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snímek nA TITULní sTRAnĚ
V sobotu 12. prosince byly v Paříži losem určeny týmy do celkem šesti skupin evropského šampionátu 
2016. Na snímku zleva zachyceni trenéři týmů ze skupiny D: Ante Čačič (Chorvastko), Vicente del 
Bosque (Španělsko), Fatih Terim (Turecko) a reprezentační trenér České republiky Pavel Vrba.
 Foto: ČTK

rok 2015 přinesl českému fotbalu postup na mis-
trovství Evropy, které v létě hostí Francie. Jde o ne-
zpochybnitelný úspěch spojený s mnoha bonusy. 
Největším je samozřejmě udržení mezinárodní 
prestiže. Vždyť reprezentace České republiky zatím 
nechyběla ani na jednom EURO.  Naposledy o tom 
byly velké pochyby, neboť v kvalifikační skupině 
nepatřila k favoritům. Postupovou jedničkou byli 
podle papírových prognóz Nizozemci. 

Jenže nový národní tým vedený Pavlem Vrbou 
to vzal jako výzvu a nakonec si zajistil vstupenku 
do Francie v předstihu, zatímco slavnější „Oran-
jes“ se budou na vrcholnou evropskou akci dívat 
jen v televizi.

Hladovost, entuziasmus, týmovost zvítězily nad 
nasyceností, uspokojením a nejednotností. Tak to 
funguje ve fotbale, ve sportu, ale i v celém životě 
vždycky. Vyhrávají ti, které motivují nové výzvy 
a poctivým úsilím jdou za jejich naplněním. 

Bylo by tedy osudovou chybou, kdybychom se 
všichni uspokojili konstatováním: Jsme na EURO, 
máme splněno! 

Kdepak, je to jen začátek. Za dveřmi stojí nová 
výzva: postup ze skupiny na mistrovství Evropy. 
Ano, Španělsko, Chorvatsko, Turecko jsou silní 
konkurenti, ale nikdo není nepřemožitelný. Byl to 
přece Vrbův tým, který dvakrát v kvalifikaci zdolal 
„papírově nepřemožitelné“ Nizozemce.

Přednášku na tohle téma by mohl udělat i Dušan 
Uhrin starší. Jeden z nejúspěšnějších trenérů české 
historie přivezl na mistrovství Evropy 1996 mužstvo, 
které dostalo přívlastek outsider turnaje. Na úvod 
podlehlo Německu a kdekdo nad ním udělal křížek. 

Ale kouč nedopustil žádnou kapitulaci. Naopak, 
zmobilizoval celý tým a společně s hráči, které teh-
dy nikdo ve světě neznal, šel s buldočí zarputilostí 
za obrovskou výzvou. Výsledek? Nedvěd, Bejbl, 
Kouba a spol. došli senzačně až do finále evropského 
šampionátu ve Wembley. 

Proč to dokázali? Protože byli hladoví, pracovití 
a měli před sebou vysoké cíle. 

Tenhle odkaz je třeba mít neustále na mysli. 
A Dušan Uhrin, trenérská legenda, to opakovaně 
zdůrazňuje. Jako po losu závěrečného turnaje EURO 
2016.  

„Čím dál víc mi to připomíná EURO 1996. Taky 
jedou kluci z ligy, kteří se dokážou proti hvězdám 
nažhavit, a taky máme těžký los,“ připomněl všem 
Uhrin, když se dozvěděl jména soupeřů Vrbova cel-
ku v boji o postup ze skupiny.

Vedle Dušana Uhrina seděl při stříbrném úspěchu 
na evropském šampionátu v Anglii na lavičce sou-
časný prezident UČFT Verner Lička. Také on podo-
týká, že naplnění historické paralely není vůbec scifi. 
Když se podívá na soky českého národního týmu, 
okamžitě konstatuje: „Španělsko zůstává favoritem, 
ale mužstvo je v přestavbě, už není tak silné. Zbylé 
týmy? Tam nevidím zásadní rozdíl. Rozhodovat bude 
každý detail, ale ne dneska, to až na konci května. 
Počítám s postupem ze dvou důvodů. Naše mužstvo 

je ve velice dobrých rukou 
realizačního týmu v čele s 
trenérem Pavlem Vrbou a 
ví jak vyhrávat. A zadruhé 
máme něco navíc, taktickou vyspělost. Sice co se týče 
techniky, jsme na tom nejhůř, ale naopak umíme vyu-
žít potenciál týmu téměř na maximum.“

Do startu turnaje, na který se těší celá Evropa, 
zbývá necelý půlrok, ale pro všechny zúčastněné 
země už přípravy vypukly. Kdo chce uspět, nesmí 
promrhat jediný den a musí pečlivě vylepšovat kaž-
dičký detail. 

Toto vydání časopisu Fotbal a trénink hodlá 
k ideální přípravě Vrbovy armády také přispět. Proto 
předkládá všem čtenářům pro inspiraci dva exklu-
zivní rozhovory s manažery, kteří se svými firmami 
vyšplhaly ve svém oboru až na samotný světový 
vrchol. Oba jsou spojeni s fotbalem přes umělé tráv-
níky. Jeden je vyrábí, druhý pro ně staví hřiště.  Oba 
jsou de facto i úspěšnými trenéry. Dokázali sestavit 
a řídit týmy lidí, kteří prokázali konkurenceschop-
nost na nejvyšším a nejtvrdším mezinárodním poli. 

Milan Vopička, majitel firmy Sport-Technik 
Bohemia, vybudoval se svým mužstvem více než 
1600 sportovních areálů a hřišť. Jeho podpis najdete 
i pod sportovním areálem Dědina na Praze 6. Nejde 
o ledajakou stavbu, ale o ESTO nejlepší sportovní 
světovou stavbu roku.

„Velmi mě těší, že malá Česká republika se pro-
střednictvím mojí firmy dokázala prosadit v kon-
kurenci více než 300 projektů z velkých světových 
zemí,“ konstatoval hrdě Milan Vopička.

Pro cenu si dojel do německého Kolína nad Rý-
nem. Slavnostní ceremoniál se odehrával v luxusním 
hotelu na břehu Rýna, naproti se třpytila největší 
evropská katedrála. A éterem letělo: The Winner is 
Milan Vopička, Czech republic!

Jiří Hlavatý vlastní firmu Juta. Ta má sice základ-
nu v malém Dvoře Králové, ovšem zná ji dobře celý 
svět. Dodává umělé trávníky do Anglie, do Němec-
ka, do Saúdské Arábie, do Egypta, prostě na různé 
kontinenty. Jak to dokázala?

Díky tomu, že její majitel miluje životní výzvy. 
Předsevzal si, že jeho firma bude patřit do světové 
elity a šel neúnavně za svým snem. 

Oba když něčeho dosáhli, už přemýšleli, jak by 
mohli být ještě lepší. Náročnost uplatňují nejen vůči 
sobě, nýbrž i vůči všem zaměstnancům. Zároveň 
však dělají maximum pro členy svých týmů. Aby 
měli vše, co potřebují k vrcholným výkonům.

Více už ovšem nebudeme prozrazovat. Dejte se 
sami do čtení. Opravdu to stojí za to! V obou roz-
hovorech i celém časopisu najdete spoustu inspira-
tivních myšlenek. 

Ať je tedy inspirativní celý rok 2016 a v létě 
ho okoření česká fotbalová reprezentace na EURO 
ve sladké Francii úspěchem. 
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Motto: Měřme se s nejlepšími!

Proč je sedmašedesátiletý sporto‑
vec a miliardář ze Dvora Králo‑
vé Jiří Hlavatý tak úspěšný, po‑

chopíte z následujícího exkluzivního 
rozhovoru, který poskytl časopisu 
Fotbal a trénink. Není divu, že prezi‑
dent republiky excelentního manažera 
28. října 2015 vyznamenal medailí 
Za zásluhy. 

Co vás přesvědčilo, že jste se 
pustil do výroby umělých trávní-
ků?

„Odmalička jsem vyrůstal ve spor‑
tu. Jako kluk jsem poslouchal rádio, 
když Kometa Brno vládla našemu ho‑
keji. Fandil jsem Jiříkovi, Nadrchalo‑
vi a dalším tehdejším hvězdám. Hrál 
jsem tenis, fotbal, chodil jsem na fot‑
baly a hokeje. Takže se sportem jsem 
spojený. Pak rozhodlo, že technologie 
výroby je podobná nebo i stejná, jako 
máme u jiných výrobků. Prakticky šlo 
o spontánní rozhodnutí. Víte, já často 
dávám na intuici. Jsem asi hodně emo‑
tivní člověk. Ale přece celé lidstvo je 
založeno na emocích. A tak jsem si 
řekl, zkusíme zase tohle.“

V kterém roce to bylo přesně?
„Začínali jsme v roce 2008. Po‑

lehoučku, pomaloučku. Šli jsme 
do toho s tím, že technologii zvlád‑
neme velice rychle. Bylo to jen o ná‑
kupu jiných strojů, protože po techno‑
logické stránce máme lidi s velkými 
zkušenostmi. V organizaci prodeje 
jsme však šli do neznáma. Juta je 
tradiční výrobce pro zemědělství 

a stavebnictví, ale na trhu umělých 
trávníků jsme byli absolutně nezná‑
mí. Takže jsme si začali organizovat 
obchodní síť.“

Jak to šlo?
„Tvorba obchodní sítě je závislá 

na obchodních manažerech. Dát do‑
hromady tým nadaných obchodních 
manažerů, takových lovců, bylo 
vůbec nejtěžší. Je to proces, který 
vlastně nikdy nekončí. Ale jsem hod‑
ně spokojený s tím, kam jsme to do‑
táhli. Investovali jsme do výroby 600 
milionů korun a bude trvat dlouho, 
než tuhle investici splatíme. Ale zase 
oproti roku 2014 jsme zvýšili prodej 
o 10 procent. Budeme někde přes 
1600 000 metrů čtverečních proda‑
ných umělých trávníků.“

Kde všude už vaše tráva leží?
„Hodně hřišť máme v Německu, 

ve Francii. Nedávno jsme udělali dvě 
hřiště v Saúdské Arábii. Teď jsme tu 
měli prezidenta fotbalové asociace 
Kamerunu. Mluvili jsme spolu o čty‑
řech hřištích. Měla by se začít stavět 
nejpozději v únoru 2016, čímž mě 
docela překvapil. Je to ale o vyjed‑
návání ceny, protože ve výběrovém 
řízení nejsme sami. A konkurence je 
tvrdá, nastupují proti nám výrobci 
z Německa a Francie. Prezident mi 
na rovinu oznámil: Pokud nebudete 
mít lepší cenu než konkurenti, tak to 
nedostanete. Hned jsem v něm viděl 
nejen prezidenta fotbalového svazu, 
ale zkušeného obchodníka.“

Rozhovor

s generálním ředitelem Juta a.s. 
Podnikatelem roku 2013 a senátorem
Ing. Jiřím Hlavatým

Vlastní 14 továren, ve kterých zaměstnává přes 2 tisíce lidí. Generuje zisk 
ve stamilionech. V roce 2013 by vyhlášen EY Podnikatelem roku ČR. A sklízí 
úspěchy i ve fotbale. Umělé trávníky z jeho firmy Juta najdeme na hřištích 
po celé Evropě, ale také v Saúdské Arábii nebo v Egyptě.

Na vyhlášení Světové soutěže podnikatel roku se potkal v Monte Carlu 
generální ředitel JUTA Ing. Jiří Hlavatý i se sirem Alexem Fergussonem
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Jak si vedete na tuzemském 
trhu?

„Česká republika je pro nás roz‑
hodující trh. Jsem rád, že fotbalové 
kluby a nakonec i města akceptují 
naši kvalitu a že se potvrdilo, že jsme 
i v tomto byznysu profesionálové. Že 
umíme vyrobit trávník stejné kvality 
jako naše západní konkurence. Včetně 
všech záruk a certifikací FIFA, které 
s tím souvisí. Navíc naše spolupráce 
s fotbalovým svazem je každý rok lep‑
ší a lepší. Stejně i s firmami. V České 
republice máme úžasné stavební fir‑
my, které umí trávník kvalitně položit 
a které umí výborně udělat i založení 
stavby vč. drenážování. V řadě přípa‑
dů jsou ještě lepší než zahraniční.“

Kde ještě najdeme zelenou sto-
pu vaší firmy? 

„Jsme velmi aktivní na Sloven‑
sku, v Polsku, v Bulharsku, v Ru‑
munsku. Teď máme trošku pokles 
prodeje v Rusku z důvodů, které jsou 
 všeobecně známé. Velký úspěch je 
třeba Egypt. Očekáváme, že tam le‑
tos dodáme 200 tisíc metrů čtvereč‑
ných pro volnočasové aktivity vojáků. 
Spolupracujeme s egyptskou armádou 
a došli jsme dokonce tak daleko, že 
jsme tam založili firmu a v Káhiře 
na hlavní třídě máme kancelář.“

Jste městům, která by se roz-
hodla pro investici do umělých 
trávníků, schopní pomoci? Třeba 
splátkovým kalendářem?

„Splátkovým kalendářem určitě! 
S tím nemáme problém. Jak jsem 
říkal, máme investovanou částku 
do výroby 600 milionů korun, a tak 
každý musí pochopit naše úsilí, získat 
investované peníze zpět.“

Dá se ještě něco na umělé trá-
vě třetí generace vylepšit?

„Podívejte se na život kolem nás. 
Před dvaceti lety jsem chodil s kilo‑
vým mobilem v ruce. Koho z nás by 
napadlo, že po dvou desetiletích bude 
mobil vypadat tak jako dnes. Vždyť 
dneska už jezdí auta bez řidiče. Ten‑
hle proces nikdo nezastaví. Vývoj 
umělých trávníků bude pokračovat 
směrem, aby se co nejvíc přiblížil 
přírodnímu trávníku.“

Začátkem března jste byl vy-
hlášen EY Podnikatelem roku 
České republiky a jel jste nás 
reprezentovat na celosvětovou 
soutěž do Monaka. Jaké to bylo?

„Bylo tam 51 vítězů ze soutěží 
v jednotlivých zemích a už jen přílet 
mě šokoval.“

Co vás šokovalo?
„Jakou vážnost v téhle zemi věnují 

podnikatelům. U nás se často porov‑
nává podnikatel s politikem v tom 

špatném slova smyslu. To znamená, 
že je to někdo, kdo nedodržuje zá‑
kony, za kým se táhne korupce a kdo 
podvádí.“

Kdežto v Monaku má respekt?
„Když jsem přiletěl do Nice, nemo‑

hl jsem jet do Monte Carla taxíkem, 
ale čekala na mě helikoptéra, i když je 
to kousek. První den jsme měli setkání 
v Opeře v sousedství známého kasina. 
Od hotelu to bylo asi 600 metrů pěšky 
a oni dali doprostřed silnice červený 
koberec a všichni vítězové po něm 
s třicetimetrovými rozestupy kráčeli. 
V sále nás čekalo tisíc lidí.“

Zkusil jste si tedy roli hollywo-
odské hvězdy.

„Sedli jsme si do první řady. 
Všichni vstali a tleskali nám a potom 
jsme byli postupně představováni 
na jevišti. Zážitkem byl i násled‑
ný houslový koncert. Když jsme se 
potom pohybovali po Monte Carlu 
s cedulkou na krku, lidi nás zdravili. 
Připadal jsem si jako v jiném světě. 
Když jsem se na to ptal organizátorů, 
řekli mi: Tady je podnikatel Pan Ně‑
kdo. Vždyť jsou tu podnikatelé, kteří 
určují tempo ekonomik jednotlivých 
států. Proto mají takovou vážnost.“

Během pobytu v Monte Carlu 
jste se setkal i s legendárním 
manažerem Manchesteru United 
Alexem Fergusonem.¨

„Nejen že jsem se s ním setkal, já 
jsem s ním obědval.“

Jak jste se dostal na oběd se 
Sirem Alexem?

„Měl jsem tam v rámci soutěže 
spoustu pohovorů před porotou, mlu‑
vil jsem do různých televizí, třeba 
i do CNBC. No a při té příležitosti mi 
bylo řečeno, že je tu Alex Ferguson 
a jestli bych neměl zájem s ním jít 
na oběd. Řekl jsem, že s ním půjdu 
rád na oběd, protože jsem od malička 
sportovec. Pro něj platí „Jak k jídlu, tak 
k dílu“. V tempu snědl pět chodů. Jsem 
rychlý jedlík, ale nestačil jsem mu.“

Kolik času jste měl možnost 
s ním strávit?

„Hodinu a půl až dvě hodiny. Mys‑
lím, že bychom si povídali ještě dál, ale 
skončili jsme kvůli koním, což je další 

koníček pana Fergusona. Říkal mi, že 
musí končit, protože se za půl hodiny 
běží dostihy v Anglii, a tak spěchal 
k televizi, aby je mohl sledovat. Pode‑
psal mi knížku, vyfotili jsme se spolu.“

Jaký dojem na vás udělal?
„Ne že by mě to překvapilo, ale 

u takových velikánů zjistíte, že to jsou 
úplně normální lidi. Na oběd do ho‑
telu přišel v jednoduché košili a sve‑
tru. Na nic si nehrál, měl přirozené 
vystupování. Vůbec se nepředváděl. 
Kdybyste ho potkal na ulici, prakticky 
byste si ho ani nevšiml. Přirozený člo‑
věk! Jen jsem měl ze začátku trošku 
problém s jeho angličtinou, protože 
je to Skot s akcentem. Je to ale zvyk, 
takže po chvíli už to nebyl problém. 
Krásně mluvil.“ 

Předpokládám, že o manažer-
ské profesi.

„Trošku jsme tuhle oblast nakous‑
li. Ptal se mě, jak dlouho dělám ve fir‑
mě a jestli mě ta práce baví. Samo‑
zřejmě jsem mu odpověděl, že kdyby 
mě práce nebavila, tak ji dělat nebudu. 
A dodal jsem: Pane Fergusone, vy to 
máte stejné. Práce v Manchesteru 
byla pro vás taky koníček.“

V čem jste si především noto-
vali?

„Shodli jsme se, že manažerská 
práce, není jen o vedení týmu. Jde 
také o to, abyste tým, který vedete, 
dotáhl k úspěchu. Cílem je být úspěš‑
ný. A nejde jen o tým fotbalistů, jde 
o celý klub nebo firmu. Manchester 
United není jen A‑tým, ale spousta 
dalších mužstev. Je to péče o dorost, 
žáky. Největší odpovědnost má však 
tým, který hraje Premier League.“

Proč?
„Protože určuje celkovou atmo‑

sféru v klubu. Úspěch celého Man‑
chesteru United je teprve korunován 
úspěchem áčka v Premier League. 
Díky jim se z Manchesteru United 
stala respektovaná firma. Zdůraznil 
bych slovo respektovaný, protože 
znamená nejen, že je klub úspěšný 
na hřišti, ale také to, že nekrade, ne‑
podvádí. Jste‑li nejlepší na trávníku, 
tak se ještě za vámi můžou táhnout 
všelijaké kauzy. A v Anglii jsou na ně 
v poslední době hákliví.“

Ferguson se hned po nástupu 
snažil dát, kromě A-týmu, dohro-
mady i mládežnickou akademii. 

„Ale abych získal mládežnic‑
ké podhoubí mládeže, tak musí mít 
mládež vzory. Rodiče dají do Man‑
chesteru dítě a budou se ptát: Jakou 
perspektivu má u vás náš kluk? Ten 
si zase bude říkat: Kam bych to chtěl 
dotáhnout? Kým bych se chtěl stát? 
Stejně se ptají při pohovorech ucha‑
zeči o místa na různé pozice u nás 
ve firmě mě.“

Co jim odpovídáte?
„Nad tím jsem dlouho přemýšlel. 

Nakonec jsem našel jednoduchou od‑
pověď: Klidně můžete tady být gene‑
rálním ředitelem jako já. Přišel jsem 
do Juty ve čtyřiadvaceti a postupně 
jsem se vypracoval až na generální‑
ho ředitele. A tak jim povídám: Co 
brání vám, abyste se stali generálním 
ředitelem? U fotbalu je to totéž. Co 
brání talentovanému brankáři, kte‑
rého rodiče přivedou do Chelsea, 
respektive teď do Arsenalu, aby se 
stal Petrem Čechem? Nic. Třeba se 
do Premier League taky dostane. 
Mládež potřebuje mít vzor v klubu. 
A tím vzorem jsou hráči A‑týmu. Jen 
nesmíte podlehnout iluzím, že všech‑
no je zadarmo.“

Alex Ferguson musel „zkrotit“ 
ty největší fotbalové hvězdy. Dělal 
to tak, že jim opakoval: Talent je 
jen deset procent, ostatní je vůle, 
dřina. Souhlasíte?

„Taky jsme se o tom bavili a na‑
prosto s ním souhlasím. Ale to už je 
taková obecná věc, která je snad nám 
všem jasná. Talent bez vůle a píle 
zkrátka není nic. Musíte mít v sobě 
motor, který vás stále žene dopředu. 
A nevzdávat to! V sobotu a v neděli 
si jdu vždycky zaběhat. Každý den 
těch deset patnáct kilometrů dám. Ně‑
kdy mi to vyjde i v týdnu. Říkám to 
proto, že pravidelně čteme, že člověk 
by se měl hýbat, protože to přispívá 
ke zdraví. Že by se mělo za den udě‑
lat asi 10 tisíc kroků. To všechno je 
pravda. Ale pro mě to není rozhodu‑
jící věc, která upevňuje zdraví. Mám 
ji až na druhém místě.“

Co je na tom prvním?
„První je vůle. Běžte si zaběhat, 

když venku prší a fouká vítr. Když 
přijdete z práce domů utahaní a nej‑
radši byste si sedli k televizi s ovla‑
dačem v ruce, že přece do tohohle 
počasí by nikdo ani psa nevyhnal. 
Donutit se v těchto situacích vyžaduje 
vůli. Když si jdete zahrát fotbal, už je 
to něco jiného. Je tam parta, legrace. 
Ale vydat se v osm ráno nebo večer 
v psím počasí běhat, tedy ve chvíli, 
kdy se vám z domova nechce vystrčit 
nos, to je o vůli.“

Narozen: 29. července 1948

Vzdělání: absolvent Vysoké školy strojní a textilní v Liberci.

Pozice:  stoprocentní vlastník textilní společnosti JUTA, 
od podzimu 2014 člen Senátu ČR.

Ocenění:  Podnikatel roku ČR 2013, 
medaile Za zásluhy od prezidenta republiky.

Jiří Hlavatý
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Reklamu na to by mohl dělat 
Pavel Nedvěd. Neměl talent su-
perstar, ovšem vůlí a dřinou to do-
táhl až ke Zlatému míči nejlepšího 
fotbalisty Evropy.

„Sledoval jsem jeho kariéru 
jako každý, kdo se zajímá o fot‑
bal. Čeho dosáhl, to je něco úžas‑
ného. Klobouk dolů! Mluvil jsem 
s ním poprvé ve Vladislavském sále 
na pražském Hradě, kde také dostal 
státní vyznamenání. Chvilku jsme si 
povídali o Juventusu a samozřejmě 
také o umělém trávníku. Co bychom 
s ním mohli v Itálii do budoucna udě‑
lat (usmívá se). Když v klubu zůstal 
na pozici viceprezidenta, musí mít 
i jiné než fotbalové schopnosti.“

Jakou superhvězdu měl rád 
Alex Ferguson?

„Hodně vyzdvihoval Rooneyho. 
Říkal, že takového hráče s talentem 
od Boha ještě nikdy netrénoval. Ale 
hlavně hodně dlouho mluvil o po‑
vahových vlastnostech všech hvězd, 
které v United vedl. Zdůrazňoval, že 
hráči tohoto kalibru jsou v soukromí 
velice skromní, nepovyšují se nad 
ostatní lidi, naopak jsou ohleduplní. 
I když média na ně často vytvářejí 
pohled jiný.“

Legendární manažer United se 
držel zásady: Nedívej se na hráče, 
ale do hráče. Sedí to? 

„Je to logické. Na každého platí 
něco jiného. A dokonce na každého 
platí něco jiného v každém jiném 
momentě. Každý hráč přijde na tré‑
nink nebo na utkání s jinou náladou. 
Proto já často svým lidem říkám: 

Nejdřív bychom se měli starat sami 
o sebe, bez ohledu na to, že to zní 
sobecky.“

A není to sobecké?
„Na první pohled to tak vypadá. 

Starat se jen sám o sebe, to jsi sobec! 
Já říkám: Není to tak. Starejme se nej‑
dřív o sebe, abychom sami měli dob‑
rou náladu, abychom sami byli zdra‑
ví, aby nám nic nechybělo. Když se 
budeme takhle o sebe starat, budeme 
radostní a každý se s námi bude chtít 
bavit. Přece všichni rádi potkáváme 
lidi, kteří jsou veselí a ne lidi smutné, 
naštvané. Takže budeme‑li se starat 
sami o sebe, budeme šířit kolem sebe 
dobrou náladu. A pokud z nás ven 
nepůjde negativismus, ale pozitivní 
nálada, budeme oblíbeni. Teprve pak 
můžeme pomáhat druhým. Jak mám 
někomu pomáhat, když jsem sám na‑
štvaný a nespokojený sám se sebou? 
Co říkají letušky v letadle, když před 
startem nás pasažéry poučují o bez‑
pečnostních opatřeních? V nouzových 
chvílích dejte nejdřív kyslíkovou mas‑
ku na sebe a až potom vašemu dítěti. 
Je to tak.“

Říká se, že fotbalisté by měli 
jít do utkání s čistou hlavou.

