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„GPS data jsou 
velkým pomocníkem.“

Pavel Hoftych  



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.

Asociace stavitelů  
fotbalových hřišť s umělými 
trávníky při ESTC, z.s.
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Hřiště od nás na klíč bez starostí

Na spolupráci s vámi se těší za  
Asociaci stavitelů fotbalových hřišť 
s umělými trávníky při ESTC, z.s. 
členové řídícího výboru Michal Vokáč Jaroslav Bubla Jiří Křenek

Grader při finální úpravě hřiště 
před položením vlastního UT3G
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když jsme v Editorialu v minulém čísle na-
šeho časopisu hned v úvodu komentovali 
nastupující pandemii koronaviru, domnívali 
jsme se, že tato nepříjemná doba skončí co 
nejdříve, aby nejen náš denní život, ale i fot-
bal se znovu vrátily do normálních kolejí.

V době, kdy připravujeme toto vydání, musí-
me konstatovat, že pandemie trvá stále a ať 
chceme nebo ne, limituje ať již více nebo méně 
dále naše běžné dny, fotbal nevyjímaje.

Fotbalové soutěže se sice na všech úrovních 
postupně rozjíždějí, ale určité limity trvají 
nadále (počet diváků na utkáních, řada hy-
gienických požadavků na hřišti, v ochozech 
atd.). Nezbývá než věřit, že se podzimní sou-
těže dokončí bez vážných problémů, včetně 
všech kvalifikačních utkání národních týmů.

Za velkou ztrátu považujeme skutečnost, že 
AEFCA (nejvyšší evropská trenérská organi-
zace) plánovala v závěru měsíce listopadu 
uspořádat v Praze 41. AEFCA Symposium, 
největší letošní trenérské setkání v meziná-
rodním měřítku, ale právě výše popsaná 
situace nejen u nás, ale i v celé Evropě to 
neumožní. Nicméně už dnes se intenzivně 
hledají další termíny v příštím v roce, aby se 
velké mezinárodní trenérské setkání mohlo 
v Praze uskutečnit.

Navzdory všem popsaným nepříjemnos-
tem však jedno pozitivum pro vás přece jen 
máme: časopis Fotbal a trénink č. 3/2020 
vychází pro vaši potřebu bez problémů 
a ve stanoveném termínu!

Dnešní vydání otvíráme rozhovorem s úspěš-
ným trenérem Pavlem Hoftychem ze Slovanu 
Liberec. Profesionální sekce je uvedena pří-
spěvkem z trenérské praxe Vítězslava Lavičky 
v polském klubu Slask Wroclaw a pokračuje 
praktickými zkušenostmi z tréninkové praxe 
realizačního týmu Slovanu Liberec.

Mládežnická sekce sleduje společné téma, 
a to nácvik a zdokonalování zakončení 
po kombinacích v postranních prostorech.

Pokračujeme praktickými příklady ze žen-
ského fotbalu a dále nově otevíráme sekci 
trénink brankáře.

Tradiční jsou už příspěvky z Fysiobooku, 
z psychologie a přinášíme také příspěvek 
z oblasti koučinku, který se zamýšlí nad tím, 
zda koučink ve sportu je totéž, co koučink 
v běžném životě.

Mezi tradiční příspěvky se řadí i poznatky 
a zkušenosti z významných mezinárodních 
sportovních konferencí, symposií atd., které 
taktéž spoluutvářejí toto vydání. 

Toto vydání je pak zakončeno zprávami 
z AEFCA a také nabídkou nových odborných 
titulů ze zahraničních materiálů.

Těšíme se na vaše ohlasy na toto číslo, včetně 
vašich přínosných podnětů.

Vážení kolegové, vážení přátelé,

Zdeněk
Sivek
předseda redakční rady
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Letošní fotbalové léto bylo atypické,  
neboť COVID-19 se postaral o velmi krát-
kou přípravu. Jak moc vám to zkompliko-
valo práci?
„Beru všechno, co nemůžu ovlivnit, vždyc-
ky reálně  Prostě je to tak a nedá se s tím 
nic dělat  Někdo měl začátek přípravy po-
sunutý o tři dny, jiný klub o pět, další o tý-
den  Pro nás bylo alfou a omegou, aby-
chom věděli, kdy začíná soutěž  Od toho 
jsme odpíchli i dovolené a všechno další  
Chtěli jsme, aby kluci měli dovolenou as-

dva, ale jeden odešel do Táborska  Zůstal 
Tomáš Pupkay, kluk ze Slovenska, opravdu 
výborný kondiční trenér “

Pracujete s GPS daty?
„Ano  Kluci už si na to zvykli  Vesty nosí 
na všechny tréninky i zápasy, což je pro nás 
dost důležité  Než se to hráči naučí, moc se 
jim do toho nechce, protože je to obtěžuje  
Ale dneska už to berou za naprostou samo-
zřejmost  Je to velký pomocník “

V čem především?
„Třeba dneska jsme začali trénink tím, že 
jsme měli na programu taktické cvičení 
k blížícímu se zápasu  A pak jsme si chtěli 
ještě chvíli zahrát fotbal  Ale nedošlo na něj  
Na základě údajů z GPS dat jsme ho zrušili  
Už by to bylo na kluky hodně “

Co všechno sledujete a jak data vyhodno-
cujete?
„Sledujeme a vyhodnocujeme nejen celko-
vý objem naběhaných metrů, ale také ak-
celerace, brzdy, uběhané metry v různých 
rychlostech, hlavně v těch nejvyšších  To 
je vyloženě práce pro našeho kondičního 
trenéra Tomáše  Vycházíme z metrů, které 
máme odběhané v zápasech, a ze zápaso-
vých rychlostí  A samozřejmě se v tom chce-
me ještě posouvat “

Jde to dobře?
„Ano  Kluci jsou teď schopni dosahovat vyš-
ších rychlostí i vzdáleností než před rokem, 
kdy jsme u mužstva začínali  A jsou toho 
schopni opakovaně  Proto jsme se nebáli 
ani systému zápasů sobota-středa-sobota “

Byli jste na to připraveni.
„Už předtím jsme do tréninkového procesu 
zařazovali tři vrcholy týdně  Pokud hraje-
me jednu sobotu mistrák, kde je zátěž sto-
procentní, a druhý mistrák následuje příští 
sobotu, pak v úterý a ve středu trénujeme 
také na maximum  V úterý zhruba na 90 % 
zátěže, ve středu na 110 %, takže jsme vlast-
ně ještě dva dny v týdnu na úrovni zápasu  
A proto jsme se vůbec nebáli toho, že by nás 
měly tři zápasy týdně doběhnout  My takhle 
pracujeme pořád  Naopak ale bylo jasné, že 
nás dohoní úzký kádr  Zvláště když do týmu 
výrazně zasáhla zranění, ale ta neměla nic 
společného s kondicí “

Cyklus se třemi zápasy během týdne tedy 
vítáte?
„V sezoně bych tenhle režim úplně v poho-
dě bral  Vložil bych do něj třeba jeden týden, 
kdy by se ve středu nehrálo  Ale pak bych 
ho klidně zase nakumuloval, protože pro 
hráče je to vstřebatelnější  Na začátku jsem 
byl trošku odpůrcem pěti střídání, není to 
však špatný krok  Utkání zvýšená možnost 
počtu střídání nerozbila a nám to naopak 
umožnilo dostat do zápasu kluky, kteří by 
jinak nehráli  Byl bych pro, aby toto pravidlo 
platilo dál “

Autor: Pavel Hartman

poň čtrnáct dní, což se povedlo  A na pří-
pravu nám zbyly vlastně skoro celé čtyři 
týdny “

Stačí to?
„Vzhledem k tomu, jak trénujeme během 
soutěže, tak ano  Hráči měli v nohách hod-
ně zápasů, navíc měli naordinovaný na čtyři 
dny z dovolené individuální běžecký tré-
nink  Takže to obecně beru tak, že je to stej-
né, jako kdyby vám hráč vypadl na týden 
kvůli chřipce nebo jinému zranění  Vůbec 
nic se neděje “

Žádný problém se tedy nenašel?
„Jediným problémem bylo sladit přípravu 
hráčů z týmu s nově příchozími  U kluků, 
kteří byli naši, nebylo co řešit  Když to přeže-
nu, tak jsme v pondělí začínali a kdybychom 
hned v sobotu museli hrát mistrovské utká-
ní, na jejich fyzickém projevu byste to nepo-
znal  I čísla z tréninků říkala, že hráči v krátké 
pauze prakticky nic neztratili “

U nových hráčů je to jinak?
„Byl tam rozdíl  Museli jsme je citlivě zapaso-
vat do přípravy  Dám příklad: stoper Jakub 
Jugas, který přišel z Jablonce, v závěru mi-
nulého ročníku ligové soutěže nehrál kvůli 
zranění  Dorazil tedy v určité fyzické kondici 
a my jsme ho museli do tréninku napasovat 
tak, aby byl optimálně připravený už do za-
čátku sezony  Zároveň jsme museli hlídat, 
abychom to nepřehnali a dávkami mu ne-
ublížili  Jde zkrátka o vybalancování ideální 
zátěže pro každého jednotlivce, abychom 
to nepřepálili  Po roce už v Liberci máme, 
a nejen v tomhle, zaběhnutý režim spolu-
práce s asistenty Pavlem Medynským, Mí-
rou Holeňákem a Markem Čechem  A také 
s našimi kondičními trenéry, které jsme měli 

Před rokem usedl na trenérskou lavičku ve Slovanu Liberec  
Než se obměněné mužstvo sehrálo, chvíli to drhlo  Ale 
pak vystoupalo pod vedením trenéra Pavla Hoftycha zpět 
do horních pater ligové tabulky, a nakonec vybojovalo účast 
do kvalifikace Evropské ligy  Co se skrývá za tímto úspěchem? 
A čím to, že se pod Ještědem opakovaně daří zlepšovat hráče? 
To odhalí přímo hlavní kouč libereckého áčka  

GPS data jsou 
velkým pomocníkem

Rozhovor s Pavlem Hoftychem
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Kádry by na to byly?
„My jsme byli extrém  V jednu chvíli jsme 
měli pro ligová utkání jen čtrnáct hráčů, 
kteří s nimi měli velké zkušenosti, a čtyři 
s minimálními zkušenostmi  A s tímhle tý-
mem jsme absolvovali patnáct zápasů  Ale 
když bych vycházel z toho, že máte v kádru 
osmnáct prvoligových hráčů a čtyři juniory, 
kteří se učí, musíte umět dát dohromady 
mančaft tak, aby zvládl systém tří zápasů 
v týdnu  A bez únavového problému  Vůbec 
bych se toho nebál! Naopak bych se k tomu 
klonil  Pak zbytečně startujeme v zimě a hle-
dáme termíny na konci ledna, abychom 
stihli skončit zavčasu “

Lze to i jinak?
„Samozřejmě v koronavirové době se nedá 
úplně předvídat, ale pokud se budeme ba-
vit o normálním režimu ligy, klonil bych se 
k tomu, ať hrajeme víc vložených střed  Pod-
le mě se dají zápasy nakumulovat “

Co konkrétně obnáší intenzivní trénink, 
který v Liberci razíte?
„Všechno se odvíjí od způsobu hry  Můj 
předchůdce Zsolt Horrnyák měl trošku jiný 
způsob hry, než máme my  Víc sázel na drže-
ní míče, obehrávání s brankářem, což mož-
ná nebylo až tolik kondičně náročné  Tým 
neměl tolik intenzivních tréninků v maxi-
málních rychlostech a otáčkách, jako máme 
my  Tím nehodnotím jeho práci  Je to kvalit-
ní trenér a měl tu dobré výsledky  Jen prostě 
vyznával trochu jiný způsob hry a tréninku “

Mohl byste více přiblížit principy vašeho 
tréninku?
„Hrajeme třeba intervalovou hru tři na tři 
s brankáři  A teď si hrajeme s detaily, nejen 
s délkou trvání zátěže a odpočinku  Zále-
ží i na tom, jak velké hřiště uděláte a jestli 
necháte hrát hráče s brankářem  Pokud hru 
budete hrát na malém hřišti, a ještě necháte 
hrát hráče v poli s brankářem, kteří se o něj 
můžou opírat, dostanete hráče z hlediska 
intenzity třeba jen na 70 %  Ale když uděláte 
hřiště větší a zakážete hráčům si vypomáhat 
přihrávkou s brankářem, hra se úplně změ-
ní a z hlediska intenzity je náročnější  Hráči 
totiž nemůžou udělat nic jiného než jít s mí-
čem okamžitě nahoru  To jsou ve zkratce 
detaily, s kterými si hrajeme “

Odkdy pracujete podle tohoto konceptu?
„Po osmi letech jsme obnovili spolupráci 
s Pavlem Medynským  Medy byl se mnou 
tři roky na Bohemce a pak mužstvo přebíral 
jako hlavní trenér  Měli jsme zažité trénin-
ky z Ďolíčku, na které jsme skoro plynule 
navázali  Akorát jsme to pozměnili o věci, 
které jsme se mezitím naučili, já u mládež-
nického nároďáku, Medy u mančaftů, které 
vedl  A Míra Holeňák zase dělal asistenta 
Luboši Kozlovi u mládežnické reprezentace  
Tréninky byly zaměřené podobně, protože 
v Bohemce jsme měli fotbal založený hod-
ně na kondici “

V Liberci jste to ještě vylepšili?
„Výhodou je, že zatímco na Bohemce jsme 
měli v týmu hodně starších kluků, jimž 
bylo přes třicet let, v Liberci máme na-
opak hodně mladých kluků  Ti jsou schop-
ni vstřebávat tréninkové dávky ještě víc 
a nepotřebují tolik času na odpočinek  
Důležité ale je, že zatížení máme lépe pod 
objektivní kontrolou  Když jsme tenkrát 
tímhle způsobem trénovali na Bohemce, 
měli jsme sice sporttestery, ale ty nena-
bízely tak kvalitní vyhodnocení, jaké dnes 
nabízí systém GPS “

Nebylo to tak přesné?
„Dřív se mohlo stát, že jste někde udělal 
chybu  Že jste udělal třeba osm intervalo-
vých her, ale mohlo jich být dvanáct  Díky 
GPS, které Liberec kupoval už před mým 
příchodem, ale nepracovali s nimi tolik jako 
my, tahle hrozba mizí “

Kde jste se s GPS přístroji a daty naučil pra-
covat vy?
„Měl jsem s nimi možnost pracovat v Trna-
vě, kde GPS systém využíval kouč Nestor  
El Maestro a pak i Radek Látal  Měl jsem tak 
příležitost do systému proniknout a věděl 
jsem, že je to kvalitní nástroj pro kontrolu 

a řízení tréninkového procesu  Kdybych se 
s ním nesetkal a neměl osobní zkušenost, 
možná bych k němu byl odtažitější a trvalo 
by delší dobu, než bychom to vyladili  Což 
by byla škoda, protože poskytuje opravdu 
kvalitní zpětnou vazbu  Dokonce takovou, 
že na jejím základě dokážeme měnit dáv-
ky i během jediného tréninku  Trenér Karel 
Brückner často říkal: „Oko vidí “ A intuitivně 
změnil trénink  Ale když jste v GPS režimu, 
dokážete ho vyladit ještě lépe  Přesně víte, 
jestli má smysl v tréninku ještě pokračovat, 
anebo ho ukončit “

GPS vyhodnocujete permanentně?
„Ano, máme přijímač a jsme na něj pro-
střednictvím počítače nebo tabletu neustá-
le napojeni  Na něm nám permanentně běží 
komplexní data týmu, ale i jednotlivých 
hráčů  My všechna sledujeme a podle nich 
řídíme tréninky “

Jak to vypadá v praxi?
„V praxi je to tak, že například hrajeme inter-
valovou hru  Já ji sleduji zpovzdálí a kondič-
ní trenér monitoruje data na tabletu  Když 
se mu něco nezdá, hned mi to sdělí  Třeba 
že ten a ten hráč má nižší akceleraci, než by 
měl mít “ 



Pavel Hoftych 

Narozen: 9  května 1967 v Ústí nad 
Labem (53 let)

Trenérská kariéra: Zlín (2006 – 08), 
Bohemians 1905 (2008 – 11), Spartak 
Trnava (2011 – 12), Č  Budějovice (2013), 
Česko U19 (2014), Česko U20 (2015), 
Česko U18 (2015 – 16), Slovan Liberec 
(2019 – dosud)

Funkcionářská kariéra:  
sportovní ředitel Spartaku Trnava  
(2016 – 18)
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na něm  My mu do ní nemluvíme  Jen sledu-
jeme hráče “

A popoháníte je?
„Ani je nijak popohánět nemusíme  V Liber-
ci jsou kluci nastavení tak, že dělají všechno 
velmi, velmi poctivě  A také víme, že Tomáš 
Pupkay to dělá dobře  Je opravdový profík, 
všechno má srovnané  Výhodou je, že není 
z fotbalové branže  Je původem karatista, 
takže máme vlastně i osobního ochránce, 
kdyby se něco přihodilo (usmívá se)  Ale 
vážně, je to výborné, protože má přesah  
Fotbalu už trošičku porozuměl, ale nemá 
tendenci radit, jestli se měl bek víc posu-
nout doleva nebo doprava “

Jaké jsou základní principy, na kterých je 
postavený způsob hry Slovanu Liberec?
„Za prvé je to týmový výkon  Neustále zdů-
razňujeme hráčům, že pokud se chtějí po-
sunout, musí se posunout tým  Nikdy to 
nebude obráceně  Guelor Kanga byl pro 
Spartu důležitý hráč, ale kdyby mi ho někdo 
nabízel k nám, řeknu, že ho nechci  Fotbal je 
kolektivní hra a všechno je o týmu “

A další zásady?
„V týmu musí fungovat i chemie z hlediska 
typologie  Někteří kluci, kteří byli v Liberci 

