraznit, že tady neexistuje něco
jako oběd zdarma. Profesionální fotbal je
na to příliš tvrdý.
V Bundeslize jsme nedávno zaznamenali, že se mnoho mládežnických
trenérů posunulo k trénování A týmu.
Všiml jste si tohoto trendu a je pro to
důvod?
Faktem je, že každý trenér se učí, vyvíjí
a v určitý okamžik musí postoupit výše.
Vždycky tu budou dobří, noví trenéři, kteří
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se budou prosazovat. Nevím, jestli můžeme mluvit o trendu. Je zde také spousta
starších zkušenějších trenérů. Je jasné, že
jako trenér musíte mít jisté dovednosti,
abyste byl v této době úspěšný. Samozřejmě potřebujete odbornost. Je důležité
mít sociální kompetence a být schopný
vyjednávat. U A týmu jsem si toho také
všiml. Možná nejdůležitější věc je, aby
hráči pro vás chtěli vyhrávat a byli jste tak
všichni na jedné lodi. Pro utkání si můžu
vybrat pouze 11 z nich. Vypořádat se s tím
a udržet je všechny šťastné je velká část
práce.
Jak jste řekl dříve, FC Salzburg vytvořil
top akademii, kde vychovávají talentované mladé hráče. Co si myslíte o progresu akademie?
Infrastruktura, která byla před léty vybudována, samozřejmě vytvořila odlišné
prostředí. Když pracujete v takovém prostředí, máte i větší cíle. Navíc jsme měli
jasné myšlenky a jasnou strukturu klubu,
a pak se vše rozvíjelo snáze. V akademii
nemáme pouze rakouské hráče. Máme
dobré kontakty a skauting v Africe, takže
jsme konkurenceschopní i v mezinárodním měřítku. Pro mě je však podstatné,
že nezapomínáme na domácí talenty. To
je pro mě velmi zásadní věc. Nemůžeme

zapomínat rozvíjet a podporovat místní
hráče.
Dosahuje tedy akademie svých cílů?
Samozřejmě tato obrovská akademie
byla vybudována z nějakého důvodu,
začlenit časem mladé hráče do A týmu
FC Salzburg. Dobrá věc je, že jako hlavní
trenér se zkušenostmi z mládežnického
fotbalu vím, jak to funguje. Vidím mladé
hráče hrát a nakonec, jak říkám, je mou
povinností dát těmto mladíkům šanci.
Na závěr, kdybyste měl dát trenérům jednu radu, jaká by byla?
Mou radou je, abyste zůstali takoví, jací
jste, tvrdě pracujte a zachovejte klid, protože i když je fotbal důležitý, jsou i důležitější věci. Například rodina. Pokud si to
takto nastavíte, je lehčí se se vším vyrovnat, hlavně v profesionálním sportu, kde
jste veřejnosti na očích. 


„Mou radou je, abyste zůstali takoví, jací jste, tvrdě pracujte
a zachovejte klid, protože i když je fotbal důležitý, jsou
i důležitější věci. Například rodina.“

FOTBAL A TRÉNINK 2/2020  41

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Tým za týmem

Didier Deschamps cestou na trénink s částí svého realizačního týmu během posledního mistrovství světa. „Les Bleus“ přijeli do Ruska s realizačním týmem v počtu 20 lidí.

V dnešní době mají fotbaloví trenéři k dispozici široké lékařské
týmy dohlížející na to, aby byli hráči ve vrcholné formě. Ale co
přesně tito zdravotní specialisté zajišťují?
Vítězná cesta Francie na Mistrovství světa
2018 není pouze výsledkem umění hráčů
jako N’Golo Kanté, Paul Pogba nebo Antoine Griezmann. Stejně tak bohatá zkušenost a taktická vyspělost trenéra Didiera
Deschampse tvoří pouze část skládanky
tohoto úspěchu. Když se fotbalové mužstvo zúčastní velkého turnaje s 20členným
realizačním týmem, jako v případě „les
Bleus“, zákonitě vystupuje ze stínu mnoho
dalších „hrdinů“.
Zná snad někdo 54letého Francka Le Galla,
týmového doktora národního týmu Francie, který doprovázel hráče po celém Rusku
s přenosným ultrazvukem? Nebo Grégoryho Duponta, kondičního trenéra, jenž mimo
jiné hráčům navrhl, aby pili třešňový džus,
protože jim pomůže lépe usnout? Didier
Deschamps v září minulého roku na fotbalové konferenci FIFA v Londýně prozradil:
„Potřebuji je. Jsou zde, aby mě neustále
podporovali.“
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Žijeme v době, kdy sportovní úspěchy závisí i na sebemenších detailech. Jestli si dříve
trenéři vystačili čistě po fotbalové stránce
s jedním či dvěma asistenty, dnes je již nutností začlenit do spolupráce také lékařský
tým, jak sám přiznal Alex Ferguson během
posledních let svého působení v Manchester United. Proto se mimo jiné rozhodl využívat odborníka na optometrii.
V klubu Manchester City se realizační tým
okolo Pepa Guardioly skládá z jednoho lékaře, tří fyzioterapeutů, šesti vědecko-sportovních odborníků, jednoho specialisty
na rozvoj síly a výbušnosti, jednoho odborníka na výživu a pěti sportovních terapeutů.
Poskytováním nejkvalitnější možné péče
klub jednoznačně vyjadřuje svou touhu: být
nejlepší na hřišti.
Nicméně počet není vše. Bez ohledu na počet členů realizačního týmu rozhodujícím
faktorem podle Didiera Deschampse je
vztah mezi hlavním trenérem a jednotlivý-

Překlad: Mario Lička
Zdroj: UEFA·direct, No. 62

mi členy realizačního týmu. Alex Ferguson
jednou řekl: „Pokud budeme členům našeho realizačního týmu nařizovat či říkat,
co mají dělat, k čemu jsme je angažovali?“
Moudrost těchto slov byla nedávno podpořena studií poukazující na fakt, že dobrá
komunikace mezi trenérem a jeho realizačním týmem se projevuje snižováním počtu
zraněných hráčů.
Tato studie týkající se zranění ve vrcholových klubech, vedená profesorem Janem
Ekstrandem a jeho kolegy pod záštitou
UEFA, zahrnovala 36 elitních evropských
mužstev. Ukázalo se, že hráči jsou náchylnější ke zranění, pokud hlavní trenér se svým
lékařským týmem nekomunikuje správně:
„Dopad vážných zranění na mužstvo je jednoznačně menší v případě, kdy trenér zaujme transformativní nebo demokratický styl
řízení (leadership), než když upřednostňuje
autoritativní styl řízení.“
Podle profesora Ekstranda zvažování míry