„Hezky řečeno. Jen nevím, kdo 
ji má čistou. Já nikdy. V hlavě se mi 
neustále něco honí. Podle mě musí 
být hlavně tým jednotný, držet pohro‑
madě. Budoucnost je v pracovních tý‑
mech! Je hezké, když máte v mužstvu 
individuality, ale je to nic. Neprosadí 
se, pokud jim někdo nepřihraje. Pak 
se to dělá někdy i tak, že někdo něko‑
mu přihraje naschvál špatně. My Češi 

tak trošku v tomhle zaostáváme proti 
jiným národům, nejsme moc týmoví 
hráči. To je moje zkušenost po spous‑
tě let, co utvářím pracovní týmy. Jsme 
víc individuality. Každý víc na svém 
písečku, a na něm umíme práci dělat 
dobře.“

O českých fotbalových týmech 
se přitom traduje, že nahrazují 
nedostatek individuální techniky 
týmovým výkonem.

„Ale v byznysu nejsme my Češi 
týmoví hráči. Vadí mi to. Nevím si 
s tím moc rady. V řadě případů ne‑
chce nikdo převzít odpovědnost a být 
lídrem týmu.“

Jaký recept máte na výstavbu 
jednotného týmu? 

„Je důležité, aby tým dávala do‑
hromady myšlenka, pro kterou se 
všichni nadchnou. Často tam však 
myšlenka není a pak to musí být lídr, 
který ten tým drží pohromadě. Je to 
zkrátka práce s lidmi a práce s lidmi 
je to nejtěžší, co v manažerské profesi 
je. U trenérské práce je to naprosto 
stejné.“

Trenéři používají ve vztahu 
k hráčům metodu cukru a biče. 
Co vy?

„Ani já jsem nic lepšího zatím ne‑
vymyslel. A jak to mixuju? Každý den 
jinak, podle toho, jakou mám náladu 
(usmívá se). Nevěřím moc vztahům 
nadřízený a podřízený. Zaměstnanci 
si musí přeci pomáhat, vycházet si 
vstříc a nepovyšovat se. O mně se ví, 
že málo chválím. Možná je to trošku 
můj nedostatek. Ale na druhou stranu 

neustálé chválení není správné, stane 
se frází.“

Proč?
„Když se každému z nás něco po‑

vede, měl by se nejdřív pochválit sám. 
To se snažím manažerům ve firmě říkat 
a snažím se, aby se tak i chovali. Aby 
nečekali na to, až je šéf pochválí. Aby 
to udělali sami, protože si tím zvyšu‑
jí sebevědomí. Aby si opravdu řekli: 
Tohle se mi povedlo, jsem dobrej! To 
samé platí pro hráče. Sice mi bran‑
kář střelu vyrazil, ale byla to parádní 
rána. Nečekej na to, až tě trenér za to 
poplácá po zádech a řekne: Člověče, 
tam, jak ti to brankář vyškrábl, to byla 
pěkná dělovka. Když to trenér řekne, 
je to bezvadné. Ale řekni si to sám.“

Kdy používáte bič? 
„Jen když se přestanu kontrolovat 

a to už musí být veliký průšvih. Jinak 
se snažím nepoužívat žádná spros‑
tá slova. Ta používám jedině, když 
hrajeme fotbálek s partou, s kterou 
se znám celý život. Nebo když hra‑
ji s kamarádem tenis, to to pak lítá 
z obou stran. Ale v práci ne. To je pod 
moji úroveň. Spíš se snažím lidem po‑
máhat.“

To je i poslání trenéra.
„Pořád se ptám svých lidí: S čím 

vám můžu pomoci? Co ode mě po‑
třebujete? Jestli to je nová výpočetní 
technika, nové auto, nový mobil, nový 
výrobní stroj nebo nová skladovací 
hala, tak to dostanete. Ale když to 
mají a přesto neplní svoje úkoly, pak 
jsem neúprosný. Snažím se mít se za‑
městnanci čistý stůl.“

Extruzní linka na výrobu monofilních vláken
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Kdybyste byl majitelem klubu, 
hráče byste nepokutoval?

„Kdybych měl fotbalový klub, 
hráče bych nepokutoval, ale vyměnil 
bych je. Razím zásadu, že hráč by měl 
bez ohledu na to, jestli má dobrou či 
špatnou náladu, vždycky odvést plný 
výkon na hřišti. Když se mu nedaří, 
měl by aspoň na hřišti běhat až do vy‑
čerpání. To nasazení a atakování pro‑
tihráče, jakmile ztratím balon, to by 
tam mělo být. Když na to hráč kašle, 
nemůže hrát dál a musí dostat příleži‑
tost další, který si toho bude víc vážit. 
Peníze dejme stranou a nadávání také, 
protože k ničemu nevede. Když něko‑
mu nadávám, znamená to pro mě, že 
s tím člověkem už nechci dál praco‑
vat. Vím, že je to složité a od stolu se 
to hezky říká. Ale já to říkám od stolu 
ve vztahu k fotbalu, protože nejsem 
odborník na fotbal. Ve vztahu k firmě 
to však není od stolu, ale na základě 
mnohaleté praxe.“

Je tedy lepší spíš povzbuzo-
vat?

„Snažím se zaměstnance ve firmě 
přesvědčit, že oni nedělají pro mě, 
ale já dělám s nimi. Musí vědět, že já 
dělám s nimi! Že když jdeme do byz‑
nysové války, jdu s nimi a nejsem 
někde schovaný. Trenér jde do boje 
taky s hráči. Ti musí cítit, že trenér je 
na hřišti s nimi. Že on taky tomu dal 
všechno jako oni. Ale nejsem fotbalo‑
vý expert, závodně jsem fotbal nehrál. 

Jsem tenista. Ale nebyla sobota, nedě‑
le, kdy bych nehrál s kamarády fotbal. 
Také jsem sledoval anglickou ligu. 
Zvláště, když jsme měli po revoluci 
možnost dívat se na přímé přenosy 
z Premier League. To samozřejmě 
bylo něco!“

Co vás hlavně nadchlo?
„Že vůbec nerozlišíte, kdo je po‑

slední a první. Kdybyste neznal tabul‑
ku, z obrazovky to nepoznáte. S jakou 
vervou ty týmy hrají a jak nekompro‑
misně spolu bojují, bez ohledu na to, 
který klub je bohatší a který chudší. 
Navíc my v Anglii máme už osm let 
firmu, ve které dnes zaměstnáváme 
35 lidí. Náš tamní obchodní ředitel je 
šikovný a také je blázen do fotbalu. 
Jako každý Angličan.“

Fotbal je prostě na Ostrovech 
náboženství. 

„Když my Češi vidíme ty neustá‑
le plné stadiony v Anglii, bez ohledu 
na to kdo hraje, tak je to absolutně 
mimo naše chápání.“

Komu v Premier League fan-
díte?

„Klubům, ve kterých hráli naši 
hráči. Arsenalu s Tomášem Rosic‑
kým, Chelsea s Petrem Čechem, 
který teď už chytá za Arsenal. Nikdy 
jsem to neměl vyhraněné na jeden 
klub. Orientoval jsem se na naše 
hráče.“

Předpokládám, že jste Prea-
mier League osobně navštívil.

„Byl jsem se podívat na Manches‑
teru United.“

Co vás zaujalo?
„V minulosti zápasy rušili… jak 

se říkalo těm raubířům?“

Rowdies.
„Rowdies dříve excelovali. Ale 

najednou jejich řádění zmizelo. Asi 
proto, že dneska je lehce identifiko‑
vané jméno každého majitele vstu‑
penky. A nejen to. Viděl jsem tam 
strkání dvou diváků mezi sebou, nic 
si neudělali, nepadla jediná facka, jen 
klasická strkanice. Přesto okamžitě 
přilítli dva policajti, oba obušky 
stloukli a oba vyvedli ven. Než se 
oheň rozhoří, jsou ložiska eventu‑
elního výbuchu nekompromisně li‑
kvidována. Proto tam mají pořádek 
a klid. Jako když se jde do kostela. 
Je to krásné divadlo.“

Však se stadionu Old Trafford 
přezdívá Divadlo snů. 

„Když se nekřičelo a bylo ticho, 
slyšel jsem i kopačky hráčů. Jak měk‑
ce dopadaly na trávník. To byl krásný 
vjem, který se těžko popisuje. Celý 
zápas je nádherné představení a vůbec 
se nedivím divákům, že se na ně celý 
týden těší.“

Co je přitahuje?

„Úžasné vypětí fotbalistů. Nevidí‑
te, že by si někdo během zápasu od‑
počinul. Je to asi i dané obrovským 
tlakem z lavičky nebo hráčů, kteří se 
na tu lavičku ani nedostanou. Vypustit 
utkání znamená, že si už hráč, který 
to udělá, do konce sezony nezahraje. 
A to si nikdo nedovolí. Lidi vidí ab‑
solutní nasazení a vidí, že každý jed‑
notlivec dává do zápasu maximum.“

Proč ještě jsou tribuny narva-
né?

„Souboje jsou tvrdé, nekompro‑
misní, ale fér. Rozhodčí hru zbytečně 
nekouskují, a tak utkání běží plynule. 
Opravdu je velmi málo přerušení, což 
pomáhá atmosféře. Ne jako když je 
utkání neustále přerušováno fauly, 
které ve skutečnosti ani nebyly. Grády 
fotbalu v Anglii dává kontinuita utká‑
ní. Akce jde z jedné strany na druhou 
a zase zpátky. Když přerušíte hru, 
co dělají hráči? Stojí nebo chodí. 
A na to se diváci přišli dívat? Ne, oni 
se přišli dívat na souboje, přihrávky, 
běh, střelbu, tedy na to tempo. Když 
skončí tempo, skončí i chuť se dívat 
na fotbal. To pak na ten fotbal nemu‑
sím vůbec chodit. Tempo v Anglii je 
úžasné.“

Což se bohužel nedá říci o fot-
bale v tuzemsku.

„Je to škoda. Jestli je to otázka 
těch peněz? Nevím. Mám nesku‑
tečně vysoký výdělek, a proto pak 

Pracoviště pro kompletaci 
hotového trávníku
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podávám tenhle výkon, zatímco já 
fotbalista v České republice nemám 
tolik peněz, tak proč bych podával ten 
výkon…. Mně to hlava nebere. Buď 
to v člověku je, nebo není.“

Není to také dané výchovou?
„Hlavně je to dané konkurencí, 

která vás žene. Ve fotbale si konku-
rují týmy různých států, v podnikání 
firmy různých států. A konkurují si 
i sporty různých zemí. Vždycky ří-
kám našim lidem: Milujme konku-
renci a děkujme za to, že existuje 
konkurence, která je lepší než my. 
Jinou možnost zlepšování jsem do-
sud nevymyslel. Proto strašně moc 
cestujeme. V Jutě máme zhruba pět 
set služebních cest za rok po světě. 
Austrálie, Čína, Malajsie, o Evropě 
ani nemluvím. Teď jsou zrovna naši 
lidé v Anglii, kde jsme udělali naše 
první velké ragbyové hřiště. A účast-
níme se výběrového řízení na další 
tři. Cestováním po světě umožňujeme 
manažerům růst. Mluví s lidmi, kteří 
toho umějí víc než my.“

Ve fotbale je také konfrontace 
se zahraničím k nezaplacení.

„Jeden z hlavních úkolů top ma-
nažera je neustále se starat o to, aby 
tým, který řídí, měl možnost vzdělá-
vat a růst. A jak může zaručit trenér 
růst hráčů? Když budou hrát proti 
nejlepším na světě. To vidím jako zá-
klad. Můžete si načíst něco z knížek, 
já tomu říkám knížecí rady, protože ne 
na každého pasují, můžete navštěvo-
vat semináře, kde se budou rozebírat 
různé herní situace. Ale to nejlepší 
co je, je mít možnost komunikovat 

s nejlepší konkurencí, kterou máme. 
Proto by měli fotbalisté milovat Mes-
siho nebo Cristiana Ronalda. Měli by 
si říct: To jsou mé vzory, chtěl bych 
být jako oni. Nechci se srovnávat 
s těmi, co hrají okresní přebor. Teď 
jsem to řekl v nadsázce a nechci, aby 
se na mě hráči okresního přeboru 
zlobili.“

Alex Ferguson strávil v Man-
chesteru United 27 let, vy jste 
ve vaší firmě od roku 1972.

„Jsem v Jutě 43 let. Generálním 
ředitelem jsem 26 let.“

Jak moc je důležité, že jste 
vy i Sir Alex sami poznali firmu, 
respektive klub do posledního 
detailu?

„Začínat od píky považuji to nej-
lepší pro člověka. Nejen proto, že 
poznáte manuální práci. Ale že dělá-
te s lidmi, a když postupně povýšíte 
v žebříčku nahoru, stále ve vás zůstá-
vá sociální cítění s lidmi. Já jsem ur-
čitě pro kapitalismus. Ale bez sociál-
ního cítění a sociálních starostí o lidi 
to nejde. Ve fotbale platí to samé. Kdo 
chce být prvoligovým trenérem, měl 
by začínat od mládeže. Pak jít přes 
dorost, béčko až k A-týmu.“

Václav Ježek, Dušan Uhrin tak-
hle začínali a oba dovedli český 
tým až k úspěchu na mistrovství 
Evropy. První na něm dobyl zlato, 
druhý stříbro. 

„Je to důležité i pro respekt, 
který pak máte. Už jen ta historie, 
kterou má trenér za sebou, říká hrá-
čům všechno. Říká jim, co ten trenér 

prožil, co dokázal a co za sebou za-
nechal. Že nebyl jen někým na tohle 
místo dosazený. Jako protekční osoba 
ze známosti.“

Když jsem se jednou Pavla Ne-
dvěda ptal, z čeho pramenila při-
rozená autorita Karla Brücknera 
u národního mužstva, odpověděl: 
„Na prvním tréninku jsme poznali, 
že tomu rozumí.“

„Bez znalostí žádnou práci nemů-
žete dělat. To by pak byla jen ostuda. 
I když je pravda, že jsou i takoví, kteří 
mají z ostudy kabát a vůbec jim to ne-
vadí. Ale bez toho, abyste rozuměl pro-
fesi, respekt nezískáte. A mít respekt 
u svých spolupracovníků je ten nej-
větší kumšt a největší vítězství. Není 
to jen vítězství pro vás, je to vítězství 
pro celý tým a pro celou firmu, tedy 
klub. Respektovaný trenér nepotřebu-
je mít napsané na dveřích TRENÉR. 
Má charisma, odbornost. Když přijde 
do místnosti deset lidí, hned každý ví, 
kdo z té desítky je šéf. Má to napsané 
na čele. Manažer musí být osobnost! 
Tady není vůbec o čem mluvit.“

Co byste přál českému fotba-
lu?

„Aby prorazil bariéru toho, že se 
dostaneme na mistrovství Evropy 
a občas na mistrovství světa a dělá 
se z toho úspěch. Postup by měl být 

pravidlem. Aby se nebralo za úspěch 
pouhé projití kvalifikací, ale aby se 
to bralo za povinnost. Že na mistrov-
ství Evropy a světa patříme a že tam 
musíme být.“

Chce to zkrátka vyšší cíle? 
Třeba toužit hrát pravidelně Ligu 
mistrů.

„Jako my ve firmě se neustále 
srovnáváme s nejlepšími, tak naše 
kluby i liga by se měĺy srovnávat 
s nejlepšími. Je tu anglická liga, ně-
mecká, španělská, portugalská, tak 
bychom měli mít ambice chtít stejnou 
kvalitu české ligy, kterou zatím nemá-
me. Až ji budeme mít, bude normální, 
že kvalifikacemi projedeme jako nůž 
máslem.“

Jak tu běžnou evropskou kva-
litu získat?

„To jsme zase zpátky u lidí. Je to 
o tom, kdo se postaví do čela. A dále 
o obrovském úsilí a dřině. Ještě mám 
k tomu malou poznámku. Stále se 
u nás mluví o západních zemích, jak 
jsou ve všem dokonalé. Že mají oproti 
nám velký náskok, který nedoženeme. 
My jsme se však ve spolupráci s čes-
kými stavebními firmami přesvědčili, 
že tomu tak vůbec není. Naše firmy 
umí kolikrát mnohem víc než firmy 
z Německa nebo Anglie.“

pavel hartman

Hřiště německého bundesligového klubu  
SV Darmstadt 98 s RAL certifikací
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Motto: Jak jsem získal „Oscara“

Rozhovor

Firma vitálního třiasedmdesátníka 
postavila už více než 1600 spor-
tovních areálů a hřišť, z nichž 

mnoho je těch fotbalových. Dost 
na to, aby ho časopis Fotbal a trénink 
podrobně vyzpovídal.

Co jste cítil, když jste přebíral 
cenu?

„Když jsem slyšel své jméno 
a Sport-Technik Bohemia, zahřálo 
mě to. Ale nejvíc mě vzalo, když 
zaznělo Czech Republic. To je pro 
mě nejvíc. Jsem člověk, který nikdy 
z komunistického Československa 
neutekl, i když jsem mohl. Byl jsem 
výborný hokejista, manželka byla 
světová tenistka, která se pohybovala 
na žebříčku kolem desátého místa. 
Její bratr tenista Jan Kodeš už byl 
slavný člověk. Přesto jsme v té době 
neutekli. Jsem patriot. Potěšilo mě, 

že člověk z tohohle našeho malého 
státečku může v celosvětové konku-
renci vyhrát.“

Vy už jste však jedno ocenění 
získal předtím. V Istanbulu jste 
bral v soutěži ESTO cenu Commu-
nity Award.

„Dostali jsme ji za realizaci fotba-
lového hřiště se špičkovým umělým 
trávníkem LANO v nové moderní hale 
v tréninkovém centru Dynama České 
Budějovice, jehož tehdejším prezi-
dentem byl vicemistr Evropy Karel 
Poborský. Tuto hrací plochu jsme dali 
budějovické fotbalové mládeži darem 
nejen k tréninkové činnosti, ale také 
k soutěžním utkáním dle projektu Vic-
tor v kategorii 6–12 letých.“

A v Turecku jste se dočkal od-
měny.

s prezidentem Asociace zhotovitelů 
fotbalových hřišť s umělými trávníky 
při ESTO o.s. Milanem Vopičkou

Byl hokejovým reprezentantem. 
V tenise to dotáhl do první ligy. 
Ovšem prosadil se také po sportovní 
kariéře. Milan Vopička založil 
firmu Sport-Technik Bohemia, 
která se stala jedničkou ve výstavbě 
víceúčelových sportovních hřišť. 
Její šéf si letos na konci října dojel 
do německého Kolína nad Rýnem 
pro cenu ESTO (European Synthetic 
Turf Organisation) Sports Award 
za nejlepší sportovní stavbu roku 
na světě!

Milan Vopička, ředitel Sport-Technik Bohemia, s trofejí za první místo Světová 
sportovní stavba roku 2015, kterou obdržel za sportovní areál Dědina-Praha 6
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„Když byl v Istanbulu kongres, 
zrovna jsem pobýval na tenisovém 
French Open v Paříži. Jezdíme na něj 
každoročně se švagrem a manželkou. 
Jan Kodeš tenhle turnaj totiž dvakrát 
vyhrál, manželka byla dvakrát mezi 
posledními osmi. V Istanbulu jsme 
měli za nás mého letitého kamaráda, 
sekretáře naší Asociace zhotovitelů, 
Jirku Křenka. Ten mi večer, zrovna 
když jsme byli na večeři, volal, že 
jsem vyhrál první cenu! Myslel jsem 
si, že něco pil. On mě ujistil, že ne, 
že to je pravda. A přidal: Když jsem 
to přebíral, ptali se mě, kde je pan 
Vopička. Tak jsem jim řekl, že právě 
na Roland Garos radí Berdychovi, 

aby vyhrál French Open. V sále z toho 
bylo haló.“

Do Kolína nad Rýnem jste už si 
pro cenu dojel. Věřil jste, že byste 
mohl triumfovat?

„Vůbec jsem s tím nepočítal. Ani 
jsem nechtěl žádnou stavbu do té 
soutěže přihlásit. Neměli jsme žád-
nou tlačenku. Měli jsme být v hotelu 
na slavnostním vyhlášení v 19 hodin. 
Říkal jsem: Pojedeme tam na půl 
osmou, to stačí. Nakonec jsme tam 
byli na čas. Usedneme do sálu a sly-
šíme: Chtěli bychom vyhlásit první 
světovou stavbu roku. Je jí sportovní 
areál Dědina. Prostě zázrak! Někdo 

tu stavbu musel vidět. Nebylo to 
udělené jen na základě fotografií, 
které jsme jim poslali. Museli sem 
přiletět a říct: To opravdu stojí za to! 
Pro mě je to pohlazení. Celý život 
dělám jednu profesi. Byl jsem vy-
chovaný v duchu hesla: Co umíš, to 
dělej a dělej to pořádně. Držím se 
toho a vyplatilo se. Je neuvěřitelné, 
že firma Milana Vopičky tohle vyhrá-
la. Vždyť je to takový Oscar za spor-
tovní stavby. Pro mě je to ocenění 
celoživotní práce, ocenění toho, kam 
jsem šel a kam jsem došel. Cením si, 
že jsem uměl přeskočit z vrcholové 
sportovní kariéry do vrcholové sta-
vební kariéry.“

Čím je stavba tak výjimečná?
„Stavěla se na svahu, jako v Mon-

te Carlu. Abych do areálu dostal fot-
balové hřiště, stavěly se šestimetro-
vé opěrné zdi. Jinak by to hřiště šlo 
z kopce a nikdy by tam fotbal nebyl. 
Nahoře jsou pro změnu pětimetrové 
zdi. Ty šestimetrové jsou 140 metrů 
dlouhé a pětimetrové mají 85 metrů. 
Na stavbě najednou bylo dvacet ná-
klaďáků a strojů!“

A vy jste tomu velel.
„Na téhle stavbě jsem strávil v ho-

linách a v montérkách čtyři měsíce. 
Fyzicky jsem s dělníky pracoval. 
Všechno totiž dělá detail. Tímhle se 
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odlišujeme od ostatních. Každý pozná 
práci Vopičky. Mojí specialitou jsou 
třeba zaoblené rohy. Jako sportovec 
jsem nesnášel špínu v rozích hřišť. 
Proto u mě musí být rohy aerodyna-
mické. Paradoxní je, že lidi v okolí 
areálu na Dědině nám nejdřív přesto 
nadávali.“

Proč?
„Stěžovali si, že moc prášíme, že 

děláme bordel, že to nikdo nechtěl 
a kdesi cosi.“

Jak jste reagoval?
„Říkal jsem jim: Vždyť jste tady 

měli předtím škváru a teď tu bude-
te mít nádherné hřiště s nádhernými 
budovami. Budete moct sem chodit 
na kafe, využívat tartanovou dráhu, 
nové fotbalové hřiště třetí generace, 
tenisové kurty, volejbalové kurty, dět-
ské hřiště. Vždyť je to sen!“

Zabralo to?
„Když se to otvíralo, lidi za mnou 

chodili a ptali se: Proč jste nestavěl 
tunel Blanka? Tak se jim naše práce 
líbila. Byl jsem dvojnásob rád. Proto-
že tou stavbou se nám vlastně povedlo 
vychovat lidi. Viděli, že jsme dělali 
na hřišti pořád. Soboty, neděle, i když 
lilo jako z konve. Já pod deštníkem, 
lidi v pláštěnkách. Za tři hodiny jsem 
přivezl nové pláštěnky. Museli dělat 
pořád, neměli naději uhnout. O mně 
je totiž známé, že nesnáším větu: 
Nejde to. A taky nesnáším, když můj 
zaměstnanec sedí. Jakmile to udělá, 
je s ním amen.“

Jak jste se vůbec dostal 
ke stavbě sportovních hřišť a are-
álů?

„To je dlouhá historie. Byl jsem 
profesionální hokejista a tenista, ale 
táta mi říkal: Jenom hokej a tenis tě 
živit nebude. I když jsem hrál nejvyšší 
hokejovou soutěž. Tak jsem po vojně 
nastoupil jako projektant do pražské-
ho projektového ústavu.“

Chodil jste do práce a zároveň 
hrál první hokejovou ligu?