Co následuje?
„Já danému hráči řeknu, ať to zkusí době-
hat, nebo že zůstane ještě chvíli po trénin-
ku a sám to pak doběhá  Například tím, že 
si přidá 8 ostrých třicítek  Není to ale už ani 
třeba, kluci pracují výborně a data si vyhod-
nocují i sami  Nebo se zeptají, zda jsou jejich 
čísla v pořádku  Že bychom do toho někoho 
museli nutit, to vůbec! Systém má výhodu 
i při příchodu nových hráčů  Hráč přijde 
na zkoušku, vy se na něj podíváte fotbalo-
vě a měření GPS vám po třech trénincích 
ukáže, v čem je z kondičního hlediska silný 
a v čem naopak slabý  Hodnocení pak není 
založené pouze na subjektivních pocitech  
Data váš dojem buď objektivně potvrdí, 
nebo vyvrátí “

Vy na rychlost kladete asi velký důraz. Je 
to tak?
„Tomáš Pupkay je výborný silový kondiční 
trenér  Dvakrát týdně máme posilovnu za-
měřenou na dynamickou sílu  Na hřišti to 
ale není tak, že bychom měli tréninky, kde 
jenom sprintujeme, to určitě ne  Klasickou 
rychlost máme většinou dvakrát v týdnu, 
15 až 20 sprintů od 10 do 30 metrů  Když 
neberu přípravu, ale klasické období zápa-
sů, rychlost děláme hlavně v průpravných 
intervalových hrách  Ale i když děláme tak-
tický trénink na určitý způsob hry daného 
soupeře a v rámci toho máme pět opako-
vacích cvičení, všechna tato cvičení prová-
díme v maximální rychlosti  Je v nich hod-
ně náběhových situací pro křídelní hráče, 
závěrečných situací pro útočníky, a i stopeři 
musí po rozehrávce deset metrů někam vy-
běhnout  Když to shrnu, snažíme se rychlost 
dostat do všech cvičení v tréninku  A dávku-
jeme to samozřejmě podle individuálních 
potřeb jednotlivých hráčů  Rozhodně to 
není o tom, že bychom měli speciální rych-
lostní cvičení  Děláme všechno v běžných 
tréninkových cvičeních (fotbalová, specific-
ká rychlost), ale snažíme se, aby útočníci ješ-
tě po zakončení a po brzdě, ať je to úspěšné 
nebo neúspěšné, znova ještě například vy-
běhli deset metrů zpátky “

Jakým způsobem pracujete v posilovně? 
„Posilujeme s menším odporem  Nepracu-
jeme s maximálními váhami  Jde o výšlapy 
na bedny s činkou, výpony, shyby  Spíš za-
řazujeme cvičení, při kterých hráči pracují 
s vlastní váhou těla  Zařazujeme rovněž 
výběhy do schodů, i se závažím  V Liberci 
na tribuně máme schodů dost  Je to všech-
no spíš intenzivní a s menším odporem  
Není to tak, že by kluci zvedali mraky činek  
Buď pracují s vlastní váhou, anebo s men-
ším odporem  Všechno necháváme na kon-
dičním trenérovi “

Má od vás stoprocentní důvěru?
„Ano, má takovou důvěru, že když máme 
posilovnu, je to v jeho kompetenci  Tře-
ba příští týden máme posilovnu v pondělí 
a ve čtvrtek a skladba té půlhodiny je úplně 

delší dobu jako třeba Potočný nebo Breite, 
už jeli trošku na setrvačník  Bylo cítit, že je 
třeba lídry kabiny poněkud proměnit  To byl 
první krok “

A ten druhý? 
„Omezili jsme hru přes brankáře  Nemám 
rád zpětné přihrávky a výpomoc od gólma-
na  Fotbal by měla být akce  Umíme si přes 
brankáře také pomoct, protože Nguyen 
a Knobloch nemají špatné nohy, ale nevi-
dím v tom přínos  Ani liberecké publikum 
na to není nastavené  Dalším principem 
je odpovědnost v útočné i v obranné fázi  
Máme pár zákonů, které se v obou fázích 
snažíme dodržovat “

A sice?
„Presujeme ihned po ztrátě balonu  Když se 
nám nepovede získat balon, přichází na řadu 
okamžitý návrat pod balon  I hrotoví útočníci 
se musejí vrátit tak, aby měli možnost získat 
odražený míč  Aby byl hroťák třeba před sto-
perem soupeře, i když nemusí být pod balo-
nem  Další zásadou je, že při ataku soupeře 
po jedné straně musíme mít dobré zahuštění 
středu hřiště  Druhou stranu necháme vol-
nou a hlídáme diagonály  Jde o to, abychom 
ve středu hřiště neměli díry  A pak také dbá-
me na dobré postavení při centrovaných mí-
čích, abychom měli druhé balony “

Ještě něco?
„Máme pět, šest možností, jak se dostat 
do útočné fáze  To je odlišné od soupeře  
Nemáme tým s extra individualitami, a tak 
bylo jasné, že pokud chceme být úspěšní, 
pomalá hra, pomalá změna těžiště hry a hra 
do zavřené obrany by nám žádný úspěch 
nepřinesly  Celé to máme postavené na hře 
do volných prostorů “

To jest?
„Když rozvíjíme útok, dva, tři hráči by si 
měli umět pomoct zpětnou přihrávkou  Ale 
chceme, když jde přihrávka k tobě, aby ta 
další už nebyla zpětná  Maximálně do stra-
ny, ale nejlépe nahoru  Zároveň chceme, 
aby bylo hodně náběhů do křídelních pro-

 Fota v článku: Jaroslav Appeltauer, FC Slovan Liberec
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storů, potažmo za obranu soupeře  O rych-
lé změně těžiště už jsem mluvil  Zkrátka, 
máme hru založenou na rychlém přechodu 
do útoku  Když se podíváme zpětně na to, 
jak jsme nejvíce dávali góly, bylo to po rych-
lém přechodu do útoku po zisku míče “

Jak to, že Liberec dokáže dát po perma-
nentních rošádách v hráčském kádru vždy 
dohromady konkurenceschopný tým?
„Je to souhra mnoha faktorů “

Zkuste je popsat.
 „Důležitou roli určitě hraje dobrá práce ma-
nagementu  Sportovní ředitel Zdeněk Kou-
kal má spoustu kontaktů, manažeři oslovují 
s nabídkami i přímo majitele Ludvíka Karla  
A pak vybíráme “

Podle jakých kritérií?
„Ukážu to na příkladu letošního léta  Ode-
šli nám tři středoví záložníci, jeden krajní 
hráč, jeden útočník, tudíž jsme museli pro 
tyto posty najít náhradu  Do útoku jsme 
například chtěli Matěje Pulkraba, ale ten 
měl zdravotní problémy  A tak jsme vzali 
na zkoušku Michaela Rabušice  Je mu sice 
přes třicet, ale je to soubojový útočník, pro 
každého soupeře strašně nepříjemný, navíc 
poctivý a týmový  Byla by škoda, kdyby-

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

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

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

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

chom se ho nepokusili restartovat, zvláště 
když je z Liberce  Nehledě na to, že nám 
zpestřil útok  Matoušek, Rondič a Rabušic 
jsou typologicky odlišní hráči “

Co střed zálohy? 
„Kritériem, na které se hodně díváme v rámci 
obsazení středu pole, je schopnost odebírat 
míče a schopnost míče rychle posouvat dál  
Aby nešlo o hráče, který sice odebere míče, 
ale pak s ním zůstane stát a tancuje nad ním “

Na co ještě dbáte?
„Aby hráči byli silní, ale ne předimenzovaní  
Hlavním atributem je však pro nás rychlost  
Umíme si představit pomalejšího hráče 
typu Pavla Horvátha, který byl tak vynikající 
fotbalista, že navzdory rychlostnímu defici-
tu celou hru řídil a dokázal ji zrychlit  Ale po-
kud by to byl fotbalově průměrný hráč a ne-
byl rychlý, radši vezmeme rychlého kluka “

Jak je možné, že z Liberce už tolik hráčů 
odešlo do větších klubů?
„Odpovím na základě mojí zkušenosti  Tedy 
z toho, co jsem v Liberci zatím prožil “

Povídejte.
„Když jsem dostal nabídku z Liberce a přijel 
za mnou sportovní ředitel Slovanu Zdeněk 

Koukal, hned jsem řekl, že bych měl o tuto 
práci zájem a že si rád pojedu popovídat 
s majitelem Ludvíkem Karlem  Oslovila mě 
značka  Liberec je dneska opravdu tradiční 
český špičkový klub  Má příjemný stadion, 
v příjemném prostředí  Hned vedle něj je 
tréninková plocha, kolem teče říčka, napro-
ti je výhled na Ještěd  A je tady ještě něco 
speciálního  Nazval bych to obyčejnost  
Jsou tu lidi, kteří žijí normální život a fotbal 
k němu mají jako zpestření a doplněk  Není 
tu život poznamenaný tlakem  Když sem 
přijde kluk ze Sparty nebo ze Slavie, který 
je zvyklý neustále dokazovat, že je nejlepší 
v republice, a když to nesplní, dostane šanci 
další, ožije  Ožije prostředím a lidmi kolem  
Navážu na Boba Páníka, jenž si posteskl, že 
na Moravu je těžké dostat hráče  Ano, je roz-
díl dostat Honzu Matouška do Liberce nebo 
do Zlína  Morava je opravdu pro kluky dale-
ko  Morava je lehce odsouzená k tomu, že se 
vrátí zpátky spíš ti, kteří z ní odešli  Liberec 
je naopak schopný na hráčském trhu uspět 
i v konkurenci Mladé Boleslavi nebo Jab-
lonce  Díky značce, že se šikovnými kluky 
umí pracovat  Když hráči vidí, že se v Liberci 
zlepšili Musa, Kuchta a jiní, řeknou si, proč 
bych se v Liberci nemohl zlepšit já  Je to 
prostě souběh pozitivního prostředí s oby-
čejným životem a s dobrou prací “   



Představovat autora tohoto příspěvku není nutné, neboť je 
všeobecně známo, že patří mezi nejúspěšnější odborníky 
naší současné trenérské generace  Svědčí o tom řada jeho 
domácích úspěchů, např  se Slovanem Liberec, s AC Sparta, 
s reprezentačními týmy atd , ale také mnoho úspěchů 
zahraničních, připomeňme alespoň jeho působení v Austrálii 
a nyní v sousedním Polsku  Jeho příznačná gentlemanská 
ochota se projevila v souhlasu poskytnout nám příspěvek, jenž 
koresponduje s uvedeným ústředním tématem, na který je 
trenérská praxe tohoto čísla zaměřena  

Dlužno dodat, že na příspěvku spolupracoval také jeho 
trenérský tým, a to: Zdeno Svoboda, dlouholetý asistent 
trenéra, taktéž z našeho fotbalu, Pawel Barylski, asistent 
trenéra, Lukasz Czajka, asistent trenéra analytik, Krzystof 
Osiňski, trenér brankářů, a Michal Polczyk, kondiční trenér  

Příspěvek uveřejňujeme v jeho originále, tak jak nám byl zaslán 

Nácvik a zdokonalování 
zakončení po kombinacích 
v křídelních prostorech

Vítězslav 
Lavička

Hlavní trenér WKS Slask
Wroclaw SA, Polsko

Cvičení 1 (obr  1)
    
TÉMA: 
Průpravné cvičení „Přihraj – běž“ – ofen-
zivní součinnost v křídelním prostoru 
ZAMĚŘENÍ: 
Spolupráce 4 hráčů v křídelním prostoru při 
vertikálním pohybu v obou směrech
CÍL:
    důraz na rychlost hry - rychlý přechod 

do ofenzivy,
    snaha hrát „na třetího hráče” a snaha o do-

držování správných vzdáleností a trojú-
helníkového útvaru mezi hráči (1 dotek, 
maximálně 2 doteky) 

21
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IZ = 2’ (po 2’ středopolařů)
IZ celkem 15‘
počet hráčů 10

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Průpravné cvičení „Přihraj – běž“ – ofen-
zivní součinnost v křídelním prostoru
ZAMĚŘENÍ: 
Se zakončením po finální přihrávce z křídel-
ního prostoru (cvičení zprava/zleva)
CÍL:
    důraz na rychlou kombinační spolupráci 

„na třetího” v křídelním prostoru s časova-
nými náběhy a finální přihrávkou do po-
kutového území,

    hráči nabíhající do pokutového území = 
snaha o správně časované náběhy, správ-
ný výběr místa všech nabíhajících hráčů 
i hráčů před pokutovým územím „z dru-
hé linie”,

    chci vstřelit branku, ne pouze zakon-
čit!

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Průpravné cvičení – ofenzivní součinnost 
v křídelním prostoru 
ZAMĚŘENÍ: 
Se zakončením po finální přihrávce z křídel-
ního prostoru - bez bránících hráčů (cvičení 
zprava/zleva)

CÍL:
    snaha o rychlou ofenzivní kombinační 

součinnost/přečíslení v křídelním prosto-
ru, snaha o průnikové přihrávky a tande-
mový náběh krajního obránce za obranu 
s finální přihrávkou do pokutového úze-
mí,

    snaha o správně časované náběhy a správ-
ný výběr místa všech nabíhajících hráčů 
do pokutového území i hráčů před poku-
tovým územím „z druhé linie” 

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Herní cvičení – ofenzivní součinnost 
v křídelním prostoru
ZAMĚŘENÍ: 
Se zakončením po finální přihrávce z křídel-
ního prostoru – s bránícími protihráči (cviče-
ní zprava/zleva)
CÍL: 
    viz Cvičení 3

Cvičení 5 (obr  5)

TÉMA: 
Průpravná hra 10 na 10 + brankáři 
ZAMĚŘENÍ: 
Hra 10 na 10 + brankáři na zmenšeném pro-
storu se snahou o vědomé využití křídelních 
prostorů na útočné polovině (bez bránícího 
protihráče v bočním sektoru!) s následnou 
finální přihrávkou a zakončením

CÍL:
    důraz na rychlost hry (maximálně 2-3 do-

teky),
    vědomá změna těžiště hry,
    správná součinnost křídelního hráče 

se spoluhráči nabíhajícími do zakon-
čení,

    kvalitní finální přihrávka,
    výběr místa před brankou a správné nača-

sování náběhů,
    kvalitní zakončení - chci vstřelit branku 

a chci vyhrát!

Cvičení 6 (obr  6)

TÉMA: 
Průpravná hra 10 na 10 + brankáři
ZAMĚŘENÍ: 
Viz Průpravná hra Cvičení 5 - pouze s tím 
rozdílem, že v křídelních prostorech zařadí-
me vědomé vytváření situací 2 na 1 (2 úto-
čící hráči + 1 bránící protihráč) s následnou 
finální přihrávkou a zakončením
CÍL:
    důraz na rychlost hry (maximálně 2-3 do-

teky),
    vědomá změna těžiště hry,
    ofenzivní součinnost/přečíslení v křídel-

ním prostoru (herní situace 2 na 1),
    kvalitní finální přihrávka,
    výběr místa před brankou a správné nača-

sování náběhů,
    kvalitní zakončení - chci vstřelit gól, chci 

vyhrát!   

3 4

5 6
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Po vstupním interview s hlavním trenérem FC Slovan Liberec 
jsme také obdrželi příspěvek z tréninkové praxe tohoto týmu  
Kromě autora Miroslava Holeňáka se na příspěvku podíleli 
i ostatní asistenti trenéra tohoto úspěšného celku  Celý 
příspěvek uvádíme v jeho originální podobě  

Nácvik 
a zdokonalování 
zakončení 
po kombinacích Miroslav 

Holeňák

Asistent trenéra A týmu 
FC Slovan Liberec

Cvičení 1 (obr  1)
    
TÉMA: 
Postupný útok založený rozehrávkou 
brankáře, zakončení 
ORGANIZACE: 
    průpravné cvičení provádíme hromadnou 

formou, ideálně ve 20 hráčích ve zdvoje-
ných postech rozdělených na 2 týmy po-
mocí rozlišovacích trik, 

    forma nácviku bez obránců, tzn  10 na 0; 
střídáme jak týmy, tak strany, tzn  levá, pravá 

ZAMĚŘENÍ:
    Konstruktivní rozehrávka po zemi od bran-

1 2
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káře, schopnost středního obránce vyvézt 
míč a kolmá přihrávka do meziprostoru  

    Náběh krajního hráče, odkrytí křídelního 
prostoru, do něhož nabíhá aktivní krajní 
obránce, kterému přihrává středový hráč  

    Důležitost výměny středových hráčů, 
tzv  křížení, a dohrávání akce s dů-
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razem na pokrytí prostoru při ztrátě 
míče  

KOUČINK:
    Kdy odskakuješ pro přihrávku?
    Kolikrát si dokážeš zkontrolovat prostor?
    Jak a na kterou stranu přebíráš míč?
    Jak se chováš po přihrávce?
    Do jakého prostoru nabíháš?

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Postupný útok se zakončením  
ORGANIZACE:
    skupinové průpravné cvičení, které prová-

díme většinou v pěticích, 
    na jednu bránu hrají vždy dvě pětice sou-

těživě proti sobě, 
    čas zatížení 10 min, poté výměna stran, 
    čtyři hráči v poli si mění role, centrující 

hráč zůstává na pozici; centrující hráče 
můžeme měnit po 2 minutách nebo urči-
tém počtu opakování centrů 

ZAMĚŘENÍ:
    Cvičení začíná přihrávkou na hráče, který 

nejprve odskočí a po zpracování prostrčí 
míč do meziprostoru, kde nabíhá hráč  

    Ten si zkontroluje prostor a přebírá míč  
Potom jej navádí, narazí si s útočníkem 
a zakončuje  

    Hráč, jenž prostrčí míč do meziprostoru, ná-
sledně znovu odskočí a dostává druhý míč, 
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který přihrává vzduchem do křídelního 
prostoru  Útočník se po narážečce uvolňuje 
a zakončuje centr z křídelního prostoru 

KOUČINK:
    Kam si nabíháš do zakončení?
    Jak prudce přihráváš?
    Do jakého prostoru přihráváš?
    Jak rychle dokážete zakončit?