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ
rizika při léčbě zranění hraje zásadní roli a je
velice důležité, aby mezi trenérem a členy
jeho realizačního týmu panovala vzájemná
důvěra. „Ze zdravotního hlediska by doktoři
měli mít poslední slovo v případě určitých
zranění a nemocí, jako jsou horečky, otřesy
mozku a vážná zranění vazů, např. křížové
vazy. Avšak tyto případy tvoří méně než 5 %
zranění a většina trenérů to chápe. V ostatních 95 % případů jsou zranění menšího
rázu a nepředstavují žádné riziko do budoucna. Riziková jsou opakující se zranění.
Ta se nakonec vždy vyléčí, ale vyžadují více
času. Ve většině případů by měl doktor s trenérem vyhodnocovat míru rizika zranění
a k tomu musí trenérovi poskytnout všechny informace. Řekl bych, že ideální scénář
je, když jsou trenér a lékař zajedno ohledně
otázky nechat hráče hrát nebo ne. V mnoha
případech je třeba akceptovat, že trenérovi/
manažerovi náleží poslední slovo, a zeptat
se ho: „Jste připraven a ochoten podstoupit toto riziko?“ Taková komunikace je velice důležitá a funguje, pokud je založena
na vzájemné důvěře.“
„Nicméně riziko není pouze na straně trenéra. Je také na straně doktora. Osoba, která
pracuje v lékařském týmu elitního mužstva,
musí rozumět specifičnosti profesionálního
fotbalu. Občas je třeba riskovat, což je všeobecně u lékařů neobvyklé.“
Mixu Paatelainen, hlavní trenér Lotyšského
národního týmu a technický pozorovatel
UEFA, vysvětluje: „Pokud doktor doporučí,
že by hráč kvůli nemoci hrát neměl, pak je

třeba ho poslechnout, neboť nechceme riskovat zdraví hráče. Někdy je to hořká pilulka, ale je třeba ji spolknout.“
Z pohledu klubového doktora
Podle hlavního doktora anglického klubu
Everton (Premier League) Aboula Shaheira je v klubu neustálá komunikace mezi
lékařem a hlavním trenérem užitečná.
„Dříve jsem nebyl úplně ve své kůži při
představě, že musím zavolat trenérovi
v jakoukoli hodinu ve dne v noci, ale uvědomil jsem si, jak je velmi důležité každého informovat a že je to součástí mé práce,“ přiznává dr. Shaheir a dodává, že jeho
dny začínají schůzkou se svým lékařským
týmem a poté s trenérem. „Dennodenně
musím informovat trenéra o zdravotním
stavu hráčů, jejich zraněních a kdy budou
moci začít trénovat a hrát zápasy,“ vysvětluje. „Rovněž ho informuji o veškerých
vyšetřeních a zajišťuji komunikaci s externisty.“
Lékařský tým klubu se může chlubit třemi
fyzioterapeuty, dvěma maséry, jedním pedikérem, třemi vědecko-sportovními odborníky, jedním výživovým poradcem, dalším doktorem, který pracuje jako „tunelový
lékař“ ve dnech zápasu, a jedním vedoucím, jenž dohlíží na výkonnost lékařského
a sportovně-vědeckého oddělení.
V elitním fotbale je důraz na detaily takový, že hráči Evertonu musí každé ráno před
příjezdem na hřiště poskytnout informace
o svém fyzickém stavu prostřednictvím ap-

likace. „Jedná se o hráči používanou aplikaci, do které oni sami zadávají kvalitu svého
spánku, stav únavy nebo případně svalové
bolesti apod. Shromažďování těchto důležitých informací je jedním z bodů, které
probíráme během našich ranních schůzek,
a zároveň nám umožňuje prodiskutovat je
s hráči, pokud hodnoty v těchto parametrech byly nízké.“
„Kromě těchto informací jsou zde ještě
data, která nám poskytují GPS vesty. Věda
způsobila ve sportu revoluci. GPS vesty nám
poskytují cenné informace, podobně jako
palubní deska v autě,“ vysvětluje dr. Shaheir.
„V případě fotbalistů nám to dává představu o uběhnutých vzdálenostech, časových
úsecích, rychlostech při sprintech, parametrech výbušnosti nebo zpomalení. To vše
nám umožňuje přizpůsobit tomu tréninkové zatížení.“
Nové přístupy
Jari-Pekka Keurulainen, fyzioterapeut finského národního mužstva, přiznává, že moderní technologie přispívá k dobré komunikaci. Během své dlouhé kariéry působil také
na druhé straně bariéry, a to jako asistent
trenéra národního mužstva Finska a jako
hlavní trenér HJK Helsinki, se kterým vyhrál
titul. Díky tomu rozumí tlakům, kterým jsou
trenéři vystavováni, a jejich přání mít své
hráče k dispozici.
„Občas se stává, že názor doktora se liší
od názoru trenéra,“ říká. „Když se nad tím
zamyslíme, tak trenér národního mužstva

Vědecko-sportovní odborníci
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Další komplikací, kterou kluby musí řešit, je,
zda si ponechat či ne realizační tým v případě vyhazovu trenéra, což je v dnešní době
častější jev. „Jeden model spočívá v tom, že
trenér má svůj osobní realizační tým a bere
si ho všude s sebou,“ vysvětluje Paul Balsom.
„A druhý model je, že klub má svůj vlastní
realizační tým. Nový trenér tedy spolupracuje s klubovým personálem. Oba modely
mají své výhody a nevýhody. Trenér by si
určitě přál ponechat si svůj tým, své spojence, lidi, kterým věří. Na druhou stranu klub
upřednostňuje stabilitu, nemuset ukončovat smlouvy a vyplácet odstupné a začít
opět znova od nuly, když něco nevychází.“