„Ano. Na rozdíl od mých spolu-
hráčů. Ti chodili jen na trénink, ale 
do práce ne. Tam dostávali refundace. 
Já jsem byl bílá vrána. Pozdě v noci 
jsme přiletěli z hokejového zápasu 
v Bratislavě nebo v Košicích a druhý 
den jsem v sedm hodin ráno stál v bí-
lém plášti u prkna a s logaritmickým 
pravítkem jsem projektoval. Všichni 
na mě koukali jako na blázna. Protože 
refundovaný plat v šedesátých letech 
byl 2 300 korun čistého za měsíc, což 
byly obrovské peníze. Kdežto já jsem 
chodil do práce a měl jsem pouze 900 
korun hrubého. Kamarádi mi říkali, 
ať se nechám prohlédnout u doktora, 
protože jsem měl víc než dvakrát míň, 

Narozen: 8. února 1942 na pražské Kampě

Rodina: manželka Vlasta (sestra tenisty Jana Kodeše), dcera Vlasta, syn Milan.

Sportovní kariéra: hokejový útočník pražské Sparty, Motorletu, Dukly Litoměřice, VTŽ Chomutov a československé 
reprezentace, trojnásobný dorostenecký přeborník v ledním hokeji, dorostenecký mistr ve smíšených družstvech 
v tenise, hrál i tenisovou ligu za I. ČLTK Praha.

Profesní kariéra: šéfprojektant v Pražském projektovém ústavu, vlastník firmy Sport-Technik Bohemia na výstavbu 
sportovních areálů, nejvýznamnější stavby: stadion Dukly na Julisce, Sparty Praha, Slavie Praha, Vodních staveb 
Hostivař a další mimo jiné multifunkční areál ČVUT, areál na Františku, tenisový kurt v Kramářově vile, včetně 
vítězného sportovního areálu Dědina. 

Největší podnikatelská ocenění: Community Award (2014), Sports Award (2015) za nejlepší sportovní stavbu roku.

Milan Vopička
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než moji spoluhráči, kteří nechodili 
do práce a brali refundovanou mzdu. 
Odpovídal jsem jim: Chlapi, nechte 
mě, dokud to stíhám, budu to dělat. 
Tenhle entuziasmus ve mně zůstal 
dodnes.“

Kdy jste založil vlastní firmu? 
„Bylo to v roce 1986, tedy ještě 

za komunismu. Dal jsem dohromady 
několik subjektů a začal jsem řídit 
projektování a výstavbu sportovišť. 
Ředitel projektového ústavu mi to 
umožnil, dal mi k dispozici celé jed-
no patro. Pak přišel listopad 1989 a já 
jsem 13. ledna 1990 přesedl ze židle 
na židli. Mělo to jednu výhodu. Byl 
jsem v jedné osobě projektant, stavitel 
a vrcholový sportovec. Nikdo takový 
v republice není a podle mě hned tak 
nebude. Protože málokterý sportovec 
se po skončení kariéry prosadí v ji-
ném oboru. To je úplně jiný život, 
ve kterém je všechno jinak. Musíte 
mít strategii, kontakty, zvládat perso-
nalistiku, to je milion věcí.“

Jak jste firmu rozjížděl?
„V České republice se tehdy 

obecně nevědělo, jak vůbec vypa-
dají sportoviště ve světě. Tak jsem 
se rozhodl, že jedno moderní hřiště, 
v hodnotě asi 3 milionů korun, což 
byly tenkrát ohromné peníze, věnuju 
zdarma školství. Jenže jsem najed-
nou narazil na zákony. Prý že to nejde. 
Nakonec se způsob našel a já jsem 
postavil v Praze 6 u jedné školy spor-
tovní areál. Tu školu jsem neznal, dal 
jsem to cizímu, ne známému. Tehdejší 
ředitelka školství na pražském ma-
gistrátu paní Martinovská za mnou 
po otevření přišla, jestli bych nemohl 
vymyslet způsob, jak by mohly jít 
peníze do školní tělovýchovy. Odpo-
věděl jsem: Budu o tom přemýšlet.“

Na co jste přišel?
„Kdyby magistrát dal 50 procent 

na investici a jednotlivé Prahy taky 50 
procent. Tak se sejdou peníze a dají 
se školní hřiště postavit. Tak jsem vy-
myslel granty Prahy, které jsou dodnes. 
Od té doby se v Praze postavilo na půl 
milionu sportovišť! To byl odpal.“

Rozkřiklo se to?
„Ano. Přišli za mnou lidi z Parla-

mentu České republiky, jestli by něco 
podobného nešlo aplikovat na celo-
státní měřítko.Vzal jsem si čas na roz-
myšlenou a vymyslel jsem, že by se 
mohly vzít peníze z fondů určených 
na boj proti drogám. Že by se v rámci 
boje proti drogám mohly stavět spor-
toviště. Že by se městečka, okresy, 
kraje na to skládaly. 70 procent by šlo 
od nich, zbytek z drog. Slyšeli na to. 
Zažil jsem dobu, kdy ze státního roz-
počtu putovalo do sportovních zaříze-
ní 8 miliard korun.“

V oboru jste se stal jedničkou. 
Jak udržujete kvalitu?

„Nejdřív bych zdůraznil, že vý-
stavba sportovišť je těžký obor. Zjistili 
jsme, že od roku 1990 do 2007 bylo 
v republice asi jen osm firem, které 
se této práci věnovaly. Kdyby to bylo 
jednoduché, budou jich tisíce. I když 
je nás málo, jde nám o to udržet vyso-
kou kvalitu. A tak jsme založili Asoci-
aci zhotovitelů hřišť s umělými trávní-
ky třetí generace. Je to instituce, která 
zamezuje šlendriánu a nekvalitě. Byl 
jsem zvolen do čela asociace. Ve spo-
lupráci s FAČR musí mít každé hřiště 
Atestační osvědčení k soutěžním utká-
ní fotbalu, které hřiště je nemá, má 
smůlu. Nemůže se na něm hrát. Spo-
lupráce s garantováním kvality těchto 
hřišť z naší strany vznikla za tehdejší-
ho předsedy fotbalového svazu Ivana 
Haška, hrozně se mu líbila. Fotbalový 
svaz byl prozřetelný. Pak se totiž ne-
může stát, že stát dá na výstavbu hřiště 
peníze a za půl roku se na něm nedá 
hrát. Naše asociace měla od začátku 
také zájem o mezinárodní spolupráci 
a víte, co jsme zjistili? Že v tu samou 
dobu vzniklo ESTO, tedy mezinárodní 
sdružení výrobců umělých trávníků, 
která se zároveň věnuje sportovním 
stavbám. Tak jsme vyrazili do sídla 
v Bruselu a uzavřeli jsme s nimi do-
hodu o spolupráci tak zvaný “Letter of 
understanding“, která funguje úspěš-
ně do dneška. ESTO má také přímou 
spolupráci s FIFA a UEFA, kdy jejich 
zástupci se účastní všech našich nej-
důležitějších jednání.

Musíte mít podnikavou duši.
„Od útlého věku jsem byl kapitán. 

Ve sportu, i ve škole. Uměl jsem dávat 
lidi dohromady. V hokejových žácích 
jsem měl spoluhráče Milana Lexu, 
výborné levé křídlo. Já dal za sezonu 
100 gólů a on mi přihrál na 97. A tak 
jsem mu po tréninku utíral froťákem 
brusle, aby je neměl rezavý. Sám jedi-
nec bez dobré party totiž nikdy ničeho 
nedosáhne.“

Co je na vaší práci nejnároč-
nější?

„Práce s lidmi. Musí vás uznávat.
Když mi řeknou: Šéfe, nejde to, v tu 
chvíli sundávám lakýrky, oblek, na-
vleču si montérky a gumáky, vlezu 
do výkopu, jsem špinavý až za ušima, 
ale ukážu všem, že to jde. Za léta už 
jsem si zaměstnance vychoval k ob-
razu svému. Dokonce zaměstnávám 
už i jejich syny. Tak vzniká vzájemná 
úcta a přirozený respekt. Když jsme 
stavěli areál na Dědině, měli jsme 
termín dokončení takový, že se ne-
dal stihnout. Předstoupil jsem před 
dělníky a říkám: Pánové, budu tady 
dnem i nocí s vámi a dokážeme to! 
V šest hodin ráno jsem byl na vále, 
v jedenáct večer v létě taky. Svítili 

jsme a dělali. Když bylo nejhůř, kou-
pil jsem lidem pizzu a jeli jsme dál. 
Musíte vytvořit partu a ta parta vy-
tvoří dílo. Šéf musí být guru, který se 
nedá. Když tohle zaměstnanci zjistí, 
máte vyhráno.“

Jak je motivujete?
„Budu upřímný, někdy i z vlast-

ní kapsy. Když vidím, že je dělník 
na place se mnou do devíti do veče-
ra, vytáhnu z kapsy třeba i 10 tisíc 
korun. Penězi ocením za to, že jsme 
potřebovali něco dodělat a on vydržel. 
Kdybych lidem řekl: Tohle musíte do-
dělat, a sám bych odešel, nefungovalo 
by to. Musím být s nimi a musí mě 
vidět špinavého.“

Bez šikovných stavitelů se 
však neobejdete. 

„Mám dva výborné stavitele a já 
jsem supervizor, kterému nic neunik-
ne. Když jsme dělali Dědinu, bylo 
na místě 120 lidí. Viděl jsem chlapa, 
který sedí v autě. Letěl jsem z toho 
kopce za ním a ptal jsem se ho: Sva-
číte? Nebo co tady děláte? Přece mu-
síte popojet, aby druhé auto mohlo 
na stavbu naopak vjet. Když tohle 
všichni vidí, tak potom lidem nedá si 
jen tak sednout a lelkovat. Opakuju: 
jakmile u mě dělník sedí, je mrtvý 
člověk. To úplně nesnáším!“

Máte to z výchovy?
„Vyrůstal jsem v malířské rodině. 

Táta s dědou mi pořád, když jsem jim 
pomáhal, opakovali: Milane, dělej 
to pořádně, nebo nás lidi nepozvou. 
A když lidi malíře nepozvou, je bez 
práce a bez peněz. Můj tatínek přitom 
musel uživit tři kluky. Maminka byla 
v domácnosti. Ale musíte umět lidi 
i ocenit. Když jsem dostal v Kolíně 
nad Rýnem cenu pro nejlepší sportovní 
světovou stavbu roku, hned jsem za-
městnancům řekl: Pánové, dostali jsme 
cenu, všichni se sejdeme na stavbě 
a uděláme společnou fotku. Aby mámy 
a děti věděly, co jste dokázali udělat. 
Protože bez vás bych to nedokázal.“

Správná parta je pro vás zá-
kon.

„Parta je nejvíc. Ale někdy to 
také musíte vzít do vlastních rukou. 
V hokeji jsem uměl rozhodovat utká-
ní, která byla těsně před koncem 1:2. 
V té chvíli už jsem nespoléhal na par-
tu. Vzal jsem to a dal jsem dva góly 
na 3:2. Byl jsem vůdčí typ, který se 
nebál odpovědnosti. Spoluhráči už 
říkali: Je to hotový, to už neotočíme. 
Já naopak burcoval: Kluci, ještě to 
zkusíme.“

Ceníte si víc úspěchů sportov-
ních nebo podnikatelských?

„Dneska mě všichni hokejisti 
uznávají, ale když dám na váhu sport 

a práci, tak jsem víc hrdý na to, co 
jsem dokázal s firmou. Na hokejistu 
nebo tenistu Vopičku lidi za dvě ge-
nerace úplně zapomenou, stejně jako 
na Kodeše nebo Lendla. Ale na sta-
vitele Vopičku, za kterým stojí tisíce 
areálů, to nejde. V těch sportovištích 
máte nesmrtelnou vizitku. A to je víc 
než sportovní vavříny. Navíc – kaž-
dá sláva, polní tráva. Platnost tohoto 
moudra znám skrz na skrz.“

Jen málo sportovců se umí 
po skončení kariéry uplatnit v ji-
ném oboru. Co je na tom nejtěžší? 

„Za prvé musíte mít tohle přešal-
tování v srdci. Za druhé: je třeba to 
mít vypěstované z rodiny. Syn byl 
vrcholový tenista, který hrál světové 
turnaje. Přesto jsem měl sílu na to, 
abych mu, když mu bylo dvaadvacet, 
řekl: Milane, Kodeš z tebe nebude. 
Dělej jinou lidskou činnost. Vůbec 
jsem netušil, že mi za tři neděle za-
hodí raketu do kouta a řekne mi: Táto, 
já teda začnu prodávat auta. Když 
za mnou s tímhle přišel, koukal jsem 
na to jak zjara. Ty si děláš legraci? 
Vždyť u nás nikdo auta neprodával. 
On na to: Když jsem jezdil po světě, 
prohlížel jsem si to.“

Kamarádům prý spravoval mo-
torky.

„Uměl je rozebrat i dát dohroma-
dy. Byl šikovný na ruce. Děda mu dal 
vrtačku a dělal do pařezu díru ved-
le díry. Když to měl hotové, dal mu 
kladívko a zatloukal tři kila hřebíků. 
Takže vyrůstal v řemesle. Navíc je 
po mně workoholik. Je patnáct hodin 
denně v práci.“

Jaké z toho plyne ponaučení 
pro sportovce?

„Sportovci si musí v určitém čase 
uvědomit, jestli z nich může být jed-
nou Pelé Eusebio nebo Masopust. 
Když to nehrozí, měli by se začít vě-
novat také něčemu jinému. Když vy-
cházíte jako talentovaný dorostenec, 
je to krásný čas. Všichni vám klepou 
po ramenou, ale nikdo neřekne, že 
ve třiceti se zavře voda a ten sporto-
vec nemá peníze, ani postavení. To 
znamená, že i při vrcholových výko-
nech by měli získat aspoň základní 
vzdělání. Myslím tím, aby měli vy-
studovaný nějaký obor, tudíž jinou 
profesi. A během kariéry ji, třeba le-
vou rukou, dělat. To byl můj případ. 
Já jsem furt chtěl být v projektantské 
profesi v obraze. Říkal jsem si: Ježiš-
marjá, nebudu tři roky dělat a úplně 
mi ujede vlak.“

Tohle by asi sportovcům měli 
říkat i trenéři.

„To je pravda, ale základ musí být 
doma. V rodině. Jenže mnozí tátové se 
zblázní, vidí v klukovi hvězdu. Vozí 
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ho na trénink. Kluk vystoupí z auta, 
táta mu nese tašku…. My jsme jeli 
na trénink tramvají nebo jsme chodili 
pěšky a byli jsme rádi, že jsme rodi-
čům ukázali, jak jsme dobrý.“

Teď rodiče sportovní potěr roz-
mazlují.

„Kluci jsou táty tlačený, kdežto 
mě táta řekl: Trénuj víc! Když jsem 
byl hokejový žáček v Motorletu, dá-
val jsem 90 gólů za sezonu. Jenomže 
odmalinka mi táta v létě říkal: Vez-
mi si prkno, polij ho vodou, vysyp si 
na něj kýbl puků a střílej na železnou 
branku. Tu mi svařil a já jsem pálil 
jeden puk po druhém. Chci tím říct, 
že bravuru získáte jedině prací. Když 
Jágr tahal za sebou pneumatiky, kou-
kali na něj jak na blázna. Jenže on teď 
pořád hraje NHL, zatímco ostatní už 
jsou deset let v důchodu.“

Jak se díváte na současný 
český sport?

„Myslím si, že nemáme zdravé 
podhoubí v mládežnickém sportu. Při-
jde mi, že více chtějí tátové, aby z je-
jich dětí vyrostly hvězdy než samotné 

děti. Ale děti samy musí chtít být 
Jágrové, Nedvědové, Masopustové. 
Když budou sportovat jen kvůli tomu, 
že si to přeje táta, je to na nic. Musí 
dát do sportu duši. To je první věc.“

A druhá?
„U nás systematicky likvidujeme 

osobnosti, což je dané komunistickým 
dědictvím. Jak jste vyčníval, bylo to 
špatně. Naopak, my musíme vyzdvi-
hovat osobnosti sportu. Nesmíme li-
kvidovat idoly! Vyrůstal jsem v době, 
kdy jsme měli první mistry světa 
v hokeji. Konopásek, Zábrodský, 
Roziňák byli pro mě modly a já jsem 
se jim chtěl přiblížit. Prosil jsem tátu, 
abych mohl jezdit na zimák a táta byl 
tak hodný, že tam se mnou jezdil. Mu-
sel jsem vstávat v pět hodin ráno a ne-
vzpíral jsem se. Protože jsem to chtěl 
sám. A vždycky jsem byl na tréninku 
včas. Od toho to všechno začíná.“

Kdo je pro vás idol ze součas-
ných českých sportovců?

„Jednoznačně je to Jaromír Jágr. 
Vyrostl na vesnici a šel cestou pocti-
vosti. Uměl si naložit. Na venkově jsou 

poměrně skromnější podmínky a lidi 
se tam musí prát víc o život než v Pra-
ze. Proto je spousta sportovních osob-
ností z vesnic nebo menších měst.“

Třeba?
„Petra Kvitová – to je mimořádně 

pracovitý člověk. Táta ve Fulneku jí 
založil údery. Do Prostějova už přišla 
jako hotová hráčka. Přitom se málo 
mluví o tátovi a hodně o Prostějově. 
Ale byl to táta, který s ní objel všech-
ny turnaje.“ 

Kdo tohle splňuje z fotbalu?
„Pavel Nedvěd. Taky vyrostl 

na venkově a musel tomu dát mnohem 
víc než ostatní. Vždyť mu v mládí vy-
týkali technické nedostatky. Nebyl to 
ryzí talent. Přesto to svou pílí a prací 
dotáhl až na evropský vrchol.“

Nechal jste postavit sochu 
dalšímu fotbalovému velikánovi 
Josefu Masopustovi. Co vás 
k tomu vedlo?

„Obrovská úcta k Masopustovi 
a jeho generaci. Říkal jsem si: Copak 
se tady nenajde nikdo, kdo by vzdal 

hold tomuhle mimořádnému člověku? 
O Jágrovi se bude psát pořád, ale kdo 
si vzpomene, že nějací fotbalisti zís-
kali v roce 1962 stříbro na mistrovství 
světa. Že hráli ve finále proti Pelému 
a ještě vedli 1:0. Nechtěl jsem dopus-
tit, že by si nikdo nevzpomněl na tu-
hle generaci. A tak jsem přemluvil 
sochaře Pepu Nálepu, aby se pustil 
do díla. V Asociaci zhotovitelů hřišť 
jsme dali dohromady nějaké peníze, 
já jsem dal peníze a zblbnul jsem další 
lidi. Když jsme sochu chtěli slavnost-
ně odhalit, museli jsme za naše peníze 
postavit tribuny, koupit si židličky, za-
platit pořadatele, kytky i raut. Nikdo 
nám nepomohl. Po odhalení sochy se 
hrála národní hymna.“

Vážně?
„Fotbalová reprezentace hrála 

tady utkání s Maďarskem před mis-
trovstvím Evropy. Já jsem šel poprosit 
pana předsedu Peltu, jestli by Čech 
a jiní reprezentanti nemohli přijít 
na odhalení Masopustovy sochy. Měli 
v Praze soustředění. On mi slíbil, že 
se zeptá. Ale nepřišel nikdo. Jen bý-
valí reprezentanti Šmicer, Poborský 

Sportovní areál Dědina
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a předseda Pelta. To bylo pro mě nej-
větší zklamání z celé akce.“

Proč si myslíte, že Masopust, 
Nedvěd a spol. se dočkají většího 
uznání v zahraničí než u nás?

„My už nemáme pokoru psát 
o dobrých příbězích. V tomhle byl 
a je svět vyspělejší. Měli bychom 
se nad tím malinko zamyslet. Proto 
jsem rád, že na Julisce socha Josefa 
Masopusta je.“

Co bychom si měli vzít z odka-
zu Josefa Masopusta?

„Nesmírnou skromnost a pracovi-
tost. A osobnost, která se nebála to vzít 
na sebe. Jak už jsem říkal, jsou chvíle, 
kdy jste kolektiv, ale jsou chvíle, kdy 
to už dál nejde a jednotlivec to vezme 
na sebe. On najednou projede kluziš-
těm, protože vidí, že v tom systému to 
nejde. Teď to vezmu na sebe a hraju 
dál. Tohle Masopust měl v sobě.“

Co ještě chybí tuzemskému 
sportu?

„Už nemáme pány, kteří chodili 
po hřišťátkách a vybírali talenty. Jako 
kluk jsem měl fotbalové mužstvo. 
Chodili jsme hrát v Praze do parku 
Julia Fučíka. Jednou jsme se dostali 
až do finále turnaje. Tehdy tam váleli 
také Franta Veselý nebo Venca Migas. 

Po finále za mnou přišel pan Čihák, 
který vyhledával talenty pro Spar-
tu. Povídá mi: Nechtěl by jsi přijít 
na Spartu? Odpověděl jsem: Omlou-
vám se, ale hraju už hokej. Tak vybral 
jiné. Tihle protřelí skauti chybí nejen 
ve fotbale a v hokeji.“

Myslíte si, že velké sumy, kte-
ré fotbalisté, ale i hvězdy z jiných 
sportů vydělávají, kazí sport?

„Nekazí. Hráč během zápasu 
nepřemýšlí o penězích. Chce vyhrát 
a užít si slávu z vítězství. Jen v za-
čátku, když do sportu vtrhly velké 
peníze, z toho měli sportovci nervy. 
Tenisté přijeli do Paříže na Roland 
Garros a rozklepala se jim při vidině 
na stotisícové prémie ruka. Ale po-
stupně to mizelo. Když je hráč dob-
rý, miliony jdou za ním automaticky. 
V duši sportovce je zakódované slovo 
vyhrát. Klidně i zadarmo. Akorát pro 
populaci mimo sport je nenormální, 
že lékař má 60 tisíc a někdo, kdo si to 
odbouchá na kurtu, miliony. Ale my 
sportovci víme, že vám ve sportu ni-
kdo zadarmo nic nedá a že kdo v téhle 
konkurenci uspěje, musí být mimo-
řádný. Jako třeba Novak Djokovič.“

V čem je jeho kouzlo?
„Když byla válka v Jugoslávii, 

hrál tenis někde v krytu do zblbnutí. 

Jeho trenér Marian Vajda je můj 
přítel. Tak jsem se ho ptal: Jak ses 
k němu dostal? Odpověděl: Jedno-
duše, přišel za mnou starý Djokovič 
a řekl mi: Mám šikovného kluka, 
který chce být číslem jedna na svě-
tě. Marián říkal: Když mi tohle řekl, 
udělala se mi mlha před očima a po-
vzdechl jsem si sám pro sebe: Tak 
to je konec. Vajda si totiž myslel, 
že starý Djokovič chce mít z kluka 
světovou jedničku. Ale spletl se, hrá-
čem číslo jedna na žebříčku chtěl být 
opravdu malý Novak.“

A dokázal to!
„Tou pílí a zarputilostí to doká-

zal. Je to tělem a duší sportovec. 
Taky se mi líbí, že přijde a řekne: 
Já jsem Srb! Tohle bychom měli do-
stat do dětí. Jsi Čech, tak jdi a něco 
dokaž! Djokovičova dokonalost vy-
chází z vůle. Ten kdo chce něčeho 
dosáhnout, musí odmalinka chtít být 
nej. Chci být v reprezentaci, chci 
do zahraničí a jdu za tím. Ta vůle 
vás táhne! A když máte správné ve-
dení, můžete k cílům dojít. Djokovi-
čův táta byl chytrý, proto angažoval 
skromného Slováka Vajdu, který 
měl dobře založené údery. A ten je 
Novakovi založil také. Podobné to 
bylo i v případě Martiny Navrátilo-
vé. Když táta Navrátil viděl, že je 

šikovná, řekl: Musím k ní najít tre-
néra s nádhernými údery. A vybral 
Jirku Parmu. Výsledek? Pohádka.“

Jak vychovat osobnosti?
„Osobnosti musíte dát prostor. 

Když odmalička na děti řvete, tak 
z nich osobnosti nevychováte. Ne-
říkám, abychom kolem nich tiše 
našlapovali, musí mít jasně dané 
mantinely, ale zároveň jim musíte 
dát i prostor k vlastnímu rozvoji. Jak 
dítě jen sešněrujete příkazy a pokyny, 
nevychováte z něj osobnost. Ve Spar-
tě jsem hrál středního útočníka pod 
Karlem Gutem. Při obranné fázi jsem 
měl tři úlohy. Pak jsem přišel do Cho-
mutova, kde byl trenér Kamiš. Jdeme 
prvně na led, říkám Kamišovi: Jaký 
je tady systém? On: Jdi pravou no-
hou od mantinelu do kluziště a to je 
všechno. Myslel jsem si, že si dělá 
legraci. Nedělal. Dal mi najevo, že 
jsem takový plejer, že si mám o všem 
na ledě rozhodnout sám. To je přes-
ně ono. Budete-li Djokovičovi říkat: 
Zahraj tři dlouhé balony podél lajny 
a pak dej kříž, tak míč vyhraje tím, že 
zahraje čtyři dlouhé balony a až pak 
to zabije křížem. Nemůžete top hráče 
svázat, protože jeho hlava sama dobře 
hýbe nohama a rukama.“

pavel hartman
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Strojové zařízení na generální renovaci 
fotbalových hřišť s UT3G
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Nejprve si připomeňme, že lvíčata skončila 
na mistrovství Evropy v základní skupi
ně. Nejprve prohrála v pražském Edenu 

s Dánskem 1:2. Poté rozstřílela na Letné Srbsko 4:0. 
V posledním utkání potřebovali mladí Češi zdolat 
silné Německo, leč podařilo se jim jen remizovat 
1:1. A tak se museli se šampionátem rozloučit.