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Zakončení po kombinaci v křídelním pro-
storu 
ORGANIZACE:
    skupinové průpravné cvičení, které opět 

můžeme provádět soutěživou formou,
    2 varianty kombinace v křídelním prosto-

ru; jedna varianta je po převzetí a druhá 
po kolmé přihrávce, narážečce zpět a při-
hrávce do křídelního prostoru 

ZAMĚŘENÍ: 
    Dbáme na odskočení před přihrávkou 

a kontrolu prostoru před převzetím míče  
    Vyžadujeme verbální komunikaci: sám/záda  
    Timing náběhu a kvalitní centr 
KOUČINK:
    Podle čeho načasuješ odskočení?
    Jaký prostor kontroluješ?
    V jakém postavení přebíráš míč?
    Kdy si útočníci mění místa?
    Kdy sklepáváš a kdy přebíráš míč?

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA:
Postupný útok založený na konstruktivní 
přihrávce, zakončení 
ORGANIZACE:
    průpravné cvičení provádíme hromadnou 

formou, ideálně ve 20 hráčích ve zdvoje-
ných postech do 2 týmů pomocí rozlišo-
vacích trik, 

    forma nácviku bez obránců, tzn  10 na 0; 
střídáme jak týmy, tak strany, tzn  levá, 
pravá 

ZAMĚŘENÍ:
    Konstruktivní rozehrávka po zemi 

od brankáře a následná jednouchá 
kombinace směřující k překonání bloku 
soupeře v křídelním prostoru (černá va-
rianta)  

    Pro větší zapojení útočníků prokládáme 
vždy kombinaci přihrávkou přes střed 
na útočníka, který tlumí dlouhou přihráv-
ku od krajního obránce na středového 
hráče  Následuje prostrčení míče hráči 
do zakončení nabíhajícímu krajnímu hráči 
(červená varianta) 

KOUČINK:
    Jak se chováš po přihrávce?
    Kdy nabíháš do zakončení?
    Vnímej vzdálenost od spoluhráčů 
    Kdy je vhodné hrát po křídle a kdy stře-

dem?   



Na hráče, kteří se v utkání dostávají do poku-
tového území, jsou kladeny vysoké nároky, 
protože zde soupeř/obránci brání s největším 
nasazením  Tyto nároky lze vzhledem k vyvíje-
jící se herní situaci definovat jako účelné cho-
vání  Útočníci se musí uvolňovat z obsazení, 
prosadit se přes obránce/úspěšné soubojové 
chování a časovaně nabíhat pomocí regulace 
rychlosti do nejvhodnějšího prostoru, odkud 
se uskuteční samotná střelba  Střelbě časově 
předchází útočná kombinace, resp  vytvoře-
ní střelecké příležitosti ze středu hřiště nebo 
z křídelního prostoru  Pro herní situace vedené 
v křídelním prostoru před pokutovým úze-
mím soupeře jsou charakteristické centry  Zde 
je významná úspěšnost útočníka v souboji 1 
na 1, kdy používá klamné pohyby a dále ruce 
k odclonění obránce s následným exploziv-
ním pohybem směrem k míči nebo přihráv-
ky po zemi na zpětně si odskakujícího útoč-
níka „do kapsy“ od bránícího hráče  Cvičení 
jsou navržena pro věkovou kategorii 14-17 let 
a současně jsou hráči přiřazeni do hráčských 
funkcí s cílem zachovat reálné herní podmínky 

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Zakončení po přihrávce z křídelního pro-
storu
ORGANIZACE: 
    Hráči jsou rozděleni podle obrázku, plus 6 

panáků  Akci začíná hráč č  2, narážečkou 
se středopolařem č  10  Střední obránce 
č  2 dále přihrává na křídelního útočníka  
č  7, který opět provádí narážečku se 
středopolařem se současným uvolněním 
do křídelního prostoru a po krátkém vede-
ní míče následuje finální přihrávka do po-
kutového území a zakončení  

VARIANTY:
    Místo panáků obránci v pokutovém úze-

mí 
KOUČINK: 
    Provádíš klamné pohyby od panáka před 

prvním dotekem? 
    Umíš si včas odskočit „do kapsy“ pro finál-

ní přihrávku č  9, popř  č  11? 
    Kam usměrňuješ míč při střelbě?

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Zakončení po přihrávce z křídelního pro-
storu
ORGANIZACE: 
    Hráči jsou rozděleni do dvou týmů,  

2 minibranky  Akce začíná přihrávkou 
do křídelního prostoru na hráče, který 
navádí míč do středu (podél pokutového 
území)  Proti tomuto hráči vybíhají dva 
obránci  Z druhého zástupu podporuje 
útočnou fázi ještě jeden hráč, a vzniká tak 
situace 3 na 2 s rychlým zakončením a ob-
sazováním hráčů  Po ztrátě míče následu-
je represink červených a snaha modrých 
o zakončení do dvou minibranek 

VARIANTY:
    Akce končí po ztrátě míče červeného 

týmu 
KOUČINK: 
    Umíš si včas odskočit „do kapsy“ pro finál-

ní přihrávku? 
    Kam usměrňuješ míč při střelbě?

Zakončení 
z křídelního 
prostoru

Pavel 
Frýbort
Úsek elitní mládeže FAČR

Z analýz mezistátních utkání na mládežnické reprezentační 
úrovni jsou mezi našimi nejlepšími hráči v porovnání 
s konkurencí patrné nedostatky v herní součinnosti při vytváření 
střeleckých příležitostí a samotné efektivity provedení střelby 

1 2
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Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Zakončení po přihrávce z křídelního pro-
storu
ORGANIZACE: 
    Velikost hřiště 50 x 50 m a 10:10  Hřiště 

je rozděleno na útočnou a obrannou po-
lovinu s krajním prostorem pro obě po-
loviny  Krajní záložníci č  7 a 11 (červení 
a modří) musí být vždy v křídelním pro-
storu na útočné polovině a jsou napadáni 
až v momentě, když přijímají míč (viz ob-
rázek)  Akci zahajuje brankář přihrávkou 
míče na obránce do situace 5:3  Hráči se 
kombinační hrou na obranné polovině 
snaží provést 5 přihrávek = 2 body nebo 
pokud to situace dovoluje, driblinkem 
přejít na útočnou polovinu  Pokud je 
hráč s míčem na útočné polovině, snaží 
se využít přečíslení v křídelním prostoru 
(2:1), pomocí přihrávky s možným tande-
movým náběhem a následným centrem 
do pokutového území  Takto vstřelená 
branka je zvýhodněna = 3 body  Branka 
dosažená jiným způsobem = 1 bod 

    Pokud dojde ke ztrátě míče následuje re-
presink všemi hráči týmu a pokud dojde 
k zisku míče, tak se po represinku zejm  
krajní hráči ihned vrací do krajního prosto-
ru  Pokud bránící tým získá míč na útoč-
né polovině (vysoký presink), snahou je 
co nejrychleji zakončit, pokud míč získá 
na obranné polovině, následuje kombi-
nační hra s cílem provést min  5 přihrá-
vek a výše popsaným způsobem zaútočit 
na branku soupeře 

VARIANTY:
    Krajní hráči nejsou v krajní zóně napa-

dáni 
KOUČINK: 
    Umíš si včas odskočit „do kapsy“ pro finál-

ní přihrávku? 
    Kam usměrňuješ míč při střelbě?

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Zakončení po přihrávce z křídelního pro-
storu
ORGANIZACE: 
    Velikost hřiště je 50 x 50 m  Uprostřed 

hřiště je střední zóna 20 x 40 m se situací  
3 na 5 a krajní zóna se situací 1 na 1  Akce 
začíná od brankáře rozehrávkou na střední 
obránce, na něž vyráží dva útočníci brání-
cího týmu ze střední zóny  Střední obrán-
ce ihned podporují středopolaři v situaci  
3 na 3  V tomto prostoru se hráči snaží uhrát  
5 přihrávek, tj  1 bod  Když se míč dostane 
do krajního prostoru, nikdo z dalších hrá-
čů do tohoto prostoru nevbíhá 

    Po ztrátě míče následuje okamžitý repre-
sink červených a modří se snaží o kombi-
nační hru podle výše uvedeného popi-
su  Po každém přerušení hry (vypadnutí 
míče ze hry) začíná každý útok od bran-
káře 

VARIANTY:
    Akce končí při ztrátě míče modrým tý-

mem, který předtím míč získal 

KOUČINK: 
    Umíš si včas odskočit „do kapsy“ pro finál-

ní přihrávku? 
    Kam usměrňuješ míč při střelbě?    

3
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Nácvik a zdokonalování 
zakončení po kombinacích 
v postranních 
prostorech 
v kategorii do 10 let
Z praktických zkušeností autora, jenž se jako trenér dlouhodobě 
zabývá přípravou dané věkové kategorie, se nám nabízí výše 
uvedené téma  V této souvislosti je potřebné poznamenat, že 
nejde o jednoduchý nácvik a zdokonalování kombinací, a proto si 
ze strany trenéra vyžaduje nejen praktické trenérské zkušenosti, 
ale také příslušnou míru didaktických a metodických dovedností 
a schopností, o dalších pedagogických přístupech nemluvě 

Milan 
Šimoníček
Slovan Liberec

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Zdokonalování součinnosti v útočné fázi 
po přihrávce z křídla
ORGANIZACE: 
  3 týmy po 4 hráčích, 2 týmy pracují uvnitř 

hřiště, jeden tým zastává pozice křídelních 
hráčů, kteří hrají s oběma týmy, 

  čtveřice útočníků po libovolné kombinaci 
přihrává jednomu z krajních hráčů a ná-
sledně zakončuje po zpětné přihrávce 
před branku,  

  platí pravidlo, že na jednu branku smí v je-
den okamžik střílet pouze jeden tým,

  Kdy se rozhodneš přihrát do křídla?
  Všímej si v náběhu svých spoluhráčů!
  Jak se chováš, když brankář vyrazí míč?

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Zakončení po kombinaci v křídelním pro-
storu
ORGANIZACE:
  dva vymezené prostory u postranních čar 

hřiště,
  3 týmy (první útočí, druhý brání, třetí od-

počívá v území),

  po zakončení dohazuje trenér míč z důvo-
du zmenšení prostojů mezi akcemi 

VARIANTY:
  Pro větší počet zakončení dáme do jedno-

ho týmu dva míče 
  Toto průpravné cvičení může přejít v prů-

pravnou hru dvou týmů s krajními hráči 
jako žolíky, kteří vždy přihrávají do zakon-
čení týmu, od něhož obdrželi přihrávku  
Obránci se snaží získat míč, přihrát míč 
krajnímu hráči, a teprve pak mohou útočit 

KOUČINK:
  Do jakého prostoru nabíháš?
  Jak se v zápase zbavíš protihráče?
  Jak můžete v náběhu pracovat jako tým?

1 2
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  cílem je vyřešit situaci 4 x 2 s následným 
přechodem do zakončení v situaci 4 x 4 
(obránci i útočníci dohrávají situace a ni-
kdo nezůstává ve čtverci),

  pokud padne gól, obránci zůstávají a oka-
mžitě se spouští situace ve druhém čtver-
ci; v případě, že gól nepadne, se z útočníků 
stávají obránci a ihned napadají rozehru 
týmu ve druhém území, 

  cílem obránců je získat míč a přihrát ho 
buď do území třetímu týmu, nebo trené-
rovi/druhému brankáři na polovině hřiště,

  soutěž týmů o větší počet vstřelených bra-
nek  

VARIANTY:
  V případě zakončení dohazuje trenér nový 

míč pro další střelbu, abychom učili hráče 
dohrávat situace v pokutovém území 

  Pokud je pro hráče řešení herní situace  
4 x 2 snadné, můžeme přidat jednoho 
obránce do situace 4 x 3 

  Můžeme zvážit určený počet dotyků, po kte-
rých může útočící tým vyjet ze čtverce 

KOUČINK:
  Abys dokázal přihrát, sleduj pohyb spolu-

hráčů!
  Jak se chováš po přihrávce?
  Kdy kombinujeme a kdy volíme průniko-

vou přihrávku?
  Kam nabíháme po přihrávce do křídla?
  Jak se chováme, když soupeř získá míč?
  Do jakého prostoru přihráváš ze strany?
Poznámky: Určení počtu povinných přihrá-
vek může lépe zacílit na rozvoj herní činnosti 
přihrávání a je výhodnější pro obránce  Ne-
bezpečím však je nelogická nutnost přihrá-
vat na úkor efektivního řešení herní situace, 
proto je nutné stanovit si trenérský záměr 

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Dvě hry současně na každé polovině
ORGANIZACE:
  rozdělené hřiště na levou a pravou polovi-

nu; na každé polovině se hraje průpravná 
hra v určeném počtu hráčů (zde 3 x 3),

  po určeném intervalu se hrací poloviny 
mění 

VARIANTY:
  Turnaj čtyř týmů/zápas dvou týmů se sčí-

táním výsledků na obou hřištích 
KOUČINK:
  Do jakého prostoru nabíháš?
  Kdy se rozhodneš zakončit?
  Jak se chováš po zisku a ztrátě míče?
  Kdy můžete využít brankáře?
  Jak jsi odvážný ve hře 1 x 1 v krajním pro-

storu?

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Hra s přečíslením v křídelním prostoru
ORGANIZACE:
  3 týmy, 2 týmy hrají proti sobě ve hřišti 

a hráči třetího týmu plní role krajních hrá-
čů/žolíků,

  krajní hráči hrají s týmem, který má míč; 
mohou vbíhat do hřiště, pokud to herní 
situace vyžaduje, mohou zakončovat 
a cílem je s jejich pomocí zdokonalovat 
řešení herních situací z křídelního pro-
storu 

VARIANTY:
  Nastavování podmínek podle záměru 

trenéra (např  gól za dva body po centru, 
po tandemovém náběhu, po přenesení 
hry atd ) 

KOUČINK:
  Jak mohou krajní hráči spolupracovat?
  Jak se chováš po přihrávce do krajního 

prostoru?
  Kdy nabíháš jako krajní hráč do hřiště 

a kdy roztahuješ hru?
  Vnímej, jak se pohybuje tvůj spoluhráč 

na lajně 
  Jak můžeš řešit situaci v krajním prostoru?
  Kdy můžeš využít přihrávku do strany 

a kdy hraješ středem?   

3
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Nácvik a zdokonalování 
zakončení po kombinacích 
v postranních prostorech pro 
kategorii 10-12 let

Otmar 
Litera
Lektor FAČR

Jak často se trenér zaměřuje v kategorii starší přípravky, ale 
hlavně mladších žáků na zakončení po kombinaci v křídelním 
prostoru? Je to téma, kterému je třeba věnovat pozornost, 
protože v kategorii mladších žáků dochází k novým vjemům, 
na rozdíl od kategorie přípravek  Je to timing nahrávky 
a náběhu  Načasování, kdy a kam přihrávku či centr ze strany 
hráč dá, zda hráč před brankou již stojí, či do prostoru nabíhá  
Ve vybraných cvičeních a hrách je pozornost zaměřena např  
na řešení situace v křídelním prostoru po autovém vhazování  
Hráči se rozhodují samostatně, trenér nabízí možnosti, 
jak situace řešit, a společně objevují cesty k úspěšnému 
provedení 

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Zakončení po kombinaci z křídelního 
prostoru (herní cvičení 3 na 1, zakončení 
po přihrávce ze strany)
ORGANIZACE: 
  branka 5 x 2 m, 
  12 hráčů (tři čtveřice), brankář, 
  prostor půlka hřiště 7 + 1 
POSTUP: 
  Hráč na pozici středního záložníka za-

hajuje akci přihrávkou na krajního hrá-
če (obránce, záložník), který přihrává 

hrávku na trenéra, tím akce končí  Akce se 
dohrává do zakončení nebo do momentu, 
kdy míč opustí pokutové území  Kombina-
ce probíhá na obě strany  Hráčům ve čtve-
řicích měníme posty tak, aby na každém 
postu měli dostatek opakování 

VARIANTY:
  Různé způsoby zakládání akce, např  

střední záložník začíná nahrávkou útoč-
níkovi, který následně přihrává krajnímu 
hráči atd 

  Upravujeme počet obránců z hlediska 
úspěšnosti  V případě nízké úspěšnosti 
zakončení můžeme obránce odebrat či 
omezit (např  při učení timingu náběhu), 
naopak při vysoké úspěšnosti zakončení 
(z hlediska pokusů v zakončení) přidává-
me obránce, abychom se přiblížili zápaso-
vé realitě 

  Po zakončení akce centruje další trenér 
míč z druhé strany, než přihrával křídelní 
hráč, a dohrává se druhá situace zakonče-
ní 

KOUČINK: 
  Je natočen útočník i na přihrávku od střed-

ního záložníka? 
  Jak se mu daří podržet hráče „na zádech“? 
  Kam přihrává krajní hráč? Umí dát i nača-

sovanou přihrávku/centr do prostoru?
  Jaký je výběr místa útočících hráčů v po-

kutovém území? 
  Jaký je timing útočících hráčů před finál-

ní přihrávkou? Učíme hráče načasová-

útočníkovi  Útočník je bráněn aktivním 
obráncem, snaží se jej udržet „na zádech“  
Útočník naráží krajnímu hráči, který pře-
bírá míč a vede ho po straně  Útočník 
nabíhá společně se středním záložníkem 
do pokutového území, obránce je brání  
Na obrázku střední záložník nabíhá tak, že 
čeká i na přihrávku od útočníka a násled-
ně nabíhá na „zadní tyč“, útočník pokrývá 
přední část pokutového území  Obránce 
brání pozičně, předvídá, kam by mohl jít 
míč  V případě konstruktivního zisku míče 
obráncem (útočníci přepínají a snaží se 
míč získat a zakončit) dává obránce při-

1
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ní pohybu, aby do PÚ nabíhali ve vyšší 
rychlosti?

  Jak se chová v pokutovém území obrán-
ce? Brání hráče či prostor? Kde v prostoru 
stojí a jak je aktivní?