„Dnešní hráči se velice zajímají o fyzickou stránku... To hráči v 80. letech minulého století nedělali. Po zápase si dali
pár piv a šli na diskotéku. To už dnes není možné.“ Jari-Pekka Keurulainen, fyzioterapeut finského národního mužstva

tráví s hráči pouze pár dní v měsíci. Na tréninku může chtít hrát hry tři na tři nebo
čtyři na čtyři. A v takových chvílích do toho
vstoupím: „Počkej, je třeba je nechat odpočinout, pokud je chceme mít na zápas
ve formě.“ Občas diskutujeme o věcech,
jak dlouhý by měl trénink být a v jakém rytmu. Dnes si trenéři více uvědomují význam
kondice a rozumí její důležitosti. Data z GPS
nám pomáhají vyhodnocovat fyzickou
kondici a monitorovat stav hráčů. V dnešní
době to není tak těžké.“
Jari-Pekka Keurulainen mimochodem konstatuje, že dnes se hráči o takové věci více
zajímají. „Velmi je zajímá fyzická stránka.
Ptají se na maximální srdeční frekvenci,
nebo vám řeknou, že se cítí tak či onak, že
jí tohle nebo tamto. To hráči v 80. letech
minulého století nedělali. Po zápase si dali
pár piv a šli na diskotéku. To už dnes není
možné.“
I přesto, že se přísun obrovského množství
peněz do fotbalu projevuje lepším přístupem k technologiím určeným pro vrcholový
fotbal, přináší rovněž určité komplikace, kdy
noví aktéři (osobní trenéři, fyzioterapeuti)
chtějí být vyslyšeni, jakmile se jedná o analýzu fyzické kondice jejich hráče. A může
se také stát, že nějaká fotbalová superstar
bude mít svého vlastního fyzioterapeuta, jak tomu bylo u Zlatana Ibrahimoviče
v Manchester United.
„Příležitostně jsem slyšel, že se to děje, je to
velmi složitá situace,“ vysvětluje Paul Balsom, hlavní analytik výkonnosti švédského
národního mužstva, anglického Leicester
City a belgického Oud-Heverlee Leuven.
„Chápu daného hráče, který spolupracuje
s určitým odborníkem delší dobu, ale pokud
práce tohoto člověka není zcela v souladu
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s prací prováděnou ostatními lidmi v klubu,
nebo činí návrhy, které nevyhovují lékařskému úseku nebo odborníkům v klubu, situace se může zkomplikovat. Další běžná praxe
je, že si hráč najme svého kuchaře, třebaže
úzce spolupracuje s klubovým výživovým
poradcem. Takový vztah je příjemný. Společně tvoří týdenní menu založené na délce
a intenzitě tréninku a je speciálně přizpůsobené každému hráči.“

Rostoucí odvětví
Mixu Paatelainen vysvětluje, že od svých
počátků v 80. letech minulého století se lékařský personál značně rozšířil: „Například
maséři připravují hráče na trénink krátkou
masáží a ujišťují se, že se jim netvoří svalové
uzly, čímž předcházejí svalovým zraněním.
Samozřejmě i záda hrají u sportovců zásadní roli. Zde přichází na řadu chiropraktik.
Fotbal zatěžuje kyčle a pánev, tedy zóny,
na které se chiropraktik specializuje. Tito
lidé, kteří vám pomáhají vrátit záda a pánev
do původního stavu, jsou velmi důležití.“
Lékařská místnost je navíc podle Jari-Pekka
Keurulainena místem odpočinku pro hráče.
„Lidé si váží péče, které se jim dostává,“ tvrdí.
Ústředním prvkem jeho práce jsou pilates,
činnost, kterou považuje za důležitou pro
ovládání a kontrolu těla. „Jakmile hráč začne s pilates, má menší problémy s klouby
v pánvi nebo s třísly,“ dodává. „Při rozcvičce
zpravidla používám pilates. Začínáme vý-

Při EURO 2016 se zástup doktorů a fyzioterapeutů stará o německé hráče před prodloužením v zápase proti Itálii.
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„Neexistuje žádný přístroj, který by byl schopen změřit
mentální wellbeing hráčů. Je tudíž důležité získat si jejich důvěru.“ Dr Aboul Shaheir, vedoucí lékařského týmu
v Evertonu, týmu anglické Premier League

klusem, poté přejdeme na pár cvičení a hry
s míčem a zakončujeme s pilates. Zabere to
jen pár minut, ale dělají to tak každý den.
Náplní pozápasového tréninku den po zápase jsou pilates. Myslete na spodní část
zad, kyčle a pánev, to vše musí být pohyblivé. Potřebujeme, aby naše tělo bylo pružné
a pohybovalo se plynule, pokud chceme
běhat a otáčet se, aniž bychom se zranili.
Ovládání těla je důležité a musíte se to naučit. Není to otázka síly, je to otázka pocitu.“
Mentální rozvoj
Lékařské týmy se nesoustředí pouze na fyzickou stránku hráčů. Poslední dobou je
typické, že každý klub zaměstnává na poloviční úvazek svého psychologa, jenž je
k dispozici pro případné konzultace. Doktor
Shaheir z Evertonu vysvětluje, že neexistuje
žádný přístroj, který by byl schopen změřit
mentální wellbeing hráčů. Je tudíž důležité získat si jejich důvěru. „Neexistují žádné
přístroje, které by byly schopny vyhodnotit mentální zdraví hráče a mohly vám říci,
zda je hráč šťastný, ve stresu, zda ho trápí
úzkost, nebo je smutný. V tomto případě
musíte spoléhat na cit, nikoliv na přístroje.
Musíte své hráče vnímat zblízka, sledovat
jejich výkony, reakce, komunikaci.“
Paul Balsom je přesvědčen, že vzhledem
k rostoucímu tlaku na hráče role psychologů nabývá na důležitosti. Jako příklad uvedl
případ barážového zápasu mezi Švédskem
a Itálii, který vítězi zajišťoval účast na Mistrovství světa 2018. Během oběda v den
zápasu kvůli panujícímu tlaku cítil jeden
z hráčů, jak strašně rychle mu bije srdce.
„Když hraje Švédsko proti Itálii na San Siru
a hraje se o 1 miliardu eur, hráči jsou evidentně pod tlakem. Během zápasu musí
učinit tisíce rozhodnutí a jedno jediné
špatné rozhodnutí může stát jeho zemi miliardu eur. A to je ohromný tlak,“ podotýká
Paul Balsom, který pomáhal Švédsku dojít