Hrou však rozhodně nezklamali. Aktivním fot
balem si získali slova uznání od odborné veřejnosti. 
A zabodovali také u fanoušků. Důkazem byl aplaus 
publika po skončení duelu s Německem, byť výsle
dek na postup nestačil.

„Ostudu jsme neudělali. Naopak jsme kvalit-
ní hrou zaujali. Z kola ven po základní části nás 
poslaly individuální chyby, za které jsme draze 
zaplatili,“ shrnul vystoupení kouč Jakub Dovalil. 
„Hlavně vzpomínky na zápas se Srbskem nám 
všem zůstanou do konce života. Bylo to utkání 
o bytí a nebytí, které jsme museli vyhrát. A kluci 
to zvládli skvěle. Nebezpečného soupeře jsme ne-
pustili do jediné šance a sami jsme mohli dát ještě 
víc gólů než ty čtyři,“ upozornil.

Teď se podívejme trošku blíže do kuchyně, z níž 
vzešlo tohle herně úspěšné vystoupení. Předcházela 
mu několikaletá příprava. Trenérský tým ji rozdělil 
do tří fází. Do jakých konkrétně?

I. fáze: 2013: testování 
Na začátku trenéři hledali vhodné typy hráčů 

pro fotbal, který chtěli s týmem předvádět. Nebyla 
to jednoduchá práce, neboť kvalitního hráčského 
materiálu s předpokladem pro mezinárodní fotbal 
není v tuzemsku rozhodně nadbytek. A tak se zkou
šelo a zkoušelo.

„Vyzkoušeli jsme celkem 79 hráčů,“ prozradil 
Dovalil.

II. fáze: 2014: stabilizace
V této periodě se poprvé zužoval kádr. Aby si 

vybraní hráči už na sebe mohli na hřišti zvykat. 
Aby se v každém utkání netočili jiní fotbalisté, ale 
aby se již začala formovat spolupráce mezi hráči 
i jednotlivými řadami.

Jaká byla příprava české jednadvacítky na EURO 2015? Jak se tým chystal 
na soupeře? A jak analyzoval utkání během turnaje? To vše si trenér Jakub 
Dovalil nenechal pro sebe. Naopak se všemi detaily seznámil své kolegy 
na workshopu v Rakousku, ale také na seminářích UČFT.  
Tady jsou podrobnosti.

Příprava české  
jednadvacítky na EURO: 
od kvantity ke kvalitě
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Trenéři důkladně sledovali statistiky hráčů 
v klubech. Zajímalo je, jak se podílejí na klíčových 
momentech svých celků. Speciální pozornost byla 
věnována jejich produktivitě. A v tom byl problém, 
protože se mladí reprezentanti jen velmi málo pro
sazovali v klíčových ukazatelích, jakými je počet 
vstřelených gólů, respektive počet asistencí.

„Na podzim 2014 byli z tohoto hlediska v Synot 
lize nejlepší sparťané Pavel Kadeřábek a Ladislav 
Krejčí. První měl na kontě 3 vstřelené branky, 
druhý dal čtyři góly a připsal si jednu asistenci. 
Sečteno a podtrženo, nejsou to žádná ohromující 
čísla,“ zdůraznil Jakub Dovalil. „Na jaře následu-
jícího roku se rozstřílel Jiří Skalák, ale celkově 
žádná sláva,“ dodal.

Zároveň poukázal na rozdílnou úspěšnost 
adaptace dorostenců na seniorský fotbal v Česku 
a ve fotbalově vyspělých západoevropských ze
mích. 

„Co u nás mladíci v lize dokážou ve 23 letech, 
umí předvést hráči v bundeslize už v osmnácti 
nebo v devatenácti,“ pravil Dovalil. „Obecně je 
český problém, že hovoříme o talentu ve 23 letech, 
zbytek Evropy vnímá jako talentovaného hráče 
ve věku osmnácti, devatenácti let.“

III. fáze: 2015: Vyladění
V téhle fázi už se pilovala souhra a veškeré de

taily. S ohledem na vlastní strategii, ale i na soupe
ře, které tým čekali na šampionátu. Hodně poučná 
byla v tomto směru hlavně přípravná utkání s Anglií 
a Portugalskem. Vrcholem přípravy byl vydařený 
kemp v rakouských Alpách. 

Co například mužstvo svědomitě nacvičovalo?
„Konstruktivní rozehrávku odzadu. I v přípa-

dě protivníkova vysunutého presinku,“ přiblížil 
Jakub Dovalil. „Jsem rád, že na šampionátu tým 
tento nácvik přenesl do praxe. Například v utkání 
s Německem jsme se několikrát dostali z dobrého 
vysokého presinku soupeře.“

Dost času český celek věnoval drilování rych
lého přechodu do útoku. Aby byl nejen dravý, pří
močarý, ale aby se do něj zapojilo co nejvíce hráčů.

„Podíváte-li se na sestřihy našich gólů na šam-
pionátu nebo nebezpečných akcí, zjistíte, že měli 
jednoho společného jmenovatele: vysoký počet 
hráčů v soupeřově šestnáctce. To je hrozně důle-
žité pro úspěšnost ofenzivních akcí,“ vypíchl kouč 
české jednadvacítky.

Na co ještě dbal v tréninku? 
„Soustředili jsme se na kvalitní první dotek 

s míčem. Zase se to vyplatilo, třeba Honza Kliment 
díky kvalitnímu prvnímu doteku vstřelil gól v utká-
ní se Srbskem. Získal jím zlomek vteřiny náskok 
na obránce,“ upozornil Dovalil.

Velmi pečlivou analýzou prošli veškeří soupeři 
českého mužstva. Trenéři měli posbírané a vyhod
nocené obrovské množství informací. Studovaly se 
základní principy obranné fáze, útočné fáze, stan
dardní situace, podrobně se pitvaly zbraně a slabiny 
jednotlivců. Konkrétní příklad?

„U Dánů jsme věděli, že často používají vysu-
nutý presink, ovšem tři obránci přitom zůstávají 
hluboko vzadu. Nezužovali hřiště. Toho jsme chtěli 
využít. Proto jsme nabádali hráče, aby do předem 
určených prostorů hráli míče i naslepo a že tam 
vždycky někdo naběhne,“ prozradil Dovalil. „Také 
jsme nabádali hráče, aby velmi rychle otáčeli hru 
z jedné strany na druhou.“

Analýzu soupeřových hráčů dostávali čeští 
fotbalisté také na DVD. Vévodily tomu sestřihy 

typických akcí. Z nich mnohdy krásně vyplynuly 
charakteristické rysy hráčů. 

„Když jsme sestříhali dánského útočníka Yus
sufa Poulsena, nádherně to ukázalo, že v koncovce 
nikdy nevolí složité řešení. Že většinou akce zakon
čuje na jeden dotek,“ uzavřel Dovalil.

Dále uvádíme v plném rozsahu 
rozhovor, který nám Jakub Dovalil 
poskytl v odstupu několika týdnů 
po skončení šampionátu.

Jaký nejdůležitější poznatek ze šampionátu 
jste si odnesl? 

„Že jsme se dokázali prezentovat aktivní hrou. 
Ať už jsme byli v hlubokém bloku, který jsme moc 
nepoužívali, ve středním nebo v útočném pásmu, 
všude jsme byli aktivní. Také mě potěšilo, že jsme 
se prosadili tím, na čem jsme pracovali. Přiznám 
se, že jsem tomu začal věřit až na soustředění v Ra
kousku před turnajem.“

Na čem jste tam pracovali?
„Hlavně na třech věcech. Zaprvé: bránění v ur

čitých prostorech hřiště. Zadruhé: vysoký presink. 
Zatřetí: výstavba hry. Půlku gólů jsme na turna
ji pak dali z toho, co jsme nacvičovali v Alpách. 
Z toho jsem měl radost. Zvláště, když jsme předtím 
měli obrovské problémy se střílením gólů, protože 
statistiky útočníků nebyly nic moc. O to víc mě 
zahřálo, že jsme na mistrovství vstřelili 6 gólů. 
A všechny byly připravené, nebyla za nimi náhoda. 
Šlo o akce z křídelního prostoru nebo po kolmicích. 
Tedy přesně tak, jak by to mělo vypadat – s dosta
tečným počtem hráčů v pokutovém území soupeře 
a dobře technicky vyřešené.“

Rakouský kemp byl tedy klíčem k herně 
úspěšnému vystoupení?

„Těch deset dní pod Alpami nám strašně po
mohlo. Před odjezdem na tohle soustředění jsme 
řešili dilema a na něm jsme ho dobře rozlouskli.“

Jaké dilema?
„Pokud máte mužstvo, kde v podstatě není 

z různých důvodů útočník (Kadlec nemohl hrát kvů
li trestu, Vydru nepustil klub), tak se nabízí dva způ
soby hry. První je  zatažený hluboký blok s kontry, 
druhý je  hra s vyšším napadáním. Nakonec jsme 
se přiklonili k variantě číslo dvě a bylo to správné.“

Proč jste zvolili odvážnější variantu?
„Protože jsme ani na krajích neměli typické 

brejkové hráče. Navíc jsme hráli před domácím 
publikem a nechtěli jsme hrát takzvaného zanďoura. 
Nehledě na to, že hráči podobný aktivní způsob hry 
praktikovali na mistrovství Evropy 2011. Takže 
jsem cítil, že to v nich je. Jen je třeba v Rakous
ku do nich dostat zpátky sebevědomí, aby se toho 
nebáli. Navzdory tomu, že někteří hráči  neměli 
vysoký presink z ligové soutěže zažitý.“

Po EURO 21 v roce 2011 jste říkal, že jste 
možná hráli na tehdejším turnaji až moc od-
vážně. Nenahlodalo vás to v přesvědčení vsa-
dit na stejnou kartu?

„Ne. V roce 2011 jsme odehráli výbornou kva
lifikaci, ovšem samotné mistrovství se nám pak 
nepovedlo. I když jsme v podstatě praktikovali stej
ný systém, vytratily se nám najednou ze hry všech
ny automatismy. Teď se to neopakovalo.  Naopak, 

křídelní hra podporovaná záložníky i beky nám fun
govala. Jsem za to rád. Hodně lidí asi nečekalo, že 
takhle můžeme hrát. Opravdu jen ten druhý poločas 
s Dánskem byl z naší strany špatný.“

Máte pro tenhle výpadek s odstupem času 
racionální vysvětlení?

„Hráči se asi lekli toho, že můžou vyhrát a že 
hráli po delší době tak dobře. Po utkání se vyrojily 
spekulace, že mužstvu došly síly. To naprosto vylu
čuji! Kondici všech hráčů jsme měli podchycenou 
pomocí sporttesterů a byli už z klubů do jednoho 
dobře kondičně připravení.“

Jakou formou jste fyzičku oživovali v Ra-
kousku?

„Kondici jsme dělali specifickou formou. 
Všechno na hřišti s míčem. Dělali jsme například 
hru mezi šestnáctkami, kde byly čtyři čtverce. Když 
jedno mužstvo dokázalo dostat míč do tří čtverců, 
byl gól. Hrálo se na dva doteky. Interval zatížení 
byl jedna minuta a interval odpočinku také. Sa
mozřejmě musíte zajistit, aby všichni hráči běhali. 
To se nám povedlo. Ostatně zápasy se Srbskem 
a Německem nám daly za pravdu.“

A to nešťastné Dánsko?
„Přál jsem si, aby poločasová přestávka nebyla. 

Věřím, že kdyby se hrálo v kuse, zápas by dopadl ji
nak. Limitoval nás také fakt, že jsme nemohli příliš 
střídat. Kalas a Kadlec nemohli do utkání naskočit 
kvůli disciplinárnímu trestu. Naopak Dánové mohli 
prostřídat dobře. Sisto i Christensen hře prospěli. 
Ale hlavně to bylo o hlavách našich kluků. Poky
ny, které dostali o přestávce, byly jasné: pokračo
vat v aktivním způsobu hry a nezalézat dozadu. 
Jenže ve skutečnosti jsme zalezli dozadu, úplně 
jsme se vyhnuli kombinaci a balony jen nakopávali 
dopředu. Mezi 53. a 63. minutou jsme měli snad 
deset nevynucených ztrát míčů, což je šílené čís
lo. Nicméně Dánové vystřelili poprvé na bránu až 
v 75. minutě. Navíc po individuální chybě Zmrhala. 
Kdyby balon odkopl, gól by nepadl. Ale bohužel.“

Bylo těžké navázat na aktivní způsob hry 
v následném duelu se Srbskem?

„Hráče jsme museli zase nabudit. Čekal nás 
těžký soupeř. Ačkoli Srbové ve skupině skončili 
poslední, byl to výborný tým. Vyřadili v kvalifikaci 
Španěly, dokázali hrát vyrovnaně s Italy. Viděl jsem 
hodně jejich zápasů a věděl jsem, že mají dobrou 
organizaci hry a že jsou zodpovědní. Předvedli to 
na úvod turnaje s Německem. Z jejich strany to byl 
skvělý zápas. Ale jak to u těchhle národů chodí, 
jsou nevyrovnaní psychicky. Takže buď se jim daří 
a jsou schopní každého porazit 4:0, nebo ne a na
opak dostanou čtyři góly. V našem případě se stalo 
to druhé. Ale dlužno dodat, že to bylo hlavně záslu
hou našeho výkonu, který měl světové parametry. 
Proto jsme vstřelili čtyři branky a měli jsme ještě 
mraky dalších šancí. Oni si vytvořili jedinou příle
žitost. Po Dánsku jsme si řekli, že teď už musíme 
udělat šest bodů a kluci to vzali za své. Navázali 
na to, jak pracovali v Rakousku a také na pozitiva, 
která nashromáždili v souboji s Dány.“

Čekal jste, že předvedou v utkání se Srb-
skem vysoký presink nejvyšší mezinárodní 
kvality?

„Kdyby mi to někdo řekl půl roku předem, tak 
bych odpověděl, že ne. Ale když jsem viděl, jak 
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pracují v Rakousku a jak jim šly nácviky, tak jsem 
začal tušit, že by to mohlo být dobré. V přípravných 
utkáních s Ukrajinou se objevovaly prvky, které 
jsme nacvičovali. To byl také pozitivní signál.“

Jak těžké bylo oživit principy správného 
presinku?

„Pomohlo to, že hráči byli motivovaní tím, že 
se mistrovství Evropy hrálo doma. Byla to vel
mi sledovaná událost, která motivovala i posily 

z reprezentačního Atýmu. 
Na všech bylo vidět odhodlá

ní a soudržnost. Za druhé jsme 
nácviku presinku věnovali hodně 

času. Řekl bych až 70 procent veš
kerého tréninku. Navrch jsme pořád 

drilovali výstavbu hry s otevřením prostoru a vy
krývání prostoru v hlubokém bloku, ve středním 
pásmu. Nic jiného jsme nedělali. Nevěnovali jsme 
se speciálně střelbě, ani standardním situacím. 
Ty jsme nacvičili až těsně před turnajem v Pra
ze, protože jsme věděli, že je máme z dřívějška 
secvičené. Vždyť před šampionátem jsme dáva
li góly především ze standardních situací. Ať už 
po přímých, rohových kopech nebo po autových 
vhazováních.“

Kolik způsobů výstavby hry jste nacvičo-
vali?

„Měli jsme tři způsoby rozehrávky. Bylo to 
s ohledem na počet útočníků soupeře a spojené 
s rotací středních záložníků a uvolnění krajů.“

Jak dlouho trvalo, než si to hráči osvojili?
„Zkoušeli jsme to v průběhu dvou let před 

mistrovstvím, ale nebylo to ono, protože se nám 
nedařilo být kompletní. Jednou nehrál Kalas, po
druhé nebyl Baranek, potřetí Brabec…Takže se 
to pořád střídalo. Kdežto během dvou týdnů před 
EURO jsme absolvovali v téměř kompletním slo
žení 14 tréninků a dva zápasy, což je dostatečný 
počet na to, aby si mužstvo mohlo všechno osvěžit 
a zažít. Pomáhá tomu i fakt, že mladší hráči jsou 
tvárnější a rychleji se učí. Každý trénink jsme 
nahrávali na video a večer ho s hráči rozebíra
li. Opravovali jsme detaily. Jestli měli správné 
postavení, jestli hráli prvním dotekem dopředu 
a podobně. Na začátku třeba záložníci přebírali 
míče dozadu, což jsme museli odbourat. Takže se 
pořád opakoval tenhle scénář: ukázka na videu, 
zastavení, opravení a kontrola správného provede
ní při cvičení na hřišti. Aby tenhle nešvar zmizel.“

Zastavme se u tempa hry. Protože to je 
v české lize oproti mezinárodní scéně nízké. 
Jak jste smazávali tento rozdíl?

„Dělali jsme to tak, že tréninky nebyly dlou
hé, ale intenzivní. Hodně jsme sázeli na hry ma
lých forem a vyžadovali jsme při nich maximální 
tempo. Snažili jsme se kluky honit a dávat jim 
do hlavy, aby všechno dělali rychle. Že se musí 
nachystat na to, že na mistrovství bude všechno 
od začátku jízda. V přípravě na trénink pokaž
dé zaznělo, že nejdůležitější bude pokaždé vstup 
do zápasu. Že tedy musí být schopní od první mi
nuty zvládat tempo, protože je nikdo ze soupeřů 
nebude šetřit. Všichni navíc přesně znali svoje 
kondiční parametry a věděli, že fyzicky jsou 
na tom dobře. Opakovali jsme jim, že se to nesmí 
bát prodat. Měl jsem z toho trošku obavy, neboť 
v dřívějších zápasech se nám stávalo, že jsme třeba 

pět minut po zahájení neviděli balon. To jsme mu
seli odstranit a podařilo se nám to.“

A hráči zjistili, že se to vyplácí?
„Pamatujete se na náš gól v zápase s Němec

kem? Základ byl v tom, že Kalas se při německém 
presinku neunáhlil, prostrčil míč Petrákovi, ten 
ho posunul do křídla a bylo vymalováno. I jak se 
dostat ze soupeřova presinku jsme nacvičovali. 
Chce to dobré postavení hráčů a správnou nabíd
ku. Zároveň je nutné dobré technické provedení.“

V utkání s Německem se ukázalo i to, že 
i čeští hráči jsou schopní hrát v mezinárod-
ním tempu. Proč to nejde také v české lize?

„Chybí konkurenční prostředí. Hráči, kteří 
odejdou do zahraničí, odtud hned hlásí, že se tré
nuje víc a jede se naplno. Je to dané tím, že v ká
drech mužstev je třicet vyrovnaných kvalitních 
hráčů. Takže ani ta největší hvězda není nenahra
ditelná. U nás mají kluby tři čtyři hráče, kteří když 
se zraní nebo nemůžou hrát kvůli žlutým kartám, 
tak vzniká velký problém, protože náhrada za ně 
není. Když se třeba v Brně zraní Zavadil, má muž
stvo obrovský problém s rozehrávkou, s kombina
cí i s organizací. Z toho vyplývá i nižší tempo.“ 

Nejsme na hráče také málo nároční?
„To bych neřekl. Ale v evropských špičko

vých klubech je profesionalismus automatický. 
Hráči tam jsou zvyklí jezdit naplno a na každém 
tréninku takhle opravdu jedou. Souvisí to právě 
s tou konkurencí. Kdyby si ulevili, naskočí za ně 
do základní jedenáctky konkurent. U nás bohužel 
tenhle bič není.“

Jaroslav Hřebík konstatoval, že hra české 
jednadvacítky ukázala celému tuzemskému 
fotbalu cestu, kterou by měl jít. Že její způ-
sob hry je hodný následování. Co vy na to? 

„Jde to, ale musí se to po hráčích vyžadovat. 
I když je to samozřejmě náročné. Souvisí to však 
s kvalitou hráčů. Jsou potřeba beci, kteří se nebu
dou bát hrát. Jsou potřeba konstruktivní a rychlí 
stopeři, střední záložník s velmi konstruktivní ro
zehrávkou…A tyhle hráče v kádrech všech čes
kých klubů nenajdete. Kdežto do reprezentace si 
je můžete z klubů vytáhnout.“

Jak to bylo s Janem Klimentem, kometou 
EURO 21? Dostal by se do nominace na šam-
pionát, kdyby nebyla nouze s útočníky?

„Věděl jsem, že Kadlec bude muset stát. Museli 
jsme se tedy poohlížet po dalších útočnících. Tak 
jsem se byl podívat v zimě na zápas Jihlavy, kde 
hrál na hrotu Kliment. Konzultoval jsem jeho herní 
předpoklady s trenérem Klusáčkem a jezdil jsem se 
na jaře na něj dívat. Věděl jsem, že je rychlý a že 
má dobrý první dotek s balonem. Zároveň byl ještě 
nedospělý. V lize sice vstřelil pár gólů, ale neměly 
pro mě měřítko. Dal je třeba Ostravě, která patřila 
v lize k nejslabším. Trefil se proti Liberci, který na
stoupil se stoperskou dvojicí Pimpara–Karišik, což 
není top střed obrany. Takže Kliment měl spous
tu prostoru a nebyl pod tlakem. Ale měl dobrých 
pár věcí. Třeba se snažil otáčet s míčem dopředu, 
poslat do vápna centr prvním dotekem. Bylo také 
vidět, že vidí prostor, což je důležité. Docházelo 
i k absurdním situacím. Třeba jsem ho potřeboval 
vidět v těžkém zápase v Plzni, jenže jsem přijel 
do Štruncových sadů, ale Honza nenastoupil.“
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Kdy vás definitivně přesvědčil? Až v Ra-
kousku?

„Už jsme neměli moc dalších hráčů na výběr. 
Ve hře byl ještě brněnský Vávra, ale byl horší. Pro 
Klimenta navíc hrála vyšší postava a taková „sa
lámová“ povaha. Z ničeho si nedělá těžkou hlavu 
a je mu jedno, proti komu hraje. Mužstvo vidělo, že 
mu je schopný pomoci a přijalo ho. Byl zázrak, že 
to nakonec takhle zvládl. Odehrál tři velmi dobré 
zápasy. I když v duelu s Němci to neměl jednodu
ché, protože po třech gólech do sítě Srbska si na něj 
dávali velký pozor. Celkově však potvrdil, že by 
velký fotbal mohl někdy hrát. Na základě výkonů 
na šampionátu se prodal do bundesligy a Jihlava zís
kala peníze. Kdybychom ho nevzali, třeba by dneska 
ani nehrál u nás ligu. I takové příběhy se stávají.“

Měl jste dilema, zda Klimenta nasadit 
do základní sestavy vstupního utkání s Dán-
skem?

„Na základě vzniklých událostí ani ne. Kad
lec nemohl hrát kvůli trestu, Skalák byl tři týdny 
po operaci menisku a bál jsem se ho nasadit. Mohl jít 
třeba ve 20. minutě dolů. Proto jsem byl rozhodnutý 
už po kempu v Rakousku, že do prvního zápasu 
vyrukujeme s Klimentem na hrotu. Někteří členo
vé realizačního týmu to viděli jinak, ale definitivní 
rozhodnutí bylo na mně. Věřil jsem Honzovi a ten to 
zvládnul. Měl tam pár střeleckých pokusů a ve dru
hém utkání se Srbskem byl bezkonkurenční.“

Neodešel do Stuttgartu předčasně? Nepo-
mohlo by jeho vývoji, kdyby se nejdřív prosadil 
v české lize?

„Myslím si, že udělal správně. Nejsem teď scho
pen říct, jestli se v bundeslize prosadí nebo ne. Ale 
Němci si ho vybrali na základě toho, že se prosadil 
v mezinárodním fotbale. Na EURO vstřelil 3 góly, 
je rychlý, vcelku i obratný, má slušnou míčovou 
techniku. Podle mě je to pro něj dobrý krok. Může 
mu to pomoci. Budeli trpělivý, může se probojovat 
do sestavy. Bundesliga je o běhání a on není líný 
na krok.“

Kdo z hráčů vás ještě příjemně překvapil?
„Martin Frýdek. Měl dobrou formu už celé jaro, 

ale dříve to neměl ještě dobře srovnané v hlavě. Byl 
to takový bolestín, který moc reprezentačních srazů 
nedokončil. Zpočátku jsem k němu proto měl nedů
věru. Ale zlepšil se a EURO odehrál velmi dobře.“

Co vás ze statistických dat českého muž-
stva nejvíce potěšilo?

„Že jsme byli aktivní na soupeřově polovině. 
Měli jsme hodně střeleckých pokusů, hodně hráčů 
v pokutovém území soupeře. Měli jsme nejméně 
faulů, na což se v mezinárodním měřítku hodně dbá. 
Proč jsme méně faulovali? Protože hráči byli kon
centrovaní a byli ve správný okamžik ve správných 
prostorech, což jim umožňovala dobrá kondice. 
I těch 6 vstřelených gólů vychází z těchto základů. 
Jsou to spojené nádoby.“ 

Jak se coby dlouhodobý trenér mládežnic-
kých reprezentací díváte na kvalitu mladých 
českých hráčů?