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Zakončení po kombinaci z křídelního 
prostoru (herní cvičení - kombinace 
po autovém vhazování 3 na 3)
ORGANIZACE: 
  branka 5 x 2 m, 
  18 hráčů (šest trojic), brankář, 
  prostor půlka hřiště 7 + 1 (půlka hřiště  

5 + 1 pro starší přípravku), vyznačený ob-
délník cca na půlce hřiště 

POSTUP: 
  V krajním prostoru máme dvě trojice, jed-

na útočící, druhá bránící  Celkem je šest 
trojic  Útočící trojice začíná kombinaci au-
tovým vhazováním a cílem je přehrát brá-
nící trojici a zakončit  Pokud bránící trojice 
získá míč, situace se dohrává do vyznače-
ného prostoru, do něhož bránící trojice 
míč vyváží  Cvičení provádíme na obou 
stranách 

VARIANTY:
  Nabídka možností od trenéra, jak by mohli 

hráči danou situaci řešit  
  Upravujeme počet útočících či brání-

cích hráčů podle toho, jak jsou hráči 
úspěšní, či jak si věří  Sami hráči si mo-
hou říct, že by chtěli jednoho hráče při-
dat a hrát 4 na 3  Či naopak ubrat a zku-
sit si situaci 2 na 3, či přidat obránce 
a hrát 3 na 4 

  Po zakončení trenér (či druhý brankář) na-
hazuje míč na dohrání hlavou a probíhá 
druhé zakončení 

KOUČINK: 
  Kdy a kam vhazuje hráč míč? Vhazuje míč 

na hráče, či do prostoru?
  Říkají si spoluhráči o přihrávku? Jakým 

způsobem? Mluví, či neverbálně?
  Jak rychle přepíná a kam se staví vhazující 

hráč po vhození míče do hry?
  Jak řeší útočící hráči situaci v křídelním 

prostoru? Kombinují, hrají individuálně, či 
obojí?

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Zakončení po kombinaci z křídelního 
prostoru (herní cvičení kombinace z rohů 
8 na 7)
ORGANIZACE: 
  branka 5 x 2 m, 
  14 hráčů, 2 brankáři, 
  prostor cca půlky hřiště 7 + 1, vyznačené 

kruhy okolo půlky hřiště 
POSTUP: 
  Žlutý tým rozehrává dva rohové kopy  

Cílem je zakončit oba míče  Útočící 
i bránící hráči řeší dvě situace najednou 
a zakončují oba míče  Když míč získá 

modrý tým, je třeba ho vyvézt do jed-
né ze tří zón vyznačených kruhy  Žlutý 
útočící tým hraje v 8, včetně aktivního 
vysunutého brankáře, který může do-
stat zpětnou přihrávku a opětovně ro-
zehrát či dirigovat tým  Po 15 opaková-
ních měníme role útočícího a bránícího 
týmu 

VARIANTY:
  Rozložení hráčů je buď na hráčích samot-

ných, či po domluvě s trenérem  Trenér 
může oznámit rozložení hráčů jen jedno-
mu týmu a druhý reaguje sám 

KOUČINK: 
  Jaké mají útočící hráči nastavení a posta-

vení vůči hře?
  V jakých prostorech stojí? 

  V jakých počtech řeší situace? 
  Jak hráči reagují na průběh a na postavení 

hráčů druhého týmu?

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Zakončení po kombinaci z křídelního 
prostoru (průpravná hra 3 na 3, zakonče-
ní po přihrávce ze strany)
ORGANIZACE: 
  2 branky 5 x 2 m, 
  16 hráčů (8 na 8, z toho dvě trojice, dvě 

dvojice v každém týmu), 2 brankáři, 
  prostor cca 30 x 50 m, vyznačená krajní 

hřiště a prostory, odkud se smí hrát míč 
do středu hřiště 

3

2

FOTBAL A TRÉNINK 3/2020     17

M L Á D E Ž N I C K Ý  F OT B A L





POSTUP: 
  Na vyznačených krajních hřištích probíhají 

dvě hry 3 na 3  Cílem hráčů je dostat se s mí-
čem do žlutě vyznačeného prostoru na úto-

čící polovině, ze kterého hráči mohou nahrá-
vat do střední zóny na své dva spoluhráče, 
jejichž cílem je přihrávku ze strany zakončit  
Pokud bránící hráč získá v této situaci míč, 

rozehrává na svůj tým do krajního hřiště, od-
kud šla přihrávka  Pokud hráči zakončí, roze-
hrává míč (ať už padl gól, či nikoliv) brankář 
bránícího týmu do hřiště na své spoluhráče, 
odkud šla nahrávka  

  Obě hry 3 na 3 na stranách probíhají paralel-
ně  Může se tedy stát, že na jednu branku úto-
čí modrý tým a na druhou fialový tým  Hraje-
me 3-4 minuty, hráče v pauze prostřídáme 

VARIANTY:
  V prostředním hřišti před brankami máme 

jasně rozdělené útočníky, kteří útočí 
na obě branky, a bránící hráče  Můžeme 
vytvářet hru v přečíslení či podčíslení, tzn  
např  dva útočníci na tři obránce, či čtyři 
útočníci na dva obránce  

  Naším cílem může být např  klidné za-
končení, proto gól z prvního doteku 
počítáme např  za 1 bod, gól z druhého 
a více doteků za 2 body 

KOUČINK: 
  Po kolika dotecích dochází k zakončení?
  Jak zvládají hráči uprostřed sledovat obě 

krajní hřiště? 
  Jak spolu hráči mezi hřišti komunikují?
  Je přihrávka ze strany „naslepo“, či přichá-

zí cílená? Vidí přihrávající hráč spoluhráče 
uprostřed, že chce hrát?

  Do jakých prostor nabíhají hráči upro-
střed?   4

Oči vedou tělo,
trénujeme 
mozek.

+420 603 750 520
www.dynaoptic.cz

Jediný způsob jak se staneš rychlejším a lepším je eliminace veškerých zdr-
žení ve tvém pohybu. 

Zabýváme se analýzou a tréninkem neurovizuálního systému nejen pro 
sportovce metodou Dynaoptic. 

Umíme přesně diagnostikovat veškeré dioptrické a svalové vady, které mají 
vliv na nastavení očí, rychlost vnímání mozku a přesné vykreslení situace.

Co přinášíme:
   Zpřesňujeme a zrychlujeme reakce hráčů v klíčových situacích

   Snižujeme stres hráčů způsobený horší čitelností situace

   Zvyšujeme schopnost koncentrace po celou dobu výkonu

   Zlepšujeme periferní čtení hry

   Podvědomé zpomalování hry. Hráč bude rychleji a přesněji reagovat na hru

DOPORUČUJE:

INZERCE
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Moderní fotbal není pouze jen o centrech z postranních 
prostorů, ale také o dalších řešeních herních situací, jež 
zahrnují například kombinaci nebo samostatné řešení 
v průniku do pokutového území  Rádi bychom vychovávali 
takové hráče, kteří budou schopni situace řešit na základě 
průběhu herního děje, nikoli tak, jak mají šablonovitě naučeno  
Proto bychom měli právě takto připravovat i obsah tréninku 

Nácvik a zdokonalování 
zakončení po kombinaci 
v postranních  
prostorech  
v kategoriích U14-U15

Daniel
Franc
Lektor FAČR

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Nácvik různých řešení situací v krajních 
prostorech před zakončením (průpravné 
cvičení II. typu)
ORGANIZACE: 
  míče, panáci
POSTUP: 
  Středový hráč rozehrává na krajního 

hráče (míč po zemi, ale i vzduchem)  
Ostatní hráči se učí reagovat na jeho 
pohyb  Hráče vedeme k tomu, aby zkou-
šeli různá řešení v krajních prostorech  
Po zakončení hráči dostávají míče pro 
mnohonásobné zakončení  Pokud chce-
me v tréninku hledat jako cíl zakončení, 
měla by se tato činnost objevovat v do-
statečné míře 

VARIANTY: 
  Průpravné cvičení se založením protiúto-

ku brankářem, který po zisku míče jej ro-
zehrává do konkrétního prostoru  

KOUČINK: 
  Kolik vymyslíte řešení v krajních prosto-

rech před zakončením? 
  Je centr jediná varianta? 
  Do jakých prostorů chceme dostat míč, 

aby zakončení bylo výhodné? 

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Útoky z postranních prostorů po auto-
vém vhazování s opakovaným zakonče-
ním (herní cvičení II. typu)

ORGANIZACE: 
  míče, rozlišovací trika, malé branky
POSTUP: 
  Bílí hráči rozehrávají útok v postranních 

prostorech autovým vhazováním, kdy ve-
dou útok 5 na 6  Po zakončení útoku (gól 
nebo míč mimo hřiště) přicházejí do hry 
další hráči a vzniká nový útok 6 na 6  

Po jeho zakončení dává trenér do hry další 
míče, abychom podněcovali rychlé reakce 
v pokutovém území  

VARIANTY: 
  Když získá míč bílý tým, dohrává celou 

situaci, obránci v případě zisku míče za-
končují, ale trenér dá do hry další míč pro 
pokračování ve hře  

1
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KOUČINK: 
  Zaměřte se na to, jak se chovají hráči, kteří 

nemají míč  
  Vyhodnoťte, kdy je lepší míč nacentrovat 

a kdy naopak projít až do pokutového 
území  

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Zakončení po zisku míče a řešení situa-
ce v krajních prostorech (herní cvičení  
II. typu)
ORGANIZACE: 
  míče, rozlišovací trička
POSTUP: 
  Obránci drží míč (modří, žlutí) v situaci  

3 na 3  Bílý tým po zisku míče řeší situa-
ci 4 na 5 a směřuje k zakončení  Mohou 
využít přihrávku mimo těžiště hry, popří-
padě průnikovou přihrávku do krajních 
prostorů atd , řešení je na hráčích  Po opa-
kovaném zakončení startuje druhá strana  
Obránci v případě zisku vyváží míč  

VARIANTY: 
  Situace se mohou dohrávat do bra-

nek  Můžeme přidat hráče na střed 
a po skončení obou útoků může přijít 
ještě jeden útok ze středu hřiště na čtve-
řici obránců 

KOUČINK: 
  Zaměřte se na to, co děláte při zisku míče 

a co dělají hráči, kteří míč nemají  

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Průpravná hra na řešení situací v po-
stranních prostorech před zakončením 
(průpravná hra)
ORGANIZACE: 
  mety, míče, rozlišovací trička
POSTUP: 
  Průpravná hra, která je vždy rozehrávána 

od brankáře směrem do krajních prosto-
rů, kde chceme, aby hráči řešili situaci  
1 na 1  Do krajních prostorů kromě tan-
demu nemohou jiní hráči  V případě cen-
tru z jedné strany mohou hráči z druhé 
strany doplnit hru v pokutovém území  
Není podmínkou, že musí jít do PÚ z kraj-
ních prostorů  

VARIANTY: 
  Před zakončením musí jít míč z krajních 

prostorů 
KOUČINK: 
  Zaměřte se na nejefektivnější řešení situa-

ce 1 na 1  
  Co dělají hráči v druhé zóně pro to, aby 

pomohli krajnímu hráči?    

3
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Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení 
po kombinacích v postranních prosto-
rech (průpravné cvičení)
ORGANIZACE:
  12 hráčů a 1 brankář,
  1 velká fotbalová branka,
  mety, kužely, míče 
POSTUP:
  Hráči zaujmou postavení dle obrázku  

Jednoduchá kombinace s tandemovým 
náběhem, křídelní hráč si může vybrat 
mezi centrovaným míčem nebo zpětnou 

timing při náběhu do pokutového úze-
mí  

  Trenér vyžaduje od křídelního hráče 
správný timing náběhu a přesnost centro-
vaného míče 

  Trenér dbá na detaily při zakončení – zda 
je zakončení vědomé, postavení těla při 
zakončení, způsoby zakončení  

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení 
po kombinacích v postranních prosto-
rech (herní cvičení)

prudkou přihrávkou na druhého nabíhají-
cího hráče  

  Kombinace s následným zakončením pro-
bíhají střídavě z levé i pravé strany 

VARIANTY:
  Zapojení středního útočníka do kombina-

ce  
  Jeden z dvojice hráčů, který se zrovna 

nedostane ke střele, běží zpátky před 
šestnáctku pro přihrávku od trenéra 
a z hranice pokutového území zakon-
čuje   

KOUČINK:
  Trenér klade důraz na rychlost a načaso-

vání přihrávek  Všímá si, jaký mají hráči 

Kvalita součinnosti mezi křídelními a středovými hráči 
často rozhoduje o tom, zda týmové útočné snažení bude 
zakončeno vstřelením branky  Kombinační řešení v křídelním 
prostoru s kvalitní finální přihrávkou může být efektivní 
zbraní k překonání soupeřovy obrany  V následujících řádcích 
představuji cvičení určená pro mladší dorost U17, avšak 
využitelná jsou i pro starší věkové kategorie včetně mužů  

Nácvik a zdokonalování 
zakončení po kombinacích 
v postranních 
prostorech 
v kategorii U17

David
Kubáň
AS Trenčín,  
Slovenská republika
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ORGANIZACE:
  12 útočících hráčů, 4 bránící hráči a 1 brankář,
  1 velká branka, mety, kužely, míče 
POSTUP:
  Akce začíná u středových hráčů, kteří se 

snaží vykombinovat dvojici bránících hrá-
čů a dostat míč do křídelního prostoru, 
odkud po jednoduché kombinaci mezi 
třemi hráči následuje centr do pokutové-
ho území na tři nabíhající útočící hráče, 
kteří zakončují pod tlakem dvou bránících 
obránců  

VARIANTY:
  Do křídelního prostoru přidáme jednoho 

obránce, jenž vytváří tlak na tři kombinují-
cí hráče v krajních prostorech 

KOUČINK:
  Trenér dbá na razanci a timing přihrávek  

Všímá si načasování jednotlivých náběhů 
a způsobu, jak funguje součinnost mezi 
jednotlivými hráči  

  Trenér vyžaduje od křídelního hráče 
správný timing náběhu, zda svou finál-
ní přihrávkou zvýhodní útočníka před 
obráncem, všímá si, jakou má finální při-
hrávka kvalitu  

  Trenér dbá na detaily při zakončení – zda 
je zakončení vědomé, postavení těla při 
zakončení, způsoby zakončení  

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Hra podporující zakončení po kombinacích 
v postranních prostorech (průpravná hra)
ORGANIZACE:
  16 hráčů a 4 brankáři (7 na 7 + 2 žolíci),
  4 velké fotbalové branky,
  7 m široké křídelní pásmo z obou stran vy-

mezené metami 
 POSTUP:
  V této průpravné hře na čtyři branky je cí-

lem kombinace v křídelním prostoru s ná-
sledným zakončením  Hrají proti sobě dva 
týmy v počtu 7 na 7 + dva neutrální žolíci, 
kteří vytvářejí převahu  

  Ve vyznačené křídelní zóně může kombi-
novat jakýkoliv počet útočících hráčů, ale 
maximálně dva bránící, abychom dosáhli 
požadovaného záměru  

VARIANTY:
  Hra bez převahy žolíků  
KOUČINK:
  Trenér si všímá, jakým způsobem hráči vy-

užívají křídelní prostory, nabádá svěřence 
ke kreativitě při řešení útočných herních 
kombinací 

  Trenér vyžaduje od útočících hráčů, aby 
nabíhali před obě branky v maximálním 

počtu  Více zakončujících hráčů předsta-
vuje více možností pro centrujícího hráče 

  Trenér sleduje detaily, jako jsou načasová-
ní či sladěnost hráčů při výběru místa před 
zakončením 

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Hra podporující zakončení po kombina-
cích v postranních prostorech (průprav-
ná hra)
ORGANIZACE:
  16 hráčů a 2 brankáři,
  2 velké branky, mety, míče,
  15 m široké křídelní pásmo vymezené me-

tami z obou stran  
POSTUP:
  Průpravná hra 8 na 8 na dvě branky  Cílem 

je dostat míč do křídelního pásma, ve kte-
rém si útočící hráči musí vyměnit nejméně 
dvě přihrávky, aby mohli poslat násled-
nou finální přihrávku před branku  Pokud 
po přihrávce po kombinaci z křídelního 
prostoru padne gól, platí za 3 body  Pokud 
hráči nezakončí z křídelního prostoru, gól 
platí za 1 bod 

KOUČINK:
  Viz cvičení číslo 3    

3 4
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Po stranách může proniknout hráč indi-
viduálně například po rychlém přenesení 
těžiště hry nebo kombinací se zapojením 
více hráčů  Zakončení pak většinou před-
chází centrovaný míč z prostoru mezi po-
kutovým územím a autovou čarou nebo 
dlouhá přihrávka ze strany na nabíhajícího 
hráče  Pro střelce znamenají tyto situace 
zvládat výběr místa, načasování činností 
v interakci s přihrávajícím hráčem, dobrou 
koordinaci pohybů tak, aby se dostal k míči 
a změnil jeho dráhu letu směrem do bran-
ky a zakončil 

Ukázky cvičení jsou pouze inspirativní 
a proveditelné v mnoha dalších variantách  
Vždy je však třeba snažit se přizpůsobit pod-
mínky a průběh reálné situaci v utkání  Hrá-
či se v těchto předfinálních a finálních fázích 
často chovají intuitivně a automaticky, pro-
to je vhodné konkrétní situace často opako-
vat a zároveň poskytnout hráčům možnost 
vlastní volby řešení  

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Kombinace s tandemem a zakončením 
(PC/HC)
ORGANIZACE:
  rozestavte 4 panáky do prostoru obránců 

nad PÚ, 2 do stran 5 m nad,
  do akce jsou zapojeni 4 hráči + brankář,  

2 krajní a 2 středoví, 
  cvičení probíhá střídavě z levé a pravé 

strany,

Především ve fázích utkání, kdy soupeř stačí obsadit střed 
hřiště a tím i nejkratší cestu k brance, překonávají týmy tuto 
překážku dlouhými míči nebo postupným útokem  Pokud se 
soupeř nenechá cíleně vylákat a tím otevřít prostor pro vedení 
útoku středem hřiště, zůstává prostor pro jeho překonání 
využitím hřiště podél postranních čar  

Nácvik a zdokonalování 
zakončení po kombinacích 
v postranních 
prostorech pro 
kategorie U16-U19

  Celá akce probíhá ve vysokém tempu 
s načasováním náběhů a přihrávek na hra-
nici ofsajdu 