do čtvrtfinále v Rusku. „Pak tu máte zápas
na světovém šampionátu, kde Jimmy Durmaz udělá špatné rozhodnutí a provede
nevhodný skluz v poslední minutě utkání
mezi Švédskem a Německem. Německo
střílí branku, Švédsko prohrává 1-2, na hlavu
Jimmyho Durmaze padají rasistické urážky,“
dodává Paul Balsom. „Druhý den jsme neměli jinou možnost než se postavit jako tým
a ukázat, že takové urážky jsou nepřijatelné.
Díky sociálním médiím jsou každý zápas,
každá akce podrobeny důsledné kontrole
z různých úhlů pohledu. Jak náročné by to
po psychologické stránce ještě mohlo být?“
Psycholog výkonnosti švédského národního mužstva Daniel Ekvall hrál klíčovou roli
na Mistrovství světa 2018 organizováním
skupinových sezení. Každá skupina odpovídala postům hráčů na hřišti. Vysvětluje, jak
zdůrazňoval nutnost zaměřit se „na příští
akci“ a hráčů se ptal:
„Pokud pokazíte nějakou akci, nebo pokud soupeř dá gól, pokud jste naštvaní
na rozhodčího, jak se můžete soustředit
a provést následující akci kvalitně a precizně?“ Nabádá hráče, aby se soustředili
na své možnosti, jak pomoci spoluhráčům.
„Míváme schůzky v malých skupinkách,
kde se o těchto věcech bavíme a používáme videozáznamy, abychom si mohli
ilustrovat danou myšlenku,“ říká. „Na těchto schůzkách rovněž hráče vzděláváme
v otázce moderní psychologie sportu, která je ovlivněna kognitivní behaviorální terapií, a snažíme se přenášet tyto myšlenky
do fotbalového kontextu. Klíčové sdělení,
které z toho plyne, je, že je normální mít
strach a občas i negativní myšlenky. Avšak
důležité je, že se můžeme naučit fungovat
navzdory těmto pocitům a myšlenkám
místo toho, abychom proti nim bojovali
a snažili se jich zbavit a usilovali najít pro
práci dokonalé prostředí. Pokud je náš cíl
být pozitivní, cítit se neustále dobře apod.,
existuje riziko, že budeme mít tendenci se
více stresovat, pokud naše tělo nereaguje

„Hráče vzděláváme také v oblasti moderní psychologie
sportu, která je ovlivněna kognitivní behaviorální terapií, a snažíme se tyto myšlenky dát do fotbalového kontextu.“ Daniel Ekvall, psycholog výkonnosti švédského
národního týmu

tak, jak si představujeme, a tím paradoxně
můžeme cítit ještě větší úzkost. Ale pokud
naopak přijmeme tyto myšlenky a pocity
a zjistíme, že je možné pracovat dobře navzdory všem věcem, které nás obklopují,
budeme moci se cítit v bezpečí.“
Daniel Ekvall se zúčastňuje předzápasových
příprav a uzavírá je několika slajdy. Je to
známka toho, jak moc si trenér národního
mužstva Janne Andersson jeho práce cení.
„Často si vyhodnocuji skupinová sezení
a vytvářím jakýsi obraz ilustrující, co mi sami
hráči řekli, jako určitý druh mentálního plánu pro daný zápas, a vyvěsím ho vedle taktických pokynů trenéra.“
To vše nemá nic společného s tím, co dělal
Toto Schillaci, když se mentálně připravoval na zápasy Mistrovství světa 1990 posloucháním hudby z filmu Rocky na svém
walkmanu. Jak jistě Didier Deschamps potvrdí, tým za týmem se od té doby hodně
změnil.


Trenér švédského národního mužstva Janne Andersson (druhý zprava), obklopen svým týmem před zápasem s Německem na Mistrovství světa v Rusku.
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To hlavní
z Buzz City
Být dobrým trenérem nebo manažerem je kromě
nekonečného procesu vzdělávání se také o budování kontaktů.
Součástí je pak udržování kontaktů, jejich propojování
(networking), přátelské vztahy a sdílení informací. Pokud
budeme otevřeni přijímání nových informací a sdílení svých,
pomůžeme sobě, druhým, celému trenérskému cechu
a sportovnímu prostředí. Nebojte se podat pomocnou ruku
začínajícím kolegům, neodmítejte vystupovat na vzdělávacích
akcích a udržujte své kontakty aktivní. Ze zkušeností vychází,
že je lépe strávit více času s menším počtem kolegů než
opačně. Nelitujte investovaného času do těchto aktivit,
odměna se dostaví. Protože konkurence nespí.
Charlotte se přezdívá Buzz City. Je to označení pro velké město, které se někomu zdá
atraktivní, protože si myslí, že je zde mnoho
zajímavých věcí a příležitostí vydělat spoustu peněz. Po několika dnech strávených
ve městě a jeho okolí to mohu potvrdit. Své
sídlo zde má velká americká banka Bank of
America, která je partnerem většiny místních
profesionálních sportovních klubů. Podílí se
také na výstavbě sportovních zařízení pro
elitní sport i volnočasové aktivity a v neposlední řadě podporuje propojení sportu
s univerzitami v Severní Karolíně. Majitelé

Vstupní brána stadionu Charlotte Panthers

46  FOTBAL A TRÉNINK 2/2020

dvou největších klubů David Tepper (Carolina Panthers) a Michael Jordan (Charlotte
Hornets) si příležitosti, které jim Buzz City nabízí, uvědomují velmi dobře.
Panel č. 1:
Počínaje od nuly: Vedení a budování
v Queen City; Tom Glick, Carolina Panthers
Moderátor: Steve Gera, Gains Group
Nejznámějším sportovním klubem v Charlotte je družstvo amerického fotbalu Carolina Panthers. Než Tom Glick, teď už prezi-

