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Pokračovala kvalifikace na MS 2014
Jsme stále ve hře!



!!! Varování !!!  
Hry provozované na našich sportovištích jsou návykové

a způsobují zvyšování fyzické a psychické kondice. 

EKKL a.s. 
Altýře 582 , Kroměříž, 767 01
Tel.: +420 573 330 070
Fax.: +420 573 340 380 
e-mail: info@ekkl.cz

Čištění umělých trávníků - povrchové hloubkové

Dosyp křemičitého písku a gumového granulátu

Provzdušnění a kartáčování umělých trávníků

Čištění a výměna gumového granulátu

Kontrola a opravy umělých lajn
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snímek nA TITULní sTRAnĚ
Po kvalifikačním vítězství 3:0 s Arménií, hráno 26. 3. 2013 v Jerevanu, odcházejí z hrací plochy 
s úsměvem a novým optimismem střelec dvou branek Matěj Vydra a nejlepší hráč a tvůrce hry 
národního mužstva Tomáš Rosický. Foto: Jan Tauber

Po více než dvanáctiletém působení v je-
jím  čele se Unie transformovala na samo-
statný právní subjekt. Čeho tím UČFT chce 

dosáhnout a jaké jsou její hlavní cíle?
Verner Lička odpovídá: „Nechtěli jsme nic 

specifického vymýšlet a nechali jsme se proto in-
spirovat německou Unií fotbalových trenérů, kde 
především v posledním shodou okolností stejně 
dlouhém období 12 let funguje německá unie jako 
samostatný subjekt a na základě své úspěšné čin-
nosti a smluvní spolupráci s DFB vzrostla výraz-
ně její prestiž i počet členů dvojnásobně z 2000 
na 4200 členů. 

Na valné hromadě 1. června 2012 jsme od do-
savadních členů Unie dostali mandát transformaci 
provést, tato byla úspěšně dokončena včetně usta-
novení statutárních orgánů a přijetí Unie českých 
fotbalových trenérů jako nového samostatného ob-
čanského sdružení do FAČR.“

Hlavní cíle pro rok 2013  
nám Verner Lička uvedl tyto:
✔ „Rádi bychom posílili prestiž a postavení nejen 

samotné trenérské Unie, ale jejím prostřednic-
tvím i vnímání trenérské profese v celém čes-
kém fotbale. Proto také navrhujeme stručný 
doplněk Stanov FAČR – k doporučení členství 
všem držitelům trenérských licencí v Unii. Rádi 
bychom se změnili z pozitivně vnímaného sdru-
žení trenérů ve skutečnou profesní organizaci, 
která bude mít kredit i navenek vystupovat jmé-
nem všech fotbalových trenérů.

✔ V péči o profesní rozvoj trenérů se iniciativně 
hlásíme k organizačnímu i odbornému zapoje-
ní do systému doškolování licencovaných tre-
nérů v první fázi trenérů Licence UEFA, Profi, 
A a A mládeže.

 K tomuto účelu je vytvářena Společná komise 
FAČR a UČFT pro organizaci a obsah doškolo-
vacích akcí. Tato agenda bude i jedním z hlav-
ních úkolů generálního manažera naší Unie. 

✔ Dalším cílem je také vytvořit uvnitř trenérské 
Unie elitní skupinu top trenérů (reprezentačních 
a ligových) po vzoru UEFA a FIFA, která by 
dávala podněty pro další vývoj a rozvoj fotbalu 
a jeho metodiky u nás. Zde předpokládám po-
dobně jako v bodě předchozím úzkou spoluprá-
ci se vzdělávacím oddělením FAČR a především 
i s technickým ředitelem Dušanem Fitzelem. 

 Dynamicky a novými formami chceme rozvíjet 
informační a publikační činnost, a to jak pod-
statným zintenzivněním a rozšířením činnosti 
webového portálu www. Top-fotbal. cz, který 
se kromě dosavadní aktuální odborné názoro-
vé platformy prezidia Unie stává i výhradním 

informačním zdrojem o činnosti, statutu, orgá-
nech, doškolovacích akcích a dalších aktivitách 
UČFT. Nová forma a větší četnost – to je zá-
měr a hlavní cíl pro vydávání odborného časo-
pisu Fotbal a trénink v roce 2013. Čtyři čísla 
časopisu, která představí i nové rubriky, budou 
vydávána elektronicky na webovém portálu 
 www. casopis-fotbalatrenink.cz. V podstatně 
širším rozsahu se bude realizovat i jedno tištěné 
číslo Fotbal a trénink Speciál.

✔ Plánujeme také rozšířit nabídku pro členy Unie 
ke stávajícím dlouhodobým službám o další 
aktivity jako například právní pomoc trenérům, 
možnosti úrazového připojištění, slevové akce 
a podobně.

✔ Ve spolupráci na mezinárodní úrovni bude Unie 
nadále prohlubovat úzké bilaterální kontakty 
a spolupráci především s Unií fotbalových tre-
nérů Slovenska. Což jsme aktuálně potvrdili 
i podpisem nové smlouvy o spolupráci v úterý 
26. března v Trenčianských Teplicích. Pokračo-
vat bude i naše spolupráce s unií německou, ra-
kouskou, případně i dalšími. Nadále také bude 
aktivně činná i v rámci AEFCA (Aliance evrop-
ských trenérských unií), kde aktivně jako jeden 
z viceprezidentů, působí člen řídícího výboru 
a Prezidia naší Unie Dr. Zdeněk Sivek.

 Unie má zájem spolupracovat i s dalšími partner-
skými fotbalovými tuzemskými subjekty – aso-
ciacemi hráčů, rozhodčích, klubů, agentů apod. 
a především i s nově ustavenou nadsvazovou Unií 
profesionálních trenérů v rámci ČOV, která vyso-
ce oceňuje, že Unie českých fotbalových trené-
rů pracuje jako jediné profesní sdružení trenérů 
v České republice, a to bezmála 20 let.“

„Závěrem bych chtěl zdůraznit, že věřím 
tomu, že pozitivním naplňováním všech těchto 
cílů jsme schopni se stát skutečným reprezen-
tantem všech fotbalových trenérů, které rádi 
přivítáme v co možná největším počtu mezi 
naše stávající členy,“ dodal Verner Lička.
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Trenér by neměl  
jít hned k áčku
V roce 1996 dovedl českou reprezentaci k senzačnímu 
stříbru na mistrovství Evropy. Na Poháru FIFA s ní 
získal třetí místo. Se Spartou pronikl do semifinálové 
skupiny Ligy mistrů a do čtvrtfinále PVP, dvakrát s ní 
slavil mistrovský titul. Trénoval v sedmi zemích různých 
částí světa. Obsadil druhou příčku v prestižní tuzemské 
anketě Trenér století. Kdo tohle všechno dokázal? Čerstvý 
sedmdesátník Dušan Uhrin, jeden z nejúspěšnějších 
trenérů české fotbalové historie.

Jaké máte svoje zamilované 
trenérské období?
„Mám jich víc.“

Povídejte.
„Prvním obdobím bylo pět nebo 

šest let v Chebu. Jednou jsme vyhráli 
i titul podzimního mistra. Druhé an-
gažmá, na které rád vzpomínám, je 
Sparta. Tam jsem šel právě v zimě, 
kdy jsme s Chebem slavili titul půl-
mistra. Na Letné jsem přebíral muž-
stvo na 5. místě tabulky a na jaře jsme 
vyhráli ligu. Všechno vygradovalo 
v nultém ročníku Champions League 
a pak v dalším ročníku v PVP, kde 
jsme skončili ve čtvrtfinále.“

A třetí?
„Samozřejmě nároďák. Stříbrné 

EURO 1996, na to se taky nezapo-
míná.“

Proč jste si oblíbil práci v Rudé 
hvězdě Cheb?

„Líbilo se mi na ní to, že jsem do-
stal hráče a musel z nich udělat tým. 
Nemohl jsem si vybírat, koho chci 
koupit. Pracoval jsem s hráči, kte-
ří tam narukovali na vojnu. Většina 
z nich byla ze Sparty a z Baníku Os-
trava. Na mě jako na trenérovi bylo, 
abych z nich ve dvouletém období 
vybudoval jednolitý tým.“

A šlo to.
„Měl jsem dobré hráče. Přišli tam 

Tomáš Skuhravý, Horst Siegl, Michal 
Horňák, Roman Kukleta, Roman Sop-
ko a další. Bavilo mě jim dávat svoji 
myšlenku.“

Jaká myšlenka to tehdy byla?
„Neplatila jen pro Cheb, ale pro 

všechna moje angažmá. Vždycky 
jsem se snažil udělat z hráčů různého 
stylu dobré mužstvo. Sladit je, aby 
to bylo ku prospěchu týmu, ale i jich 
samých. Snad se to i povedlo. Třeba 
Tomáš Skuhravý se pak vyšplhal až 
do italské Serie A.“

Neubíjela vás neustálá obměna 
kádru, neboť šlo o vojenský klub?

„Naopak, právě tohle mě bavilo. 
Když jsem poprvé zamířil do Chebu, 
měl tým po jedenácti nebo dvanácti 

kolech jediný bod. Na konci podzimu 
už nebyl na sestupových příčkách.“

Jak se vám to povedlo?
„Hráli jsme jako tým a všichni 

na maximum. I když to bylo někdy 
těžké.“

Hráčům se nechtělo? 
„Vzpomínám si, jak jsme hráli 

proti Slavii a Knoflovi (Ivo Knof-
líčkovi) se proti ní ani moc nechtělo 
hrát, protože to byl jeho mateřský 
klub. Tak jsem mu říkal: Hele, Knof-
lo, v tom případě jdeš hlídat hranice!“

Takže místo pokut hrozba vo-
jenskými povinnostmi?

„Na každého platilo něco jiného.“

Co zabíralo na průšviháře To-
máše Skuhravého?

„Když šel na dva dny do basy. Sa-
motná basa mu ani tak moc nevadila. 
Ale hrozně mu vadilo, že mu přitom 
vždycky ustřihli tu jeho ofinku“ 
(usmívá se).