 KOUČINK:
  Snaž se být rychlý, ale ne v ofsajdu 
  Můžeš využít změnu směru a rychlost po-

hybu?
  Využíváš možnost dohrávat, dorážet?
  Využij razanci přihrávky 
VARIANTY:
  Krajní hráči se uvolňují libovolnou kombinací 
  Posunutí celé akce 10 m nad PÚ  
  Vložení aktivního obránce do PÚ 
  Vložení aktivního krajního obránce  
  Soutěž čtveřic na počet gólů 

Václav
Mrázek

  hráči se střídají na jednotlivých pozicích,
  mějte připraveno dostatek míčů 
POSTUP: 
  Zahajuje hráč 1 přihrávkou a oběhnu-

tím hráče 2, ten navádí míč mezi obrán-
ce směrem do PÚ a přihrává zpět hráči 1 
za obránce a sprintem se nabízí na střed 
PÚ 

  Nad PÚ se současně uvolňují 2 útočníci 
a křížením se nabízí směrem na přední 
a zadní tyč 

  Hráč 1 se snaží přihrát vzduchem nebo 
po zemi na jednoho z nabízejících se hrá-
čů, ten zakončuje, všichni dorážejí odraže-
né míče 

Trenér mládeže UEFA A

1
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  Celá akce probíhá ve vysokém tempu 
s načasováním náběhů a přihrávek na hra-
nici ofsajdu 

 KOUČINK:
  Snaž se být rychlý, ale ne v ofsajdu 
  Můžeš využít změnu směru a rychlost po-

hybu?
  Využíváš možnost dohrávat, dorážet?
  Jak můžeš zrychlit přihrávku? 
VARIANTY:
  Krajní hráči se uvolňují libovolnou kombinací 
  Posunutí celé akce 10 m nad PÚ  
  Vložení aktivního obránce do PÚ 
  Vložení aktivního krajního obránce  
  Soutěž čtveřic na počet gólů 

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Kombinace se zakončením v přečíslení 
(HC/PC)
ORGANIZACE:
  vyznačte herní prostor přibližně 15 x 15 m 

na obou stranách hřiště, shora zasahující 
do PÚ,

  herním prostorem před brankou je prodlou-
žené brankové území směrem do hřiště,

M L Á D E Ž N I C K Ý  F OT B A L

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Rychlý útok s dvojitým tandemem a za-
končením (PC/HC)
ORGANIZACE:
  rozestavte 4 panáky do prostoru obránců 

nad PÚ, 2 do stran 5 m nad,
  do akce jsou zapojeni 3 hráči + brankář,  

2 krajní a 1 středový, 
  cvičení probíhá střídavě z levé a pravé 

strany,
  hráči se střídají na jednotlivých pozi-

cích,
  mějte připraveno dostatek míčů 
POSTUP:
  Zahajuje hráč 1 přihrávkou a oběhnutím 

hráče 2, ten přebírá míč směrem na obrán-
ce, přihrává nabízejícímu se útočníkovi 3 
a obíhá za jeho zády na střed PÚ 

  Útočník 3 prvním dotykem nebo po pře-
vzetí přihrává hráči 1 a nabízí se k zakon-
čení na první tyč branky 

  Hráč 1 se snaží přihrát vzduchem nebo 
po zemi na jednoho z nabízejících se hrá-
čů, ten zakončuje, všichni dorážejí odraže-
né míče 

  dvě menší branky postavte 20 m od sebe 
na úroveň středového kruhu,

  do cvičení je zapojeno 8 hráčů + brankář, 
5 útočníků a 3 obránci,

  cvičení probíhá střídavě z levé a pravé 
strany,

  hráči se střídají na jednotlivých pozicích,
  mějte připraveno dostatek míčů 
POSTUP:
  Akce je zahájena hrou 3 : 2 ve vymeze-

ném krajním prostoru zapojením všech 
hráčů se snahou překonat 2 obránce 
směrem k brankové čáře nebo přímo 
do PÚ 

  Dva obránci brání především průnik pří-
mo do PÚ, v případě zisku míče podnika-
jí rychlý útok směrem na malou branku 
na středu hřiště 

  Po překonání dvou obránců pokračuje 
akce finální přihrávkou na útočníky nabí-
zející se do PÚ proti jednomu obránci, za-
končením, případně dorážkou 

KOUČINK:
  V podčíslení braňte prostor nejkratší cesty 

na branku 
  Při zisku míče rychle opusť zahuštěný pro-

stor vyvezením nebo přihrávkou 
  Vnímáš postavení a pohyb spoluhráčů?
  Využíváš možnost dohrávat, dorážet?
VARIANTY:
  Po překonání dvou obránců v krajním 

prostoru zapojení všech hráčů v situaci  
5 proti 3 

  Místo dvou malých jedna velká branka, 
obránci po zisku přechází do útoku a za-
končení 

  Soutěž trojic v počtu útočných a obran-
ných gólů 

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Průpravná hra 4 x 2 : 2 + 3 : 2
ORGANIZACE:
  vyznačte herní prostor přibližně 15 x 15 m 

na obou stranách hřiště, shora zasahující 
do PÚ,

  herním prostorem před brankou je prodlou-
žené brankové území směrem do hřiště,

3

2

4
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  na hranici středového kruhu postavte 
branku a vymezte stejný herní prostor 
jako v PÚ,

  do cvičení je zapojeno 16 hráčů + brankář, 
v každém herním prostoru 2 : 2,

  mějte připraveno dostatek míčů 
POSTUP:
  Akci zahajuje brankář přihrávkou na jed-

noho z hráčů v krajním herním prosto-
ru, do kterého se přesouvá také jeden 
z obránců stejného týmu a přečísluje útok 
3 : 2 

  Pokud obránci získají míč, přechází do úto-
ku rychlou přihrávkou do prostoru, kde 

jsou spoluhráči v přečíslení, nebo podni-
kají útok po straně s možností podpory 
spoluhráče z jiného herního prostoru 

  Hráč, který doplnil dvojici, se po ztrátě 
vrací 

  Pokud je trojice v krajním prostoru úspěš-
ná v přechodu přes 2 obránce, hra se pře-
souvá před branku, kde může útočící tým 
znovu podpořit jeden spoluhráč z jiného 
prostoru do situace 3 : 2 při zakončení 
a dohrávání, po akci se vrací 

  Hra 2 : 2 případně 3 : 2 probíhá pouze 
ve vymezených prostorech, výjimkou je 
přihrávka do krajního prostoru na nabí-

hajícího hráče při překonávání obránců 
a přebíhání hráčů při přečíslování a návra-
tu 

KOUČINK:
  Může pomoci mluvení při přesouvání hrá-

čů?
  Při zisku míče rychle opusť zahuštěný pro-

stor vyvezením nebo přihrávkou 
  Vnímáš počet hráčů v jiném prostoru?
  Využíváš možnost dohrávat, dorážet?
VARIANTY:
  Středoví hráči hrají v celém prostoru 

mezi brankami 4 : 4, jeden vždy přečísluje 
v krajním prostoru   
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Praktický příspěvek do sekce Ženský fotbal, která se začíná 
slibně v naše časopise rozvíjet, je z hlediska tématu stejný, 
jako jsou příspěvky z předcházejících kapitol, které naznačují 
zkušenosti z tréninkové praxe, tentokráte z tréninkového 
procesu v pražské Slavii 

Nácvik 
a zdokonalování 
zakončení 
po kombinacích 
v křídelních  
prostorech  
– A tým žen

Michal 
Kolomazník

Blanka
Pěničková

SK Slavia Praha – fotbal

SK Slavia Praha – fotbal

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení 
po kombinacích v křídelních prostorech 
– průpravná hra
ORGANIZACE:
  polovina hřiště pro hru 8 vs 7 + brankář,
  hráčky rozdělené podle postů,
  3 malé branky,

  Pokud defenzivní tým získá míč, snaží se 
do 6 s zakončit do jedné z malých bra-
nek 

VARIANTY:
  Možnosti řešení v zakončení 
  Možnosti řešení v krajním prostoru 
  Výměna hráček útok/obrana 
  Navýšit počet hráček 
  Větší hřiště 
  2 velké branky a brankář 

  míče, rozlišovací trika,
  velká branka 
POSTUP:
  Hru zahajuje polař přes křídlo, krajního 

obránce a přes útočníka a dochází zno-
vu k rychlému otočení hry na opačné 
křídlo (seběhnutí útočníka a křídla mezi 
řady) 

  Vzdálenější křídlo centruje do pokutové-
ho území 

1 2A

26    FOTBAL A TRÉNINK 3/2020  

Ž E N S K Ý  F OT B A L



KOUČINK:
  Nastavení hřiště 
  Pohyb v meziprostoru 
  Zakončení/pokrytí pokutového území 

a odraženého míče 
  Rychlost hry 
  Obránci – nabírání hráček 
  Přepínání útok/obrana 

Cvičení 2 (obr  2A, 2B)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení 
po kombinacích v křídelních prostorech 
– průpravné cvičení 
ORGANIZACE: 
  polovina hřiště pro herní cvičení (počty 

hráček, jak je znázorněno na obr  2),
  hráčky rozdělené podle postů, zdvojené 

posty L/P + G,
  4 panáci, velká brána, míče 
POSTUP:
varianta A
  Střední obránce nebo polař přihrává kří-

delnímu útočníkovi, který předskakuje 
do hloubky  Křídelní útočník přihrává kraj-
nímu obránci proti noze a otvírá si prostor 

  Krajní obránce přihrává na útočníka, 
jenž se ve středu hřiště uvolňuje, a ná-
sledně přihrává do náběhu křídelnímu 
útočníkovi, který centruje do pokutové-
ho území 

  Do zakončení jdou oba útočníci a vzdále-
nější křídlo, které zavírá zadní tyč 

  Celé cvičení probíhá na 1 dotek 
varianta B
  Střední obránce nebo polař přihrává kří-

delnímu útočníkovi, který naznačuje po-
hyb za linii, ale vrací se zpět pro přihrávku 
pod řadu 

  Křídelní útočník přebere přihrávku a přihrá-
vá na uvolňujícího se útočníka, který násled-
ně přihraje do křídelního prostoru do tande-
mového náběhu krajního obránce 

  Krajní obránce centruje do pokutového 
území 

  Do zakončení jdou oba útočníci a obě kří-
dla 

KOUČINK: 
  Přesnost a rychlost přihrávek 
  Součinnost 
  Timing 
  Pokrytí pokutového území 
  Řešení zakončení  
  Dohrávání situací 

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení 
po kombinacích v křídelních prostorech 
– herní cvičení 
ORGANIZACE: 
  polovina hřiště pro herní cvičení (počty 

hráček, jak je znázorněno na obr  3),
  v každém krajním prostoru čtverec 8 x 8 m,
  hráčky rozdělené podle postů,
  míče 

POSTUP:
  Cvičení začíná v krajním prostoru 3 na 2 

(střední obránce + krajní obránce + křídlo 
vs krajní obránce + křídlo) 

  Po 3 rychlých přihrávkách následuje rych-
lé přenesení míče přes útočníka a polaře 
na opačné křídlo, kde vytvoříme situaci  
2 na 1 

  Křídelní útočník se uvolňuje s míčem smě-
rem do středu hřiště a otvírá tak prostor 
pro krajního obránce 

  Křídelní útočník ve spolupráci s útočníkem 
řeší situaci 2 na 1, od útočníka přichází při-
hrávka na krajního obránce uvolňujícího 

se v tandemu, který po zpracování míče 
přihrává do pokutového území 

VARIANTY:
  Možnosti řešení v krajních prostorách – viz 

průpravné cvičení 
  Výměna postů (útok/obrana) 
KOUČINK:
  Součinnost všech hráčů 
  Útok
•  pokrytí pokutového území,
•  řešení zakončení,
•  dohrávání situací 

  Obrana
•  nabírání hráček    

2B
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Jak jsme naznačili v Editorialu, tímto číslem se pokoušíme 
otevřít novou obsahovou rubriku zaměřenou na trénink 
brankáře  Jde o redakční test, zda bude o toto velké téma 
v rámci tréninkové přípravy mládeže mezi našimi čtenáři 
zájem  V případě pozitivní reakce jsme připraveni tuto novou 
rubriku postupně rozšiřovat 
Dnešní příspěvek je zaměřen na herní reakci brankáře 
na centrované míče z postranních prostorů a na další činnosti, 
které na ni mohou navazovat 

Brankář 
a centrované míče 
do pokutového 
území Peter 

Bartalský
trenér brankářů 
KFA AC Sparta Praha

Cvičenie 1 (obr  1)

TÉMA: 
Reakcia brankára na centrované lopty 
zakončované streľbou
ORGANIZÁCIA: 
  1 tréner,
  4 brankári, výmena po každej lopte,
  na 2 pozíciách lopta 
POSTUP: 
  Brankár vyhodnocuje pozíciu postavenia 

v bráne podľa hráča s loptou na strane, 
reaguje na hodenú loptu medzi panákov, 
vybieha na center chytá/vyráža + rýchly 
návrat do brány do správneho postave-
nia + reakcia na posunutú loptu zo stredu 
do strany, brankár vybieha, zmenšuje stre-
lecký uhol, zaujíma správne postavenie 
a reaguje na strelu 

VARIANTY:
  Môžeme meniť miesto hodenej lopty 
  Hráč na strede sa rozhoduje  
KOUČING:
  Dôraz na postavenie pri centrovanej lopte 
  Vyhodnocovanie reakcie brankára/vybeh- 

nutie  
  Rýchle prepínanie do správneho postave-

nia po centrovanej lopte/príprava na stre-
lu 

  Vykrývanie streleckého uhla proti strelco-
vi 

Cvičenie 2 (obr  2)

TÉMA: 
Reakcia brankára na centrované lopty 
po zemi2

1
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ORGANIZÁCIA:
  brankári sa točia po každej akcii,
  tréner dáva lopty pred bránu, brankár 

musí reagovať a správne rozhodovať 
POSTUP:
  Tréner posúva loptu spoza panáka k brán-

kovej čiare + center pred bránu, brankár sa 
správne rozhoduje a keď je možnosť chy-
tať loptu pred nabiehajúcim hráčom, tak 
chytá, keď nemá šancu na chytenie, vykrý-
va uhol na prvej tyčke a reaguje na strelu 
nabiehajúceho hráča 

VARIANTY:
  Prvý center pred bránu a brankár má mož-

nosť chytať center 
  Druhý center pred bránu a brankár nemá 

možnosť reagovať na center 
KOUČING:
  Postavenie brankára pri akcii 
  Dôraz na správne rozhodovanie - chytanie 

centrovanej lopty/vykrývanie + strela 
  Správne rozhodovanie pri voľbe zákroku 

Cvičenie 3 (obr  3)

TÉMA: 
Prepínanie brankára do optimálneho po-
stavenia pred streľbou spoza šestnástky 
po centrovaných loptách
ORGANIZÁCIA:
  brankári sa menia po každej akcii,
  3 panáci postavení v priestore pred brá-

nou 
POSTUP:
  Brankár je postavený na strede brány, 

na znamenie zaujíma dobré postavenie 
oproti centrujúcemu hráčovi, ten hádže 
loptu medzi panákov na zadnú tyčku, 
brankár rýchlo reaguje (rýchly presun) - 

dobré rozhodnutie chytá/vyráža + rýchle 
prepnutie do správnej pozície a reakcia 
na strelu spoza 16 m, brankár je priprave-
ný aj na možnú tečovanú loptu 

VARIANTY:
  Môžeme meniť miesto centrovanej lopty, 

aby musel brankár reagovať na vzniknutú 
situáciu 

KOUČING:
  Dôraz na správne postavenie brankára pri 

centrovanej lopte 
  Vyhodnocovanie brankárovej reakcie 

na center presun/chytanie/vyrážanie 
  Rýchle prepínanie 
  Správne postavenie na strelu + dohráva-

nie po vypadnutí lopty 

Cvičenie 4 (obr  4)

TÉMA: 
Nácvik chytenie centrovaných lôpt 
a rýchle zakladanie protiútoku po chytení

ORGANIZÁCIA:
  brankári sa menia po každej akcii,
  3 panáci,
  lopty 
POSTUP:
  Brankár reaguje na posúvanie lopty z jed-

nej strany na druhú v správnom postavení 
+ správna reakcia na center medzi paná-
ky + prepnutie do ofenzívy a založenie 
rýchleho protiútoku rukou na nabiehajú-
ceho hráča 

VARIANTY:
  Založenie rukou na kratšiu vzdiale-

nosť 
  Založenie výkopom z ruky na dlhšiu vzdia-

lenosť 
KOUČING:
  Dôraz na rozhodovanie (chytanie) pri cen-

trovanej lopte  
  Rýchle prepínanie obrana/útok 
  Presnosť a kvalita prevedenia pri zaklada-

ní útoku  

3

4
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Úvod
Kyčel je poměrně hlubokým kloubem 
s dobrým svalovým jištěním a je tedy velice 
nízké riziko její luxace (vymknutí)  Na roz-
díl od ramene má dobrou stabilitu, která 
však v mnoha případech využívá kostěných 
dorazů suplujících funkční svalové jištění  
Dlouhodobě takto situace v mnoha přípa-
dech vede ke vzniku femoroacetabulárního 
impingement syndromu (FAI)  FAI je stav 
charakteristický anatomickými změnami 
v oblasti hlavice či jamky kyčelního klou-
bu, kde se vytváří kostěné výrůstky  FAI se 
velmi často vyskytuje u brankářů, kteří mají 
na kyčelní kloub ve své mechanice zatížení 
vysoké nároky   
Oblast kyčle nejsou jen přední a zadní steh-
no (kvadriceps a hamstring, v lepším přípa-
dě se ještě řeší přitahovače – adduktory), 

o kterých se běžně ví  Hlavní odpovědnost 
za dynamickou stabilizaci nese systém 
rotátorů kyčle, které jsou u fotbalu velice 
často a velice důkladně přehlíženy  Jedná 
se o skupinu svalů na boční straně pánve, 
která jistí pánev proti bočnímu posunu 
a umožňuje její rotaci a/nebo umožňuje 
rotaci volné končetiny  Pokud je tento sys-
tém slabý, vede to k přetížení třísla či chro-
nickým obtížím na vnitřní straně kolenního 
kloubu až se sumačním destrukčním vlivem 
na vnitřní meniskus  
Opakování, kterého není nikdy dost: Aby tělo 
mohlo dobře fungovat, musí být dobře nasta-
vené  Všechny segmenty (části) musí být: 
  dostatečně pružné (flexibilní),
  silné,
  správně zapojené do pohybu (koordino-

vané)  