Michal
Ježdík
Sportovní ředitel ČBF
a člen výkonného výboru ČOV

dent fotbalového klubu Carolina Panthers
v MLS, přišel za majitelem již fungujících
Panthers Davidem Tapperem s myšlenkou
přidat do organizace i fotbalový klub, vytvořil analýzu prostředí a podmínek, včetně ekonomické návratnosti. První a velmi důležité
kritérium je fotbalový stadion. Ten budou
sdílet oba subjekty a dá se předpokládat,
že všech více než 75 tisíc sedadel bude při
důležitých utkáních obsazeno. Proč? V celé
aglomeraci Severní Karolíny a blízké hranici s Jižní Karolínou žije přibližně 16 miliónů
obyvatel. V celé oblasti je zatím jen jeden

Přilba hráče amerického fotbalu jako umělecké dílo zdobící interiér stadionu
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klub amerického fotbalu, zmínění Panthers.
Basketbalisté Charlotte Hornets, ani hokejisté Carolina Hurricanes (klub sídli ve městě
Raleigh, 250 km od Charlotte) si s Panthers
diváky vzájemně nepřebírají. 16 miliónů lidí
je největší aglomerace co do počtu obyvatel, kterou disponuje jakýkoliv klub v NFL
nebo MLS. Dalším důležitým faktorem je, že
v oblasti žije velká hispánská komunita, v jejíž DNA koluje fotbal a láska k této hře. Když
k tomu přidáte potenciál města Charlotte,
o kterém píši výše, není se čemu divit, že myšlenka zrodu fotbalového týmu pod jednou
střechou s družstvem amerického fotbalu
se stala reálnou. Ke spuštění projektu došlo
před 19 měsíci. Dnes, kdy do prvního utkání
zbývá více než jeden rok, má fotbalový klub
prodaných více než 25 tisíc permanentek,
přičemž ještě ani nemá oficiální název! Management klubu vytvořil základní kostru vize
a mise, které se opírají o tyto body:
• Jsme součástí nejlepší americké fotbalové
ligy MLS, ale v globálním kontextu jsme
malým subjektem. Před námi jsou mnohem zkušenější kluby s dlouhou historií,
hlavně v Evropě.
•
Chceme pracovat s nejlepšími mladými
americkými hráči a oslovovat fotbalisty
z Jižní Ameriky, kteří se ve zdejší komunitě
budou cítit komfortně.
• Klub bude přestupní stanicí pro nejlepší
hráče do nejlepších organizací v Evropě.
• Vytvoříme co nejlepší tréninkové podmínky pro mladé hráče, aby se mohli zlepšovat.
Tréninkové centrum na hranicích s Jižní
Karolínou v blízkosti hor, kde panuje konstantní počasí, se již začalo stavět a bude
otevřené na začátku roku 2022. Centrum
bude velmi podobné podmínkám jednoho z nejlepších klubů amerického fotbalu
Dallas Cowboys, např. včetně biomechanické laboratoře, high performance výzkumného pracoviště, medicínské složky a dalších částí, které se v americkém
sportovním průmyslu berou jako základní
předpoklad fungování. Centrum se staví
s předstihem také proto, aby byl vyslán jasný signál do celé ligy a hráčům, že toto je
směr, kterým klub půjde. Chtějí být jiní ne
až v budoucnu, ale hned od začátku.
• Fanoušci – chtějí je oslovit nejen vítězstvími, což očekávají všichni, ale také
stylem hry, který bude atraktivní. Jejich
vzorem je herní styl klubů Liverpool
a Manchester City, kam jsou klíčoví lidé
vysíláni na stáže.
• Hráči – v první fázi se budou koncentrovat na nejlepší hráče z univerzitní ligy ze
škol ze Severní a Jižní Karolíny a na mladé hráče z Latinské Ameriky, které doplní
hráči střední a starší generace, jejichž role
bude kromě udržení stability výkonnosti
napomáhat k rozvoji mladých spoluhráčů.
Znamená to nakupovat chytře a v prvních
letech se vždy vejít do platového stropu
(ve všech amerických profesionálních ligách
je platební strop na všechny hráče v klubu.
Strop se dá překročit, ale z každého dolaru
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nad tento strop se platí do společné pokladny soutěže tzv. daň z luxusu, která je větší než
investovaná částka; pozn. autora).
•
Marketing – připravují příběh klubu,
od jeho vzniku až po budování a cíle. Zároveň si uvědomují, že fenoménem současného partnerství s kluby jsou společnosti
zaměřené na sázky.
• Lidské zdroje – první lidé, kteří přišli do organizace, byli přijati na pozice, ve kterých
budou pracovat pro oba subjekty (fotbal
a americký fotbal). Důvodem bylo postavit
co nejpevnější a stabilní společnost. Když se
ucházeli o místo dva stejně dobří lidé, ve finále preferovali toho, jenž má vztah k městu
nebo oblasti. Věří, že budou mít extra motivaci na cestě k úspěchu. Ve druhé vlně byli
angažováni generální manažer, který je zodpovědný za výběr hlavního trenéra, následně hlavní trenér a sportovní ředitel. Všichni
tři jsou odpovědní za výběr hráčů. Jedním
z hlavních kritérií pro výběr trenéra je, aby
byl inovativní, otevřený práci s mladými hráči a aby implementoval styl hry, jenž se bude
líbit fanouškům. Ve stejné vlně přišli i ředitelé skautingu, marketingu a PR. Spolupracují
se 63 skauty, kteří mají rozdělené své oblasti
a jsou řízeni sportovním ředitelem a šéfem
skautingu. Ti připravili ID talentu, charakteristiky hráče, kterého by chtěli přivést, včetně požadovaných schopností a dovedností
pro každé herní pozice.
• Směr sportovního úseku se opírá o dvě
hodnoty, jimiž jsou tradiční disciplína a inovace.
• Pracovní atmosféra se řídí mottem: „Pohybujeme se rychle – chceme se zlepšovat
– chyba je součástí procesu, ale nechceme
ji opakovat.“ Celá organizace je nastavena
na výkon. Každý zaměstnanec je připraven
dát k dispozici to nejlepší směrem dovnitř
organizační struktury i ven, partnerům, divákům a followers.