„Po celou dobu, co jsem působil jako reprezen
tační trenér, je jejich úroveň zhruba stejná.“

To znamená?
„Zatímco naši soupeři mají jedenáct a více kva

litních hráčů s parametry pro konkurenceschopný 
mezinárodní fotbal, my máme v týmech tři. Samo
zřejmě, že to vyplývá z nižší základny, třeba Němci 
ji mají mnohonásobně vyšší. Ale jde o to, aby kluci 
dostávali v žákovském věku správné technické zá
klady a v dorostu je rozvíjeli ve spojení s taktikou. 
Bohužel, tohle nám schází.“

Jaké návyky by měli žáci především zís-
kávat?

„Správnou orientaci v prostoru, dobrý první 
dotek s míčem, ovládání míče v rychlosti pod ča
sovým a prostorovým tlakem.“

Proč mají čeští hráči obecně velký problém 
s prvním dotekem? Nedostatečně to trénuje-
me? Nebo to trénujeme špatně?

„Spousta lidí ve světě mi řekla, že deficit 
českého fotbalu jsou dobří trenéři. Já se tomu 
bráním, protože to padá i na mě. Ale myslím si, 
že v zásadě u nás chybí práce s detailem. Schází 
třeba to, aby malým hráčům někdo vysvětlil, 
že když má jejich spoluhráč za zády soupeře 
z pravé strany, že mu musí přihrát na levou nohu, 
aby míč hned neztratil. Podobných detailů je 
hromada a v moderním fotbale jsou rozhodující. 
Musíme se tomu přizpůsobit. Ale je to také dané 
počtem trenérů na tréninkových jednotkách. Čím 
víc jich je, tím pečlivěji mohou kluky sledovat 
a opravovat.“

pavel hartman
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Mgr. Antonín Plachý, Ph.D – TMÚ FAČR
Mgr. Michal Ježdík – basketbal

Leaders The Sport 
Performance Summit
Konference týkající se vzdělávání 
odborníků podílejících se 
na přípravě elitních sportovců

Pořadatelé se snaží podněcovat diskuse týkající 
se špičkových výkonů, představovat myšlenky 
a odhalovat skryté možnosti jak zlepšit profe‑

sionální a profesní dokonalost ve sportovním pro‑
středí. Setkání poskytuje platformu pro profesionály 
a odborníky z různých oblastí sportu z celého světa, 
jejichž cesty by se jinak těžko protkly. Výměna ná‑
zorů přispívá i k tomu, aby se do sportu dostalo 
ještě více konkurenční prostředí. Témata řečníků 
obsah konferencí Leaders The Sport Performance 
Summit se neustále vyvíjejí. Pořadatelé se snaží 
reagovat (zrcadlit) na neustále se měnící svět spor‑
tovních výkonů. V letošním roce se řečníci mimo 
jiné zaměřili na získávání, analýzu a využití dat, 
posouvání hranic výkonů a výkonnosti ve sportu, 
kultivaci talentu a jeho vedení a budování týmů; 
tedy všem otázkám, které jsou v současné době 
ve „sportovním průmyslu“ aktuální. Organizátoři 
říkají, že smyslem je objevování světa skutečných 
postřehů a příběhů. Jsou přesvědčeni, že konkrétní 
příběhy a zkušenosti budou provokovat, inspirovat 
a sloužit. Pokud se dostanou k lidem včas, můžou 
ovlivnit jejich chování a rozhodnutí, čímž všichni 
přispějí k pohybu sportu dopředu. Na závěr úvodní 
části přidáváme několik čísel: konference se kona‑
la v Londýně, celkem bylo pozváno a setkání se 
zúčastnilo 593 delegátů ze 42 zemí. Z celkového 
počtu účastníků bylo 27% ze zámořských klubů 
(většinou z USA), 31% z Velké Británie, 18% tvořili 
zástupci federací, 14% představitelé ligových soutě‑
ží (včetně nadnárodních) a 10% ostatní. Z pohledu 
funkcí jednotlivých účastníků 22% zastoupení měli 
koučové/trenéři/manažeři, 26% sportovní ředitelé, 

32% ředitelé klubů nebo generální manažeři, 13% 
generální ředitelé a 7% ostatní. Z České republiky se 
konference zúčastnili Slavomír Lener (lední hokej), 
Michal Ježdík (basketbal) a Antonín Plachý (fotbal). 

Pro Fotbal a trénink jsme vybrali přednášku 
od Arsene Wengera, kouč – manažer FC Arsenal 
Londýn. Mluvil o tom, že světoví hráči a trenéři žijí 
v každodenním tlaku, který není na první pohled vi‑

dět. Někdo si jej připouští více, jiný méně a kouč se 
musí naučit, jak ke komu přistupovat. Nejde tedy jen 
o individualizaci přístupu k hráčům v tréninkovém 
procesu, ale i v přístupu k řízení. Jsou hráči, kteří 
vyhrají Ligu mistrů, ale jsou zklamaní z toho, že se 
jim v rozhodujícím okamžiku nepovedla přihrávka. 
Hráči, kteří nepotřebují být hned nejlepší na světě, 
ale nejlepší v týmu, v kabině a jsou ochotni se o tuto 

Konference Leaders, jejíž účastníci jsou zváni jednou ročně buď do Londýna 
či New Yorku, si dává za cíl přivést na jedno místo elitní trenéry/kouče, 
manažery, sportovní ředitele, technické a výkonné ředitele, aby se setkávali 
a vyměňovali si své znalosti, zkušenosti, poznatky a názory, které je dovedly 
k excelentním sportovním výkonům a výsledkům.

Na konferenci přednášel Arsene Wenger
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roli denně prát, jsou a dělají to s vervou a ochotou 
každý den. To je nejlepší předpoklad, který není 
každému dán, a z takových zrají největší osobnosti. 
Připomeňme Jaromíra Jágra nebo Michela Platiniho, 
kterého, jak Wenger řekl, hledali spoluhráči pokaž‑
dé, když se týmu nedařilo, ale když byl tým rozjetý, 
tak se cítil komfortně každý. Wenger také věnoval 
prostor porovnání výběrů hráčů v minulosti a sou‑
časnosti. Dříve se věnovala pozornost hlavně fy‑
zickému potenciálu a technicko‑taktické vyspělosti 
hráče. Nyní se k těmto faktorům přidávají inteligen‑
ce, talent, přístup (attitude) a osobnost (personality). 
Zastavil se u osobnosti hráče, kterých se identifikuje 
více druhů. Každý vedoucí pracovník, tedy v našem 
případě i trenér nebo manažer klubu, by měl vě‑
dět, jaké osobnosti nebo osobnostní charakteristiky 
jsou pro něj důležité, respektive pro společnou práci 
s daným hráčem. Špičkové hráče dělí do 3 skupin. 
První skupinu tvoří nešťastní hrdinové. Tito hráči 
se bojí, že prohrají, a nikdy nejsou spokojení. Dru‑
hou skupinu tvoří hráči, kteří si o sobě myslí, že 
jsou lepší, než si myslíte vy, a jsou o tom skálopevně 
přesvědčeni. Do třetí skupiny patří hráči, kteří jsou 
ochotni o místo na výsluní bojovat, jsou schopni 
bojovat o to, aby byli nejlepší. Každá skupina je 
jinak motivována. První obavou o to, že zklamou, 
druhá má vysoký stupeň sebemotivování, třetí po‑
třebuje k úspěchu tým, nejenom tým spoluhráčů, ale 
i realizační tým, který působí kohezně. Hráči ze třetí 
skupiny jsou často schopni a ochotni tvrdě pracovat 
navíc každý den i několik let. Rozhovory s hráči 
před příchodem, během jejich pobytu v klubu i při 
odchodu považuje Wenger za velmi důležité. Dává 
si pozor, aby mluvil pravidelně se všemi hráči, čímž 
jim dává najevo jejich důležitost pro tým. O Wenge‑
rovi je známo, že dává příležitost mladým hráčům 
v profesionálním fotbale, a pokud uvažuje o jejich 
potenciálu už třeba v dětství, ptá se jich, zda si byli 
o víkendu sami zahrát. Pokud zní odpověď ne, bere 
jejich potenciál o dost níže. Sám hledá v hráčích 
lásku k fotbalu, která je může přenést přes složitá 
období, která zaručeně přijdou kdykoliv v kariéře. 
Takové osobní nastavení lze během vývoje měnit 
a mohou k tomu pomoci i akademie. Wenger mluvil 
o tom, že mnoho 16letých hráčů je ale již pod tlakem 
velkých peněz a osobnostně na to nejsou připraveni 
a ztrácí „životní šťávu“. Z takových hráčů pak dělá 
profesionální sport nezaměstnané, kteří ztratili svůj 
směr a jsou již v 16 letech často fotbalem přesyceni. 
Wengerův základní přístup k mladým je založen 
na důvěře a neustálé komunikaci, protože jak říká 
„nikdy nevíš, co může být důležité a je třeba to ne‑
ustále vnímat“. Velcí hráči dělají ve správnou chvíli 
správná rozhodnutí a dostali se na vrchol díky důvě‑
ře kouče, který je „vytáhl nahoru a dal jim důvěru 
i v těžkých zápasech“. Dával jim jistotu v tom, že 
mohou i chybovat, ale nesmí se přestat snažit a pra‑
covat na těch vlastnostech, pro které byli vybráni. 
Psychika je středem výkonu, a proto má obrovský 
význam komunikace s hráči.

Hráči mají jak špatné tak dobré vzpomínky, ide‑
álně by měly být v rovnováze, respektive ty kritické, 
negativní by měly být přebity pozitivními. Tak se 
k negativním vzpomínkám vytratí emoční vazba. 
Stejně jako v tréninku při nácviku zachováváme 
potřebu být úspěšný, tak v herních situacích musí 
být úspěch a neúspěch vyrovnáván, aby neúspěchy 
nebouraly emoční stabilitu hráče. Hráč, který je 
zvyklý pouze vyhrávat a v dětství procházel těmito 
vítěznými týmy, má větší šanci propadat v momen‑

tech, kdy se týmu nedaří a on by měl být lídrem. Ge‑
rard Houllier ke zmíněnému uvedl, že hledali vždy 
v mládeži nejlepší hráče z malých týmů, protože 
u nich byl předpoklad větší psychické odolnosti.

Odlišné jsou rozhovory s talentovanými hráči, 
kteří přicházejí do Arsenalu a jsou součástí jejich 
rozvojového programu pro mladé hráče. První roz‑
hovory často moderují rodiče. Tato první setkání 
jsou důležitá pro poznání zázemí a rolí v rodině. 
Na tato setkání navazuje posezení s hráčem samot‑
ným. Povídá si s ním o všem, co hráče zajímá, co 
dělá ve volném čase, proč to dělá, jaké má kama‑
rády, čeho by chtěl v životě dosáhnout a podobně. 
Snahou je zjistit, jaký opravdu je a kým chce být. 
Doporučuje vytvořit pro každý klub svoji psycho‑
logickou charakteristiku hráče podle pozic. Podle 
nejjednoduššího dělení rozeznává 2 skupiny hráčů. 
První tvoří hráči, kteří chtějí vyhrát (útočníci?!), 
a druhou hráči, kteří nechtějí prohrát (obránci?!). 
Samozřejmě má každý hráč něco z obou skupin, ale 
jeden z těchto rysů převládá. On osobně podporuje 
a zařazuje do družstva hráče, kteří mají rádi míč. To 
jsou ti, kteří pak chtějí útočit. Většina z nich se poté 
v utkáních nevyhýbá odpovědnosti v koncovkách 
utkání. Na otázku, zda můžeme změnit osobnost 
hráče, Wenger reagoval následovně: „Naším úko‑
lem je pomoct hráči být tím nejlepším fotbalistou. 
Měříme motivaci každého hráče pomocí několika 
ukazatelů na škále od 1 do 9. Věříme, že brzké 
zařazení hráčů do top profesionálního fotbalu je 
kontraproduktivní a i proto se snažíme nevystavovat 
hráče velkému tlaku. Samozřejmě to je velmi těžké, 
protože v tomto případě bojujeme i s agenty, rodiči, 
přáteli a jinými kluby.“ Wenger věří, že je důležité 
ponechat hráčům co nejdéle radost ze hry, radost ze 
života, udržet jim radost na tváři. Pomoci k tomu 
mohou každodenní úkoly (everyday target), jejichž 
dosažení je malými výhrami za lepšími výsledky 
jednotlivce i týmu. Hráči jsou šťastní a zůstávají jako 
tým. Wenger mluvil i o tom, jak uvažuje o profilech 
hráčů při skladbě týmu. Pokud je útočník naladěn 
poněkud sobecky, řekne si budiž, ale pokud se jedná 
o záložníka či obránce, tak o něm do týmu neuva‑
žuje. Sám se snaží mít v týmu skupinu 5–6 leaderů 
a má dva kapitány. Přes tyto lidi se pak snaží řídit 
celý tým a zejména přes ně zjišťuje nastavení celku. 
Celek bere jako společný čas lidí a ideálně si atmo‑
sféru tréninku představuje jako potěšení ze společně 
sdíleného času a individuální vnímání jako vnitřní 
radost a touhu, kterou dává a nabízí být lepší než 
před tréninkem. Je to tedy konkrétní vnímání kon‑
krétní situace a možnosti, kterou buď hráč chápe 
jako možnost být lepší, nebo jen jako běžný šedý 
trénink v běhu života.

Neméně významná pro úspěch a fungování týmu 
je i komunikace s členy realizačního týmu. Jestliže je 
v realizačním týmu 10–12 lidí, je třeba si organizovat 
čas tak, aby měl hlavní kouč čas je vždy vyslechnout. 
Wenger začíná každý den příchodem v 8 hodin ráno 
a poradou se všemi členy realizačního týmu, včetně 
individuálních pohovorů. Je potřeba tedy umět na‑
slouchat a dělit se o rozhodování s nimi. Finální roz‑
hodnutí je ale na něm, na vás. Proto je třeba všechny 
členy realizačního týmu pečlivě a dlouhodobě vy‑
bírat a pak důvěřovat jim a jejich kvalitě. Wenger 
nedává jen na doporučení z vnějšku, ale každého 
člena týmu si chce sám osobně poslechnout a delší 
dobu prověřovat. Podobně se vyjádřili i majitelé a zá‑
roveň (hlavní manažeři) dvou velkých, dlouhodobě 

velmi úspěšných, Michelinských restaurací, pánové 
Diego Masciaga a Raymond Blanc, kteří si sami 
chtějí vybírat lidi do svých týmů, ačkoliv využívají 
rady profesionálů. Co jejich zákazníci očekávají? 
Kvalitní servis – 365 dní v roce, respekt a vysoký 
standard kvality jídel a nápojů. Očekávají to každou 
sekundu pobytu u nich, každou minutu, hodinu, den, 
týden, měsíc, rok, roky. Konstantnost je v této profesi 
klíčem k úspěchu. Jejich snahou je udržet vzájemný 
respekt uvnitř týmu (vy respektujete jeho členy, oni 
respektují vás). Udržet „tým dlouho na palubě“ je 
základem dosažení úspěchu. Oba majitelé se shodli 
na 7 klíčových ukazatelích excelence: 
1. Motivovat, 
2. Trénovat, 
3. Respektovat,
4. Říkat vize, 
5. Výběr lidí, 
6. Spojovat členy týmu. Jedním dechem doplnili, 

že vize je nutné co nejrychleji přenést na tým. 
Pak je důležité všechny členy pro tyto vize na‑
dchnout a podporovat kreativitu. Při rekrutování 
členů týmů kladou důraz na 2 faktory: přístup/
postoj (attitude) – ten nenaučíte, v lidech buď je, 
nebo není, proto jej předřazují před druhý faktor, 
technika/dovednosti – ty naučíte, když vy sám 
jste dobrý pedagog a druhá strana chce. Je mno‑
ho lidí, kteří mají talent, ale neuvědomují si, že 
talent není zbraň, ale pouze jeden nástroj k úspě‑
chu. Stejně tak důležité jsou konstantnost kvalit‑
ní přípravy a dlouhodobé spojování členů týmu 
a propojování s vizionářem, který předává ener‑
gii. Žádná rutinní práce není zajímavá. Nedovolte 
proto, aby vás překonala rutina. Mladí lidé mají 
často práci jako zábavu (work/playing). Udržte 
jim tuto možnost, ale buďte opatrní na tenkou 
hranu mezi hrou a nedokonalostí. Posledním, 

7. faktorem excelence majitele kvalitní restaurace je 
umění naslouchat. Být co nejblíže vašim lidem, 
vašemu týmu. Buďte jim nablízku každý den. 
Vztah mezi vedoucím pracovníkem a členem 
týmu je jako tenký led. Jak budovat tuto důvě‑
ru? Základem jsou elementární drobnosti jako 
například: ukázat, že uděláte svoji i jejich práci, 
pozdravit každého člena týmu, oslovovat jménem 
nebo příjmením, zajímat se o soukromí, respekto‑
vat je za to, co dělají, udržet zdravé sebevědomí, 
včetně investice do vzdělávání. Na druhou stranu 
vyžadujte ukazovat naši/jejich připravenost kaž‑
dý den a odhodlání pracovat srdcem. My musí‑
me být připraveni na náročné klienty. Nesmíme 
dát najevo jakékoliv interní ani osobní problé‑
my. Lidé se přišli bavit, kvalitně najíst a užít si 
všechny kvality oceněných restaurací. Vysocí 
úředníci nadnárodních akciových společností se 
na semináři v Budapešti svěřovali Alexu Fer‑
gusonovi, jak je náročné se připravit na valnou 
hromadu, kde se budou řešit výsledky společnosti 
(tato setkání bývají 1–2 krát ročně). Ferguson jim 
odpověděl, že on má tuto valnou hromadu každý 
týden 2x, protože má každý týden 2 zápasy, oba 
většinou před vyprodaným stadionem.
Wenger považuje za hlavní úkoly manažera/tre‑

néra: výběr lidí (hráči a realizační tým), rozhodování 
(decision making – máme velké množství informací, 
ale vy musíte rozhodnout, které z nich jsou důle‑
žité, které vedou k vítězství), štěstí (luck – štěstí 
nám dává výhry) a být si jistý, že všichni udělají 
maximum pro další zápas. S hráči nikdy nemluví 
o výběru spoluhráčů, ale mluví s nimi a ptá se jich 
na soupeře, proti kterému hrají. Jak pracuje s velkým 
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počtem národností, které má v týmu, jak je spoju‑
je? Základem je pro něj první společný mítink před 
sezonou. Hovoří na něm o respektu, komunikaci, 
základních pravidlech, například být včas. Buduje 
vlastní identitu, vlastní kulturu. Často se ptá hráčů, 
co je má charakterizovat – toto je jejich volba. Tato 
setkání během sezony opakuje, sice v kratším formá‑
tu, ale s velmi podobným obsahem. Podobně buduje 
vítězný duch: dělí se s hráči o své pohledy na hru, 
dělí se s nimi o znaky kvality, věří, že je důležité 
respektovat ego hráče, ale musí se podřídit týmu, 
snaží se vytvořit takovou atmosféru v realizačním 
týmu, aby potěšením všech bylo se podílet na zlep‑
šení každého hráče, v symbióze se snaží rozvíjet 
techniku, rychlost a mentální stránku. Všechny tyto 
3 složky přirovnává k chůzi po chodníku, při které se 
díváte nahoru i dolů, je to jako v zápase, kdy musíte 
měnit vidění (change vision). Když půjdete pouze 
s hlavou dole, budete narážet do lidí, když půjdete 
pouze s hlavou nahoře, neuvidíte nerovnosti. Pokud 
nemá hráč vidění (vision) nebude svou techniku být 
schopen využívat na 100 %. Často hráčům opakuje, 
že jim důvěřuje (trust), vy jste ti, kteří jste nejlepší 
pro tento zápas, pro tento den, proti tomuto soupeři. 
Když někomu důvěřujete, dodáváte mu sebejisto‑
tu (trust = confidence). Každý mladý hráč chce být 
úspěšný a tím pádem, až na výjimky, převládá jeho 
ego nad týmem. Vy máte zkušenosti a kvalitu (zna‑
losti). To znamená, že jste schopni identifikovat, co 
mladému hráči pomůže být úspěšným. Toto je základ 
jeho komunikace s mladými hráči, s jinou generací. 
Wenger si uvědomuje, že nikdy není stoprocentně 
schopen odhadnout, jak mu „zapadne“ 11 zvolených 
hráčů do zápasu, i když pro to dělá maximum. Stejně 

tak nevíte, jestli je hráč dostatečně talentovaný pro 
váš tým! Co ho na sportovních hrách fascinuje, že 
úroveň týmové energie je pro něj záhadou! Šéf Mi‑
chelinské restaurace Diego Masciaga řekl: „Mám 
utkání každý den, protože hosté chtějí perfektní jídlo 
a servis každý den. Proto nelze každý den bojovat se 
zaměstnanci. Důležitý je jejich výběr.“

Všichni odborníci se shodli, že chtějí u lidí, 
které chtějí do týmu, kromě odbornosti cítit i sílu 
osobnosti. Talent jim nestačí. Nestačí ale ani tvrdá 
práce. Proto hledají lidi, kteří mají komplementaritu 
talentu a pracovitosti doplněnou ochotou či přímo 
touhou učit se nové a nechat se nadchnout. Proto si 
tito šéfové firem či klubů uvědomují, že oni mají být 
těmi, kdo zapalují a inspirují a hlídají nastavovanou 
kvalitu práce ve firmě a klubu. Bos, jak se v Britá‑
nii s oblibou říká, tedy přináší změny, provokuje 
a inspiruje jednotlivce k tomu nebýt v šedé zóně 
rutiny, která může snadno přerůst v nudu. V tom 
pomáhá ukázat podřízeným, že šéf zná jejich osobní 
problémy a umí i jejich práci. Tím získává respekt 
a může jej očekávat v každodenním procesu. Právě 
každodenní konzistence – být dobrý každý den, zna‑
mená standard, který je třeba mít, aby se dalo sahat 
výše. Detaily a technika jsou velmi důležité, ale 
jsou postaveny na přístupu. Je třeba si najít i vhodný 
počet členů realizačního týmu, aby splňoval nej‑
prve základní a poté navazující požadavky, které 
budou nabízet hráčům servis ve všech oblastech 
rozvíjejících výkon. Na osobnost hráče ale má stále 
největší vliv hlavní kouč, který si musí uvědomovat, 
že je a má být vzorem, protože mu lidi naslouchají. 
Kouč si musí stanovit priority, vést hráče a spolu‑

pracovníky podle nich a rozvíjet jejich osobnost. 
Nezprůměrovávat ji, ale rozvíjet. Právě rozvojem 
osobností a učením, jak ji využít pro tým a zpětně 
i svůj vlastní prospěch. Příkladem je třeba vývoj 
osobnosti Arjena Robbena v FC Bayern, který dostal 
šanci buď pracovat pro tým, nebo odejít. I takovýto 
hráč na takové úrovni se kvalitu učil a naučil. Těmito 
postupy lze udržet úspěch týmů, ačkoliv i Wenger 
přiznává, že je pro něj tajemstvím, proč tým vypadá 
v pátek na tréninku skvěle a utkání je pak „pod psa“.

Je třeba individualizovat tréninkový proces, pro‑
tože se dají simulovat určité herní situace na videu 
a aktivovat mozek, nervy a svaly. Herní situace spo‑
lupráce je však třeba řešit ve hře. Polovina profesio‑
nálních hráčů se chce zlepšovat, uvedl Wenger, a je 
ochotna podstupovat individuální trénink, zkoušet, 
využívat metody a uvěřit, že to může pomoci. Už 
jen víra je obrovský krok k úspěchu.

V běžném tréninku často chybí dostatečná vý‑
zva, neboli trénink není emočně napínavý. Když je 
v něm málo emočních podnětů, jako kdybychom 
hráče svázali mezi svaly a dril. Hra a výkon ale 
stojí a padají až příliš často s emocemi, které hráči 
zvládnou či ne. Důležitým pomocníkem může být 
týmový psycholog, který by měl být nedílnou sou‑
částí každodenní rutiny týmu, něco jako asistent 
trenéra. Měl by důkladně poznat cíle klubu, princi‑
py jeho fungování a role. Tak jak poznává klub, tak 
si jej také klub vychovává. Pak se mu snáz pracuje 
s hráči v kontextu s budováním klubu. V opačném 
případě se psycholog může stát jakýmsi rušivým 
elementem.
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PhDr. Zdeněk Sivek

Luis Enrique a trénink
Současný trenér FC Barcelona, 

celým svým jménem Luis Enri-
que Martínes García, pochází 

z „dynastie FC BARCA“, kde jako 
hráč získal s klubem třikrát titul mi-
stra Španělska. Byl znám svými uni-
verzálními herními schopnostmi, což 
mu také umožnilo se výrazně prosadit 

v národním týmu (3x MS, 1x ME). 
Jako trenér začínal v Akademii své-
ho klubu, aby poté trénoval AS Řím, 
Celtu de Vigo a od roku 2014 se ujal 
koučinku A týmu svého mateřské-
ho klubu. Svým koučinkem navázal 
na předchozí práci P. Guardioly, tak-
že na způsobu hry svých svěřenců se 

nejen nic nezměnilo, ale naopak, je 
zjevná snaha předchozí filozofii tré-
ninkové přípravy a vlastní hry v sou-
těžních utkáních dále rozvíjet. Z jeho 
tréninkové praxe jsme vybrali některá 
cvičení, která nabízíme nejen k úvaze, 
ale i k případnému přenosu do trénin-
kové činnosti. 