Kyčelní kloub je velice specifickým místem a nezdráhám se použít 
parafrázi „kyčel je pro fotbalistu totéž, co je ruka pro malíře“  
Nesprávně usazená a nedostatečně stabilizovaná kyčel je prakticky 
jistotou výskytu tříselných tendopatií (bolesti vnitřního a předního 
třísla), lupající kyčle, bolesti v oblasti hýždě, ale také přeneseně 
způsobuje bolesti kolen nebo zad  Dnešní testovací blok konceptu 
Physiobook zaměřený na tuto oblast by tedy po právu neměl 
uniknout vaší pozornosti  

Kateřina
Honová

Kyčelní kloub 
v konceptu 
Physiobook 
–  testování

Fyzioterapie  
a Edukační centrum,  
Brno

1 2

Testování těchto funkcí je náplní Physio-
booku  Testována bude anatomie, flexibili-
ta, síla a koordinace  

ANATOMIE
Postavení dolních končetin v pozici 
podřepu: čelně k zrcadlu se provede po- 
dřep a sleduje se osa kolen  Při optimálním 
provedení jsou kolena v ose a chodidlo je 
v plné opoře  Pokud mají kolena tendenci jít 
do „X“ postavení, testovaný se pokusí srov-
nat je do osy  Pokud se zvedne vnitřní hrana 
chodidel, je test pozitivní  
Praktická poznámka: opora na celém chodi-
dle má přednost před „X“ postavením kolen! 
Profil boků – obr. 1: vestoje se hodnotí 
profil hýždě  Je-li přítomen výrazný propad 
v oblasti boční strany hýžďových svalů, je 
test pozitivní  

Vpadlá hýždě Kolmá pozice kosti stehenní k podložce
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byly v jedné rovině  To je třeba testované-
mu připomenout  Test je pozitivní (nespl-
něn) v případě:
  rozpojení trupu a končetiny – není zacho-

vána rovina,
  propadu kolene směrem dovnitř (do po-

zice „X“),
  výrazné nestability 
Zanožování v pozici vleže na břiše– obr. 6 
a 7: vleže na břiše pokrčit jednu končetinu 
do pravého úhlu v koleni a provést zanože-
ní (zvednutí kolene od podložky)  V testu se 
sleduje pozice holeně – kolmo k podložce 
je test negativní (v pořádku), při vytočení je 
pozitivní (koordinace je porušená)  Testuje-
me obě končetiny  
      
Na závěr znovu připomínám, že neoptimál-
ně zajištěná kyčel vede k výrazně většímu 
riziku zranění nejen v oblasti třísla, zad, ale 
také kolene (včetně poškození menisků či 
předního zkříženého vazu)      

Z D R AV O V Ě D A

Praktická poznámka: správně zajištěná ky-
čel se projevuje kulatým profilem hýždě  
  
FLEXIBILITA
Některé z testů byly uvedeny v předešlém 
článku, tedy je pouze zmíníme  Funkce ko-
lene a kyčle je natolik provázána, že není 
možné tyto segmenty testovat naprosto 
odděleně  
  Přední strana stehna (uvedena ve FaT  

č  4/2019)
  Zadní strana stehna (uvedena ve FaT  

č  4/2019)
  Svaly hruškovité 
  Napínač stehenní povázky (ITB)
  Přitahovače (adduktory)
Svaly hruškovité – obr. 2: test provedeme 
v pozici vleže na zádech, kde je automaticky 
zajištěna kontrola páteře a pánve  Testovaný 
položí kotník jedné nohy na koleno druhé 
nohy, uchopí pod stehnem a přitáhne smě-
rem k hrudníku  Pánev musí zůstat na podlož-
ce, jinak je test neplatný! Stehenní kost spodní 
dolní končetiny je v pravém úhlu k podložce  
Test je pozitivní v případě, že tah v oblasti boč-
ní strany hýždě je po výdrži 20 s stejný jako 
na začátku, tzn  že sval se neprodloužil  
Napínač stehenní povázky (ITB) – obr. 3: 
test se provádí stejně jako test na přední 
stranu stehna, tedy vleže na zádech na la-
vici s přitažením jednoho kolene k hrud-
níku  Místo úhlu v kolenním kloubu však 
sledujeme osu stehenní kosti  Fyziologicky 
směřuje rovně vpřed, při zkrácení ITB smě-
řuje koleno ven  
Přitahovače (adduktory): test provádíme 
v sedu roznožném, kdy je mezi končetinami 
pravý úhel  Správné provedení je napříme-
ný sed na sedacích hrbolech  Sed s ohnutím 
v dolní bederní oblasti je nesplnění testu  

SÍLA
Kyčelní ohybače – obr. 4: ve stoji s rovný-
mi zády položíme jednu dolní končetinu 
na vyvýšenou podložku (židli, lavičku)  Po-

malu končetinu zvednout tak, aby koleno 
bylo výš, než je tříslo  V této pozici setrvat 
po dobu 20 s  Pokud se objeví bolest v třísle, 
třes nebo končetina „sjíždí“ dolů, je test po-
zitivní  Testujeme obě strany  Pozor na za-
kulacení v bedrech, test se musí provést 
izolovaně v kyčli bez souhybu pánve  
Hamstringy: Silový test byl uveden ve FaT 
č  4/2019
Kyčelní rotátory: Test byl uveden ve FaT  
č  4/2019 pod názvem Dřep na jedné noze

KOOORDINACE 
O koordinaci nám již vypovídá test dřepu 
na jedné noze, který byl použit jako test 
síly kyčelních rotátorů  Jako další si uvede-
me kyčelní ohyb a zanožení v pozici vleže 
na břiše  
Kyčelní ohyb (holubička) – obr. 5: vesto-
je na jedné noze je proveden náklon tru-
pu vpřed a zanožení volné dolní končeti-
ny tak, aby osa zad a zanožené končetiny 

3 4 5

6 7

Zanožování v pozici vleže na břiše

Vychýlená pozice kolene při pozitivním testu na ITB Test síly kyčelních ohybačů Test kyčelního ohybu
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Takže, kdo má šanci na výhru? 
Nejjednodušší odpověď, jež mě napadá, 
je: ten, který ví, že ne všechno, co teen-
ageři činí, je jednoznačně nepřátelsky na-
mířeno proti světu dospělých  Bude to ten, 
jenž je ochotný připustit, že i od „těchto 
floutků“ se může něco naučit a nebojí se 
vstoupit do ringu, ve kterém bude muset 
obhájit sám sebe a své životní i trenérské 
postoje  Odvaha je zcela jistě něco, co 
k trénování teenagerů potřebujete, ale 
možná to není to nejdůležitější  Jako hod-
ná sudička s psychologickým vzděláním 
bych vám do vínku nadělila klasickou troj-
kombinaci, s níž se v osobním i profesním 
životě rozhodně neztratíte  Je to láska 
k trénování, víra v sebe i v ty, které tré-
nujete, a naděje, že překážky, jež na vaší 
trenérské cestě zcela jistě budou, nějakým 
způsobem zdárně zdoláte  Síla této kom-
binace se vždycky ukáže ve chvílích, kdy 
se o něco snažíte a nejde to úplně hlad-
ce  A jak každý ví, práce, resp  spoluprá-
ce s dětmi ani s dospělými nikdy neběží 
hladce, a což teprve pak s těmi, kteří už 
nejsou děti, ale ani ještě nejsou dospělí  

Dobrý trenér ve vás vidí, co v sobě nevi-
díte ani vy sami 
John Irving v mé oblíbené knize Svět pod-
le Garpa píše: „Součástí dospívání je pocit, 
že kolem dokola není nikdo, kdo by se člo-
věku natolik podobal, aby mu rozuměl “ 
A proto se našich kluků často ptám, jaký by 
podle nich měl být trenér, s jehož pomocí 
by mohli dosáhnout toho, co si přejí  Tady 
je pár odpovědí: „který mě nutí pracovat 
naplno, náročný, přísný, mohl by pochvá-
lit, zábavný, důsledný, co umí motivovat, 
umí povzbudit i zkritizovat,  je s ním leg-
race, profesionální, aby nám dal zabrat, 
aby řekl, jak to udělat líp, aby moc neřval, 
kamarádský, potřebuju mu důvěřovat, má 
dobrý vztah k týmu, má autoritu u hráčů, 
aby uměl dát důraz na práci, měl by mít 
ambice, měl by umět pracovat s týmem 
i jednotlivcem, aby měl o nás zájem, tý-
mový, aby s námi mluvil, pochválil, trpěli-
vý, pohodový, kritický, sympatický, když je 
potřeba, seřve, stará se o nás, náročná pří-
prava, co dokáže podpořit, když se nedaří, 
dá zpětnou vazbu, hodný, ale umí i zařvat, 
vtipný, aby mi pomohl se zlepšovat, upřím-

V minulém příspěvku jsem se rozloučila větou: „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 “
Tak tady je  

Jak se rodí 
bojovník?

ný, spravedlivý, férový…“ Slova, která jsem 
zvýraznila, se objevují v odpovědích nej-
častěji a bývají na prvních místech 
Řeknete si, nic překvapivého  Možná i ně-
kdo namítne, že jsou dost chytří a mazaní, 
aby věděli, jak mají odpovědět  Ano, jsou 
dost chytří, aby věděli, že pokud chtějí ně-
čeho dosáhnout, musí pro to sami hodně 
udělat a bude se jim hodit pomoc někoho, 
komu věří  To vědí! A to, že se jim možná ně-
kdy nechce, protože se cítí unavení, nemají 
náladu nebo je rozptyluje a zajímá víc něco 
jiného, než by mělo, je přece také jasné  
I přesto, že teenageři mají své ambiciózní 
sny, stále většinu z nich někde ve skrytu duše 
trápí pochybnost o možnosti jejich splnění  
I když se to často zuby nehty snaží zamasko-
vat  Nezřídka byli a někdy ještě i jsou lacině 
utvrzováni v tom, že to v jejich životě půjde 
hladce a bezbolestně a že nic není nemožné  
Ale pokud nejsou hloupí, a oni hloupí ne-
jsou, pak vědí, že cesta ke splněným snům 
není lehká  Vstoupí-li do jejich života nároč-
ný trenér, který se nebojí nastavit jasná pra-
vidla i trvat na dohodnutých podmínkách 
vzájemné spolupráce a který jim umí ukázat, 
že šanci uspět mají, že mu na nich záleží, 
a přitom jim nemaže med okolo pusy, bývá 
tím, komu dají ve svém světě pevné místo  
Na rozdíl od nich samých, kteří si nevěří, by 
trenér měl být nejen tím, kdo věří jim, ale věří 
i sám sobě! Stává se tak pevným bodem, jenž 
v tuto chvíli hledají  Tady se skrývá tajemství, 
proč bývá trenér tou jimi často jedinou uzná-
vanou dospělou autoritou 
Schválně jsem si půjčila do nadpisu zná-
mý citát, že dobrý trenér je ten, jenž 
ve vás vidí, co v sobě nevidíte vy sami  Při 
spolupráci s teenagery je toto vizionářství 
rozhodně víc než důležité, protože větši-
na z nich vám bude ukazovat svou vnitřní 
rozpolcenost, jež bude zkoušet vaši tre-
nérskou trpělivost i pevnost vašeho pře-
svědčení, které zatím vychází jen z vaší 
trenérské intuice, že v tomhle klukovi pře-
ce jen něco je  A to i přesto, že to zatím 
nikdo nevidí, a kromě vás ani necítí   

Umění mlčet
Říká se, že nejdůležitější trenérskou do-
vedností je komunikace  Víme, že nejde 
jen o to umět mluvit, ale i o to umět dru-

Marta 
Boučková
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hým naslouchat, tedy vnímat a skutečně 
poslouchat, co se nám snaží říct  V obou 
těchto oblastech se otvírá prostor pro 
naše nekonečné zdokonalování té strán-
ky komunikace, kterou tak trochu upo-
zaďujeme díky naší vrozené tendenci 
k extroverzi nebo introverzi  Ale aby to 
nebylo s tou komunikací až tak jednodu-
ché, je třeba zmínit ještě jednu dovednost 
– umění mlčet  Schválně píšu „umění ml-
čet“  Protože správně volené mlčení má 
v mezilidské komunikaci velmi význam-
né místo  Nestalo se vám v životě, že vás 
daleko víc nakoplo mlčení než květnaté 
povzbuzování kořeněné pozitivitou nebo 
negativitou? Jsem přesvědčená, že právě 
u puberťáků má „dobrá práce s mlčením“ 
své nepostradatelné místo stejně jako for-
mulace „…no, jak myslíš   “
Mlčení dospělého ve správné chvíli nabízí 
dospívajícímu prostor, s jasným vzkazem: 
zamysli se, klidně konej podle svého pře-
svědčení, ale nes si za to zodpovědnost  
Teenagerský mozek má dost práce sám se 
sebou a když dostane chvíli klidu, aby se 
zamyslel a urovnal si myšlenky, rozhodně 
mu to nebude na škodu  Není třeba zdů-
razňovat, že i tohle se člověk musí učit 
a že začátky mohou být a jsou krušné  Ale 

bez zkoušení a bez tréninku se nic nenau-
číte, to ví přece každý   

Umět přiznat chybu  
Teenageři chtějí trenéra, jenž má jejich 
uznání, úctu, obdiv, zkrátka respekt  
A pokud u nich trenér budí respekt, o to 
víc stojí i oni sami o to, aby je trenér re-
spektoval  Jen máloco se v tomhle věku 
vyrovná pocitu, když cítíte respekt od ně-
koho, koho ctíte a koho si vážíte pro jeho 
lidské i odborné kvality  Ale získat respekt 
u superkritické party, v jejímž ontogene-
tickém programu je všechna pravidla 
zpochybňovat a podrobovat kritice, je 
rozhodně výzva! Trenéra v teenagerských 
kategoriích čeká nejen mnoho šťoura-
vých otázek, demagogických závěrů, 
na které nikdy nebude mít „ty správné“ 
odpovědi, ale i mnoho neočekávaných 
situací, jež ho nejen zaskočí  Občas bude 
muset uznat i svou chybu, prohru nebo 
prostě fakt, „že ho dostali“  Teenageři 
tohle nekompromisně prověřují přede-
vším u těch dospělých, kteří se je snaží 
vychovávat a vzdělávat  Umění přiznat 
chybu a umění prohrávat se proto stává 
další nezbytnou trenérskou dovedností  
Chceme odvážné hráče, kteří se nebojí 

bojovat, dokážou zariskovat a umí být 
kreativní  Bojovník, jenž se nedá zastrašit 
a pokouší se překročit zaběhnuté hrani-
ce, se rodí právě teď  Moudrý trenér tohle 
ví, a dokonce s tím počítá  Nepromarní 
příležitost, pokud taková situace nasta-
ne a on je konfrontován se svým omylem 
nebo se svou nedostatečností, aby svým 
svěřencům ukázal, jak se k tomu postavit  
Vždyť jak již bylo řečeno, netrénuje „už je-
nom děti“, ale ty, kteří pozvolna vstupují 
do světa dospělých a kteří se už i v tom-
to světě občas začínají etablovat  Tady se 
často skládá zkouška z dospělé velkory-
sosti a životního nadhledu, kterou úzko-
prsé a přebujelé ego nikdy nemůže složit  
Teenager touží po rovnocenném partner-
ství s těmi, kterých si cení  A v rámci svých 
možností se o to intenzivně snaží  A snaží 
se tak, jak mu jeho teenagerovský mozek 
umožní… Proto se dá s trochou nadsázky 
parafrázovat „koho teenager miluje, toho 
teenager trestá“   Ale ne, není to tak zlé, 
jde jen o prastarý proces učení, v němž 
zdánlivě není jasné, kdo koho učí, přes-
něji řečeno trénuje  Je to dynamická „in-
teraktivní týmovka“  Trénování teenagerů 
prostě není pro sraby  Ale co je vlastně 
v životě pro sraby?   
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I když obě profese mají stejný název a sport 
je původní inspirací pro životní (a pracovní) 
koučink, pracuje každá s jinými východisky 
a principy  Samotná činnost i dlouhodobý 
záměr se od sebe často liší 
Asi by to nevadilo, pokud by nedochá-
zelo k matení potenciálního klienta, ze-
jména pokud má již nějaké zkušenosti 
z jedné či druhé strany  Také si myslím, že 
obě strany trpí vzájemným nepochope-
ním, až despektem, a přitom by se mohly 
vzájemně, ve prospěch svůj i klienta, in-
spirovat 
Situace je navíc zkomplikována i faktem, 
že se na trhu vynořila řada poskytovatelů 
poradenských či lektorských služeb, kte-
ří se rozhodli využít atraktivního názvu 

a své služby, netvrdím, že nekvalitní, po-
skytují pod názvem koučink 
Proto jsem se rozhodl popsat hlavní roz-
díly mezi sportovním a životním koučin-
kem 
Jsem si vědom řady zjednodušení, ale 
snažil jsem se spíše vystihnout podstatu  
Používám slovo klient místo sportovec 
nebo člověk a pod klientem si můžete 
představit jednotlivce i tým  Sportovním 
koučinkem myslím práci sportovního tre-
néra, který je sportovní veřejností a no-
vináři často označován jako kouč  Pod 
termín životní koučink zahrnuji všechny 
specializace, od manažerského, kariéro-
vého, projektového až po vztahový kou-
čink 

Pojem koučink a jeho slovní ekvivalenty se v komunikaci 
v našem životě vyskytují velmi často, a to nejen ve sportu  
Fotbal není výjimkou  Autor tohoto příspěvku se zamýšlí 
nad rozdíly mezi sportovním a životním koučinkem, k čemuž 
má velké množství nabytých odborných zkušeností  Šíření 
základních principů životního koučinku je to, co ho inspiruje 
a naplňuje v jeho pozici profesionálního kouče  Pomáhá mu 
k tomu řada níže uvedených zkušeností, včetně těch, jež získal 
v programu „Chytrý kouč“, který organizoval pro sportovní 
trenéry v rámci Fotbalové školy Třebíč  