Musel jste ho takhle trestat 
často?

„Vůbec ne! Do basy jsem ho poslal 
snad jen dvakrát nebo třikrát. Prožili 
jsme toho spolu hodně. Ve Spartě jsem 
si ho vytáhl z dorostu do áčka. Bylo 
to na zápas v Trnavě. Potom odešel 
na vojnu za mou do Chebu a nakonec 
jsme se potkali i v nároďáku. Ale neměl 
jsem s ním nikdy vážné problémy.“

 Čím vás upoutal?
„Důrazem ve velkém vápně. 

V něm byl strašně silný a gólový.“

Vážně vás nezlobil?
„Ne. Naopak, měl jsem ho velice 

rád. Když je fotbalista trošku grázlík, 
je to dobrý hráč.“

Jak jste mu určoval mantinely?
„Mantinely byly jasné: mezi námi 

existoval vzájemný respekt. Vycháze-
li jsme spolu velice dobře. Ale samo-
zřejmě jsem si ho kontroloval. Třeba 
v nároďáku jsem pokaždé říkal, ať mu 
dají pokoj hned vedle mého.“

Měl jste v trenérské kariéře 
slabost pro „grázlíky“?

„Jo. Vždycky jsem říkal: Hodnej 
fotbalista není dobrej fotbalista. Tohle 
heslo jsem razil i v Chebu, i když jsme 
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byli vojenský klub. Ale pozor, měl 
jsem rád grázlíky v dobrém smyslu 
slova. Co sice zazlobili, ale nebyli zlí 
a v jádru měli dobrý charakter. Třeba 
Lumír Mistr ve Spartě – co jen já mu 
dal pokut. Ale bral jsem ho. Věděl jsem 
totiž, že v tréninku i v utkání jel vždyc-
ky na sto procent. Někdy i na víc.“

Nereptal Mistr, že musel pořád 
platit?

„Nešlo to jinak. On sváděl i spo-
luhráče. Nedávno jsme na to vzpo-
mínali s Víťou Lavičkou a Zdeňkem 
Svobodou. Ten mi říkal, že ho Lumír 
někdy stáhnul. Přitom Zdeněk byl 
stejně jako Víťa stoprocentní profík. 
Ale jednou jsem si na hráče počkal 
a ti si pak včetně Zdeňka mysleli, že 
je vyhodím z mužstva.“

Hráče jste tedy kontroloval?
„Ano, samozřejmě! A všude. Dělal 

jsem to vždycky. I naposledy ve Slo-
vanu Bratislava nebo předtím v Gruzii. 
Před zápasem jsem v jedenáct večer 
obešel všechny pokoje. Takhle jsem to 
praktikoval i v nároďáku. Seděl jsem 
v recepci a kontroloval, jestli někdo 
náhodou nemá v plánu zamířit ven.“

Byla kontrola někdy úspěšná?
„Před zápasem ne. Ale na soustře-

dění ano. Mám dojem, že tenkrát jsem 

nachytal po večerce na soustředění 
se Spartou Mistra s Kukletou. Čekal 
jsem na ně ve Frantovkách (Františko-
vých Lázních) v recepci a oni se pak 
škrábali přes plot… Tak jsem jim ří-
kal: Heleďte se, přijďte ráno a dozvíte 
se, jak za to zaplatíte.“

Co se ráno dozvěděli?
„Napařil jsem jim pokutu a pak 

dostali do těla. Říkal jsem jim: Když 
umíte pít, tak umíte i dobře trénovat.“

Jaká byla vaše hlavní zásada 
v přístupu k hráčům?

„Často se metody vůči hráčům defi-
nují do podoby cukru a biče. Já to tak-
hle nikdy neviděl. Nikdy jsem po pro-
hraném zápase hráčům neřekl: Prohráli 
jste, a tak v příštím týdnu dostanete 
zabrat. Ale na druhou stranu jsem měl 
někdy hodně agresivní hodnocení. Bě-
hem poločasové přestávky i po zápa-
se. Hlavně ale u mě byli vždycky hráči 
na prvním místě. A až pak jsem byl já. 
Nikdy ne obráceně! Opravdu nikdy!“

To není všem trenérům vlastní…
„Já jsem byl takový. I když se po-

díváte na fotografie. Vyhráli jsme po-
hár, titul, ale já jsem stál někde vzadu 
nebo stranou.“

Proč?

„Prostě to tak bylo ve mně a takový 
jsem i dodnes. Jsem radši v pozadí.“

Myslíte si, že je pro trenéra dů-
ležitá autenticita? Aby byl v šatně 
takový, jaký opravdu je?

„Tohle jsem vyžadoval i od hráčů 
v kabině. Abychom si na nic nehráli 
a byli k sobě upřímní. Už jsem to ří-
kal: Hráč mohl být grázlík, ale musel 
mít charakter. Jakmile ho neměl, tak 
musel hned pryč z mužstva! V Gruzii 
jsem takhle vyměnil dvacet hráčů. 
Tam to bylo z tohoto hlediska hodně 
problémové.“

Copak? Byli hráči v Tbilisi lido-
vě řečeno vyčuraní?

„Jsou vyčuraní a to jsem neměl 
rád. Můžete něco přehnat v životo-
správě, ale druhý den musíte makat 
na hřišti. Když ne, nemá to smysl. 
Pokud mám pak na stejné místo dva 
hráče, z nichž jeden je fotbalově lep-
ší, ale s horším charakterem, a druhý 
fotbalově horší, ale s lepším charakte-
rem, vždycky volím variantu druhou. 
A ten první musí z týmu pryč!“

Měl jste nějakého českého 
fotbalistu, který vám dal hodně 
zabrat?

„Měl jsem jednu příhodu se stope-
rem Mlejnkem ve Spartě. Rozloučil 

jsem se s ním půl roku poté, co jsme 
vyhráli ligu. Do novin totiž řekl, že 
s takovými hráči by mohl vyhrát ligu 
i děda s fajfkou. Tak jsem mu hned 
odpověděl, že děda jsem a fajfku mám 
taky, a ukončil jsem naši spolupráci. 
Udělal jsem to přede všemi. Tak jsem 
to dělal v kabině vždycky. Nikdy jsem 
nehodnotil někoho zvlášť mezi čtyřma 
očima, ale všechny bez rozdílu přede 
všemi. A mluvil jsem se všemi hodně 
otevřeně.“

Opravdu i s těmi největšími 
hvězdami?

„Nebudu jmenovat, byl to super 
hráč, ale já jsem mu v kabině na rovi-
nu řekl: Hele, kafráš přes noviny, mís-
to abys hrál! Vzal to. Dodnes máme 
spolu výborné vztahy. Respekt k hvěz-
dám jsem nikdy neměl. Ke všem jsem 
mluvil přímo a před nikým jsem si ne-
bral servítky. První pro mě byl tým!“

Chápali to všichni hráči?
„Ano. Například Vašek Němeček 

– kapitán Sparty, osobnost v repre-
zentaci. Ale na EURO 1996 se na-
prosto podřídil kolektivu. Nastoupil 
v semifinále proti Francii, jenže ve fi-
nále na něj nezbylo místo, protože se 
do sestavy vrátili vykartovaní hráči. 
Jeho reakce? Úžasná, bral to jako pro-
fík. Všechna čest!“
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Strojové zařízení na generální renovaci 
fotbalových hřišť s UT3G

Ředitel fi rmy Milan Vopička na umělém 
trávníku III. generace ASC Dukla Juliska

UMĚLÉ TRÁVNÍKY III. GENERACE

s certifi kací FIFA* a FIFA**
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Nakousl jste památné EURO 
1996 v Anglii. Co bylo nejdůleži-
tější pro zisk senzačního stříbra?

„Důležitá byla už kvalifikace. 
Vyhráli jsme ji, i když jsme měli 
těžké soupeře. Norsko tehdy patřilo 
k evropské špičce. A Holandsko? To 
byla superšpička! Ale ještě větší roli 
možná hrála pohoda v mužstvu. Na tu 
jsem vždy dbal. V klubech i v repre-
zentaci. Chtěl jsem, aby se hráči 
na tréninky i zápasy těšili. Ne aby 
do nich šli naštvaní. Snažil jsem se 
vytvořit atmosféru pohody a myslím, 
že se mi to dařilo.“

Zvažoval jste tohle hledisko 
i při nominaci?

„Ano. Jako třetího brankáře jsem 
vzal do Anglie Láďu Maiera, protože 
jsem věděl, že je pohodář.“

S jakým vnitřním plánem jste 
vůbec na mistrovství Evropy 1996 
odjížděl vy?

„Já nic neplánoval. Mám fotku 
z losování. Seděl jsem v první řadě, 
a když nám vylosovali soupeře, byl 
jsem úplně bílej. Byla to opravdu ta 
nejtěžší skupina, co mohla být. Sku-
pina smrti. Měl jsem z ní respekt.“

Tohle jste ale asi hráčům ne-
řekl.

„Ne. Hráčům trenér nesmí dát ni-
kdy najevo, že z něčeho má obavy. Pro-
stě jsem jim řekl: Hoši, jdeme bojovat. 
A musíte mít k tomu i trochu štěstí.“

O vás se tvrdí, že se vás tre-
nérské štěstí drželo jako klíště. Co 
vy na to?

„Já na to odpovídám: Jo, ale to 
štěstí už mám dvacet let. Takže jen 
o štěstí to asi nebude.“

Co vám udělalo na šampionátu 
v Anglii největší radost?