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
téma
■	Nácvik	přihrávek	v	pohybu	
a	vzájemná	součinnost	
defenzivních	hráčů.	

ORGaNIZaCE
■	Plocha	30	x	30	m,	7	hráčů.
POStUP
■	Hru	začíná	hráč	č.	22	na	hráče	č.	
16,	který	po	přihrávce	na	hráče	
č.	3	provede	sprint	bez	míče	
a	následný	návrat	do	své	původní	
pozice	dle	vyobrazení.	Ostatní	
postup	dle	vyobrazení.	

VaRIaNtY
■	Hráč	č.	22	po	přihrávce	přebíhá	
na	pozici	hráče	č.	3,	aby	se	znovu	
vrátil	zpět,	hráč	č.	3	po	driblingu	
provede	obrat,	kotoul,	běh	stranou	
atd.	a	vrací	se	na	původní	pozici	
atd.	

POZNámka
■	Po	prvním	absolvování	cvičení	
hned	zařazujeme	oponenty	
s	pasivní,	aktivní	obranou,	
presinkem	atd.	

■	Nutnost	precizních	přihrávek	pod	
tlakem,	vzájemná	komunikace	
atd.	jako	základních	atributů	
cvičení.	

Cvičení 2
téma
■	Nácvik	kombinační	hry	ve	finální	
třetině	hřiště	se	zakončením.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	40	x	30	m	rozdělena	
na	dvě	části,	4	figuríny,	počet	
hráčů	dle	potřeby,	branka	
s	brankařem,	dvě	skupiny	hráčů	
současně.	

POStUP
■	Kombinaci	začínají	hráči	
na	pozici	A	s	výměnnou	
přihrávkou	s	hráčem	C,	dále	dle	
vyobrazení	s	finální	střelbou.	

VaRIaNtY
■	Do	cvičení	po	prvním	provedení	
hned	zařazujeme	aktivní	
oponenty,	střídáme	pozice	hráčů	
atd.

POZNámkY
■	Cvičení	musí	probíhat	
v	maximální	rychlosti	s	důrazem	
na	bezchybném	převzetí	
přihrávek,	pod	tlakem	oponentů	
atd.
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Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 3
téma
■	Nácvik	kombinační	hry	ve	finální	
třetině	hřiště	přes	minihru	3	versus	2	se	
zakončením.

ORGaNIZaCE
■	Čtyři	útočníci	na	dva	obránce	s	brankařem,	
dvě	figuríny.

POStUP
■	Kombinaci	začíná	hráč	č.	5	přihrávkou	
na	spoluhráče	č.	16,	který	dribluje	
vyznačeným	prostorem,	přihrává	
na	č.	7,	dobíhá	do	prostoru	minihry	
3	versus	2,	kde	začíná	vlastní	hra	
a	končí	střelbou.	

VaRIaNtY
■	Do	hry	se	zapojuje	také	hráč	č.	5,	omezený	počet	
přihrávek,	omezený	čas	na	kombinaci,	před	střelbou	zařadit	
dalšího	defenzivního	hráče	atd.

POZNámkY
■	Důraz	na	maximální	rychlost	provedení,	důraz	na	vítězné	
souboje	(i	u	obránců!)	atd.	

Cvičení 4
téma
■	Nácvik	kombinační	hry	na	jeden	dotyk.
ORGaNIZaCE
■	Plocha	25	x	25	m,	šest	hráčů,	dva	hráči	
ve	středu	plochy.

POStUP
■	Kombinaci	startuje	hráč	č	3	a	dále	vše	
probíhá	dle	nákresu.	Kombinace	je	proložena	
přebíháním	bez	míče	dle	nákresu.	Důraz	
na	maximální	rychlost	a	preciznost	provedení.	

VaRIaNtY
■	Změna	pozic	hráčů,	nasazování	oponentů	(pasivně,	
aktivně)	atd.	

POZNámkY
■	Důraz	na	maximální	rychlost	a	preciznost	provedení.
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Cvičení 5

Cvičení 6

Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Několik ukázek z tréninkové praxe současné FC Barcelony 
pod vedením L. Enrique jsou charakteristickou ukázkou velké 
většiny tréninkového obsahu, založeném na neustálém nácviku 
a zdokonalování kombinační hry, která patří ve své zápasové 
realizaci k dominantám tohoto týmu – k tomu už jsou hráči 
vedeni od klubové Akademie.

Nácvik v tomto směru v tréninkové činnosti neustále mode-
luje zápasové podmínky/počet oponentů, zkracování/prodlužo-

vání prostoru a času, důrazný presink po ztrátě míče, maximální 
rychlost a preciznost provedení atd.

Jinak řečeno, v herní filozofii, kterou rozvíjel kouč P. Guardi-
ola, se kontinuálně pokračuje pod vedením L. Enrique i nadále. 

Poznámka: u výše uvedených cvičení jsou hráči označeni 
čísly např. 5, 16, 22 atd., což je odrazem přesného záznamu 
sledovaných tréninkových jednotek. 

Závěr

Cvičení 6
téma
■	Nácvik	kombinace	
založené	na	převzetí	
míče,	otočení,	přihrávce	
a	změně	prostoru	hry.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	30	x	30	m,	
kombinace	počtu	8	versus	
4,	sedm	hráčů	v	držení	
míče	mimo	vyznačenou	
plochu,	čtyři	obránci	
uvnitř	plochy,	osmý	hráč	
ve	středu	vyznačené	
plochy	kombinující	
s	hráči	v	držení	míče.

POStUP
■	Kombinaci	začíná	hráč	
č.	8	na	hráče	č.	3	a	dále	
dle	nákresu.

VaRIaNtY
■	Změna	pozic	hráčů,	
změna	směru	kombinace,	
přihrávky	na	jeden	dotek	
atd.

POZNámkY
■	Důraz	na	rychlost	
a	preciznost	provedení,	
obránci	uprostřed	
s	důrazem	na	kontrolu	
prostoru	atd.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 5
téma
■	Nácvik	kombinace	
s	přenášením	
do	křídelních	prostorů.

ORGaNIZaCE
■	Dva	týmy	po	jedenácti	
hráčích	na	prostoru	
dvou	třetin	hřiště	s	třemi	
zónami	dle	nákresu,	dvě	
branky	s	brankaři.	

POStUP
■	Hru	začíná	hráč	č.	5	
přenesením	do	křídelního	
prostoru,	kde	proběhne	
minihra	2	versus	1,	odtud	
do	středu	hřiště,	kde	
proběhne	běžná	hra	a	dále	
přenesení	do	dalšího	
křídelního	prostoru,	kde	
se	minihra	2	versus	1	
opakuje.	

VaRIaNtY
■	Změna	pozic	hráčů,	
kombinace	v	maximální	
rychlosti,	kvalita	
na	zakončení.

POZNámkY
■	Důraz	je	kladen	na	co	
nejrychlejší	přenesení	hry	
do	křídelních	prostorů,	
přenesení	hry	precizními	
diagonálními	přihrávkami	
atd.	
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Mgr. Antonín Plachý, Ph.D. – TMÚ FAČR

Hry a cvičení 
na přihrávky a převzetí 
míče ve starších 
přípravkách
Předchozí čtyři čísla F a T se zabývala sportovní 
a pedagogickou činností kouče při osvojování 
herních souvislostí u dětí. Nyní se podívejme, jak 
je to s přihráváním a převzetím míče ve starší 
přípravce, nebo třeba až k žákům, kde přichází 
další kvalita a detaily provedení.

Zhruba na přelomu U9/U10 přichází nová 
kvalita – přihrávka do prostoru před na-
bíhajícího hráče a s tím je vhodné již začít 

ukazovat výhodu průnikové přihrávky mezi obrán-
ci, za které zabíhá útočník. Přihrávku do prostoru 
již ve starší přípravce trénujeme naplno, i když se 
nebude ještě ve hře dařit úplně. Průnikové přihrávka 
mezi obránci přichází samovolně, ale vidění prosto-
ru mezi dvěma obránci a možnost naběhnutí do to-
hoto prostoru, je spíše obrázkem ze hry mladších 
či starších žáků. 

Základní požadavky, aby hráči před přijetím 
přihrávky nestáli a prvním dotykem si míč přijali 
kam chtějí, je možné samozřejmě i drilovat méně 
zábavnou formou než v níže uvedených hrách, ale 
vždy jde jen o pár minut (cca 10 min) takového pro 
děti ne zcela zajímavého cvičení. Přesto do starší 
přípravky již dril naplno patří, ale je vhodné jej 
oživovat a prokládat různými typy soutěží a her. 
Přihrávky jsou žádány opravdu tvrdé, což zvyšuje 
i nutnost soustředit se na přijetí míče.

Příklady her a cvičení
Stále můžeme využívat cvičení z mladších pří-

pravek, ale uveďme další třeba i známá cvičení, 
která ukazují jak využít dril.

1. Šouranda
Hráči se jen volně pohybují v prostoru, volají 

si o míč a snaží se tvrdě přihrát a dobře přebírat 
míč různými způsoby. Navazovat může Barcelona 
s modelovaným bráněním nebo brání.

Koučink: Na detail přihrávky do prostoru by 
měl kouč dbát a hráče upozornit a ukázat, jakou 
výhodu má, pokud míč letí do prostoru před hráče. 
V normální hře se tento detail ještě zcela dařit ne-
bude, ale ve cvičeních jako jsou tato, budeme tuto 
činnost zlepšovat.

Dalším detailem je převzetí míče, které by již 
mělo odrážet postavení hráčů kolem sebe a vždy 
směřovat do volného prostoru, což znamená, že 
hráči vědomě kontrolují před převzetím prostor 
kolem sebe pohledem.

2. Otáčečka
Navazuje na cvičení „otáčečka trojic“ v mlad-

ší přípravce. První hráč přihrává vhozením (či 
po zemi) útočníkovi, který se uvolňuje a prvním 
dotykem otáčí se zpracováním míče tak, aby se 
se dostal mimo mety branky. Pak zase on přihrává 
a další hráč se otáčí s míčem (obr. 1).

U zkušenějších hráčů (U11) se směr převzetí 
a zpracování míče řídí tím, kam se posune hráč, 
který je za zády. Jestliže tedy zadní půjde k pra-
vé metě, pak převzetí je k levé. Po střele, která 
je co nejdříve po posledním otočení se s míčem, 
hráč nekončí, ale hned se nabízí pro přihrávku, 
kterou může dát brankář, když míč chytí do ruky, 
nebo druhý brankář či kouč vedle branky. (červené 
šipky) Hráč se opět hned prvním dotykem snaží 

obtočit kolem překážky za sebou. Až potom pro 
něj akce končí. Učí se tedy po zakončení znovu 
nabíhat a chtít míč. Převzetí i zpracování může-
me určovat (šajtle, placírka, pod nohou…) nebo 
nechat na hráčích, ale vždy se snahou o zkont-
rolování prostoru za sebou a otevřené posta-
vení1) prostředního, který tím že stojí natočen 
bokem, vidí lépe směry, odkud letí míč a kam 
chce hrát. Nemusí mít nutně otevřené postavení, 
protože významné je zde i utajení směru pohybu 
a třeba i s klamavým pohybem před přijetím, či 
po prvním dotyku. V tomto cvičení jej ale chtějme, 
protože utajení je vyšší kvalitou starších.

Koučink: Pokud chceme, aby hráč přebírající 
míč piloval nějaký druh převzetí, můžeme se jej ze-
ptat, v jakých situacích to používá. Pokud mu chce-
me ještě situaci zvýraznit, stoupne si kouč za něj 
a představuje obránce, s nějakou mírou aktivity. 
To už hráči musí více reagovat na situaci, pohyb 
obránce (herní cvičení). V těchto situacích může 
trenér také dávat úkoly typu: „zkus sledovat, kdy 
je pro tebe lepší si přijmout míč od obránce a kdy 
do protipohybu.“ 

Koučink: „Proč takové otevřené postavení při 
hře? Zkuste v zápasech v televizi najít, který hráč 
to použije a v jaké situaci. Sami si volte kdy si na-
běhnout, aby to bylo výhodné pro hru. Co myslíte, 
že dělá brankář při zpětné přihrávce při utkání?“

1)  Otevřené postavení dovoluje nejen vidět hráči prostor, kam chce s míčem hrát, ale i upravit postavení celého 
těla směrem do tohoto prostoru. Stojí jakoby bokem k přihrávce. Opakem je uzavřené postavení, kdy je pro 
hráče obtížnější vidět co má za zády a také se do volného prostoru složitěji otáčí. 
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3. Přihrávka pod sebe
3-4 hráči u met, které vytváří obdélník cca 

12 x 8 m. Využijeme 4-8 hráčů. Hráč 1 vede míč 
po delší straně obdélníku, a když je skoro na konci, 
přichází přihrávka „pod sebe“ na hráče 2, který již 
před tím vyrazil od protilehlé mety. Načasování 
náběhu je na hráčích. Hráč, který přebírá míč, má 
otevřené postavení (bokem do směru pohybu) a prv-
ním dotykem si dává do pohybu (pravou či levou 
podle přihrávky), zrychlí s míčem a opět na konci 
dává „pod sebe do druhé linie“ hráči 3. Přihrávka 
má být pokud možno z plného běhu, před nabíha-
jícího, který si zakřičel. Od hráčů, kteří to v plné 
rychlosti nedokáží, požadujeme hlavně přesnost 
a tvrdost, zrychlení přijde později. 

4. 
Pro zpestření drilu a ukázání významu zpětné 

přihrávky je možné po zpětné přihrávce rychlé 
a přesného zakončení na branku. Ne však zbrk-
lé! Klid v zakončení je v těchto letech důležitější, 
než nepřesnost ve snaze o rychlost. Kouč může 
stát tak, aby znepříjemňoval útočníkovi pohyb 
a ukazoval tak význam zpětné přihrávky. Hráč by 
si měl v ten moment vybírat, zda dá zpětnou před 
či za obráncem (koučem). Po té si hráči vymění 
role ve cvičení. V této úpravě cvičení, je možné vy-
užít cca 12 hráčů, bez zbytečně dlouhých prostojů 
a spouštět cvičení současně z obou stran, ale to až 
v případě, že hráči již přesně chápou první lehčí 
organizaci. Pokud je hráčů více, že by se zbytečně 
moc zastavovali v zástupech, pak můžeme po za-
končení při cestě zpět přidat nějakou doplňkovou 
činnost (obratnost, síla…) 

Pokud hráči nenaběhne spoluhráč na zpět-
nou, není třeba zachovávat schéma cvičení 
a oceňme, když hráč reaguje na situaci tím, že 
zakončí sám. Tím se odprošťují od schématického 
myšlení a učí se v rychlosti řešit situaci. 

5. Barcelona (obr. 2)
Hráči si přihrávají volně v prostoru, a snaží se 

prvním dotykem vždy dostat do volného prostoru. 
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Hráči, kteří zrovna nepřijímají míč, se snaží rychle 
přistoupit k hráči, který míč přijímá, ale neatakují 
ho, jen vytvářejí tlak pro první dva doteky a pak 
se hned nabízejí pro přihrávku od jiných hráčů. 
V tomto může pomáhat i trenér. U cvičení postupně 
zvyšujeme obtížnost a upravenými variantami se 
dostáváme i ke zpracování míče hozeného vzdu-
chem.

Tato organizace zajišťuje nutnost pro přihráva-
jícího orientovat se v prostoru a nabízejícího říci 
si o přihrávku. Jde o herní cvičení s modelovaným 
bráněním. (U10 a výše) Zde je opakovaně vidět sna-
hu o kontrolu prostoru kolem sebe, podobně jako 
ve hře je „nebezpečí“ z různých směrů. Cvičení lze 
použít v rozcvičce i všude jinde.

Koučink: Kouč vyzívá ke kontrole prostoru 
před přijetím míče: „Ať víte, kde máte protihráče!“ 
a pak se pohybuje mezi hráči, čímž pomáhá i v pro-
storovém tlaku, sleduje projevy a ptá se: „Kouknul 
ses?“ Postupně můžeme přidávat nejen první dotek 
do strany, ale třeba i „šajtlí“ za sebe, nebo s přišlá-
pnutím míče a otočkou o 180° a další druhy pře-
vzetí, nebo dokonce zpracování míče po autovém 
vhození. Také upomíná hráče, aby přihrávka šla 
do směru pohybu. 

Tip: Pokud jsou hráči schopni si dobře přihrávat 
do směru pohybu, chtějme po nich, aby po kontrole 
prostoru ukazovali přihrávajícímu prstem před tě-
lem, kam chtějí přihrávku. Tím učíme typ komu-
nikace, který může později přinést systém spo-
lupráce, který nabývá charakter signálu. Příkladem 
může třeba být, že útočník nabíhá proti spoluhráči 
s míčem, ale jelikož ví, že prostor za nimi je vol-

ný, ukazuje palcem, že chce přihrávku do prostoru 
za sebe, třeba dloubnutím přes hlavu – což může 
být na přelomu U11/12 další kvalita přihrávky. 
Ještě před přihrávkou je tedy o myšlenku napřed. 
Tyto kombinace však nacvičujeme a očekáváme 
spíše v žákovských kategoriích.
Další varianty:
ß Přihrávání prvním dotykem zpět či na třetího
ß Řešení vhazování, kdy se z obvodu čtverce (kru-

hu) vždy vhodí na nabíhajícího a ten zpracovává 
do pohybu pro sebe (po dopadu či ze vzduchu), 
nebo přihrává zpět na vhazujícího. Všechny před-
chozí principy zůstávají zachovány. (U11)

ß Zpracování pod sebe stažením a okamžitou otoč-
kou do kličky na obránce

Přihrávka vzduchem (Obr. 3)
V polovině starší přípravky, již můžeme začít 

i s cíleným nácvikem a zdokonalováním přihrávky 
vzduchem na delší vzdálenost (cca 20–25 m), proto-
že hráči již jsou schopni to dělat v utkání a přenášet 
hru tímto způsobem. Stačí přihrávky ve dvojici či 
trojici, kdy se hráčům věnujeme zejména v pohledu 
na kvalitu kopu, ale nezapomínáme ani za naběh-
nutí pro přihrávku a dobré zpracování. V tom je 
cvičení komplexní.

Pro rozvoj v tomto směru lze používat i výše 
uvedená cvičení (1, 2, 4) s přihrávkou vzduchem.

Je zřejmé, že hráči budou lépe přihrávat svou 
„lepší“ nohou, ale přesto by se měli pokoušet alespoň 
v poměru 2:1 přihrávat i tou druhou. Význam je jak 
dovednostní, tak i kompenzační, protože svaly jsou 
při takovémto tréninku zatěžovány nerovnoměrně. 

Tipy:
ß Ze začátku hrajme „kdo trefí přesněji stojícího 

hráče“, jakmile to budou zvládat alespoň někteří 
hráči v nadpoloviční většině, hrajme „kdo trefí 
nabíhajícího hráče“. 

ß Nenechme hráče přihrávat z místa, ale vždy z mír-
ného pohybu.

ß Předkopnutí míče před přihrávkou je pro zvládnutí 
kopu jednodušší mírně do strany, než přímo před 
sebe. 

Koučink: Nezapomeňme, že soutěž motivuje, 
ale může i demotivovat v případě velkého rozdílu. 
Dávejme tedy zhruba stejně dovedné hráče k sobě, 
nebo úkolujme jednotlivé hráče individuálně. „Ko-
lik kopů jsi zvládnul minule přesně a jaký cíl máš 
teď? Dáš to stejně, nebo chceš o jeden víc?“ Tako-
véto progresy v kvalitě očekávejme v řádu týdnů či 
měsíců, nikoliv z tréninku na trénink. Každý týden 
třeba můžeme udělat kontrolních 10 kopů. Organi-
začně alespoň dva pokusy, tedy 2 x 10, z toho udě-
láme průměr a úkol za měsíc bude, jestli se dostane 
nad průměr v každém z těch opakování.  

S postupujícím věkem a kvalitou ale cvičení 
musí dostávat novou kvalitu, pokud uvidíte doros-
tence, že si kopají jen tak „v klídku“ se spoustou 
přípravných doteků“ je někde něco špatně!

Plná znění témat a spoustu dalších souvislostí pro 
trenéry i rodiče dětí najdete v knížce vyobrazené 
na začátku článku, která v Edici ČOV vydá Mladá 
fronta již v říjnu.
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PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

Kontakt: Envos, s.r.o., 150 00  Praha 5, Pod Fialkou 6, e-mail: envos@envos.cz, www.envos.cz 
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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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Dne 1. března 2015 oficiálně vznikl Úsek 
talentované mládeže (dále jen ÚTM) pod 
FAČR v čele s vedoucím úseku Michalem 

Prokešem. Důvodem vzniku tohoto úseku byla 
potřeba vytvořit kvalitní péči pro talentované 
fotbalové hráče v ČR. Stávající systém podpory 
klubů formou SCM a SpSM se postupem času 
přeměnil na masovou podporu fotbalu a zcela 
nám chybí možnost individuálně pečovat o ta-
lent. Jako velký problém současného stavu mlá-
dežnického fotbalu vnímáme „roztroušenost“ re-
prezentantů, což v absolutních číslech znamená, 
že do 6 reprezentačních kategorií (U15 – U20) 
dodává hráče celkem 52 klubů. Měli jsme mož-
nost pozorovat vývoj hráčů během reprezentač-
ního srazu a sledovat, jaký dělají hráči pokrok, 
když trénují ti nejlepší s těmi nejlepšími. Hlavní 
filozofií úseku talentované mládeže je centraliza-
ce talentu a vytvoření nadstandardních podmínek 
pro optimální sportovní, společenský a osobnost-
ní rozvoj jedince. Za tímto účelem byl již v létě 
2015 spuštěn projekt Regionálních akademií pod 
záštitou FAČR.

Vznik projektu
Celý projekt začal vznikat již dva roky před 

samotným spuštěním první regionální akade-
mie v Plzeňském kraji. Do příprav projektu byla 
zapojená celá pracovní skupina fotbalových 
odborníků s bohatými zkušenostmi: Michal 
Prokeš, Dušan Fitzel, Pavel Vrba, Jan Říčka 
a Antonín Barák. Zpočátku jsme se snažili vy-
tvořit ucelený komplex regionálních akademií 
s návazností do klubové a národní akademie. 
Již během příprav prosakovaly útržkovité infor-
mace do široké fotbalové veřejnosti, což vyvo-
lalo pochopitelně vlnu zmatku a dezinformace. 
Každý převratný projekt s sebou přináší řady 
příznivců a odpůrců. Snažíme se cestou osvě-
ty a komunikace přesvědčit co nejširší část po-
pulace o pozitivních přínosech celého projektu. 
Nebylo snahou vytvořit zcela nový systém pod-
pory mladých fotbalistů, ale čerpali jsme také 
ze zahraniční praxe, zejména modely v Belgii 
a Rakousku, které jsme upravili a přepracovali 
do českých podmínek. Momentálně jsme spus-
tili již dvě regionální akademie pro kategorie 

U14 a U15, a to 
v Plzeňském kra-
ji a kraji Vysočina. 
Samozřejmě vás napadá okamžitě myšlenka, co 
bude s hráči po ukončení kategorie U15 v akade-
mii? V současné době se pracuje na přípravách 
dalších návazností na tuto regionální akademii, 
aby hráči mohli pokračovat v nastavených pod-
mínkách i v dorosteneckých kategoriích.