• Komunikace je klíčová součást kultury. Všem
lidem se snaží vysvětlovat kroky, které byly
udělány, co nastane a proč tomu tak je. Každá pozice je důležitá pro ideální chod a každý by měl mít pocit, že je nedílnou součástí.
Každý je reprezentantem klubu.
Klíčové faktory se dají shrnout do pěti bodů:
• Každý detail je důležitý.
• Komunikace.
• Všichni lidé v organizaci jsou důležitou součástí, všichni jsme na jedné lodi a plujeme
stejným směrem.
• Nakupujeme chytře (myšleno všechny lidské zdroje, nejen hráče).
• Dodržujeme hodnoty, které nás charakterizují.
BODY K ZAMYŠLENÍ:
•K
 ultura: tradiční koučování a inovativní
myšlení odrážejí nastavenou kulturu. Jsme
hrdí na tradici, ale ochotni využívat šance
a připraveni chybovat. To je náš způsob
učení se. Odráží to našeho majitele a nyní
i našeho trenéra. „Každý detail je důležitý.”
•K
 omunikace: je zásadní v šíření kultury napříč všemi rozhovory, od trenérů až po finanční oddělení. Pokud všichni pochopí,
co je konečný cíl, pak se sladí i kultura.
•K
 do a co je Carolina Panthers: právě teď
jsme v procesu budování. Jsme mladá organizace, avšak chceme lidi, kteří zkoušejí
nové věci. Nejdůležitější věc je, že jsme organizací, jež se učí.
•N
 alezení správného střihu: hledání lidských zdrojů (náborová část) je něco, co
nelze podcenit. Získat lidi, od hlavního
trenéra až po šéfa marketingu, je nedílnou
součástí dlouhodobé vize.
•D
 ělat věci správným způsobem: chceme
vyhrát tím, že budeme dělat věci správně
a naším způsobem. Nacházet talenty, které
nikdo nevidí. Při rozhodování se řídit našimi hodnotami.
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Panel č. 2
Síla lidí: Využití rozmanitosti jako konkurenční výhody; Joni Davis, Duke Energy
Moderátor: Chang Hyun Ko, SAIC
Duke Energy je americká energetická společnost se sídlem v Charlotte. Podniká ve Spojených státech, Kanadě a Latinské Americe.
Duke Energy a její dceřiné společnosti se
specializují na vývoj, vlastnictví a provoz
energetických zařízení, rovněž provozuje
jaderné elektrárny. Společnost zaměstnává
téměř 30 tisíc lidí na plný úvazek, další tisícovky na částečný úvazek. Je druhou největší
firmou ve Spojených státech v energetickém
průmyslu. Ředitelkou je žena a na mnoha
klíčových pozicích pracují také ženy. Firma disponuje velkým množstvím DAT, ale
do rozhodovacích procesů se snaží více zařadit lidský pohled, selský rozum. V praxi to
kromě jiného neznamená vysvětlovat a odpovídat na otázku „proč se udělalo to či ono
rozhodnutí“, ale také ukázat „jak to uděláme“.
Při všech rozhodovacích procesech kladou
na stejnou úroveň obchod a koncového zákazníka. Jen tak může společnost dlouhodo-
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bě růst. Na základě analýzy prostředí, ve kterém operují, zjistili, že stále mají možnost
zvyšovat počet zákazníků i nabídek pro ně.
Svou příležitost vidí v rekrutování lidí, jejichž
mysl je nastavena k růstu (growth mindset),
tj. chtějí se zlepšovat a posouvat své oddělení a celou organizaci vpřed (zde je velká
podobnost s budováním realizačního týmu
nebo managementu sportovního klubu; pozn.
autora). Při výběru lidí stále analyzují, kdo je
koncovým zákazníkem. Například vědí, že
v rodinách v této době rozhodují o zvoleném
druhu tarifu z 25 % ženy a z 20 % se jedná
o minoritní etnické skupiny. I proto mají v jejich týmech vysoké zastoupení žen a všechny minority (z analýzy ligy amerického fotbalu
NFL vyplývá, že více než 70 % hráčů v lize jsou
Afroameričané a stejně tak více než 70 % hráčů žilo před příchodem do NFL pouze s jedním
z rodičů a měli více než jednoho sourozence.
V těchto sociálních podmínkách si nejstarší
z dětí vybere svůj sport a ostatní jej následují;
pozn. autora). Talent se snaží identifikovat
velmi brzo, ve středoškolském věku. Hodně
se jim osvědčily krátkodobé stáže studentů
přímo ve firmě, kde jim vysvětlují a ukazují,