Koučink ve sportu 
není totéž, co 
životní koučink

Základní rozdělení nabízím sportovním 
příměrem
Sportovní kouč pomáhá například tenisto-
vi zlepšovat jeho výkonnost přímo na teni-
sovém kurtu a tenisu musí velmi dobře ro-
zumět  Svému klientovi nabízí hodnocení, 
rady a určuje směr dalšího postupu 
Životní kouč si s tenistou popovídá na lavičce 
vedle kurtu nebo v klubovně a bude mu klást 
řadu otázek k přemýšlení, například proč hra-
ješ tenis, co je tvým cílem, jaké jsou tvé silné 
stránky, v čem se chceš zlepšovat nebo co 
budeš dělat, až hrát nebudeš  Tenisu rozu-
mět nemusí, protože se zaměřuje na rozvoj 
osobnosti, nikoliv na zlepšování techniky, 
taktiky nebo strategie  Svého klienta nehod-
notí, ani mu neradí, ale nutí ho přemýšlet 
a hledat vlastní cíle, postupy a řešení 

ŠEST HLAVNÍCH ROZDÍLŮ:
1. Expertiza
Sportovní kouč je expertem na oblast, 
ve které působí, a pozorováním činnos-
ti klienta dokáže pojmenovat, kde klient 
dělá chyby, a často umí ukázat, co a jak by 
mělo vypadat 
Životní kouč je expertem na koučink 
(na to, jaké otázky položit a kdy) a snaží 
se posílit sebereflexi klienta, tak aby byl 
schopen „vidět” oblasti, které mu brání 
v dalším rozvoji  Pokud se klient rozhod-
ne pro změnu, kouč s využitím dobře for-
mulovaných otázek pomáhá stanovit cíl 
této změny, popsat východiska a hledat 
možnosti k dosažení cíle 
 
2. Zodpovědnost za výsledek
Sportovní kouč zodpovídá za výsledky 
svého klienta  Díky své expertize je auto-

Michal 
Ondráček
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maticky vnímán jako autorita, která často 
rozhoduje za klienta, a zodpovědnost za vý-
sledky je pak téměř samozřejmým předpo-
kladem 
Životní kouč zodpovídá za proces koučinku 
(jak „chytře” se ptá), ale nepřebírá zodpo-
vědnost za klientova rozhodnutí, tím pá-
dem ani nemůže přijmout zodpovědnost 
za jeho výsledky 

3. Plán
Sportovní kouč má komplexnější náhled 
na to, kam by se klient měl posunout, 
a tomu přizpůsobuje jednotlivá setkání  
Jinými slovy sestavuje plán postupu, prů-
běžně jej kontroluje, vyhodnocuje a zadává 
klientovi konkrétní úkoly 
Životní kouč svými otázkami pomáhá klien-
tovi, aby si udělal jasno v tom, kam se chce 
posunout a jakých konkrétních cílů chce do-
sáhnout, včetně způsobů, jak si bude prů-
běžně sledovat svůj pokrok a co bude dělat 
v případě odchylky od plánu  Plán postupu 
i jeho průběžné vyhodnocování je v rukách 
klienta 

4. Sledování trendů
Sportovní kouč sleduje moderní tren-
dy ve svém sportu a integruje je do své 

práce s klientem  Dokáže tak svému kli-
entovi předávat další nové informace 
a postupy 
Životní kouč sleduje moderní trendy v kou-
činku a integruje je do své práce  Svému kli-
entovi tak může nabízet další způsoby, jak 
se dívat na sebe, své cíle a jak hledat vari-
anty řešení pro postup k cíli  Zodpovědnost 
za rozvoj v oboru klienta ponechává plně 
na klientovi 

5. Praxe
Sportovní kouč mimo jiné získává respekt 
tím, že má za sebou významné úspěchy 
v daném sportu, a ideálně také tím, že pra-
coval s úspěšnými sportovci 
Životní kouč si udržuje odstup od témat 
svých klientů, aby nepodléhal nutkání 
nabízet expertní rady a dokázal klást 
účinné otázky  Získává respekt tím, jak 
rychle se mu podaří „nastartovat” svého 
klienta a jak rychle se jeho klient stává 
sebevědomým a samostatně se rozví-
jejícím jedincem  Životní kouč je hrdý 
na výsledky svých klientů, ale díky přís-
nému pravidlu diskrétnosti se nemůže 
„pochlubit” konkrétními jmény nebo 
cíli, kterých se jeho klientům podařilo 
dosáhnout 

6. Délka spolupráce
Sportovní kouč pracuje spíše s menším po-
čtem klientů a dlouhodobě (v řádech měsí-
ců až let) 
Životní kouč má mnohem kratší „smlouvy” 
(v řádech týdnů až měsíců), a tím pádem se 
během své kariéry může postupně věnovat 
velkému počtu klientů 

SHRNUTÍ
Toto jsou hlavní rozdíly, které mi připadají pro 
popis obou profesí dostatečně výstižné  Určitě 
je možné nalézat další, ale ve prospěch struč-
nosti a srozumitelnosti zde s výčtem končím 
Rozhodně nemám v úmyslu tímto článkem 
naznačovat, že jedna či druhá profese to dělá 
správně a ta druhá špatně  Jsou to spíše dvě 
různé profese se stejným názvem  Také znám 
řadu koučů (a ještě více jich neznám), kteří se 
již vzájemně inspirovali a s úspěchem použí-
vají principy, postupy a nástroje obou profesí 
a pro které již výše uvedené rozdělení ne-
platí  Hlavním záměrem článku bylo pomoci 
otevřít vzájemný dialog, začít hledat syner-
gie a přemýšlet o spolupráci a také přispět 
k osvětě současných i budoucích klientů 
O tom, jak by takové synergie mohly vypa-
dat a fungovat (a některé již fungují), zase 
někdy příště    
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Panel č. 4: 
High Performance prostředí v austral-
ském fotbale a evropském ragby; Chris 
Scott, Geelong Cats, Dan McFarland, Ulster 
Rugby 
Moderátor: Steve Gera, Gains Group 

Dva hlavní trenéři, dva bývalí hráči, dva po-
dobné sporty, australský fotbal a ragby, dva 
kluby, každý na jiném kontinentu. Jedno 
společné téma: co se skrývá za prostředím, 
ve kterém se rodí špičková výkonnost.

Chris Scott z Geelong Cats, zástupce 
Australského fotbalu, a Dan McFarland 
z Ulster Rugby v Severním Irsku prožíva-
jí podobný příběh  Po úspěšné hráčské 
kariéře se postupně propracovali do rolí 
hlavních trenérů  Měl jsem příležitost jim 
naslouchat na panelu konference Leade-
rs, tematicky zaměřeném na trenérskou 
profesi a rozvoj trenérů  Na otázku, kdy 
se u nich zrodila láska k trenérské profesi, 
oba odpověděli, že začátky jsou v jejich 
hráčské kariéře  Milovali hru a identifiko-

vali se se sportem, kterému se snažili dát 
to nejlepší, co mohli, a on jim to vracel tím, 
že mohli být součástí něčeho většího, než 
jsou oni sami  Důležitá byla také vítězství 
přinášející emoce z uspokojení a spolu-
hráči, s nimiž mohli emoce sdílet  Za pod-
statnou oba rovněž uvedli příležitost 
pracovat v týmu a pro tým  Za naprosto 
zásadní a zároveň velmi těžké označili ob-
dobí po hráčské kariéře  Přechod od sta-
vu, kdy vás všichni opečovávají, do situa-
ce, kdy v roli trenéra máte odpovědnost 
za všechny hráče a realizační tým, je velká 
změna, na kterou nebyli dobře připraveni  
Jejich hnacím motorem byla opět láska 
ke sportu, kterému se věnovali  Chtěli mu 
pomoct vybudovat lepší prostředí, para-
doxně něco, čemuž jako hráči často i svý-
mi postoji bránili, protože upřednostňo-
vali sami sebe před týmem  Záhy poznali, 
že v trenérské profesi je obtížné a zároveň 
důležité kontrolovat své emoce  Nesmíte 
je úplně potlačit, ale pracovat s nimi uvá-
ženě a efektivně  To, co platí na jednoho 
hráče, nemusí nutně být efektivní v ko-
munikaci s druhým  Podobně tomu tak 
je při kontrole vašeho chování, emoce by 
nad ním nikdy neměly převzít kontrolu  
Tlumí logický úsudek  Na druhou stranu 
jsou emoce kořením hry a součástí cho-
vání  Naším úkolem je najít správnou rov-
nováhu  Pro Chrise Scotta byla v období 
přechodu do pozice hlavního trenéra dů-
ležitým faktorem dlouhodobá komunika-
ce se svým vzorem, mentorem, nejlepším 
trenérem v Australském fotbale  Na zákla-
dě jeho trenérských zkušeností, svých zís-
kaných poznatků a hráčských zkušeností 
si vytvořil čtyři základní ukazatele, které 
byly jeho vodítkem na začátku trenérské 
kariéry: 
  budování kontaktů, jejich propojování 

a udržení, včetně sdílení informací, 
  poznat všechny své spolupracovníky, včet-

ně hráčů, manažerů a trenérského týmu,  
  rozpoznat, zda je jejich hlavním hnacím 

motorem vášeň nebo něco jiného, případ-
ně co; vášeň je sestrou posedlosti, která, 
když je dobře zaměřena, může člověka 
přivést na absolutní vrchol jeho možností,

Z K U Š E N O S T I  Z E  Z A H R A N I Č Í

Před námi je druhá část poznatků z Leaders Sport Perfomance 
Summit v Charlotte  Tři panely, různorodí řečníci i témata, 
od armády přes ragby, australský fotbal až po baseball  Jeden 
společný jmenovatel: vysoká výkonnost a prostředí, ve kterém 
se rodí  Pokud máte zájem, první část poznatků najdete 
ve druhém letošním vydání časopisu Fotbal a trénink  

To hlavní  
z Buzz City II

Michal 
Ježdík
Sportovní ředitel ČBF  
a člen výkonného výboru ČOV

Panel 4





FOTBAL A TRÉNINK 3/2020     37

Z K U Š E N O S T I  Z E  Z A H R A N I Č Í

  při poznávání lidí se zaměřit nejen na IQ 
(znalosti a vědomosti), ale stejně tak 
na EQ (emoční kvalitu a ochotu s ní pra-
covat)  EQ je často tím faktorem na misce 
vah, jenž dostane hráče a kolegy na vaši 
stranu  

Dalším navazujícím nekonečným pro-
cesem je kultivace prostředí, v němž se 
rodí špičková výkonnost  Každodenním 
chlebem tohoto prostředí jsou vítězství 
i porážky, chvála i kritika, potlesk a pís-
kot, negativní i pozitivní emoce  Je to také 
pracovní strategie vedoucí k podpoře ta-
lentu při dosahování jeho potenciálu  Pro 
trenéry je to rovněž nekonečný proces 
vzděláváni se a komunikace, které nekon-
čí na úrovni klubu, ale mají přesah do celé 
ligy a sportovního prostředí  Když se s tím 
vším ztotožníte, zjistíte, že jedním z klíčo-
vých pilířů je nastavení standardů  Nestačí 
je vymezit pouze ve vašem klubu, v lize, 
ale ideálně v celém sportovním prostředí  
Všichni by si měli uvědomit, že ačkoli jsou 
soupeři na hřišti, v konečném výsledku 
jsou partnery, kteří budují společný pro-
dukt  Dojdete do stavu, kdy zjistíte, že je 
málo, aby standardy fungovaly pouze 
v utkání na hřišti mezi dvěma kluby  Vy-
cházet z nich musí celá liga, všechny týmy  
Být součástí špičkové úrovně vyžaduje 
nastavit vysoké standardy  Některé z nich 
jsou poháněny samotnými hráči, některé 
trenéry a kouči a některé zase manaže-
ry  Každý přináší jinou odpovědnost, aby 
společně vytvořili kompaktní celek, jehož 
cílem je být tak dobří, jak jen můžeme 
být!                                                                                                                 
Oba koučové se shodli, že autokratický 
přístup nevytvoří dobré prostředí pro 
hráče generace Z (lidé narození od po-
loviny 90  let 20  století do současnosti)  
Ta vyžaduje a potřebuje mnohem čas-
těji dostávat odpověď na otázku „Proč?“  
Velmi těžké to může být ve sportovních 
hrách podobných ragby a australskému 
fotbalu, kde pracujete s větším počtem 
hráčů, jejichž věkové rozmezí je 17-35 
let  Není výjimkou, že v týmu komuniku-
jete se třemi generacemi hráčů a realizač-
ním týmem  Pro konečnou soudružnost 
je důležité vyslechnout každého z nich, 
znát jejich názor, pochopit jejich potřeby 
a najít průsečík mezi jejich osobními cíli 
a cílem týmu  Stejně tak je důležité jim 
vysvětlovat věci v souvislostech  Snáze se 
s nimi ztotožní  Jednou z možností, jak to 
zvládnout, je pracovat s různými meto-
dami a didaktickými styly, včetně snahy 
o individuální přístup  Metoda „one size 
fits all“ (na každého stejný metr) na špič-
kové úrovni nefunguje, nebo funguje 
málokdy a málokde a jen krátkodobě                                                                                                                        
Vytvořit nové prostředí s týmem hráčů 
a trenérů, kteří byli v klubu před vámi, 
je složité  Lepší příležitost ke změnám 
se nabízí, když odejde více lidí, a naopak 
více nových přijde  Důležité jsou změ-

ny na všech úrovních, v hráčském kádru, 
v realizačním týmu i v managementu  Pak 
je důležitá trpělivost  Úspěch se nedosta-
ví ze dne na den  Nejprve budou úspěš-
ní jednotlivci, pak tým, až nakonec celá 
organizace  Chris a Dan nám doporučují, 
abychom byli připraveni na to, že předsta-
vy se budou lišit od reality  I proto jsme 
společně na závěr panelu vytvořili několik 
doporučení, která nám pomohou zvlád-
nout období přestavby prostředí směřují-
cího k vysoké výkonnosti: 
  určit směr a vysvětlovat, že věci se nezmě-

ní hned, je to běh na dlouhou trať, 
  vysvětlovat, proč to tak je, proč se věci 

mají dělat, jak se požaduje, postupně do-
stat většinu na svou stranu, 

  být jasný a konzistentní v názorech, 
  pracovat s rolemi; ne každý může být lídr, 

mějte ale na paměti, že všichni by jím rádi 
byli,                   

  nastavte standardy a chovejte se podle 
nich 24/7, 

  buďte připraveni, že se objeví hráči, kteří 
vše chápou jako „single player“, ale nero-
zumí spojení s týmem, 

  důležití jsou zkušení a klíčoví hráči, oni 
uskutečňují ideje, které společně vytvořili 
hráči a trenéři   

Kritickým místem je vysvětlovat všechno 
a všem  Pochopení souvislostí se jeví jako 
velmi důležité  (Je nutné si uvědomit, že 
v ragby trenér nesedí na střídačce, ale je 
v hledišti, a tím pádem jeho vliv na druž-
stvo v utkání je minimální  I proto se pěstuje 
v hráčích a v týmu samostatné rozhodová-
ní, včetně vyjadřování se ke konceptu hry, 
taktikám a strategiím pro utkání či turnaj; 
poznámka autora)  

BODY K ZAMYŠLENÍ:
•  Kontrolujte svoje emoce: I když nejste 

dobrým poraženým (který trenér je?), 
zamezte průchodu svých negativních 

emocí, obzvláště před hráči  Je opravdové 
umění najít správný trik, abyste tyto situa-
ce zvládali   

•   Souvislosti jsou zásadní: Jako trenér 
musíte pochopit, v jakých souvislostech 
je každé rozhodnutí učiněno  A jako lídr je 
musíte posoudit dřív, než podle nich bu-
dete jednat  Nejsou to sportovci, kteří jsou 
jiní  Jiné jsou souvislosti 

•  Soudržnost jako jedna z klíčových 
vlastností: Ideální situace je, když hráči 
souhlasí s filozofií trenéra a vše funguje 
hladce  Avšak buďte obezřetní a ujistěte 
se, že hráči jsou se senior leadershipem 
v souladu a že se s ním ztotožnili  

•   Rovnováha síly: Klademe na hráče příliš-
nou zodpovědnost, aby zjistili, co je dobré 
a co ne? Hráči mohou být po prohraném 
utkání na rozpacích  V takovém případě 
jako lídr a trenér musíte vědět, kdy je po-
vzbudit a dodat jim sílu  

•   Úspěch pomáhá v budování kultury: Vy-
užijte pozitivní vlny po vítězstvích, v této 
chvíli se pravidla kultury klubu „zakořeňu-
jí“ nejlépe 

Panel č. 5: 
Bez parity: Výběr a trénování elitních pi-
lotů a velitelů pro velení během zvlášt-
ních operací; Generálmajor Dan Caine, ře-
ditel speciálních programů a útvaru obrany 
US Air Force

Je to zvláštní pocit, když proti vám stojí 
muž v uniformě US Air Force s hodností ge-
nerálmajora, Dan Caine, ředitel speciálních 
programů a útvaru obrany US Air Force. 
Díky klidné síle, která z jeho mluvy a řeči 
těla vyzařovala, jsem se cítil bezpečněji. 
Stejně tak jsem se ale častěji kontroloval, 
jestli sedím rovně, zda mám lopatky k sobě 
a hrudník vpřed. Určitě jsem nebyl sám, 
kdo se tak cítil.
Ještě více jsem zpozorněl během jeho krát-
kého představování: stíhací pilot, důstojník 

Panel 5
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speciálních bezpečnostních sil USA, absol-
vent vojenských škol pod patronací Air Force 
a programu White House Fellows, jednoho 
z nejprestižnějších amerických programů 
pro leadership a veřejné služby, včetně roč-
ní stáže v Bílém domě, podnikatel, investor 
a v neposlední řadě otec  Ve vzduchu v roli 
pilota stíhačky F-16 strávil 2 800 hodin  Sta-
čilo už jen dodat: „Pohov, volno, sedněte si, 
prosím, poznámky povoleny “
Nejdůležitějším článkem americké armády 
jsou lidské zdroje  Tomu jsou přizpůsobeny 
mechanismy náboru, výběru, vzdělávání 
a začleňování (inkluze)  Při rekrutování no-
vých adeptů narážejí na problém, že pouze 
1 % občanů Spojených států má nějakou 
vazbu k US Army  Základní kritéria náboru 
jsou tato: 
  trénovatelnost – zde je kladen důraz 

na vlastní názor, vyhodnocení rizik a finál-
ní rozhodnutí na základě znalosti prostře-
dí a svého týmu („navigate by your opini-
on“)  Na druhou kolej postupně odsouvají 
rozhodování podle předem určených po-
stupů („navigate by compas“), výjimkou 
jsou například krizové situace při řízení 
letadel, 

  odolnost – v několika vrstvách implemen-
tují program na zlepšení fyzické, mentální 
a fyziologické odolnosti; jejich cílem je 
dostat každého na jeho osobní maximum 
na základě individuálního přístupu,

  vhodnost, ve smyslu začlenění do útvaru 
– mají speciální program („360“), během 
něhož mentor často pracuje 1 na 1 s re-
krutem zařazeným do programu; klíčové 
je zjistit, jak se lidé chovají ve stresových 
situacích, hledají emotivní charakter, ale 
emočně stabilní! 