Regionální akademie FAČR
Akademie je určena pro 25 hráčů z každé ka-

tegorie U14 a U15 (maximálně 50 hráčů), což 
zahrnuje věkovou kategorii od 13 až do 15 let. 
Z hlediska základní školní docházky zasahuje 
akademie 7. až 9. třídu. Cílem regionální akade-
mie je přivést nejtalentovanější hráče z jednoho 
regionu do společné školy a umožnit jim tak spo-
lečný vzdělávací a tréninkový proces. Pro hráče 
z větší dojezdové vzdálenosti je k dispozici vlast-
ní patro internátu s nepřetržitou vychovatelskou 
službou. Hráči se sejdou v pondělí ráno ve škole 
a tráví spolu čas až do pátečního odpoledne, kdy 
opouští akademii a vracejí se zpět do svých mateř-
ských klubů, kde absolvují předzápasový trénink 
a poté o víkendu i samotné mistrovské utkání. 
Během školního týdne absolvují hráči celkem 
tři specializované fotbalové tréninky v odpoled-
ních hodinách (út, st a čt). Jinak veškerý program 
akademie probíhá v rámci rozšířené školní výu-
ky. Chlapci během jednoho týdne mají 8 hodin 
sportovní výuky, z toho jsou 2 hodiny formou 
tělesné výchovy, 3 hodiny formou rozšířené vý-
uky a 3 hodiny navíc formou kroužků. Těchto 8 
hodin sportovní výuky vedou přímo trenéři aka-
demie (dosazeni FAČR) a obsahem hodin je: pla-
vání, míčové hry, gymnastika, dynamická síla, 
core trénink, úpoly, kompenzační cvičení, atletic-
ká průprava, individuální technika, psychologie, 
stravování a taktická příprava. Jak jste si všimli, 
neobjevuje se zde přímo fotbalový trénink, ten je 
zapojen pouze jako doplňkový sport formou mí-
čových her nebo nácviku individuálních technik. 
Samozřejmostí je, že veškerá náplň těchto hodin 
je modifikována pro potřeby fotbalu. Program 
v akademii je velice náročný, jelikož hráči vstá-
vají až čtyřikrát týdně na nultou hodinu od 7 hod. 
ráno a tomu je uzpůsobený celý režim. Pondělní 
odpoledne je věnováno regeneraci – bazén a prá-
ce s fyzioterapeutem, dále je zde prostor pro kon-
zultace s psycholožkou.

Personální obsazení
Při pohledu na počet hráčů ve dvou kategori-

ích a nabitý každodenní program je zřejmé, že 

Představení regionálních 
akademií FAČR – 1. díl

Michal Prokeš a Günter Bittengel ml.

Příspěvek se zabývá nově vznikajícím projektem fotba-
lových akademií pod garancí Fotbalové asociace Čes-
ké republiky. Jedná se o tak rozsáhlý projekt, že není 
možné vměstnat vystihující popis do jednoho dílu, proto 
v následujícím textu naleznete obecné informace o vzni-
ku regionálních akademií, historii vzniku a obecnou 
charakteristiku. V dalším dílu naleznete podrobnější de-
taily týkajících se stravování, zdravotní a psychologické 
péče a další podrobnosti z denního režimu akademie.

Slavnostní otevření Regionální akademie Plzeňského kraje 29. září 2015
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je k tomu potřeba patřičný aparát lidí. Personál 
akademie lze rozdělit na dva okruhy – interní 
a externí. Zjednodušeně řečeno interní personál 
„žije“ denní program přímo s chlapci a je pro 
každou akademii jedinečný. Zatímco externí 
personál je formou specialistů na oblast výži-
vy, fyzioterapie a psychologie, kteří vykonáva-
jí supervising nad všemi akademiemi a dojíždí 
do akademie již v nižší frekvenci. Denní chod 
akademie zajišťuje osmičlenný tým lidí, který je 
hráčům k dispozici 24 hod. denně. U každé kate-
gorie máme dva hlavní trenéry (profesionálové) 
a jednoho asistenta, dále jsou pro obě mužstva 
k dispozici trenér brankářů a fyzioterapeut/-ka.

Předvýběr talentů
Abychom předcházeli chybnému výběru hrá-

čů do akademie, je potřeba věnovat předvýběru 
velkou pozornost. Letošní spuštění dvou regi-
onálních akademií je v tomto ohledu výjimeč-
né, jelikož nebyl prostor pro skautování hráčů 
v celém regionu a proto vycházel „nultý“ výběr 
do akademie převážně z krajských výběrů, které 
koordinoval profesionální trenér mládeže v kaž-
dém kraji. Již na podzim letošního byl v regi-
onech, kde působí akademie, spuštěn model 
„pondělních výběrových tréninků“. Z předcho-
zího textu je zřejmé, že aparát interních trenérů 
v akademii nemá tréninkové vytížení v pon-
dělí odpoledne a proto vyráží do regionu vést 
výběrové tréninky. Model tréninků je nastaven 
tak, že každé sudé pondělí vyráží aparát trené-
rů akademie doplněný PTM a mládežnickými 
reprezentačními trenéry na 4 místa v regionu 

zároveň a za pomocí trenérů z místních klubů 
vedou trénink v kategorii U12 pro cca 25 hráčů 
v každém místě. Tímto rozložením sil pokryje-
me v jeden den 100–120 mladých hráčů v jed-
nom regionu. Zatímco v liché pondělky vyráží 
už ten samý aparát trenérů pouze na jedno mís-
to (toto místo bude rotovat po kraji), kde usku-
teční výběrový trénink pro kategorii U13 už jen 
pro cca 30-35 dětí. Hlavním přínosem tohoto 
modelu je včasné nalezení talentovaných hráčů 
v daném kraji, ale přikládáme stejnou důležitost 
následujícím aspektům:
ß umožnit kvalitní tréninkově vzdělávací pro-

ces a osvětu,

ß zdravotní péče o hráče a komunikace s rodiči,
ß zapojit více klubů v kraji do výchovy talen-

tů, zvýšení kvality spolupráce a komunikace 
mezi kluby (změna místa tréninku vybraných 
hráčů).

Tímto modelem získá každá akademie mož-
nost si po dobu dvou let připravovat výběr 
do nového ročníku U14. Zároveň se tím snažíme 
snížit riziko špatného výběru, ať již výkonnost-
ního nebo osobnostního hlediska na minimum, 
jelikož pro hráče v tomto věku je každá změna 
prostředí a režimu velice náročná a jsme si toho 
vědomi.
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V sezoně 2011/2012 prošel 
úsek mládeže FC Slovan 
Liberec významnými změ-

nami. V této době byla založena 
mládežnická akademie FC Slovan 
Liberec, která byla vyústěním kon-
cepčních změn. Důvodem bylo 
výrazné zprofesionalizování spor-
tovní přípravy mládežnických ka-
tegorií a to jak v oblasti personální, 
tak i materiálně technické. Došlo 
k navýšení počtu profesionálních 
trenérů v jednotlivých kategoriích, 
byl kladen velký důraz na vzdě-
lávání a dovzdělávání trenérů. 
Personální i klubová struktura pro-
šla řadou změn např. založením 
akademie a bylo nastartováno hle-
dání ideálního modelu. Ředitelem 
akademie se stal Petr Myslivec, 
který si vybral tým trenérů. V sou-
časné době se o všechny katego-
rie stará 8 profesionálních trenérů 
v návaznosti na ředitele a sekre-
táře akademie. Samozřejmostí je 
zapojení dalších trenérů, kteří do-
chází na tréninky po zaměstnání. 
Cílem těchto změn byla nová stra-
tegie klubu, který začal klást větší 
důraz na výchovu vlastních hráčů. 
Věříme, že tyto změny v součin-
nosti se snahou o zkvalitnění ká-
drů jednotlivých týmů přinesou 
v budoucnu větší počet odcho-
vanců v našem „A“ týmu, či vět-
ší počet hráčů působících případně 
v jiných profesionálních týmech. 
Bohužel je velkým problémem 
těchto změn právě průměrná kva-
lita kádrů. Vychází to z velmi malé 
spádové oblasti, což se projevuje 
malou možností doplňovat muž-
stva v nejbližším okolí a nutí nás 
přivádět hráče z větších vzdálenos-
tí. To vede k větším nákladům ze-
jména na ubytování a stravu hráčů, 
kteří jsou ubytováni na Domově 
mládeže, se kterým máme úz-
kou spolupráci. Hráči jsou ubyto-
vaní na dvou patrech pohromadě 

s vlastním režimem a k intenzivní-
mu propojení dochází i vzhledem 
k tomu, že jeden z pedagogic-
kých pracovníků působí zároveň 
v roli asistenta u jednoho z doros-
teneckých týmů. Velkým kladem 
jsou možnosti v letních obdobích, 
kdy využíváme tréninkové a hra-
cí plochy na městském stadionu 
v Liberci, kde je k dispozici až 5 
travnatých ploch, které využívá ze-
jména pro dorostenecké kategorie, 
dále Juniorka a žáci U 15.

Mezi základní cíle dorostenecké
kategorie U16 patří:

ß návaznost na přípravu žákov-
ských kategorií (cílené zdokona-
lování dosud naučených herních 
dovedností)

ß základy taktického jednání 
v různých herních rozestaveních 
(není striktně dáno jednotné her-
ní rozestavení – jedinou pod-
mínkou je čtyřobráncová linie),

ß výchova hráčů s maximální vý-
konností jako prioritou s rozvo-
jem kondiční funkční a psychické 
složky,

ß podpora talentovaných hráčů 
(kreativní řešení herních situací 
s důrazem na individualitu).

Mezi prostředky patří:
ß kvalitně, odborně a tvořivě vede-

ný tréninkový proces (neustálá 
kooperace mezi trenéry jednotli-
vých kategorií, k čemuž přispívá 
již zmiňovaná nová personální 
struktura a pravidelné klubové 
vzdělávání, či odborné stáže),

ß úzká a provázaná spoluprá-
ce s dospělou kategorií „A-tým 
a Juniorka“ (pravidelné porady 
a konzultace),

ß mistrovská a přípravná utkání 
by měla sloužit k rozvoji herní-
ho výkonu,

ß přeřazování hráčů do vyšších 
kategorií není striktně dané 

a hlavním kritériem musí být 
výkonnost, předpoklady a pod-
mínky pro herní vytížení hráče

ß jedním z hlavních pilířů je týmo-
vá spolupráce a součinnost mezi 
trenéry jednotlivých kategorií 
(na to je kladen zásadní důraz 
při výběru trenérů),

ß individuální rozvoj talentova-
ných hráčů (individuální či sku-
pinové tréninky),

ß speciální individuální trénink 
zraněných hráčů a hráčů po zra-
nění, či nedotrénovaných hrá-
čů (pod vedením kondičních 
trenérů).

Tréninkový mikrocyklus pro-
šel od založení akademie taktéž 
řadou změn a je pravdou, že je to 
živý organismus, který se neustá-
le vyvíjí a přizpůsobuje místním 
podmínkám v návaznosti na tré-
ninkové možnosti, školní povin-
nosti hráčů a objevování nových 
prostředků a námětů v přípravě po-
hybově nadaných hráčů. Je to pro 
nás neustálé balancování na hraně 
určité stability a zároveň schop-
nosti do něj zakomponovat nové 
prvky a metody k přípravě talento-
vaných hráčů. Zároveň je potřeba 
brát ohled i na to, že nevychovává-
me jen nejkvalitnější hráče, ale též 
lidi, kteří by měli mít rádi fotbal, 
realizovat se v něm, či případně 
v něm působit v jiné než hráčské 
funkci. 

V současné době je složen mi-
krocyklus dorosteneckých týmů 
v této podobě: 

Obsah tréninku v kategori-
ích U 19, U 17 a U 16 je, co se 
týče skladby tréninkového pro-
cesu velmi podobný. Rozdíly 
jsou jen v dávkování a intenzitě 
tréninkového procesu, či výběru 
jednotlivých cvičení, což je au-
tonomií trenérů v jednotlivých 
kategoriích. 

Sportovní příprava 
dorostenecké kategorie 

FC Slovan Liberec

Miroslav Holeňák, Jiří Kaiser – trenér U16
Dá se říct, že první polovina 

týdne je laděná do herně-kondič-
ní oblasti s důrazem na rozvoj síly 
(stability, core trénink a explosivní 
síla), dále na rozvoj koordinačně- 
rychlostních schopností a na roz-
voj rychlostně-vytrvalostních 
schopností. Vše je v drtivé většině 
(až na pár výjimek např. posilovna, 
TRX či bazén) řešeno specifickou 
formou, protože je naší filosofií ne-
oddělovat fotbal od ostatních slo-
žek přípravy. Do tohoto procesu 
jsou zapojeni i externí trenéři.

Specialitou našeho tréninkového 
procesu je společný trénink katego-
rií U 19 až U 16 zaměřený na malé 
formy her 4:4, 3:3 a 2:2 a to tur-
najovou formou hry každý s kaž-
dým (6 mužstev po cca 8 hráčích 
+ brankáři). Tento trénink (s námě-
tem přišel Dr. Zdeněk Sivek, který 
stál také u zrodu naší akademie) je 
většinou zařazen do úterní odpo-
lední tréninkové jednotky. Dochází 
k provázání jednotlivých kategorií, 
což má pozitivní sociální aspekt. 
I přes počáteční nedůvěru trenérů 
a obavy o velké rozdíly z hledis-
ka kvality či např. aspektu tzv. bi-
ologického věku se to ukázalo jako 
velmi přínosné pro atmosféru a od-
bouralo to veškeré pochyby.

Ve druhé polovině týdne je dů-
raz kladen na TE-TA stránku zamě-
řenou do utkání. Většinou se jedná 
o nácvik, součinnostní věci, různé 
poziční a modelové hry.

V rámci mikrocyklu má každá 
kategorie 2 ranní TJ, které probí-
hají od 7:00 hodin a účastní se jí 
vybraní hráči, pokud jim to dovolí 
školní povinnosti (hráčská sklad-
ba se mění podle zaměření). Tato 
TJ trvá 60 minut a hráči by měli 
stihnout druhou vyučovací hodinu. 
Snažíme se spolupracovat se vše-
mi třídními učiteli hráčů, ale je to 
individuální. Někteří učitelé naši 
spolupráci vítají a společně řešíme 
problémy, někteří ne. 

Abychom nezapomněli na 
brankáře, tak ti mají k dispozi-
ci na každou tréninkovou jednot-
ku profesionálního trenéra, který 
s nimi speciálně pracuje v úvodu 
a průpravné části TJ vždy pod-
le potřeb hlavního trenéra (ob-
vykle 30´-40´ tréninku). Každé 
pondělí mají brankáři všech do-
rosteneckých kategorií společnou 
TJ, kde se celých 90´ věnují speci-
alizaci brankáře. V zimním období 
vzhledem k tréninkovým plochám 
a klimatickým podmínkám mají 
brankáři gymnastický trénink pod 
dohledem specialisty – gymnastic-
ký trenér. 
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Cíl:
součinnost v O i ÚF hry – kompaktní 
obranný blok se snahou o presinkové 
situace směrem k těžišti hry 
a konstruktivní odebírání míče, či 
postupný útok nebo rychlý protiútok.
PH – 8 proti 8 (možno až 10 proti 10) 
na 4 malé branky na provedení v krajích 
hřiště a 2 střední pásma pro zachycení 
kolmé přihrávky.

Organizace:
Každý tým brání 2 krajní branky a 1 
střední pásmo a po zisku míče mohou 
získat bod buď provedením krajní brankou 
(jen krajní hráči obránce či záložník), 
nebo kolmou přihrávkou do pásma 
zachycenou nabíhajícím spoluhráčem 
(obránci do pásma nesmí).

NáVRh cViČeNí

Cíl: Přečíslení v křídelním prostoru
Organizace: Herní cvičení zahajuje hráč 
1 přihrávkou hráči 2 a nabíhá (zdvojuje) 
do křídelního prostoru. Hráč 2 poté navádí 
míč na obránce a má 2 možnosti – buď jde 
sám (vymezeným prostorem var. 1) a sna-
ží se obejít obránce, anebo přihraje hráči 2 
(vymezeným prostorem var. 2) do křídel-
ního prostoru. Bránící hráč se snaží zabránit 
především var. 1 a nepustit útočícího hráče 
do středu hřiště, kde čeká další útočící hráč 
3 a také obránce. Situace se dohrává do za-
končení anebo odebrání míče.
Modifikace: Pro vylepšení cvičení (tak, 
abychom donutili bránící hráče konstruk-
tivně odebírat míč) můžeme přidat na půl-
ku hřiště bránu a obránci ji při zisku míče 
trefují. Pro útočící hráče gól po variantě 
č. 1 platí za dva.

Kritická místa HC:
útočníci
ß přesnost přihrávky – do nohy nebo 

do pohybu před tandemovým náběhem
ß součinnost útočící dvojice následně 

trojice
ß výběr řešení – průnik či přihrávka 

do křídelního prostoru
ß výběr místa a timing náběhu 

a součinnosti v PÚ
ß finální přihrávka a zakončení
obránci
ß boční postavení bránícího hráče 
ß komunikace bránících hráčů
ß křížení bránících hráčů
ß vzájemné zajišťování a obsazování 

prostoru obránci

Důležité je dbát na vědomé přenášení 
těžiště hry a snaha otevřít zformovanou 
obranu soupeře.
Tato hra modeluje podmínky v utkání a je 
využitelná při tréninku bez brankářů.
Hrajeme bez omezení dotyků.
Herní prostor 40 x 65 m (střední zóna 
hřiště).
Modifikace – velikost prostoru, přihrávka 
po zisku zpět (postupný útok), počet 
hráčů.

Kritická místa:
Držení postavení dle postů a práce 
s prostorem (obranná a útočná fáze), 
komunikace.
Změna těžiště a prudkost přihrávání.
Otvírání prostorů a zabíhání v ÚF, aktivní 
zapojení všech spoluhráčů.

Obr. č. 1: Obr. č. 2:
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Ve dnech 26. – 29. října letošního roku se 
v ruském Soči uskutečnilo tradiční, již 
36. Sympozium AEFCA – Aliance evrop-

ských trenérských fotbalových asociací.
Lázeňské město Soči u Černého moře 

v Krasnodarském kraji je samozřejmě známo ce-
lému sportovnímu světu jako pořadatel Zimních 
olympijských her v loňském roce (6. – 23. února), 
zároveň také se v Olympijském areálu uskuteč-
nil závod MS formule 1 (těsně před Sympoziem, 
11. října). Při představování města konání se-
tkání fotbalových trenérů je třeba připomenout 
ještě další, dá se říci třetí nejvýznamnější celo-
světovou sportovní akci – a to mistrovství svě-
ta ve fotbale. Na olympijské stadionu Fišt přímo 
v olympijském areálu proběhnou zápasy svě-
tového šampionátu v roce 2018. Celý stadion 
je v přestavbě a ministr sportu Ruské federace 
Vitalij Mutko byl právě v době konání Sympozia 
„na koberečku“ v Moskvě, zodpovídal se členům 
Rady Ruské federace o přípravách na světový 
šampionát.

Účastníky setkání přivítal lázeňský komplex 
Kamelija, kde v blízkosti hotelu účastníků pro-
bíhala praxe a utkání mezinárodního turnaje 
hráčů do 16 let – na umělém trávníku fotbalové-
ho stadionu Slávy Metreveliho.

Budoucnost fotbalu 
je v rukou trenérů
Ve svém úvodním vystoupení Walter Gagg, 

prezident AEFCA, zdůraznil, že právě s téma-
tem Cesty moderního fotbalu velmi úzce souvi-
sí úloha trenéra, stále jsou na něj kladeny vyšší 
požadavky, neustále se musí vzdělávat a také se 
od něho očekává neustálé zvyšování tréninkové 
úrovně. Tedy jak W. Gagg zdůraznil „budouc-
nost fotbalu je v rukou trenérů“.

Celá akce měla stěžejní témata:
Ruská cesta fotbalu
Rakouská cesta fotbalu
Cesta ženského fotbalu
Srbská cesta fotbalu

Pro naše trenéry jsme do tohoto matriálu vy-
brali prezentaci Williho Ruttensteinera, technic-
kého ředitele Rakouského fotbalového svazu.

Rozvíjet hru. Ale jak?
V úvodu prezentace Willi Ruttensteiner polo-

žil otázku – jaký je obrázek současného fotba-
lu? Zdůraznil, že hledejme odpověď v utkáních 
nejvýznamnějších fotbalových akcí: mistrovství 
světa, mistrovství Evropy, konfederační poháry 
a Liga mistrů.

A jak se tedy hraje na nejvyšší úrovni, jaké 
jsou hlavní znaky současného fotbalu:
ß postupný útok – kolektivní pojetí hry
ß poziční hra – vykrývání prostoru, mít 

soupeře pod kontrolou a nedovolit odebrání 
míče

ß rychlé přechody

ß presink
ß chování po ztrátě míče
ß uspořádání – herní rozestavení

a jeho flexibilita
ß nacvičené signály při standardních situacích
ß individualita – důležitost práce s míčem
ß taktická flexibilita.

S jasnou tréninkovou a herní filosofií získá 
fotbal vyšší kvalitu a efektivitu.

Proto je zásadní, aby trenér předal hráčům 
jasně stanovené vzory, protikladné postavy 
a vzory chování. Zároveň trenér definuje pro-
střednictvím herní a tréninkové filosofie po-
žadovaný profil top světového hráče – toto je 
velmi důležité pro hráčský rozvoj.

Zápasová a tréninková filosofie

Předně je třeba se věnovat hráči a jaké jsou:
jeho pozice v týmu – hráč základní sestavy
jeho technicko-taktická charakteristika 
jeho chápání, rozpoznání herní situace
jeho gólové nastavení
jeho silné a slabé technicko-taktické dovednosti
jeho snaha se rozvíjet

Všechny tyto jeho charakteristiky a doved-
nosti se následně rozvíjejí při týmovém či in-
dividuálním tréninku a vše je nutné si pečlivě 
dokumentovat do vlastní databáze.

Hlavní tréninkové priority jsou:
technická kvalita provedení
taktické dovednosti a taktická flexibilita
rychlá reakce a rychlost provedení
fyzická kondice jako základ
vítězná mentalita, vůle po vítězství
radost ze hry.

Všechny tyto záležitosti je nutné vložit 
do tréninkové praxe a z ní přenést do vlastní hry.

herní systém
Přednášející vycházel z herního systému, ro-

zestavení 4:4:2. Zdůraznil, že vyhovuje pro in-
dividuální rozvoj jednotlivců.

Uvedl jeho pozitivní aspekty:
ß rozdělení hráčů na hřišti (20+60+20 % 

v pozicích rozdělených jak do šířky tak 
i do hloubky )

ß možnosti pro rozvinutí hry a postupné útoky
ß dva útočníci
ß kompaktní obrana
ß rychlé změny týmových formací pro 

ofenzivu i defenzivu
ß situace dva na jednoho v křídelním prostoru 

prostřednictvím dvou hráčů
ß taktická flexibilita změny rozestavení, např. 

při ofenzivě na 4:3:3, 3:4:3 nebo při defenzivě 
4:2:3:1 a v obranném pásmu na 4:5:1.

Na herním rozestavení 4:2:3:1 ukázal her-
ní situace při držení míče a možnosti přihrávek 
v obrazcích: čtverec, trojúhelník nebo i diamant 
(obr. 1). A přenesení těchto situací ze zápasů 
uváděných soutěží (těch soutěží, které vytvá-
řejí obraz současného fotbalu, uveden příklad 
„Ronda“ FC Barcelony) do tréninkové praxe. 
A to je právě hlavní úkol pro trenéry na cestě 
moderního fotbalu.

cvičení na přihrávky
V rámci prezentace byly předloženy ukázky 

základních tréninkových cvičení na přihrávky 
využívající práci s prostorem a kreativním ví-
řivým pohybem hráčů. Následně je i na rozhod-
nutí trenéra variantně zařadit do cvičení v rámci 
práce s míčem více doteků při zachování ote-
vřeného postavení při přebírání míče a důleži-
tost prvního kontaktu s míčem (obr. 2–3).

Připomenul přihrávky v prvním sledu (1. 
line) – to jsou přihrávky v určitém malém pro-
storu na udržení míče, ve druhém sledu (2. line) 
– to jsou přihrávky většinou do šířky pro změnu 
těžiště hry (obr. 4). A následně přihrávky ve tře-
tím sledu (3. line) – to jsou přihrávky především 
průnikové pro založení rychlého protiútoku 
a nebo předfinální a finální přihrávky při zakon-
čení (viz dále).

Poziční hry
Tak jak již v úvodu bylo naznačeno poziční 

hra a držení míče je jedním z důležitých aspektů 
současného fotbalu. Na ukázkách z vlastní hry 
top mužstev bylo opět ukázáno držení míče ať 
již při kombinaci s brankářem nebo zakládá-
ní útoku v přechodové fázi, tak i v předfinální 
a finální fázi hry. Mužstvo, které umí držet míč 
ve vlastní moci, unavuje soupeře – jak fyzicky 
tak i psychicky.

Byly předloženy ukázky herních cvičení a prů-
pravných her od základních 1:1, dále 2:1, 3:1, 

Cesta moderního fotbalu
Jaromír Jarůšek, Prezidium UČFT
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3:2, 5:2 a i při zapojení hráče navíc (žolík/joker). 
Předkládáme ukázku několika cvičení a opět je 
na trenérovi jak pracovat s prostorem při cvičení 
nebo hře, případně kolik zapojit hráčů navíc (obr. 
5–6). V dalším uvedeném cvičení při zapojení 
volných hráčů je právě ukázka přihrávky ve tře-
tím sledu – přihrávka průniková, po které může 
nastat rychlý protiútok či zakončení (obr. 7).

Detailní práce na herním systému
Pro vrcholová mužstva je dále v rámci tré-

ninkové přípravy i zápasové praxe velmi důleži-
té detailně pracovat na herním systému a umění 
jeho změny v průběhu zápasu. Proto zdůraz-
nil význam poziční hry a jejího nácviku a dále 

i útočné vzory předfinální a finální fáze hry – 
tedy jejich nacvičování a zažití.

efektivní tréninkové jednotky
Rozcvičení – využít kondičního trenéra pro 

správnou přípravu na tréninkovou jednotku 
a zařazovat již cvičení směřující k hlavní 
náplni tréninkové jednotky. Neustále 
zařazovat cvičení na přihrávky.