„Největší radost jsem měl, když 
Mirek Kadlec proměnil penaltu v se-
mifinálovém rozstřelu s Francií. To 
jsem prvně v trenérské kariéře vyletěl 
z lavičky. Víte, já nikdy nehrál divadlo. 
Všude, kam jsem šel, jsem lidem z ve-
dení předem zdůraznil: Divadlo na stří-
dačce hrát nebudu. Abych skákal, běhal 
k lajně, házel kabáty, to ne. Jsem tako-
vý, jaký jsem. Ale po té penaltě jsem 
spontánně vylétl s tím, že jdeme do fi-
nále. Fotku, která mě přitom zachytila, 
pak ukazovali na kongresech UEFA 
jako pozitivní příklad emocí kouče. 
Jenže podle mě to ode mne bylo blbě.“

Proč si to myslíte?
„Veškerá energie, která ve mně 

byla, ze mě spadla. Kdybych ji udržel 
ještě na finále, mohlo to možná do-
padnout jinak. A trochu jsem bohužel 
předělal i taktiku. Pro finále byla víc 
útočnější.“

Neměl jste to dělat?
„Ne. Vycházeli jsme sice z obrany, 

ale měli jsme rychlý přechod do úto-
ku. I Alex Ferguson, se kterým jsem 
dvakrát večeřel, mi říkal, že z hledis-
ka hráčů, které jsem měl k dispozi-
ci, byla naše taktika vynikající. Měl 
jsem ji nechat i na finále. Karel Po-
borský, Patrik Berger, Pavel Nedvěd, 
to byli hráči, kteří uměli zrychlit hru 
ve středu pole.“

Proč jste to změnil?
„Protože těch útoků ze strany na-

šich novinářů už bylo dost. A tak jsem 
to pozměnil. Finále pak bylo hezké 
a prohráli jsme ho až po zlatém gólu. 
Ale zpětně si to trochu vyčítám.“

EURO 1996 vám otevřelo cestu 
do zahraničí. V které zemi se vám 
trénovalo nejlépe?

„V Gruzii. Z finančního hlediska 
to nebylo nic moc. Ale já si práci tam 
hned zamiloval. Ze sedmého místa 
jsem vytáhl tým na druhé. A v další 
sezoně jsme vyhráli ligu s desetibo-
dovým náskokem! Ta práce v Tbilisi 
mě ohromně bavila. I když byla hodně 
tvrdá. Jak už jsem řekl, musel jsem 
vyčistit kabinu.“

Jak se na to tvářilo vedení klu-
bu?

„Skvěle. Tehdejší ředitel klubu mi 
dodnes říká, že se až se mnou naučili 
dělat vrcholový fotbal.“

Jaké novinky jste v Tbilisi mu-
sel zavést?

„Musel jsem tam zavést všechno. 
Vybudovat tréninkový režim i režim 
před zápasy a po nich. Předtím tam 
vládl ve všem chaos. Hrozně mě to 
bavilo. Žil jsem jen fotbalem.“

Vy jste však asi na všech šta-
cích žil jen fotbalem. Nebo ne?

„To máte pravdu. A to je právě 
můj problém.“

Jak to?
„Když podepíšu smlouvu, čtyři-

advacet hodin myslím jen na fotbal. 
Všechno ostatní jde stranou. Spole-
čenský život, rodinný život, nic z toho 
neexistuje. A to je strašně vyčerpá-
vající. Není to tak dávno, co jsem 
mohl jít pracovat do Kuvajtu, ale já 
to musel odmítnout. Už jsem nechtěl, 
aby mimo fotbalový život šel další rok 
kolem mě.“

Myslel jste na fotbal, i když jste 
šel spát?

„To hlavně. Večer si promítá-
te video, přemýšlíte, jak by co šlo 
udělat. Prostě jedno s druhým. Ale 
nestěžuji si. Prožil jsem nádhernou 
kariéru. Navíc jsem měl všude štěstí 
na nejvyšší představitele klubů nebo 

svazu. V Chebu jsem výborně spolu-
pracoval s panem Benešem, ve Spar-
tě s panem Maškem, v reprezentaci 
s panem Chvalovským. Komunikovali 
jsme spolu přímo. Nemotal se do toho 
nikdo třetí jako třeba nějaký sportovní 
ředitel a to bylo podle mě taky hodně 
důležité a prospěšné.“

Vraťme se ještě jednou ke Spar-
tě. Trenéři, kteří ji vedli, opakují, 
jak těžké je v tomhle klubu praco-
vat. Všichni mluví o enormním tla-
ku. Jak se díváte na tyhle řeči vy?

„I pro mě to bylo těžké. Ale obrov-
sky jsem se tam naučil. Měl jsem to-
tiž štěstí, že jsem mohl spolupracovat 
s Václavem Ježkem. Dělal jsem mu 
asistenta a to mi dalo hodně.“

V čem tkvělo Ježkovo trenérské 
kouzlo?

„Víte, on byl otevřený trenér, který 
bral mužstvo jako celek. Nekastoval 
ho na staré, mladé. Před nikým si ne-
bral servítky.“

Vzal jste si od něj i tréninková 
cvičení?

„Samozřejmě. Dost jsem si jich 
od něj vzal. Například i kondici tré-
noval výhradně s balonem. A taky 
hodně dbal na poziční hry. Ty jsem 
pak používal v nároďáku i ve Spartě.“

Jak se vám líbí současný fot-
bal? Čí hra vám nejvíc imponuje?

„Líbí se mi Viktorie Plzeň a prá-
ce trenéra Pavla Vrby. I on se hodně 
učil, než dospěl tam, kde je. V mlá-
dežnické akademii Baníku Ostrava 
prošel od žáčků až po juniory. Navíc 
v Plzni má velkou podporu od Pavla 
Horvátha. To je jeho pravá ruka. Je to 
vynikající, charakterní hráč. Proto ani 
teď, kdy má v mužstvu přetlak kvalit-
ních hráčů, se nemusí bát, že by mu 
v týmu vznikly problémy.“

Můžete prozradit recept, jak 
se stát úspěšným fotbalovým tre-
nérem?

„Možná se teď pár trenérů dotknu, 
ale myslím si, že než trenér naskočí 
do ligy, měl by nejdřív pracovat se 
žáky a s dorostenci. Já jsem si tímhle 
prošel v pražské Admiře. Až potom 
jsem šel dělat asistenta do Sparty. Sa-
mozřejmě že se najdou výjimky, které 
jdou rovnou k áčku a prosadí se jako 
třeba Beckenbauer nebo u nás Jozef 
Chovanec, ale podle mě je lepší si 
všechno projít od píky. Pak v zátěžo-
vých situacích a pod tlakem reagujete 
líp, než když si tímhle neprojdete.“

Takže – učit se, učit se, učit se?
„Ano. Je to nesmírně důležité. 

Například já jsem s panem Ježkem 
neustále diskutoval. Proč jsme udělali 
tohle a proč ne tamto? A tak pořád 

dokola. Dneska se tohle už ale moc 
nenosí. Byli jsme jiná generace.“

Je to škoda?
„My jsme mívali pravidelné semi-

náře v Klánovicích u Prahy. Trvaly dva 
dny a po přednáškách jsme ještě spolu 
chodili na pivo. Trenéři si nejen pře-
dávali informace a zkušenosti, ale vy-
tvářela se mezi nimi i dobrá atmosféra. 
Teď se mi to zdá všechno napjaté.“

Trenéři jsou tvrdými konkurenty.
„Každý se bojí konkurence. A to 

podle mě není pro fotbal dobře. Víc 
hlav přece víc ví. Uzavřenost ještě 
nikomu, ani ničemu neprospěla.“

Co vy a trénování? Už opravdu 
ne?

„V sedmdesáti letech jsem si řekl, 
že už opravdu ne. To by už muselo 
být, já nevím co… Vždycky když 
jsem někam šel, moje první myšlenka 
byla: Jo, jdu. Teď už to tak necítím. 
Před rokem jsem dostal nabídku jít 
trénovat do australského Melbourne, 
ale s díky jsem ji odmítl.“

Ani role poradce nebo trenér-
ského lektora by vás nelákala? 
Zkušeností máte v téhle republice 
jako málokdo.

„Zatím se taková nabídka neobje-
vila. A já se nikdy nikam netlačím.“

pavel hartman

Dušan Uhrin
Narozen� 5.�února�1943�(70�let)
Trenérská kariéra
Admira�Praha�� 1969–1976
Sparta�Praha� 1976
Belouizdad�(Alžírsko)� 1977–1978
Kolín� 1978–1979
Hradec�Králové� 1980–1981
Sparta�Praha� 1981–1982
RH�Cheb� 1983–1987
Bohemians�Praha� 1987–1988
AEL�Limassol�(Kypr)� 1988–1989
RH�Cheb� 1989–1990
Sparta�Praha� 1991–1993
reprezentace�Česka� 1994–1997
Al�Nasr�(Saúdská�Arábie)� 1997–1998
Maccabi�Haifa�(Izrael)� 1998–1999
reprezentace�Kuvajtu� 1999–2001
Teplice� 2001
AIK�Stockholm� 2002
Apoel�Nikósie�(Kypr)� 2003
Dynamo�Tbilisi�(Gruzie)� 2006–2008
Slovan�Bratislava� 2009
Trenérské úspěchy
vicemistr�Evropy�1996�a�3.�místo��
na�Poháru�FIFA�s�reprezentací�Česka
postup�do�semifinálové�skupiny��
Ligy�mistrů�a�čtvrtfinále�PVP�se�Spartou
2x�mistr�a�vítěz�Československého��
poháru�se�Spartou
vítěz�asijského�PVP
mistr�Gruzie
vítěz�Kyperského,�Alžírského�
a�Saúdskoarabského�poháru
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Mgr. Michal Blažej

Projekt Létajících týmů trenérů 
navazuje na změny, které se 
udály v posledních dvou letech. 

Přechod na malé formy fotbalu se 
vším, co k tomu patří, oslovování ro-
dičů ke spolupráci, změna zaměření 
v jednotlivých trenérských licencích 
a další detaily. 

Tato akce se týká zejména malých 
klubů a jejich trenérů, kteří v nich pů-
sobí a mají buď základní trenérskou 
licenci C, nebo dokonce nemají žád-
nou. Přesto se starají o jednu z nej-
svízelnějších a nejdůležitějších částí 
fotbalu. Starají se totiž o naše děti, 
talenty, které nás za 12-15 let mohou 
reprezentovat na vrcholné úrovni jako 
současní reprezentanti.