Od začátku vysvětlují, v čem vidí rozdíl mezi 
„být součástí armády“ a „pracovat pro ar-
mádu“  Jejich cílem je sloužit, poskytovat 
servis  I proto je nedílnou součástí rozvoje 
kontinuální hodnocení leadershipu (vede-
ní)  Rovněž stále vyhodnocují akceptova-
telný risk  Proč se velitelé rozhodli pro ten či 
onen postup, zda vzali v potaz, co se mohlo 
stát s lidmi zapojenými do akce  Po kaž-
dém cvičení a vojenské operaci organizují 
sezení s názvem „war in the middle“  Velitel 
operace sedí ve středu kruhu, kolem něj je 
shromážděno 30 lídrů jednotek  Velitel od-
povídá v rychlém sledu na otázky týkající se 
rozhodovacích procesů  Cílem je najít hrani-
ci bezpečného risku  
Nábor a výběr nových rekrutů je velmi so-
fistikovaný a dlouhý proces  Důkazem jsou 
i například několikadenní vstupní poho-
vory, jejichž cílem je poznat potenciálního 
kolegu ze všech stran  Kdo to opravdu je? 
Setkání vedou interní i externí specialisté, 
včetně důstojníků se zkušenostmi z praxe  
Očekávaným cílem není najit mladého do-
konalého velitele, ale vybrat člověka, jenž 
má ty nejlepší předpoklady se jím v bu-
doucnu stát  Vybrat bojovníka, který má 
vlastnosti jako pokora, důvěryhodnost, 

přístupnost, odolnost, kolegialita, IQ (inte-
ligenční kvocient) a EQ (emoční kvocient), 
sebejistota, nesobeckost  Nehledají ni-
koho s vlastnostmi jako sebestřednost, 
zviditelnění sebe sama (uznání důležitější 
než výkon), průměrnost bez snahy se zlep-
šovat, nízký intelekt, zvýšená agresivita, 
nedostatek upřímnosti  Standardní ces-
ta od náboru po začlenění do týmu je 
rozčleněna do několika fází  Pro vstupní 
pohovory a jejich posuzování je vyhraze-
no 7 dní, pro samotný výběr pak dalších 
14 dní  Blokový výcvik a získání základních 
dovedností trvá 6 měsíců až 1,5 roku, v zá-
vislosti na požadovaných dovednostech  
Pro přechod do života týmu je vyčleněno 
6 měsíců, samozřejmostí jsou následné 
průběžné prověrky a školení, stejně jako 
kontinuální hodnocení  Podobně jako 
sportovní či obchodní organizace musí 
i armáda čelit výzvám  Mezi ty nejdůle-
žitější v současné době patří: únava lidí 
i techniky vzhledem k 19leté účasti ve vál-
ce, chyby, ze kterých je nutné se poučit 
a vyvodit důsledky, vydání mnoha knih, 
dobrý potenciál lidí, ohrožení značky „ar-
máda“  Na základě průběžných hodnoce-
ní dospěli k několika zjištěním, pravdám  
Lidé jsou důležitější než technika a kvalita 
je důležitější než kvantita  Speciální jed-
notky (SOF) nemohou být masivní produk-
cí a nemohou vznikat až po mimořádných 
událostech, většina speciálních operací 
nevyžaduje jejich pomoc  

BODY K ZAMYŠLENÍ:
•  Přístup: Boj  Nábor  Posouzení  Výběr  Tré-

nink  Není to o tom, kdo má pravdu, je to 
o tom, co je správné 

•  Nastavení mysli pro rozvoj: Každý chy-
buje  Důležitou součástí je to, zda si chybu 
přiznáme, zda jsme schopni sebereflexe  

•  Vysoké standardy: Jaké vlastnosti hledá-
me? Pokoru, důvěryhodnost, přístupnost, 
odolnost, konzistentnost, kolegialitu, IQ & 
EQ, sebevědomí, nesobeckost  

•  Odolnost: Nastavili jsme scénáře tak, aby-
chom zjistili, jak se lidé vypořádají s krizo-
vými situacemi  

•  Reakční doba: Důstojníci dostávají hod-
nocení svého leadershipu  Zjišťujeme, jak 
reagují, když se musí vypořádat s dilema-
tem, jak analyzují riziko  Hledáme jejich 
motivaci pro službu v armádě, jejich tou-
hu sloužit  

•  Leadership (vedení): Je nutností na kaž-
dé úrovni 

•  Komunikace: Je mnohem efektivnější, 
když lidé informace vnímají více smysly 
– sluch, zrak, pocit  Pouhý sluch je méně 
efektivní  

•  Respektujte Razinova pravidla: Poznej-
te vstupní parametry, eliminujte proměn-
né, buďte proaktivní, ne reaktivní, je nut-
né naslouchat – procesovat – porozumět, 
když máte pochybnosti, ihned reagujte  

•  Odpovězte si na otázku: Čím chcete být 
a co pro to chcete udělat?

Panel č. 6: 
Jednotná High Performance: Zvyšování 
mezioborové práce & spolupráce v rámci 
vašeho týmu; Adam Beard, Chicago Cubs, 
Moderátor: Angus Mugford, Toronto Blue 
Jays

Chicago CUBS je profesionální baseballo-
vý klub, který byl založen v roce 1876. Má 
144letou historii. Kdokoliv do klubu při-
jde, musí si zákonitě položit otázku, zda 
také přispěje k rozvoji úspěšné značky 
a jaký bude jeho první krok. Možností je 
okopírovat zvolený model některé orga-
nizace z NFL, NBA či MLB, nebo vytvořit 
svoji vlastní cestu. Adam se rozhodl pro 
druhou možnost.
V první fázi své mise se zaměřil na ana-
lýzu úspěšných sportovních organizací, 
včetně jiných sportů  Stejně tak ale trávil 
hodně času s lidmi ze sportovního úse-
ku CUBS, aby s nimi diskutoval na téma, 
kudy jejich cesta v oblasti performance 
půjde dál  Všechna oddělení investovala 
hodně času do porovnávání svých metod 
s metodami podobných úseků v jiných 
klubech, v různých sportech  Cílem bylo 
vyvarovat se časté chyby objevovat ob-
jevené  Důležité informace získali na uni-
verzitách, jejichž sportovní úseky jsou 
úzce spojeny s výzkumnými odděleními 
a naopak  Velmi daleko jsou také v oblasti 
sportovního výkonu AIS (Australský insti-
tut sportu) a UK Sport (vládní agentura) 
a jeho English Institute of Sport  Obě in-
stituce, včetně mnoha amerických klubů 
v profesionálních soutěžích monitorují 
sportovní výkon z různých úhlů pohledu 
(např : kondiční aspekt, biomechanika 
pohybu, fyziologie, psychologie a další)  
Pro Adama bylo důležité vytvořit v CUBS 
a ve všech jeho spolupracujících klubech 
interní vzdělávací systém  Ze svých zku-
šeností z Austrálie věděl, že tamní a ev-
ropští trenéři jsou součástí vzdělávacího 
systému, který se opírá o licenční systém  
Ve Spojených státech je prioritou pocho-
pení hry  Na základě získaných podnětů 
se zrodila vize a její konkrétní kroky rea-
lizace, včetně kontrolních mechanismů  
Druhým krokem byla implementace 
konkrétních kroků do praxe  Hodně času 
bylo potřeba věnovat představování mise 
a vysvětlování jednotlivých kroků, včet-
ně předpokládaných výsledků  Informa-
ce bylo potřeba dostat do všech úrovní 
v klubu, nejen do sportovního úseku  
Klíčová byla setkání s generálním mana-
žerem a hlavním trenérem  Neustálá ko-
munikace se všemi lidmi, jejíž součástí je 
ochota naslouchat, byla velmi inspirativ-
ní  Ustavičné „walk and talk“ a začleňo-
vání získaných informací do procesu se 
osvědčilo  Stejně tak prostupnost infor-
mací mezi všemi odděleními byla velmi 
důležitá  Všichni musí vědět, proč se jed-
notlivé kroky dělají  Na začátku nechtěli 
měnit mnoho věcí najednou  Vybrali si 
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několik kroků, které posoudili jako nej-
důležitější  Po určité době je vyhodnoti-
li, což jim pomohlo ukázat cestu, kterou 
zvolili  Zaměřili se na zranění  Zde viděli 
největší prostor pro zlepšení  Pro jejich 
klub, baseball i celý sport  Z analýzy jim 
vyšlo, že stále převládají staré techni-
ky prevence zranění, které často nejsou 
podloženy žádnými seriózními ukazateli  
V jejich klubu k tomu ještě přistoupil fakt, 
že informace zůstávaly u jednoho člověka 
nebo v jednom oddělení  Při vyhodnoco-
vání nastaveného procesu se pohybovali 
mezi účinností jednotlivých kroků vs oče-
kávání vs kde jsme a co chceme zlepšit  
Nejdůležitějšími úkoly pro Adama v tom-
to období bylo: 
  změnit myšlení všech lidí ve sportovním 

úseku a informace dostat do celé organi-
zace, 

  být konzistentní a věřit nastavené cestě, 
  naslouchat  
Počítejte s tím, že když zavádíte inovativní 
věci, budete stále hledat: 
  která získaná DATA jsou důležitá a která 

jsou pouze sexy, 
  odpověď, zda vzít ten nejlepší příklad z ji-

ného prostředí nebo vytvořit vlastní mo-
del  

Vzít dobrý příklad z jiného prostředí je 
velmi riskantní  Neplatí, že „jedna velikost 
sedí všem“! Buďte velmi opatrní kopírovat 
bez znalosti prostředí  Jako velmi důležité 
se ukázalo najít prostor se zastavit, popsat 
kde jsme, co nás trápí, co je náš cíl, proč 
jednotlivé věci děláme a zda jsou důležité 
na naší cestě  Shodli jsme se, že budeme 

dělat pouze věci, které jsou součástí naší 
mise, a stále budeme analyzovat po celém 
světě, co dělají špičkoví sportovci a elitní 
organizace pro to, aby byli nejlepší  Zís-
kané podněty budeme vyhodnocovat 
a ty, které uchopíme, budeme co nejrych-
leji sdílet s našimi hráči a experty, včetně 
hráčů startujících za naše kluby v nižších 
soutěžích  Při vytváření obsahu práce jed-
notlivých pozic ve sportovním úseku kladl 
důraz na to, aby lidé přicházející do orga-
nizace chtěli spolupracovat napříč jednot-
livými odděleními, uměli spolupracovat 
s týmem, byli otevření novým podnětům, 
rozuměli hře (baseballu) a měli nastavenou 
mysl k růstu (growth mindset)  

BODY K ZAMYŠLENÍ: 
  Přežijí nejschopnější: „Režim přežití“ 

hráčů je něco, na co je třeba se soustře-
dit  Téměř každý den se odehraje utkání 
v průběhu ani ne 200 dnů  Je to absolutně 
bláznivý program a tím pádem požadavek 
na hráče a všechny lidi kolem týmu  Dří-
ve nebo později to ale musíte akceptovat 
a poprat se s tím  Jde tedy o přijetí faktu, 
který nemůžete změnit, a hledat v tom 
cestu k úspěchu  

•  Kde začít? Inovace v nejranější formě je 
fascinující, stejně tak i objevení nových 
přístupů a provedení prvního kroku  Hod-
ně spočívá v základech  Odebrání „sexy“ 
metriky a posouzení, na co je důležité se 
zaměřit  

•   Nejlepší postupy a příklady: Mnoho 
odborníků to tak dělá  Jaký je tedy ten 
nejlepší postup? Měly by existovat dů-
kazy a posudky, které jdou do hloubky  

Jinak dojde na přístup „jedna velikost 
pro všechny“  Ve sportu a v týmových 
sportovních hrách zvláště platí uplat-
ňovat individuální přístup  Každý hráč 
je jiný! 

•   Dostát standardům: Všechny své pora-
dy a setkání s lidmi veďte na co nejvyšší 
úrovni  Neklesněte z nastavených stan-
dardů  Nezapomeňte, že jste vzorem  
Dejte lidem agendu a body, na které se 
mají zaměřit  Stejně jako je dobré každé-
ho pozdravit, zeptat se, jak se má, dát si 
s ním pět nebo si potřást rukou  Všichni 
zaměstnanci opravdu potřebují vědět, 
jaká jsou kritéria jejich hodnocení a co 
znamená úspěch  

•   Důvěřujte procesu: Proces a lidé jsou 
jádrem mezioborové spolupráce  Silná 
kultura spolupráce bude mít tato hlediska 
v popředí a centru pozornosti 

•  Lepší je se někdy zastavit: Zastavte se 
a prověřte, zda si všichni rozumějí, jaký je 
konkrétní výstup každého oddělení pro 
konečný výsledek (výkon v utkání, umís-
tění v soutěži, rozvoj hráče atd )  

•  Neustále hledat „kde tesař nechal díru“ 
(performance gap): Mít nastavené systé-
my, které to odhalí, a také postupy, systé-
my, které zjednají nápravu  

•  Spolupracovat: S důrazem na efektivitu 
•  Nezapomínat na fundamentální prin-

cipy: Ty se dnes při používání moderních 
technologií často vytrácejí 

•  Všichni „na palubě“: Při výběru (pohovo-
ru) nových členů týmu by měli být všichni 
budoucí nejbližší spolupracovníci  Pouze 
manažer je málo  Přispěje to k budoucí 
dobré synergii v týmu   

Panel 6
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Náš tip
Německé vydavatelství fotbalové dokumenta-
ce, učebních a studijních materiálů (knihy, DVD, 
video atd.) nabízí nevšední učební video pro ná-
cvik a zdokonalování tzv. pocitu míče (the ball‘s  
feeling), který je základem pro individuální tech-
niku každého hráče.

Ve 40minutovém programu je nabízeno mnoho inspirativních 
cvičení, která se mohou provádět nejen na tréninku, ale i doma 
a kdekoliv ve volném čase, aniž by byl k nácviku potřeba partner 
Obsah videa je velmi rozmanitý, postihuje kategorie hráčů od  
11 let až k profesionální úrovni 

Cena: 9,70 €

Ústředním bodem jednání se stalo téma de-
finitivního rozhodnutí o konání 41  AEFCA 
Symposia, které se mělo konat u nás v Praze 
Dlouhá diskuse, výměna mnoha názorů 
a pečlivé zvážení všech otázek, které sou-
visely s tímto tématem, nakonec vyústily 
k definitivnímu závěru: vzhledem k součas-
nému průběhu pandemie v Evropě a také 
s přihlédnutím k prognóze, která se očekává 
v letošních podzimních měsících, se vedení 
této mezinárodní trenérské instituce roz-
hodlo letošní Symposium neuspořádat 
Ukázalo se, že nebylo k dispozici jiné výcho-
disko, a proto závěrečné hlasování o případ-
ném konání skončilo zcela jednomyslně 
Úsilí a finanční prostředky, které by byly 
do přípravy Symposia vloženy, nezaručo-
valy, že by nakonec ke konání této největší 
trenérské akce v Evropě vůbec došlo 
Současně bylo konstatováno, že konání 

V posledním červencovém týdnu se uskutečnilo mimořádné 
zasedání ExCo AEFCA, tentokráte prostřednictvím 
videokonference 

Zprávy z AEFCA

ketingové skupiny, která bude mít za úkol 
vytvořit novou strategii v období pande-
mie, jež výrazně zhoršila všechny ukazatele 
na celém světě, mezinárodní fotbal nevyjí-
maje  Do této skupiny byl navržen manažer 
naší Unie Roman Michálik 
Příští zasedání ExCo AEFCA se uskuteční 
v říjnu tohoto roku  

Zdeněk 
Sivek

příštího Symposia by se mělo uskutečnit 
v příštím roce opět v Praze  To si však znovu 
ze strany vedení AEFCA vynutí obnovit opě-
tovná jednání s naší Unii a vedením Fotba-
lové asociace o tomto záměru 
O těchto jednáních vás budeme samozřej-
mě informovat 
Z další agendy bych zdůraznil rekapitulaci 
spolupráce se sponzory, kteří AEFCA pod-
porují  Ze dvou současných největších part-
nerů si své nasmlouvané závazky plní UEFA, 
zatímco další partner, společnost TELEKOM 
(součást Ministerstva sportu Ruské federa-
ce) je daleko za plněním podepsané smlou-
vy a řada pokusů ze strany vedení AEFCA 
navázat v této záležitost bilaterální jednání 
nenašla zatím ze strany ruského partnera 
patřičnou odezvu 
V rámci potřeby neustále vylepšovat svůj 
marketing byl přijat návrh na utvoření mar-

Zdeněk Sivek

Více informací mohou zájemci získat na: – https://ifj96.de/evideos/kinder-und-jugendtraining/92/multikickball-download
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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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O S O B N O S T  T Ř E N É R A

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!   

Přidej se k našemu týmu,
staň se členem UČFT: 

www.ucft.eu