kdo je Duke Energy, jak se chová ke svým
zaměstnancům, jaká je kultura firmy a jak
pracují (zde je velká podobnost se sportovním prostředím a příležitost pro všechny kluby
a akademie, jak pracovat s mladým hráčem
a jeho rodiči; pozn. autora). Klíčové pro ně je
překročit svůj stín sofistikované energetické
firmy. I proto, že se o mladé nadané studenty
přetahují s dalšími významnými společnostmi, jako například Apple, Google a Microsoft.
Nastavení kultury. Závazek a komunikace
jsou základní stavební pilíře jejich kultury.
Všem zaměstnancům se snaží vysvětlovat,
co je cílem společnosti, kde se nachází právě teď, kam se chtějí dostat a jak se k cíli dostanou. Klíčovou otázkou pro management
je najít cestu ke každému zaměstnanci, aby
se cítil důležitý a úspěšný. Bez časté komunikace to nelze. (Podobnost se sportovním
prostředím, hlavně se sportovními hrami.
Komunikace na ose realizační tým – hráči, realizační tým – management klubu, management klubu – majitelé; pozn. autora.) Jakmile
se jim podaří vytvořit toto prostředí, lidé se
nebojí vyslovit rozdílné (rozmanité) názory či
pohledy na řešení. Ty pak navzájem propojují a hledají nejlepší společné řešení. Týmy,
které řeší projekty, skládají z lidí s rozdílnými
názory a s rozdílnou perspektivou pohledu.
Kvalita výsledné práce je pak hlubší a stabilnější. Ano, konflikty jsou součástí, ale ty
se řeší nastavenou kulturou a hodnotami.
Snahou je, aby zůstaly v odborné rovině.
Všichni musí vědět, že se hledá jejich názor.
V budoucnu by chtěli toto prostředí (kulturu)
dostat ve firmě co nejhlouběji. Druhou výzvou je být konzistentní a zároveň připraveni
ke změnám, které přicházejí shora i zespodu
firmy. Role lídrů se transformuje do roviny
navigovat, vytvářet komfortní prostředí otevřené všem názorům, vybízet všechny členy
týmu a udržet cestu k nastaveným cílům. Klíčovým aspektem stále zůstává sestavit týmy
z lidí s rozdílným úhlem pohledu.
BODY K ZAMYŠLENÍ:
•P
 roč rozmanitost: udělejte si čas a projděte si celý životní cyklus, abyste pochopili,
jaká je potřeba rozmanitosti ve vaší organizaci a proč. To znamená, že se pak můžeme
snáze soustředit na začlenění všech členů
týmu (inkluzi). V budoucnu vám to přinese
rozdílné úhly pohledu na stejné věci. Ujistěte se, že se každý zaměstnanec cítí respektovaný a že je do něj investováno.
•Z
 ávazek shora: když přijmete jakoukoliv
kulturu a hodnoty, ujistěte se, že všichni
lidé v managementu jsou s tím v souladu.
Závazek je nutnost, jinak se vrátíte zase
na začátek.
•K
 omfortní zóna: do středního a vyššího
managementu hledají lidi s vlastním názorem, s respektem k organizaci a ochotou
opustit svou komfortní zónu.
•N
 ejprve pozorujte: než uděláte jakékoliv
rozhodnutí, udělejte nejprve krok zpět,
abyste pochopili, co pro všechny v organizaci rozmanitost znamená. Může to

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ
být i skličující. Ne všichni jsou připraveni
být proaktivní a říkat svůj názor či pohled
na věc ze své perspektivy. Avšak tuto konverzaci musíte začít.
•Ž
 ádné zbrklé opravy: opět, důvod v pozadí je velice důležitý. Tím je, jak maximalizujeme výkon a výkonnost z hlediska rozmanitosti. Největší chybou je, když zaměstnanec přijde s novým podnětem a vy ho ani
nevyslechnete, z jakéhokoliv důvodu. Rozmanitost se pak nemůže projevit, protože ji
hned v zárodku „zabijete“.
• Buďte proaktivní, nikoliv reaktivní: nezapomeňte s předstihem přemýšlet nad
náborem a šířením myšlenky, jak a proč je
rozmanitost pro organizaci a kulturu tak
důležitá.
Panel č. 3
Udržujte tlukot srdce: Zařaďte wellbeing
do popředí kultury vaší organizace; Tish
Guerin, Carolina Panthers
Práce – práce – práce. To, co platilo před několika roky a často i přinášelo úspěch, který
mnohdy překryl desítky negativních příběhů
končících v extrémních případech až ztrátou
lidského života, už zdaleka neplatí. Doba se
mění. Není to odklon od ochoty tvrdě pracovat, ale uvědomění si, že úspěchu se dá
snáze dosáhnout v momentě, když všichni
účastníci procesu jsou spokojeni a mají rovnováhu mezi profesním (sportovním) a soukromým životem. Zde se hodí zmínit výrok
zlínského rodáka a tvůrce obuvnického impéria Tomáše Bati: „Dobrou botu vyrobí jen
spokojený dělník.“ Jak vytvořit rovnováhu
mezi rozvojem sportovce, emočními prožitky a soukromým životem je otázka, kterou se
zabývají v anglosaském sportu už několik let.
Cesty k cíli jsou různé. Většina expertů se ale
shoduje na jednom společném faktu a tím je
nutná komunikace s mladými hráči o tom, co
je čeká a nemine v současném profesionálním sportu. Komunikace by měla začít dříve,
než do kolotoče vstoupí, a její součástí by se
měly stát pozitivní i negativní příběhy.
Tish začala na téma wellbeig spolupracovat
v Panthers s lidmi z mediálního oddělení. Její
myšlenky a výsledky záhy prostoupily celou
organizací a dostaly se i k hráčům. Zde na ni
čekal nejprve velmi nelehký úkol, odstranit
stigma, které kolem wellbeing panovalo. Musela vytvořit prostředí, ve kterém se sportovci
nebojí a nestydí mluvit o tom, co je trápí a jak
se cítí. To ale nezačíná v komunikaci s jedním
hráčem. Kořeny jsou v nastavení otevřené
komunikace uvnitř celé organizace, ve všech
jejích úsecích. Prostředí otevřené sdílení. Jednou z klíčových vlastností, která se požaduje
od sportovců, je odolnost. Pokud tento nárok
nesplňujete, těžko dostanete kontrakt. Fyzická odolnost je dostatečně známá, ale stejně
tak důležitá je mentální odolnost. Carolina
Panthers mohou s klidným svědomím říct:
„Jsme si toho vědomi.“ Tish jde v tvrzení ještě
dále a říká: „Mentální zdraví všech zaměstnanců, včetně hráčů a trenérů, musí prostoupit

celou organizací. Stejně jako ochota pomoct.“
Úzkost ze selhání, úzkost z chyby či úzkost
z nenaplněného očekávání jsou nejčastější
nebezpečí, která na náš číhají. Sportovci nejsou výjimkou. Cílem je pak obrátit postoj hráče z pozice „nemohu“ do postavení „mohu“.
Někdy stačí několik neformálních povídání,
jindy pomohou terapie. Větší ochotě o problémech mluvit pomáhají zveřejněné příběhy
sportovců na různých mediálních kanálech,
„hlasy sportovců“. Za všechny můžeme zmínit
dva příklady. Prvním je LeBron James, na jehož popud vznikla různá metodická videa
i aplikace se zaměřením na meditace. Druhým je plavec Michael Phelps, jehož mentální
odolnost byla na začátku jeho kariéry velmi
nízká. Podléhal pocitům, že nesplní očekávání do něj vkládaná, a vyústily do stavu, že
se chtěl separovat od ostatních. Odolnost se
postupně začala zlepšovat po pravidelných

ve sportu. K maximálnímu efektu potřebujete
celého sportovce a celého člověka. Dříve nebo
později se všechny sportovní organizace dostanou do pozice, kdy se mladí přicházející
hráči/sportovci budou zajímat o to, jak se klub
stará o jejich mentální zdraví a mentální odolnost. Ty kluby, které do své kultury a organizační struktury wellbeing již zařadily, budou mít
v konkurenčním prostředí výhodu.
BODY K ZAMYŠLENÍ:
•Ú
 zkost při výkonu: první věcí, která odchází, je pracovní paměť. V důsledku toho
„zamrznete“, zatuhnete a začnete dělat
chyby. Chcete-li tomu čelit, začněte mluvit
sám se sebou.
•B
 uďte k dispozici a nablízku: udělejte si
čas, abyste si byli se svými sportovci blízcí.
To jim usnadní a zpříjemní se začlenit. Pomůže vám to pochopit, co je jejich běžné