O co tedy jde?
Trenéři Létajících týmů s dětmi 

a jejich trenéry na hřištích malých 
klubů ukazují zásadní směry, kterým 
by se měli trenéři a děti ve fotba-
lu ubírat. Diskutují s trenéry a při-
nášejí jim informace, které získali 
na seminářích, vyšších trenérských 
licencích, ale i zahraničních stážích. 
Tyto ukázkové tréninky jsou otevřené 
i pro trenéry ostatních klubů a vlastně 
i ostatních věkových kategorií, pro-
tože většinou to, co je náplní trénin-
ku v přípravkách, má své podstatné 
uplatnění i ve starších kategoriích, 
i když s určitými úpravami.

Nejde však jen o to, co děti učit 
a co s nimi trénovat, ale výrazně zále-
ží i na způsobu, jak to děláme. Pouhý 
drilový způsob, kdy děti plní přání 
a příkazy trenéra, by se měl stát minu-
lostí. Cílem vzdělávání trenérů, a tedy 
i Létajících týmů, je učení pro poro-
zumění hře. Nejde o běhání od mety 
k metě, ale o řešení herních situací 
či trénink stavěný a vedený tak, aby 
děti bavil a rozvíjel jejich potenciál 
jako budoucích hráčů i jako lidí. Po-
kud trénink děti baví, déle se vydrží 
soustředit, více přemýšlí, co a proč 
dělají, a rozvíjí současně herní doved-
nosti a herní myšlení. Je to cesta, jak 

vychovat více tvořivých hráčů, na což 
jsme v minulosti byli hrdí. To však 
ještě bývalí reprezentanti trénovali 
nejen při organizovaném tréninku, 
ale stejně vydatně, ne-li vydatně-
ji i na hřišti v místě svého bydliště 
kamarády. Tomu se má přiblížit or-
ganizace fotbalu dětí i způsob vedení 
trenérem. Metod, které k tomu pomá-
hají, je více a během vystoupení Léta-
jících týmů trenérů je nelze všechny 
dobře ukázat. „Za organizátory jsem 
rád, že v dotaznících, které po tré-
nincích Létajících týmů rozdáváme 
a následně vyhodnocujeme, mnoho 
z účastníků odpovídá, že je ukázky 
oslovily natolik, že by rádi navštívili 
další trenérské kurzy. V kurzech stej-
ně jako v ukázkách létajících trenérů 
nechceme školometské vzdělání, ale 
živé, zajímavé a srozumitelné, které 
bude respektovat potřeby dětí a tre-
nérů současnosti, ale i s výhledem, 
jak se nejspíše bude fotbal vyvíjet,“ 
prozradil Antonín Plachý z Trenér-
sko-metodického úseku FAČR.

A jak tedy první půlrok 
působení Létajících 
trenérů vypadal?

V každém kraji se vedoucím sku-
piny Létajících trenérů stal profesi-
onální trenér mládeže (PTM), který 
s dalšími vybranými odborníky da-
ného kraje postupně navštěvoval pře-
devším menší kluby. V současné době 
působí po celé ČR 76 těchto profesio-
nálních trenérů, kteří se snaží předat 
své bohaté trenérské zkušenosti kole-
gům v menších klubech. Jejich čin-
nost za sebou už po tak krátké době 
zanechala výraznou stopu, protože již 
bylo navštíveno více než 150 klubů, 
nejvíce pak v krajích Plzeňském, Li-
bereckém a Jihočeském, ve kterých se 
v každém uskutečnilo okolo 20 akcí. 
Přítomným trenérům jsou navíc roz-
dána i metodická DVD, ze kterých 
mohou dále čerpat nové zkušenosti 
a využívat je ve své práci s mládeží. 

Počty akcí podle krajů
Praha 11
Středočeský 15
Plzeňský 22
Karlovarský 7
Ústecký 9
Liberecký 17
Královéhradecký 13
Pardubický 3
Jihočeský 21
Vysočina 13
Jihomoravský 8
Zlínský 13
Olomoucký 8
Moravskoslezský 12
CELKEM 162 

V drtivé většině případů byly re-
akce na návštěvy Létajících trenérů 
maximálně pozitivní, na trenérech 
z klubů nižší výkonnostní úrovně 
byla vidět touha a chuť po zdokona-
lení se ve své trenérské práci a za-
chycení alespoň části z moderních 
trendů práce s mládeží. Petr Zapletal 
ze Zlínského kraje k reakcím na pů-
sobení jeho týmu odpověděl: „Re-
akce trenérů a přítomných rodičů 
byly pozitivní. Jsem přesvědčen, že 
spoustu podnětů na práci s nejmen-
šími si z uskutečněných ukázkových 
tréninkových jednotek odnesli.“ Vel-
mi podobně se vyjádřil i Jiří Kovár-
ník z Pardubického kraje: „Přítom-
ní trenéři určitě berou naše ukázky 
jako přínos, tréninkové jednotky se 
jim velmi líbily, stejně jako následná 
beseda s  trenéry, která se většinou 
výrazně protáhla, neboť dotazů byla 
spousta, hlavně od začínajících tre-
nérů bez licence.“ 

Do tréninkových jednotek jsou 
většinou zapojeny děti z klubů, 
ve kterých se akce pořádá, ale všich-
ni doufáme, že jde pouze o úvodní 
ostych. Až se Létající trenéři stanou 
tradiční součástí tréninkového proce-
su v naší republice, měly by mít tyto 
skvělé akce širší ohlas a zapojovat se 
budou nejen trenéři a děti ale i rodiče, 
se kterými mají trenéři na vedení dětí 

spolupracovat. Tato slova potvrzuje 
např. Karel Havlíček, PTM Králové-
hradeckého kraje: „Našich tréninků 
se prozatím účastnili většinou hráči 
z daného klubu, u trenérů ale byla si-
tuace lepší a setkali jsme se s kolegy 
ze širšího okolí. Tréninků se zúčast-
ňují i zástupkyně z řad trenérek, tře-
ba v Solnici paní Kadavá, která navíc 
byla jednou z nejaktivnějších disku-
tujících.“ Leckdy se muži ušklíbnou, 
ale pokud chceme, aby fotbal byl 
opravdu celospolečenským jevem, je 
velmi důležité, aby v něm působily 
ženy. Například v březnu na kurzu 
speciální licence zaměřené na děti 
a mládež, Trenér mládeže UEFA A, 
kterou zatím má jen ČR, Holandsko 
a Anglie, přijede přednášet Jana No-
váková, která léta trénovala děti v In-
teru Milán a nyní působí v menším 
italském klubu.

Kontakty na profesionální trenéry 
mládeže v jednotlivých krajích
PRAHA  Mgr. Zdeněk Srba 
 srba@fotbalpraha.cz
STŘEDOČESKÝ  Ing. Milan Kormaník 
 skfs-kormanik@cstv.cz
PLZEŇSKÝ  Mgr. Pavel Hudeček 
 pavel_hudecek@seznam.cz
KARLOVARSKÝ  Ladislav Buday 
 l.buday@cstv-kv.cz
ÚSTECKÝ  Mgr. Vít Raszyk 
 V.Raszyk@seznam.cz
LIBERECKÝ  Jiří Štol 
 stol.lkfs@seznam.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ  Karel Havlíček 
 havlicek.charlie@seznam.cz
PARDUBICKÝ  Jiří Kovárník 
 kovys@volny.cz
JIHOČESKÝ  Mgr. Tomáš Maruška 
 tmaruska.jckfs@centrum.cz
VYSOČINA  Mgr. Roman Kučera 
 kucera.roman@quick.cz
JIHOMORAVSKÝ  Stanislav Schwarz 
 schwarzstanislav@seznam.cz
ZLÍNSKÝ  Petr Zapletal 
 zapletal@kfszlin.cz
OLOMOUCKÝ  Oldřich Vitonský 
 Vitonsky.Oldrich@seznam.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ 
 Mgr. Radim Zajíc  zajic@mskfs.cz

Týmy Létajících trenérů 
mají za sebou více než 
půl roku působení
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Mgr. Dušan Pollák

Počas tohto obdobia som mal 
možnosť vidieť a porovnávať 
prácu s mládežou vo vyspelých 

európskych kluboch formou stáži, ná-
vštev, účasti na turnajoch či prácou 
vo futbalových akadémiach. Tieto 
podmienky sa len ťažko dajú porov-
návať s podmienkami prevažne ama-
térskeho mládežníckeho futbalu na 
Slovensku, okrem  niekoľkých klubov 
so štatútom UTM. Futbalu nepraje 
i spoločenská situácia, vysoká neza-
mestnanosť v niektorých regiónoch 
Slovenska. Chýba i výraznejšia pod-
pora štátu, samospráv, zákon o športe 
či legislatíva. Okolité krajiny (Česko, 

Maďarsko, Poľsko) sa nám v tomto 
smere v mnohom začínajú vzdiaľovať. 
Chcel by som sa s čitateľmi časopisu 
Fotbal a trénink podeliť o niekoľko 
postrehov z tejto oblasti.