Důležitost pozičních her – tedy nácvik 
držení míče a kontrolu nad herní situací. 
Pracovat na detailech v herním systému 
týmu.

 Vlastní hra v tréninkové jednotce kopírující 
herní systém týmu.

Uklidnění – uvolňovací a odpočinková 
závěrečná fáze tréninku.

Analýzy
Pro dosažení rozvoje hry týmu je nutné analy-

zovat jak tréninkové jednotky tak i vlastní zápasy. 
A to jak rozbor jednotlivce (individuální herní do-
vednosti, individuální herní výkon), tak skupinové 
a týmové (součinnost v kombinaci a při poziční 
hře, plnění herního systému, týmový herní výkon).

A tyto analýzy je třeba provádět v úsecích:
ß fotbalovém
ß sportovní medicíny
ß kondičním
ß sportovní psychologie.

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5 obr. 6

obr. 7
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svět kolem nás se neskutečně mění. Okolo 
osy či Slunce obíhá stále stejně, avšak 
život na něm je zcela jiný než před pár 

lety, natož v době před lety dvaceti. Kdo není 
schopen reagovat na změny, ten nemůže být 
úspěšný. Koučink je zde sice již mnoho desí-
tek let, ale v našem sportu se v pravém slova 
smyslu objevuje jen velmi poskrovnu.

Často můžeme zaslechnout, jak nám ujíždí 
vlak, jak je svět jinde než my. A netýká se to jen 
fotbalu. Poslední dobou jsme však zaznamenali 
snahu o změny. Koučink dosavadní zaběhlé pořád-
ky značně rozmetává. Ne všichni se s tím dokážou 
smířit a adaptovat. Někteří chovají k novým pří-
stupům značnou nedůvěru.

Mnoho publikací ale již teď dokazuje, jak je 
koučink účinný. A zase se to netýká jen sportu. 
Například v manažerské činnosti se stal koučink 
základem úspěchu.

Naší snahou je ukázat, že je možné metodami 
koučinku rozvíjet potenciál mladých hráčů.

To bylo od začátku naším hlavním cílem. Bě-
hem výzkumu jsme ale zjistili, že dokázat účinnost 
koučinku měřitelnými hodnotami nepůjde. Nemů-
žeme použít stopky ke zjištění úrovně reagování 
hráče a rozvíjení jeho potenciálu působením kou-
činku. Proto jsme záměrně vyměnili slovo dokázat 
za ukázat. 

Není snadné už samotné vymezení pojmu kou-
čink. Nelze jej shrnout pouze jednou větou, definicí, 
kterou si přečteme, naučíme se ji a začneme kou-
čink podle stanovených kritérií provozovat. Defini-
cí koučinku je mnoho a při jeho vymezení panuje 
velká rozmanitost. Koučování se dnes uplatňuje 
v mnoha oborech a ne všichni je chápou ve stej-
ných souvislostech. Existují různé metody a formy 
koučování. Ve svém příspěvku uvádíme několik 
možných definicí a směrů. 

Vycházeli jsme ze dvou směrů, které spolu 
dle našeho názoru souvisejí. Jednak z prací Timo-
thyho Galweye a Johna Whitemora a jejich knih 
o Inner Game. Z tuzemska jsme oslovili a vyzvali 
ke spolupráci Jiřího Vorlického a Martina Daňka, 
kteří úspěšně aplikují svůj program He-Art. Tuto 
problematiku jsme také konzultovali se zkušeným 
trenérem Luďkem Procházkou.

Metoda Inner Game
 neboli Vnitřní hra vychází ze skutečnosti, že 

každý člověk hraje svoji vnitřní hru. Zatímco pře-
konáváme vnější hry (překážky ve světě kolem nás 

ve snaze docílit externích cílů), čelíme všichni bez 
rozdílu vnitřním překážkám a bariérám, kterými 
jsou strach, obavy, pochyby o sobě samých, pocity 
marnosti, bolesti atd. Tyto vnitřní překážky nám 
brání naplno projevit veškeré naše schopnosti a po-
tenciál. Abychom dosáhli v životě úspěchů, musí 
se nám podařit vyvážit pozornost věnovanou oběma 
hrám, vnější i vnitřní.

Metodologie Vnitřní hry  
stojí na třech principech:
ß Nehodnotící vnímání
ß Důvěra v sebe sama
ß Svobodná, vědomá volba

Zakladatelem této metody je Timothy Gallwey, 
který s ní začal pracovat ve sportu. Když Gallwey 
pomáhal tenistům zlepšovat údery, pomáhal jim 
učit se efektivněji svou vnitřní hru. Než zasáhnout 
míček na kurtu, bylo důležitější učit se učit se. Pře-
konat strach a obavy bylo důležitější než vyhrát 
zápas. Když byly vnější i vnitřní hra sladěné, hráči 
byli v menším stresu, jejich výkon se zlepšil, učili 
se samovolně a přirozeně, pocítili větší radost ze 
hry. Za připomenutí stojí, že děti se také učí chodit, 
mluvit a zabavit se, protože je to baví a jsou zvídavé 
(Gallwey, 2012).

Je třeba neopomenout základní model koučo-
vání GROW, který vznikl na základě spolupráce 
Galweye a Whitmoreho.
G – Goal – cíle, dlouhodobé i krátkodobé
R – Reality – skutečný stav věcí
O – Options – alternativní strategie
W –  What, when, who, will – co, kdy, kde má vůli 

něco udělat .

He-Art program
Vychází z koučinku a do jisté míry je hodně 

ovlivněn i metodou Inner Game, je pro veřejnost re-
lativně novým konceptem, ale vzhledem k tomu, že 
je vytvořený na základě praxí získaných zkušeností, 
nejedná se o nic převratného. Jeho tvůrci a uživatelé 
v jedné osobě jej aplikují zcela záměrně již od roku 
2008. He-Art program má vlastní metodický postup 
od celku k částem a zpět k celku. Aby byl zcela po-
chopen, musí si jej zájemci prožít. Po Inner Game 
je to další model, se kterým jsme se osobně setkali.

Program je založen na přirozené komunikaci 
a využívá i zkušeností z oblasti komunikace se zví-
řaty. Vyvíjí se přibližně poslední dva roky do po-
doby, ve které ho předkládáme. Princip koučinku 

v rámci He-Art programu je vlastně koučinkem 
3. typu.

Tradiční „koučování“, kdy trenér používá 
instrukce a až direktivní přístup ke svým svěřen-
cům, se nazývá 1. typem koučování. Uvozovky 
v úvodu odstavce používáme ze zcela záměrného 
důvodu, jelikož se vlastně o koučování nejedná, 
neboť hráči dělají to, co chce trenér.

Změněný přístup, všímavý, založený na otáz-
kách, je koučování 2. typu. Představy trenéra jsou 
naplňovány skrze koučovací nástroje, zejména 
otázky. 

Koučování 3. typu, ke kterému dospěli autoři 
He-Art programu, je založeno na přístupu insi-
de–out, zevnitř ven, a cílem je autentický rozvoj 
k mistrovství. Zásadním rozdílem mezi tímto třetím 
způsobem a předešlým je v práci s vnitřním stavem 
hráče. Zaměřuje se na nehodnotící vnímání hráče, 
tedy nesnažit se něco dělat dobře, ale sledovat to, co 
se opravdu děje. Způsob vede ke zpřítomnění a „ne-
myslení“. Teprve tímto postupem se může projevit 
celý vnitřní potenciál hráče, který není omezený 
vnitřními brzdami (vnitřní dialog: „Musím, měl 
bych to dělat tak a tak.“).

V souladu se 3. typem koučování je třeba chá-
pat koučink komplexně, jako vytváření prostředí pro 
rozvoj a učení. Patří sem tedy i vlastní nastavení praxe 
(cvičení a her), které hráče přirozeně učí kvalitním 
herním návykům s minimem zásahů trenéra.

Na tomto konceptu spočívá princip celého He-
Art programu. Hráč se ocitá v prostředí, ve kte-
rém se učí přirozeně herním dovednostem, a trené-
rův koučink jen citlivě ladí jeho pozornost, vnitřní 
stav, a tím jeho činnost směrem zevnitř – ven.
Principy He-Art programu:
H – Humnity (lidskost)
E – Experience (zkušenost)
A – Autonomy (autonomie)
R – Reality (realita)
T – Trust (důvěra)
M – Mastery (mistrovství)

Součástí tohoto příspěvku jsou videoukázky 
vedení tréninku, které byly konzultovány s Jiřím 
Vorlickým. Jsou na nich ukázány zmíněné tři typy 
koučování. Dle našeho názoru video jasně ukazu-
je rozdíly mezi variantami, jak lze vést sportovní 
družstvo, a to i pro laického pozorovatele. Z videa 
je zřejmé jak hráči na jednotlivé typy koučování 
reagují a jak se následně chovají na hřišti.

Komentář k DVD
Video ukázka 1:
Na prvním videu můžeme vidět žákovskou 

kategorii FC Zbrojovka Brno ročník 2003 (tedy 
kategorie U12), která v době videa přecházela z pří-
pravek a začínala s cíleným koučinkovým přístu-
pem. Na videu je dle našeho názoru patrné, že hráči 
nejsou uvolněni při prováděných činnostech, chybí 
jim zaujetí, tempo, vnímání herní situace, vlastní 
tvořivost. Plnění cvičení působí více strojově.

ve fotbale

PaedDr. Karel Večeřa, Mgr. Petr Opletal 
Fakulta sportovních studií, MU Brno

Nové přístupy ke koučinku 
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Video ukázka 2:
Druhé video bylo natočené s tříměsíčním odstu-

pem a opět zobrazuje kategorii U12, která procháze-
la postupným procesem koučinku. Jak i sami trenéři 
uvedli, tak během tak krátké chvíle nemohli dojít 
ke koučování třetího typu, ale zcela přirozeně se 
uplatňuje koučování druhého typu, přičemž z videa 
je patrné větší uvolnění a mnohem lepší reagování 
a vnímání herních situací. Hráči získali k metodě 
koučinku důvěru, mnohem více jim „pracuje hlava“ 
a tím se zvýšilo i tempo a zaujetí k činnosti.

Video ukázka 3:
Instruktážní video He-Art ukazuje, jaké jsou mož-

nosti vedení sportovního družstva, a sice přechod 
od prvního až po třetí koučovací způsob, jak je He- 
Art uvádí v teorii. Každý si může udělat obrázek sám, 
jaké panuje v tréninku „pracovní prostředí“ v prvním 
a třetím typu koučování a jak působí hráči, pro které 
je trénink určený. Jsou uvolnění, nebo křečovití? Vní-
mají, reagují nebo „slepě“ běhají za míčem? Provádí 
řešení herních situací kvalitně vzhledem k soupeři, 
prostoru a času, nebo hledají „řešení pro řešení“?

Odkaz na videosekvence od autorů příspěvku. 
Uložit to bude možné z této adresy: 
http://ulozto.cz/xASoGooy/videa-z-isu-zip
Smazat zde: http://ulozto.cz/smazat/xASoGo-
oy/7638053057569178624
Heslo je nutné dávat 2x a to při stahování z uložto 
a pak při rozbalení .zip na složku s videem...
Heslo je: IS

Závěr
Hledají se postupy, jak zefektivnit výsledek tré-

ninku. Jednou z možných cest by mohla být změ-
na přístupu k hráčům v oblasti koučinku, a to už 
od těch nejmenších fotbalistů.

Náš příspěvek nechce dokazovat, ale spíše 
ukázat stávajícím i začínajícím trenérům možnosti 
a varianty trenérského přístupu.

Seznam použité literatury:
ß Atkinson M., Chois R. T. (2009). Koučink – 

věda i umění: vnitřní dynamika. 1. vyd. Praha: 
Portál. 233 s. ISBN 978-80-736753-8-7

ß Daňková M. (2013). Koučování – kdy, jak 
a proč. 2. aktualiz. a rozšířené vyd. Praha: 
Grada. 106 s. ISBN 978-80-247412-1-5

ß Dembkowski S., Eldridge F., Hunter I. 
(2009). 7 kroků efektivního koučování. 
1. vyd. Brno: Computer Press. 224 s. 
ISBN 978-80251189-7-9

ß Gallwey T. (2011). Vnitřní hra tenisu = Inner 
game of tennis: mentální stránka vrcholového 
výkonu. 1. Vyd. Praha: Management Press. 
182 s. ISBN: 978-80-726123-3-8

ß Gallwey T. (2012). Zvládněte stres metodou 
Inner Game. 1. vyd. Praha: Management 
Press. 244 s. ISBN 978-80-726124-3-7

ß Martens R. (2006). Úspěšný trenér. 3. dopl. vyd. 
Praha: Grada. 504 s. ISBN 80-247-1011-0

ß Parma P. (2006). Umění koučovat.
1. vyd. Praha: Alfa Publishing. 222 s. 
ISBN 978-80-868513-4-1

ß Stacke E. (2005). Koučování pro manažery 
a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada. 154 s. 
ISBN 978-80-247093-7-6

po základných organizačných pokynoch delegáti 
schválili 13. 12. 2015 program zhromaždenia 
a vykonali voľbu komisií na zabezpečenie 

hladkého priebehu rokovania. Zároveň boli predsta-
vení kandidáti na jednotlivé funkcie v prezídiu únie. 
Správu o hospodárení predniesol predseda revíznej 
komisie JUDr. Králik, ktorý odprezentoval hospo-
dárenie únie podľa jednotlivých položiek. Predseda 
mandátovej komisie p. Čmelko informoval prítom-
ných že zhromaždenia sa zúčastňuje 49 delegátov 
s 55 pozvaných čo je 89,09 % a konštatoval že toto 
GZ je uznášaniaschopné.

Jaroslav Jambor – končiaci prezident únie 
predniesol správu o činnosti za funkčné obdobie.  
Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo uzatvoriť 
zmluvu o spolupráci jak zo SFZ tak s UČFT (Unie 
českých fotbalových trenérů) a ÚFTS sa stalo čle-
nom AEFCA a pridruženým členom SFZ. Zlepšil sa 
stav členskej základne aj keď v posledných 2 rokoch 
prišlo k úbytku členov na súčasných 203 členov. 
Zvlášť vyzdvihol spoluprácu s českými kolegami, 
kde dochádza k pravidelným stretnutiam a výmenám 
skúseností i trénerov pri školeniach, sympóziách 
a seminároch. Únia v posledných rokoch pravidelne 
vysiela svojho zástupcu na medzinárodné sympóziá 
a následne predložené správy predkladá svojim čle-
nom prostredníctvom webovej stránky únie.

Ďalším bodom programu bola milá povinnosť 
oceniť členov, ktorí dosiahli významné životné 
míľniky. Dušan Radolský dlhoročný člen a zná-
mi futbalový tréner oslávil v novembri 2015 krásny 
vek 65 rokov. JUDr. Jozef Hanák dlhoročný tréner 
a funkcionár únie prevzal poďakovanie a pamätnú 
plaketu Čestný prezident Únie futbalových trénerov 
Slovenska za dlhoročnú činnosť.

Diskusia
Ing. Verner Lička – prezident UČFT odovzdal 

pozdravy od vedenia a členov Českej únie. Vyjadril 
presvedčenie že doposiaľ nadobudnuté nadštandartné 
vzťahy obidvoch únií budú pokračovať aj po zvolení 
nových funkcionárov a spolupráca sa bude rozvíjať 
k obojstrannej spokojnosti hlavne futbalových tréne-
rov na obidvoch stranách kedysi spoločného štátu. 

Na záver svojho príspevku odovzdal malý darček 
končiacemu predsedovi ÚFTS Slovenska J. Jam-
borovi od UČFT a skonštatoval, že ich vzájomná 
spolupráca a priateľstvo bude pokračovať.

Mgr. Róbert Rybníček – generálny manažér 
AS Trenčín a podpredseda Únie ligových klubov 
vyjadril presvedčenie pri zlepšovaní vzájomných 
vzťahov  s Úniou ligových klubov, SFZ a tré-
nermi najvyšších súťaží na Slovensku a vyzval 
nové vedenie ÚFTS na užšiu spoluprácu zo SFZ 
a ÚLK.

V diskusii prítomný delegáti by tiež uvítali 
častejšie organizovanie seminárov a školení pod 
záštitou ÚFTS a výhody pre členov únie pri návšte-
ve takýchto akcií resp. ligových a reprezentačných 
zápasov.

Po skončení diskusie prišla na rad prezentácia 
kandidátov na jednotlivé funkcie. Na funkciu prezi-
denta boli navrhnutý dvaja kandidáti:

Dr. Ladislav Borbély – člen exekutívy AEFCA 
(Alliance Of European Football Coaches Associati-
ons), dlhoročný tréner, člen prezídia ÚFTS – Bude 
sa snažiť vyvíjať tlak na všetkých zaineresovaných pri 
plnení úloh únie, chcel by priniesť nový impuls do čin-
nosti únie, pokračovať a rozvíjať spoluprácu zo SFZ

Prof. Miroslav Holienka – učiteľ FTVŠ UK, 
dlhoročný tréner, člen prezídia ÚFTS – Cíti potre-
bu zmeniť spoluprácu zo SFZ, zväčšiť stav členskej 
základne, zlepšiť informovanosť členov a priniesť 
náležité uznanie trénerskej profesii.

Na funkciu generálneho sekretára ÚFTS boli 
navrhovaný taktiež dvaja kandidáti: Rudolf Hanák 
za ZsFZ a Michal Salenka za BFZ. Na funkciu vi-
ceprezidenta bol navrhnutý len jeden kandidát a to 
Jaroslav Jambor. Do Prezídia ÚFTS boli nominova-
ný: Ján Greguš  – zástupca SFZ, Karol Pecze, Róbert 
Rybníček a Vladimír Čmelko

Za jednotlivé regióny boli do prezídia ÚFTS no-
minovaný: Alexandra Štefaňáková za BFZ, Tibor 
Grófik za ZsFZ, Július Žila za SsFZ a Anton Gulič 
za VsFZ

Po krátkej prestávke informoval predseda vo-
lebnej komisie zhromaždenia p. Tomič, že v zmysle 
stanov únie bude voľba prezidenta, viceprezidenta 

a generálneho sekretára tajná, voľba členov prezídia 
prebehne verejne.

V prvom kole bol zvolený len viceprezident ÚFTS 
a to Jaroslav Jambor s počtom hlasov 48. V druhom 
kole stačila kandidátom jednoduchá väčšina hlasov 
od prítomných delegátov. Po nútenej prestávke na prí-
pravu druhého kola prebehla samotná voľba.

Za prezidenta únie na nasledujúce funkčné ob-
dobie bol pomerom hlasov 33:15 zvolený Ladislav 
Borbély. Za generálneho sekretára únie na nasledu-
júce funkčné obdobie bol pomerom hlasov 31:17 
zvolený Rudolf Hanák

Na záver zhromaždenia poďakovalo odchádza-
júce aj novozvolené prezídium všetkým prítomným 
za účasť a vyjadrilo presvedčenie že Únia futbalo-
vých trénerov Slovenska bude napredovať a získa si 
potrebnú podporu nielen z radov členov ale i ostat-
ných trénerov.

Zloženie Prezídia Únie 
futbalových trénerov Slovenska 
na obdobie 2015–2019
Prezident: Dr. Ladislav Borbély ß viceprezident: 
Jaroslav Jambor ß generálny sekretár: 
Rudolf Hanák ß členovia: Karol Pecze – člen 
prezídia ß Róbert Rybníček – zástupca ÚLK 
ß Vladimír Čmelko – člen prezídia ß Alexandra 
Štefaňáková – zástupca BFZ ß Tibor Grófik – 
zástupca ZsFZ ß Július Žila – zástupca SsFZ 
ß Anton Gulič – zástupca VsFZ ß Ján Greguš – 
zástupca SFZ

Generálné zhromaždenie ÚFTS

Prezidenti obou unií Ing. Verner Lička a Dr. Ladislav Borbély
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Zprávy z AEFCA
Poslední zasedání výkon-

ného výboru AEFCA se 
uskutečnilo v podvečer 

36. AEFCA Sympozia 26. 10. 
v Soči, v Ruské federaci.

Těžištěm jednání byla 
poslední kontrola obsahu, organizace 
a realizace uvedeného Sympozia. Dal-
ší informace o Sympoziu přinášíme 
v článku Jaromíra Jarůška na straně 32.

V další částech jednání výkonného 
výboru se stala běžná agenda, která 
začala revizí všech úkolů, které byly 
přijaty za tento kalendářní rok:

Z oblasti financí se předběžně re-
kapituloval rok 2015 (od ledna do říj-
na), kdy bylo konstatováno, že některé 
členské trenérské unie ještě neuhra-
dily svůj roční příspěvek (Albánie, 
Kazachstán, Bosna-Hercegovina, 
Moldávie, Slovensko, Gruzie, Polsko, 
Lotyšsko, Černá Hora, Ukrajina), což 

reprezentuje částku přes 20 
tisíc eur. V tomto směru bylo 
přijato usnesení, aby s důra-
zem na plnění této základní 
povinnosti byly výše uvedené 
trenérské organizace vyzvány 

k okamžité nápravě.
Z další agendy se znovu projed-

nával současný stav spolupráce mezi 
AEFCA a UEFA, který bude na po-
řadu na dalším setkání představitelů 
obou institucí na začátku příštího roku.

Při hodnocení sponzorských 
smluv bylo konstatováno, že jsou pl-
něny na základě přijatých dohod, až 
na smlouvu s Canal Plus Moskva, 
organizace Ministerstva sportu Rus-
ké Federace, kdy stále nebyl zaplacen 
sponzorský příspěvek na tento rok.

Ruský zástupce na zasedání při-
slíbil okamžitou nápravu současného 
stavu.

Generální sekretář AEFCA se-
známil účastníky jednání o navázání 
další sponzorské smlouvy s firmou 
WYSCOUT. Ve „zkušebním období“ 
se zatím sponzorská částka pohybuje 
na hranici 10 tisíc eur, po vyhodnoce-
ní vzájemné spolupráce se může tento 
příspěvek zvýšit.

Součástí tohoto tématu byly in-
formace o začínajících kontaktech 
s dalšími sponzory (TOYOTA, MY 
COACH), další vývoj případné spo-
lupráce bude projednán na příštím 
zasedání.

O přijetí do AEFCA požádaly dvě 
trenérské organizace, a to San Mari-
no a obnovená trenérská organizace 
z Bulharska. Pokud budou u obou or-
ganizací splněny základní požadavky 
kladené na vstupující subjekty, stanou 
se obě řádnými členy AEFCA.

Velká pozornost byla věnovaná 
příštímu pořadatelství pravidelného 
ročního AEFCA Sympozia. Za příští-
ho pořadatele se přihlásily trenérské 

organizace z Francie a Itálie. V tom-
to směru byly již ze strany AEFCA 
navázány první kontakty s uvedený-
mi zájemci, které budou pokračovat 
v pravidelných setkáních s představi-
teli obou trenérských organizací ještě 
v závěru tohoto roku. Konečné roz-
hodnutí o příštím pořadateli Sympozia 
bude přijato v březnu příštího roku.

Jak již bylo uvedeno v předcházejí-
cích poznámkách, jednání výkonného 
výboru AEFCA bylo tentokráte pře-
vážně zaměřeno na kontrolu přípravy 
a realizaci následujícího Sympozia, 
které je vždy vrcholem celkové čin-
nosti AEFCA.

Komplexní vyhodnocení činnosti 
AEFCA za rok 2015 bude provede-
no v prvních měsících příštího roku, 
o čemž budou řádní členové AEFCA 
neprodleně informováni.

Další informace najdete na webo-
vých stránkách www.AEFCA.eu.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident

StávAjíCí jEDNOtLIví PŘEDPLAtItELé
Cena pro Českou republiku zůstává stejná jako v roce 2015 120 Kč
Cena pro Slovenskou republiku zůstává stejná jako v roce 2015 4 eura
Vážení předplatitelé, prosíme Vás, pro rok 2016 použijte 
stejný variabilní symbol (VS) jako v roce 2015! Platbu poukažte 
na číslo účtu: 0005210349/0800. Platbu lze provést okamžitě: 
 PŘEDPLAtNé ZAhájENO!

StávAjíCí PŘEDPLAtItELé NA FAKturu 
Fakturu Vám zašleme v průběhu ledna 2016 – a to na stejný  
počet časopisů jako v roce 2015 – neurčíte-li jinak.

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

PŘEDPLAtNé 
PrO rOK 2016

G.D.K. Sport M.
Londýnská 25, 120 00 Praha 2  

tel: 222 513 569, g.d.k.sport-m@volny.cz

Fotbal a trénink 
SPECIÁL

Jednotlivá čísla budou  
opět v prodeji přes  

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

tablety s Androidem 2.2 a vyšším 
a úhlopříčkou 8,9˝ a větší. 

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

V roce 2016 jen to dobré Vám všem přeje Váš časopis Fotbal a trénink!
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