Ze zápasu NBA mezi domácím klubem Charlotte Hornets a hostujícím Orlando Magic

týdenních terapiích. Velmi častým jevem je,
že sportovci nechtějí ubrat v tréninku, a naopak chtějí přidat v péči o své duševní zdraví.
Přitom se téměř jednomyslně shodují, že existují 3 základní složky výkonu, a to dovednosti,
fyzická kondice a mentální stránka (praktický
příklad toho, jak jsme zanedbali psychologickou stránku přípravy; pozn. autora). Výsledkem
zlepšené mentálnosti odolnosti a wellbeing
sportovců bude, že hráči jsou připraveni nastoupit k utkání a diváci a fanoušci je mohou
vidět na hrací ploše, ne pouze sedět na střídačce nebo na tribuně.
Velkým nebezpečím, které na kluby číhá, je, že
hráči jsou šťastní uvnitř sportovní organizace,
ale nejsou šťastní v životě. Tish na to jasně odpovídá, že tato pozice nebude a nemůže dlouhodobě fungovat. Pokud sportovec není 100 %
spokojen mimo sport, nemůže být plně soustředěný, a tím pádem ani maximálně úspěšný

Fota v článku: Michal Ježdík

chování. Poznáte, jak to vypadá, když se
chovají normálně, tudíž lépe poznáte, když
se něco děje.
•Ú
 plný obrázek: Russel Shepard z NY Giants říká: „Jediný způsob, jak budete zcela
zasvěceni do hry a soustředěni na ni, je,
když věci zvenčí a zodpovědnosti fungují
tak, že jste šťastní.“
•D
 ůvěra a podpora: jak vypadá kultura
důvěry, když propagujete povědomí o duševním zdraví? Začněte spoluprací mezi
odděleními. I zde je nedílnou součástí důvěra a tím pádem i ochota sdílet informace.
• Buďte agilní, nikoliv křehcí: je nezbytné
vyhnout se „mentální křehkosti“. Když se
vám to podaří, otočíte směr a začnete budovat „mentální agilnost“. Povzbuďte k tomuto procesu svoje hráče/sportovce. Trénujte a podporujte je jako člověka, nikoliv
jen jako sportovce na hřišti. 
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INFORMACE Z AEFCA

Zprávy z AEFCA
Start do letošních aktivit AEFCA začal Ex-Co dalším rozšiřujícím
jednáním o vzájemné spolupráci se společnostmi
Cruyff Institue a Soccer Hub i v letošním roce. Ze strany tohoto
orgánu započaly první přípravné kroky k zajištění 41. AEFCA
Symposia v Praze na konci října nebo na začátku listopadu,
byla připravena jednání s UEFA a FIFA o dalším prohloubení
bilaterální spolupráce. A do toho přišel začátek celosvětové
pandemie, která tyto aktivity hodně utlumila.
Nicméně se našel prostor pro významnou diskusi související s dalším vývojem
této organizace, o jejích cílech, strategii,

Náš tip

Zdeněk
Sivek

programu, zaměření, aktivitách, o jejím
poslání v kontextu evropského fotbalu
a také o finančním zabezpečení v nejbližším období.
Diskuse zatím probíhá na úrovni AEFCA
exekutivy, aby byla poté rozšířena na úroveň národních trenérských organizací.
Výstupy z této diskuse a její východiska
budou určující pro další vývoj této organizace, a to nejen z hlediska evropského, ale
i světového fotbalu.
O výsledcích tohoto procesu vás budeme
informovat, až dozní toto obtížné období,
kterým nejen fotbal a jeho instituce procházejí.


Náš partner v Německu Institut für Jugendfussball, který
nám neustále nabízí k uvedení do praxe řadu podnětných
námětů, a to pro všechny věkové kategorie mládeže, dnes
přichází se zajímavým tématem, jak nacvičovat jednodotykové přihrávky v řadě průpravných a herních cvičení, v průpravných hrách a ve vlastní hře.
Pod názvem Tiqui Taca - One Touch autoři Peter Schreiner a Peter Hyballa nabízejí
25 základních videocvičení komponovaných tak, aby z nich mohly být vyvozené další
různé varianty, jež trenéři s invencí mohou obohatit i o své praktické zkušenosti.

Uvedený titul je 2. dílem z videokolekce na toto téma.
Zájemci ho najdou na uvedeném
spojení, resp. e-shopu, který zašle
zakázku obratem.

Zdeněk Sivek
Bližší informace a možnost zakoupení zde: https://shop.ifj96.de/de/evideo-tiqui-taca-one-touch-vol-2
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26. ročník odborného časopisu
Celoroční předplatné elektronického časopisu Fotbal a trénink pro rok 2020 bylo
stanoveno na 200 Kč, pro Slovensko na 8 €. Další informace o předplatném najdete
na www.casopis-fotbalatrenink.cz i na oficiálním webu www.ucft.eu.
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OSOBNOST TŘENÉRA

Přidej se k našemu týmu,
staň se členem UČFT:
získej svou kancelář
přihlašuj se na semináře
zveřejni svůj profil mezi kluby
získej cenové zvýhodnění vstupů na akce UČFT,
FAČR a spřátelených asociací a institucí
získej další výhody a benefity spojené s členstvím v UČFT

Staň se členem ještě dnes!

www.ucft.eu