Negatíva amatérskeho 
mládežníckeho futbalu 
na Slovensku
 klesajúca úroveň súťaží
 klesajúci záujem deti a mládeže 

o futbal
 spoločenská situácia, 

nezamestnanosť v niektorých 
regiónoch, ekonomická situácia
 demografický vývoj

 výber talentovaných detí strieda 
nábor detí
 zhoršujúca sa všeobecná 

pohybová úroveň detí

Pozitíva
 Objavovanie nových talentov
 Projekt Poštovej banky pre 

mládežnícky futbal cez  
regionálne zväzy
 Školský pohár (súťaživosť 

a zapojenie nových hráčov do 
futbalu)
 Deň talentov (akcie organizované 

regionálnymi futbalovými zväzmi 
pre talentovaných hráčov mimo 
UTM)
 Regionálne výbery pre hráčov 

mimo UTM

Čo by mládežníckemu 
futbalu prospelo
 Realizácia, vytváranie športových 

tried na prvom stupni ZŠ (roč. 1–4, 
príklad v Poľsku) čím by sa zvýšila 
okrem iného i úroveň všeobecnej 

pohybovej prípravy detí a návyk na 
systematickú činnosť od skoršieho 
veku dieťaťa
 Spolupráca klubov s MŠ (všeobecná 

pohybová príprava detí)
 Výraznejšia podpora štátu, zväzu 

pre masový futbal, z ktorého vyra-
stali v minulosti, ale i súčasnosti vy-
rastajú talenty pre vrcholový futbal
 Zvýšený počet hodín TV (príklad 

z Maďarska)
 Realizácia projektu dlhodobých 

školských, žiackych súťaží, líg 
v spolupráci s futbalovými zväzmi 
a samosprávou
 Infraštruktúra (budovanie nových 

resp. modernizácia ihrísk a soc. 
priestorov
 Výraznejšia podpora štátu, samo-

správ, zákon o športe
 Spolupráca na úrovni klubov (ama-

térsky–profi, resp. UTM) s finančnou 
kompenzáciou za výchovu hráčov
 Realizácia fráz „To najlepšie mlá-

deži“ alebo „Najlepší tréneri pri 
mládeži“  

Ako tréner som za 27 rokov tréner-
skej činnosti mal možnosť pracovať 
so všetkými vekovými kategóriami 
mládeže ako i kategóriou dospelých. 
Oveľa bližšie som mal k mládeži, 
pretože som v nej videl zmysel svojej 
každodennej práci.

Poznatky z amatérskeho 
mládežníckeho futbalu 
na Slovensku
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 Zlepšenie postavenia mládežníc-
kych trénerov a ich finančné ohod-
notenie

Tréningový proces
V slovenskom mládežníckom futbale 
sa odvíja od:
 úrovne schopnosti, záujmu, kvalifi-

kácie a postavenia trénera
 filozofie a cieľov klubu (výsledky, 

alebo výchova)
 ekonomického a materiálneho za-

bezpečenie klubu
 spolupráce a záujmu 

(hráč–rodič–klub)

Z poznatkov zo zahraničia sa TP 
na Slovensku v porovnaní so zahra-
ničnými klubmi líši v organizácii 
tréningu, cvičení, intenzite, prístupe 
hráčov.

Dôraz kladú tréneri na techni-
ku–rýchlosť–pohyblivosť (kondíciu)
a inteligenciu, čo prevláda prevažne 
i v slovenskom mládežníckom fut-
bale. Niektorí tréneri v tréningovom 
procese viac času hlavne v mladších 
vekových kategóriach venujú hre, iní 
kladú dôraz na viacnásobné opako-
vania cvičení so zameraním na HČJ/

technické zručnosti. Dôležité je, aby 
v TP prevládali reálne, praktické cvi-
čenia zodpovedajúce vek. kategóriam. 

Tréner
Práca trénera mládeže je v súčas-

nosti čoraz náročnejšia, no mládež-
nícki tréneri sa dostávajú často na 
dno futbalovej hierarchie. Veľa záleží 
o filozofie a cieľov klubu. Čoraz čas-
tejšie kluby kladú dôraz na výchovu 
vlastných odchovancov. K tejto stra-
tégii sa rozhodli jednak vlastnou fi-
lozofiou klubu, ale i ekonomickými 
možnosťami. Malé kluby však často 
prichádzajú o talentovaných hráčov 
počas školského hosťovania bez finan-
čnej kompenzácie, čo mnohé kluby 
zaťažuje a strácajú záujem pokračovať 
vo výchove. V malých kluboch na vi-
dieku často trénujú rodičia detí, resp. 
tréneri bez požadovanej trénerskej 
odbornosti, čím trpia deti, ale i klub. 
Bohužiaľ sa niektoré kluby touto ces-
tou vyberajú z ekonomického hľadis-
ka (klub nemá financie na trénera).

Rodič
Je to dôležitá osoba z hľadis-

ka podpory, spolupráce, výchovy 

i kontroly hráča v mládežníckych 
kategóriach. Mládežnícky futbal na 
Slovensku je ekonomicky prevážne 
na pleciach rodičov (výstroj, doprava, 
strava, turnaje, sústredenia). Nebez-
pečné z pohľadu rodiča je niekedy 
prílišná aktivita rodiča a miešanie sa 
do kompetencií iných. V poslednom 
období sa často stretávame s názormi, 
že šport (i futbal) je pre deti bohatých 
rodičov. Pravdou je, že niektoré rodi-
ny nedokážu finančne zabezpečovať 
pravidelnú účasť detí na tréningoch 
atď. ak ide deti dochádzajúce z okolia. 
V zahraničí to riešia kluby.

Výber talentov
V minulosti sa realizovali výbery. 

Robili sa rôzne testovania (technika 
+ pohybové schopnosti). Dnes je to 
o nábore resp. o počítaní detí. Vo 
viacerých kluboch je dnes problém 
vytvoriť jedno družstvo  rovnakého 
roč. narodenia. Družstvá st. alebo ml. 
žiakov sa tvoria z dvoch až troch vek. 
kategórii detí.

Kvalitný futbalista môže vyrásť 
i v malom klube, respektive nižších 
súťažiach. Je veľa príkladov. Záleží 
však na viacerých faktoroch. Mne 

osobne sa páčil projekt Švajčiarskeho 
futbalového zväzu. Mal som možnosť 
v rámci tohto projektu sledovať jeho 
zameranie a TP v oblasti alpského 
mestečka Bad Ragaz. Projekt bol za-
meraný na talentované deti (st. + ml. 
žiaci) z tejto oblasti, respektive ma-
lých klubov. Činnosť koordinovali 
profi tréneri. Hráči okrem systema-
tického tréningu mohli hrávať za klub 
zaradený striedavo do najvyššej ži-
ackej ligy, alebo hrať (ak hráč nebol 
nominovaný) za svoj materský klub 
nižšiu súťaž.

Mgr. Dušan Pollák
Narozen� 18.�2.�1961
Tréner�UEFA�PRO�licencie
Absolvent�FTVŠ-UK�Bratislava
Hráčska činnosť
Baník�Rožňava
Baník�Lubeník
Vagónka�Poprad
Trénerska činnosť
Tréner�mládeže�a�dospelých�Baník�Rožňava,�
SP�MFK�Rožňava
14�rokov�tréner�regionálnych�výberov�VsFZ
Vogelsinger�soccer�academy�–�Nike�soccer�
academy�(tréner)
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INFORMACE KE VZDĚLÁNÍ TRENÉRŮ

ANALÝZY A ROZBORY FOTBALOVÉ PRAXE

FOTBAL A TRÉNINK MLÁDEŽE, DÍVEK A ŽEN

TEORIE A MANAŽERINK FOTBALU

POZNATKY Z MEZINÁRODNÍHO FOTBALU

UMĚLÉ TRÁVNÍKY

internetový portál

pro trenéry a

fanoušky fotbalu 

... napište nám své

názory

www.top-fotbal.cz

TOP – Fotbal
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PhDr. Zdeněk Sivek

Podle konceptu Německého fotbalového svazu

V koncepci přípravy talentované fotbalové mládeže v rámci Německého 
fotbalového svazu se jedná v této věkové kategorii o:

ETAPU POKROČILEJŠÍHO SPECIFICKÉHO 
FOTBALOVÉHO TRÉNINKU

Tréninková příprava: 12-13 let

CÍLE TRÉNINKU
1.  Rozvoj dynamické techniky ve spojení s tempem určeným trenérem  

pod časovým a prostorovým tlakem

2.  Postupná stabilizace základní skupinové taktiky jako předpokladu  
pro celotýmovou taktiku 

3. Požadavek na rozvíjející schopnost hrát na více týmových posicích
4. Budování základů specifické kondice
5.  Posilování herní iniciativy, pozitivního vztahu k tréninkovým úkolům 

a individuálního zaujetí pro fotbal všeobecně

6.  Upevňování fotbalového přátelství, respektování spoluhráčů,dodržování zásad při-
měřeného jednání, chování a vystupování nejen v týmu, v klubu, ale i mimo fotbal

7. Fair play na hřišti i mimo za každých okolností!

ZÁSADY TRÉNINKU
1.  Důraz na dodržování proporcí mezi intenzitou a aktivním 

odpočinkem u každého tréninkového zadání
2. Pozornost všem detailům v TETA přípravě
3.  Propojení mezi komplexností tréninku a individuálním rozvojem  

dovedností a schopností
4. Vyžadování permanentní herní aktivity
5. Nezbytnost dokonalé přípravy trenéra na každou TJ
6. Pozitivní přístup trenéra ke všem hráčům bez výjimky

STRUKTURA TRÉNINKU
1. Specifický kondiční trénink 20 %
2. Rozvoj dynamické techniky 20 %
3. Skupinová a týmová taktika 20 %
4. Úkolované minihry všeho druhu 40 %

Poznámka: německá koncepce preferuje minihry od 1:1 až 7:7

1. cvičení
Intenzivní vedení míče v omezeném prostoru,  
transfery do druhých pozic
ORGANIZACE
■	 plocha	čtverce	10	x	10
■	 3	hráči	ve	čtverci	+	obránce
■	 velikost	plochy	20	x	20
POSTUP
■	 vedení	míče	spolu	s	fintami!
■	 na	signál	změna	čtverců
■	 obránce	aktivně	odebírá	míč
VARIANTY
■	 dva	obránci,	vedení	druhou	nohou

2. cvičení
Přihrávka a vedení míče
ORGANIZACE
■	 velikost	plocha	čtverců	jako	cvičení	1.
■	 počet	a	postavení	hráčů	podle	trenéra
POSTUP
■	 hráč	nahrává	do	dalšího	čtverce	a	přebíhá	
do	protějšího	týmu

VARIANTY
■	 postupujeme	od	jednoho	ke	čtyřem	míčům
■	 po	přihrávce	vedení	míče	do	protějšího	týmu
■	 vedení	druhou	nohou	atd.

PŘÍKLADY NĚKTERÝCH CVIČENÍ
Cvičení 1 Cvičení 2
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3. cvičení
Minihra 3:2
ORGANIZACE
■	 3	útočníci,	2	obránci,	brankář
■	 plocha	dle	vyobrazení
POSTUP
■	 č.	6	na	č.	9	a	nabíhá	podle	
schématu

■	 č.	9	na	č.	10,	který	dribluje	
do	PÚ

■	 zde	minihra	3:2
■	 při	zisku	míče	obránci	střelba	
do	vyobrazených	minibranek

VARIANTY
■	 výměna	hráčských	rolí
■	 zvýšení	počtu	hráčů	atd.

Cvičení 3

12

trénink mládeže

1/2013



4. cvičení
Minihra 2:2
ORGANIZACE
■	 plocha	podle	schématu
■	 čtverce	20	x	20	a	malé	branky
POSTUP
■	 útočník	s	míčem	nahrává	do	
čtverce,	kam	s	ním	startuje	další	
spoluhráč	a	dva	obránci

■	minihra	2:2
■	 získají-li	míč	obránci,	střelba	
do	minibranek

VARIANTY
■	 větší	počet	hráčů	ve	čtverci
■	 intenzita	hry
■	 střídání	čtverců	atd.

5. cvičení
Minihra 6:6 s uvolňováním
ORGANIZACE
■	 plocha	podle	schématu
POSTUP
■	 dva	nahrávači	hledají	volné	
spoluhráče	před	brankou

■	 přihrávka,	uvolnění,	střelba
VARIANTY
■	 dtto	druhý	tým
Poznámka: intenzivní pohyb před 
brankou s cílem uvolnit se pro 
průnikovou přihrávku

6. cvičení
Hra na počet kontaktů s míčem
ORGANIZACE
■	 plocha	poloviny	hřiště
■	 2	týmy	(7:7,	nebo	11:11)
■	 pásma	na	počet	kontaktů	podle	
schématu

POSTUP
■	 intenzivní	řízená	hra
VARIANTY
■	 střídání	počtu	hráčů,	stran,	
kontaktů	atd.

■	 zapojení	brankařů	do	pole	atd.

ZÁVĚR
Rozsah přidělených stran nám ne-

umožňuje více se věnovat této věkové 
kategorii. Chceme také poznamenat, 
že k rozvoji  individuální dynamické 
techniky při přípravě talentů mají ně-
mečtí kolegové nepřeberné množství 
odborných programů (nejen němec-
ké, ale zejména španělské a holand-
ské provenience), kde mohou čerpat 
inspiraci při přípravě  tréninkového 
procesu.

Pro zájemce, kteří by chtěli více 
proniknout do uvedených německých 
materiálů,  odkazujeme  na  kontakt 
s redakcí našeho časopisu.

Přeloženo a upraveno podle materiálů DFV.

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6
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PhDr. Zdeněk Sivek

Famózní výkony týmu FC Barca jsou kromě jiného charakterizovány 
v přechodové fázi z obrany do útoku postupnou kombinací založenou 
na cirkulaci míče, která tvoří jeden z fundamentů herní strategie týmu: 
„Máme-li v držení míč, nemůžeme dostat gól.“

Přechod do útoku  
podle FC Barcelona

Tento typický rys týmu je doveden 
takřka až k dokonalosti, neboť je 
v tréninkovém procesu neustále 

zdokonalován, až vede k získání auto-
matizmů, které se pak plně projevují 
v soutěžních utkáních.

Připravili jsem pro naše čtenáře-tre-
néry několik inspirativních návrhů, jak 
se některá cvičení na toto téma pokusit 
zařadit do tréninkové praxe.

Počítáme s tím, že obsah těchto cvi-
čení si každý trenér upraví podle svých 
možností, respektive úrovně týmu, který 
vede.

1. cvičení
ORGANIZACE
■	 skupina	6	hráčů
■	 různý	prostor	hřiště
POSTUP
■	 podle	schématu
■	 tj.	směr:	4-2-5-6-5-3-4-8-4
■	 jeden	dotek
■	 začínáme	od	delších	vzdáleností	mezi	
hráči	ke	kratším

■	 postupně	zrychlujeme	přihrávky	až	
do	maxima

VARIANTY
■	 4-2-6-5-3-8-4
■	 4-3-8-5-2-6-4

2. cvičení
ORGANIZACE
■	 stejná	jako	cvičení	1
POSTUP
■	 cvičení	ztíženo	důrazem	na	přesnost	
přihrávek	mezi	metami

VARIANTY
■	 4-2-6-5-3-8-4
■	 4-8-2-5-6-3-4
■	 4-3-8-5-2-6-4

Cvičení 1

Cvičení 2

Kombinace prostřednictvím cirkulace míče
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3. cvičení
ORGANIZACE
■	 6	hráčů	s	brankářem
■	 základní	postavení	podle	
schématu

POSTUP
■	 8-7-6-11-8-9-7
■	 6-11-8-7-6-10-11
■	 6-10-8-7
■	 8-9-6-11	–	zakončení	střelbou
■	 zkracujeme	vzdálenosti
■	 zrychlujeme	přihrávky
VARIANTY
■	 postupně	zařazujeme	pasivní	
protihráče

Cvičení 3

Cvičení 4 Cvičení 5

Přeloženo a upraveno dle zahraničních materiálů.

4. cvičení
ORGANIZACE
■	 2	skupiny	po	6	hráčích
■	 2	malé	branky	ve	velké	brance
POSTUP
■	 podle	schématu
■	 začíná	hráč	A	vedením	míče	slalomem
■	 následuje	schematický	postup
■	 zakončení	střelbou
VARIANTY
■	 obě	skupiny	najednou
■	 střídání	prostoru	atd.

5. cvičení
ORGANIZACE
■	 jako	cvičení	4
POSTUP
■	 podle	schématu
■	 střelba	do	jedné	z	malých	branek
VARIANTY
■	 obě	skupiny	najednou
■	 střídání	prostorů	atd.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Všechna uvedená cvičení začínejte v pomalém tempu, které adekvátně 

zvyšujte až do případného maxima.Postupně zkracujte vzdálenosti mezi hrá-
či. Vracejte se k nim co možná nejčastěji. Vystřídejte na nich všechny hráče. 
Vkládejte postupně do cvičení oponenty (pasivní, aktivní). Dbejte na cirkulaci 
míče v každé hře. Začínejte s cirkulací míče v minihrách. Vytvořte si sami svá 
podobná vlastní cvičení.
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Plzeň by polskou  
ligu vyhrála

Jaký fotbal se hraje v polské lize v porov-
nání s českou?

„Polská liga je podobná té naší. Jen s tím 
rozdílem, že tady není tak silné mužstvo, jaké má 
momentálně k dispozici Viktorie Plzeň. Nikdo 
v Polsku nepředvádí tak kvalitní fotbal jako ona. 
Ale jinak to je dost podobné.“

V čem hlavně?
„I v polské lize se hraje hodně na rychlý proti-

útok. Řekl bych, že naprostá většina mužstev sází 
na kontry.“

V čem má polská nejvyšší soutěž navrch? 
„Má lepší stadiony. Ty jsou tu opravdu nádher-

né. V infrastruktuře celému polskému fotbalu moc 
pomohlo pořádání evropského šampionátu. Najde 
se ještě pár starších arén, ale jinak? Všechno moder-
ní stánky. V Krakově, Gdaňsku, ve Varšavě, všude 
jsou nádherná hřiště.“

Vesměs s vyhřívaným povrchem?
„Ano, celá polská liga se hraje stejně jako 

u nás na vyhřívaných trávnících. Navíc mají 
i národní stadion, na kterém hraje výhradně polská 
reprezentace. Ostatně čeští fanoušci ho dobře 
znají. Naši na něm odehráli čtvrtfinále EURO 
s Portugalskem.“

Wroclaw – polské 
město, kde česká 
reprezentace loni 
v létě slavila postup 
do čtvrtfinále EURO 
2012. Teď na stejném 
místě válčí další Čech. 
Jmenuje se Stanislav 
Levý a trénuje Šlask 
Wroclaw, úřadujícího 
mistra polské ligy! 
„Je to zatím moje nej
prestižnější angažmá,“ 
říká v rozhovoru pro 
Fotbal a trénink.
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Češi si dobře pamatují i váš „domácí“ sta-
dion ve Wroclawi.

„Aréna ve Wroclawi je skutečně parádní. 
Totéž platí i o kabinách a dalším nezbytném 
vybavení. Jako trenér si z hlediska podmínek pro 
práci nemůžu na nic stěžovat. Když jsme mluvili 
o vytápění trávníků, tak my máme vyhřívanou 
plochu i v tréninkovém areálu. Takže jsme se mohli 
připravovat na přírodní trávě i přes zimu. To je velká 
výhoda. Zvláště když letos byla zima tady docela 
dlouhá.“

Zimní přípravné období se něčím v Polsku 
liší od českých zvyklostí?

„Neřekl bych. Na podzim jsme končili na začát-
ku prosince a jaro jsme začínali 23. února. Takže 
i model přípravy je obdobný.“

Jezdí týmy na horská soustředění?
„Některá mužstva ano, jiná ne. Záleží na tre-

nérech a finančních možnostech. Třeba Legie Var-
šava byla během zimní pauzy dvakrát na herních 
kempech v teplých končinách. Jela do Turecka 
a Španělska.“

Ani obsahem se trénink neliší?
„Příliš ne. Hodně se tu dělají cvičení do rych-

losti, do dynamiky. Intervalové tréninky. Já jsem 
se to naučil už v Německu a od té doby tuhle cestu 
vyznávám. A jak se dívám tady kolem, nejsem vý-
jimka. Například Legii Varšava vede kouč Urban, 
který tyhle věci používá taky. Je vidět, že trénoval 
v zahraničí.“

Prosadila by se polská špička u nás?
„Myslím si, že ano. Týmy z horních příček by 

hrály horní polovinu tabulky i v české lize. A ty, 
které hrají o sestup, by balancovaly na téhle hraně 
i u nás. Kvalita je na obou pólech srovnatelná. Ale 
když si postavím vedle sebe obě ligy, nejkvalit-
nějším mužstvem ze všech je jednoznačně Plzeň.“

V čem je trenérská práce v Polsku složitější?
„Samozřejmě že na zahraničního trenéra jsou 

tu kladeny vyšší nároky. Je větší očekávání, co 
do mužstva i celého klubu přinese. Neříkám, že 
na polské kolegy není žádný tlak, ale na kouče z ci-
ziny určitě větší. To se týká i médií.“

Jak se to projevuje? Jsou vaše kroky pořád 
probírány v novinách?

„Mediální pozornost je tu nesrovnatelně větší než 
v Česku. Týká se to celého fotbalu a všech aktérů, kte-
ří se v něm pohybují. Každý den je o každém klubu 
aspoň jeden článek v novinách. A nerozhoduje, jestli 
jste velkoklub typu Legie Varšava nebo maličký klub 
usilující jen o záchranu. Píše se o všech bez rozdílu. 
Není to jako u nás, kde se sice denně píše o Spartě, ale 
třeba o Budějovicích se něco napíše jednou za týden.“

Chodí novináři i na tréninky?
„Chodí. Dochází na ně i televize. Neříkám, že 

pravidelně na každý, ale občas štáby přijdou.“

V televizi tedy jede fotbal pořád?
„Skoro pořád. Všechny zápasy polské ligy jsou 

přenášeny televizí. Vysílají se na různých kanálech. 

Samozřejmě všechno v přímých přenosech. Ponděl-
ní dohrávku dokonce přenáší i celoevropský kanál 
 Eurosport 2.“

Předpokládám, že součástí těchto přenosů 
jsou i diskusní studia?

„Ano. Diskusní pořady jsou i před a po každém 
kole. Všechno je diváky hodně sledované.“

Diskutuje se otevřeně?
„Ano.“

Ptám se proto, že u nás se televizní debaty 
a rozbory vedou v notně diplomatickém a obec-
ném duchu.

„Samozřejmě že i tady záleží na hostech. Ale 
každopádně se nikdo nebojí kousnout ani do ne-
příjemných otázek.“

Už jste také zavítal do televizního studia?
„Ještě jsem nebyl a těžko se tam někdy i do-

stanu.“

Proč?
„Nemám na to čas. V osm hodin ráno jsem 

na stadionu a někdy až v osm hodin večer chodím 
domů.“

Co všechno máte na starost?
„Kromě A týmu pečlivě sleduji i juniorku. Pra-

videlně o mladých hráčích komunikuji s jejich tre-
nérem. Navštěvuji i tréninky juniorky. Abych měl 
dokonalý přehled o všem. Práce je dost.“
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Výstavba fotbalových hřišť s přírodními trávníky a umělými povrchy 3. generace: Green elds V – shape
s paměťovým vláknem. Tento umělý trávník má certi kaci FIFA**. Kompletní údržba a regenerace přírodních

trávníků a všech typů umělých povrchů 3. generace.
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Rostou polskému fotbalu naděje?
„Rostou. Třeba teď jsem vzal na zimní přípravu 

z juniorky asi šest kluků do jednadvaceti let. Byli 
s námi na soustředění. Aby poznali, jak se pracuje 
v áčku, jaké nároky seniorský fotbal přináší. Je před 
nimi ještě hodně práce, aby se prosadili, ale osahali 
si to a určitě jim to pomůže.“

Dávají rodiče děti na fotbal? V Česku za-
znamenávají mládežničtí trenéři na náborech 
úbytek adeptů.

„Tady je pořád o fotbal u dětí velký zájem. 
V Polsku je fotbal absolutní sportovní jedničkou. 
A tak se na to i rodiče dívají.“

Kdo je pro kluky největší vzor? Polská en-
kláva v Borussii Dortmund?

„To určitě. Dortmund je tu hodně sledovaný. 
Ale stejné platí o všech Polácích působících v za-
hraničí.“

Jak polští hráči přistupují k fotbalu? Nemají 
rezervy v pracovitosti?

„Ne, to vůbec. U nás ve Wroclavi jsou všichni 
hráči pracovití. Chtějí se zlepšovat, makají na sobě. 
Hodně hráčů přijde na stadion i ve svém osobním 
volnu. Zajdou si do posilovny, na regeneraci. Věnují 
se své práci poctivě. Výhoda je, že v mužstvu mám 
i hráče se zahraničními zkušenostmi, kteří vědí, co 
se pro fotbal musí dělat. A předávají to dál.“

Jaké mají postavení trenéři? Jsou respek-
tovaní?

„Ano. V Polsku jsou trenéři určitě respektova-
ní.“

Co divácká kulisa?
„Tohle je druhý rozdíl od české ligy. Tady se cho-

dí na fotbal mnohem víc. Neexistuje, aby na ligový 
zápas přišlo 1500 lidí. U nás ve Wroclawi máme 
na domácí zápasy návštěvy od 15 do 20 tisíc.“

To je hezké.
„A ještě při nás všichni stojí! Máme vynikající, 

fantastické fanoušky. Neříkám to proto, že bych si 
u nich chtěl šplhnout. Je to skutečnost! Oni deva-
desát minut podporují svůj tým. Bez přestání. Jezdí 
za mnou návštěvy z Čech a všichni jsou nadšení 
z atmosféry.“

Jste v tomhle ohledu výjimka?
„Ne. Většina klubů má fanoušky, kteří stojí při 

mužstvu i ve chvílích, kdy se mu nedaří. To se mi 
tady moc líbí.“

Jak komunikujete s příznivci?
„Hráči chodí na různé besedy. Ale nejen s fa-

noušky, ale třeba i s dětmi na školách. Do škol chodí 
docela často. Marketingových akcí je plno. Třeba 
nedávno bylo ve Wroclawi basketbalové utkání 
hvězd a naši hráči rozdávali v jednom obchodním 
centru na tenhle zápas lístky. I těchto věcí mimo 
hřiště se tu dělá dost.“

Hráči tedy patří ve městě ke hvězdám?
„Ano.“

Co vy? Jste taky za hvězdu?
„Já jsem celou dobu na stadionu (směje se). Ne, 

tak samozřejmě že už i mě občas lidé na ulici zasta-

vují. Chtějí si popovídat, chtějí společnou fotku… 
Musím říct, že si tohoto angažmá nesmírně vážím. 
Je to zatím moje nejprestižnější štace. Přece jen 
Šlask Wroclaw je mistrovský klub. Snažím se od-
vádět absolutní maximum. A v tomhle mám čisté 
svědomí.“

Porovnejme si ještě lékařsko-fyzioterape-
utické zázemí. Jak tohle srovnání dopadne?

„Ve Wroclawi máme dva fyzioterapeuty, dok-
tora, který je kdykoli hráčům k dispozici. Máme 
jednu specialistku, která dělá vyrovnávací cvičení. 
I z tohoto pohledu je všechno na dobré úrovni.“

Co byste z polského fotbalu přenesl do Čes-
ka?

„Peníze. Těch je tu pro kluby určitě víc než u nás. 
Jak od televize, tak od obchodních partnerů a samo-
zřejmě i od fanoušků. Chodí jich víc, takže příjmy ze 
vstupného jsou vyšší. A vůbec bych našemu fotbalu 
přál, aby měl takové příznivce, jakou jsou v Polsku. 
Tím pochopitelně nemyslím chuligány, kteří se tu 
ještě taky najdou. Ale zlepšilo se to. Nezažil jsem 
na stadionech nějaké mimořádné excesy. I když někde 
byla atmosféra žhavá. Třeba v Poznani. Ovšem cel-
kově si atmosféru při zápasech tady neskutečně uží-
vám. A nejlepší prostředí umí vytvořit naši fanoušci 
ve Wroclawi. Těší mě, že na nás chodí i děti ze škol.“

Jaký fotbal jim nabízíte?
„O mně je známo, že razím fotbal na dva tři 

doteky. Maximálně agresivní, aktivní, s vytvářením 
brankových situací. Vyvinout presink na soupeře, 
dostat ho pod tlak. Někdy se to otočilo proti mně, 
ale z tohohle neslevím.“

Jak se to otočilo proti vám?
„Když nepresujeme devadesát minut. To pak 

v novinách píšou, proč jsme nevydrželi presovat 
po celý zápas. Ale to nevydrží ani Barcelona. Kaž-
dopádně chci, abychom my diktovali tempo hry 
a protivníky donutili k chybám.“

Jaké máte ohlasy na hru vašeho týmu?
„Docela pozitivní. Experti se shodují, že kvalita 

hry Wroclawi šla nahoru. Když to srovnávají s mis-
trovskou sezonou, ve které mužstvo vedl můj před-
chůdce, říkají, že tehdy bylo všechno založené na de-
fenzivě, standardních situacích a rychlém protiútoku. 
Teď říkají, že mužstvo hraje víc odvážně s větším 
počtem hráčů zapojených do ofenzivy. Samozřejmě 
že na druhou stranu to přináší rizika, že vzadu mů-
žeme být oproti týmům, co vyházejí ze zabezpečené 
obrany, zranitelnější, ale půjdu dál touhle cestou.“

Jaký jste dostal vůbec cíl od majitele?
„Žádný konkrétní jsem nedostal. Majitelé by 

chtěli zapracovávat mladé hráče do sestavy. To se 

postupnými kroky daří. V přípravných zápasech dá-
vám příležitost i sedmnáctiletým či osmnáctiletým 
nadějím. Ale pořád platí, že rozhoduje výkonnost.“

Co jste si před sebe postavil vy sám?
„Mojí ctižádostí je, abychom se poprali o postup 

do evropských pohárů.“

O to se pokusí hodně celků. Polská špička 
je dost vyrovnaná…

„I v tomhle kopírujeme českou ligu. Vyrovna-
nost je i tady obrovská. Každý může porazit každé-
ho. I jarní start to jednoznačně potvrdil. Legie Var-
šava třeba prohrála s Koronou Kielce, ve druhém 
jarním kole jen remizovala s Belchatowem. Takže 
o překvapení není nouze.“

Jaký má v Polsku zvuk český fotbal?
„Velmi dobrý. Je to i zásluhou toho, co tu loni 

v létě předvedla česká reprezentace na mistrov-
ství Evropy. Jak na hřišti, tak i mimo něj. Ohlasy 
na jejich vystoupení byly fantastické. Byl jsem pře-
kvapený, jak tady lidi jejich výkony i vystupování 
chytilo u srdce. Vzpomínají dodnes na naše hráče 
v dobrém.“

Znají i náš klubový fotbal?
„To si pište! Velkou reklamu v tomhle udělala 

jízda Sparty a Plzně Evropskou ligou. Polské kluby 
nám tohle můžou jen závidět.“

Proč nejsou polské kluby úspěšné v Evropě?
„Na to nedokážu odpovědět. Na to jsem tu přece 

jen ještě krátce.“

Čím vás angažmá v Polsku obohatilo?
„Mě obohatilo každé zahraniční angažmá. 

I to v Albánii, kde jsem byl předtím, než jsem šel 
do Wroclawi. Jsou to zkušenosti k nezaplacení. 
Třeba teď pracuju v klubu, který byl polským mi-
strem, takže i já pracuji pod drobnohledem, pod 
kterým jsem ještě nikdy nepracoval. Takže je to 
velká škola.“

Domlouváte se v kabině polsky?
„Většinou mluvím takovou polsko-češtinou, ale 

všichni mi rozumí. A já rozumím všemu. Pokud by 
byl menší problém, je po ruce první asistent, jehož 
táta pracoval dlouho dobu v Čechách. Ale to jsou 
opravdu jen výjimečné situace.“

Mluvil jste o lepších finančních možnostech. 
Můžete to přiblížit konkrétněji?

„Klubové rozpočty jsou vyšší než u nás. Tře-
ba podle informací v médiích má Legie Varšava 
rozpočet 80 milionů zlotých, což je zhruba 480 
milionů korun.“

pavel hartman

Jako hráč odehrál v československé lize 202 utkání a dal 17 branek. Takřka celou kariéru strávil 
v Bohemians Praha (1979–1988), kde získal roku 1983 historicky první mistrovský titul v dějinách 
klubu a probojoval se do semifinále Poháru UEFA. Ke konci kariéry hrál v nižších německých soutěžích 
(Blau-Weiss Berlin, Tennis Borussia Berlin). 30x startoval v evropských pohárech (1 gól).

Coby trenér vedl v tuzemsku Viktorii Žižkov, 1. FC Slovácko, Viktorii Plzeň či Tescomu Zlín. Trénoval 
i německé týmy Tennis Borussia Berlin, Hannover 96 a 1. FC Saarbrücken. V sezoně 2011/12 vedl 
albánský klub KF Skënderbeu Korçë, s nímž získal ligový titul a dostal se do finále národního poháru. 
Od sezony 2012/13 působí na lavičce polského celku Šlask Wroclaw.

Kdo je Stanislav Levý?
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Předávat zkušenosti
Dvě legendy fotbalového brankářství Ivo Viktor a Petr Čech mají kromě 
respektu, vysoké úspěšnosti i autority jistě i mnoho dalšího společného. 
Nás však zaujala, speciálně pro náš časopis, jejich připravenost, ochota 
a schopnost předávat své zkušenosti dalším fotbalovým generacím.

Dva ocenění, velké brankářské 
osobnosti při vyhlášení „Fotbalisty 

roku 2012“. Ivo Viktor vstoupil 
do „Síně slávy“ a Petr Čech opět 

vyhrál tuto anketu vyhlášenou 
na pražském Žofíně.
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63 násobný reprezentant Čes-
koslovenska, mistr Evropy 1976, 
pětinásobný vítěz ankety Fotba-
lista roku a především i úspěšný 
trenér. Jako trenér brankářů vedl 
postupně tyto brankáře: 

Netoličku a Stromšíka v Dukle 
Praha, ve Spartě Čalouna, Poštulku 
a Blažka. V dalším období potom Bi-
číka a Švengra, v roce 2001 krátce 
i Petra Čecha. Od roku 1993 v ná-
rodním mužstvu jako asistent Dušana 
Uhrina, dalším asistentem byl Verner 
Lička, měl na starosti brankáře Stejs-
kala, Koubu a Srníčka, které zřejmě 
i trochu ovlivnil k trenérství, proto-
že všichni jsou aktuálně také trenéry 
brankářů.

Jako jeden z prvních dokázal uvést 
do života již v roce 2000 tréninko-
vou školu pro mladé brankáře. Velmi 
známými se staly především prázd-
ninové kempy, kterých se pravidelně 
zúčastňovalo ve dvou turnusech až 
šedesát adeptů brankářského řemesla. 
Brankářská škola Ivo Viktora měla 
v denním programu dvě tréninkové 
jednotky, teoretickou výuku, video, 
ale i výlety s koupáním apod. 

Jak vzpomínáte na tyto kempy 
a co zajímavého byste nám mohl 
o nich prozradit?

„Tyto kempy jsme měli převážně 
rozděleny na Čechy a Moravu. 
Nejčastějším místem konání 
v Čechách byla Roudnice nad 
Labem, na Moravě potom Hluk 
u Uherského Brodu, na každých pět 
brankářů jsem měl vždy jednoho 
asistenta, takže minimálně spolu se 
mnou nás trénovalo mladé adepty 
5 trenérů. Celkem se nám podařilo 
uspořádat 16 kempů, na všech jsem 
byl osobně po celou dobu účasten“. 
Při delším pobytu v kempu za velmi 
dobré považoval Ivo Viktor možnost 
probírat i teorii. 

S mladými brankáři se setkával 
i v rámci výběrů brankářů pro U15, 
a to dvakrát do roka na krajských vý-
běrech 14letých golmanů. Zde také 
poprvé zaregistroval i Petra Čecha, 
který ho na první pohled zaujal, 
i když tenkrát především svými vý-
bornými tělesnými parametry. „Petr 
měl od začátku štěstí na výborné 
trenéry Krbečka, Sedláčka a později 
Jana Stejskala,“ dodává Ivo Viktor.

Ivo Viktor
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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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Ve své známé knižní publikaci 
Trénink brankáře z roku 1997, 
která vyšla v obnoveném vydání 
znovu i v roce 2001, jste v úvodu 
napsal: 

Na výkonu fotbalového týmu se 
podílí hráči v poli a brankář. Tyto 
dvě role vyplývající z pravidel se 
od sebe výrazně liší. Přestože je pro 
obě role společné riziko každého je-
jich zákroku, který je pod neustá-
lou kontrolou spoluhráčů, soupeřů, 

trenérů, rozhodčích a diváků, míra 
rizika a nejistoty spojená s jejich 
výkonem je výrazně odlišná. Ko-
likrát hráči v poli nezpracují míč, 
kolikrát neúspěšně přihrají nebo 
vystřelí, a přesto se důsledky jejich 
chyb a selhání neprojeví bezpro-
středně na výsledku utkání. Z těch-
to skutečností vyplývají důsledky 
pro zaměřenou přípravu fotbalo-
vého brankáře – pro specializovaný 
tréninkový proces. 

Změnil byste na tom něco nebo 
doplnil? Jaký byl vůbec o vaši kni-
hu zájem a měl byste chuť ji ještě 
vydat do třetice?

Ivo Viktor: „Na shora uvedeném 
textu bych jistě nic nezměnil. Vzhle-
dem k tomu, že celá publikace ob-
sahuje veliké množství jednotlivých 
cvičení pro brankáře, velmi praktické 
by bylo, kdyby se z ní natočilo DVD, 
protože kniha je především výborný 
zásobník stále aktuálních již zmiňo-

vaných cvičení. Některé parametry 
dnešního brankářství se samozřejmě 
změnily a mění. Dnes se brankář stává 
vlastně chytajícím hráčem a minimál-
ně 70 % tréninku v klubu absolvuje 
společně s mužstvem. Z obou vydání 
jak vydavateli, tak i mně zbylo po jed-
né publikaci, což dokumentuje, že zá-
jem byl opravdu velký…. 

Ivo Viktor i ve svých 70 letech 
stále trénuje brankáře, i když jenom 
v Sokole Kolovraty!

100 násobný reprezentant Čes-
ké republiky, Vítěz Ligy mistrů s tý-
mem Chelsea 2013, šestinásobný 
vítěz ankety Fotbalista roku.

Fotbalovou školu začal pořádat 
ve spolupráci se skupinou Sport 
Invest Group již v roce 2006, a tak 
v letošním roce již poosmé přiví-
tá stálice české reprezentace, jeden 
z nejlepších gólmanů světa a vítěz 
Ligy Mistrů Petr Čech celkem 160 
malých fotbalistů chlapců i děvčat 
na své letní akademii v Praze.
2013 – dva turnusy (vždy 80 dětí):
a) 29. 6.-5. 7. (10-15 let) 
b) 6. 7.-12. 7. (7-12 let) 
Registrace a informace na:
www.skola.petr-cech.cz/ a 
www.facebook.com/ 
Fotbalovaskolapetracecha

Pokud se týká 
speciálně brankářů

V roce 2011 vedl ukázkové trénin-
ky brankářů Petrův kouč z Chelsea 

– Christophe Lollichon z Francie, 
který za Petrem přišel po jeho pře-
stupu z Rennes.

A v roce 2012, kdy se kempu 
zúčastnilo 35 brankářů z celkového 
počtu 160, se jim věnoval i bývalý re-
prezentační gólman Luděk Mikloško. 
Letos by se rád alespoň na jeden den 
mezi nadané gólmany znovu rád do-
stal. „Rád bych na nějaký trénink do-
razil, gólmanští adepti projdou celou 
abecedou techniky chytání. Je fajn 
vidět tolik talentovaných dětí, které by 
se rádi přiblížily svému vzoru. A vů-
bec nevadí, že zkušenost jednotlivých 
účastníků je rozdílná. Jsou mezi nimi 
úplní začátečníci, ale také už gólmani 
se zkušenostmi,“ připomněl si muž, 
který v současnosti působí jako ma-
nažer pro rozvoj brankářů a anglicky 
mluvících zemí v rámci hráčské agen-
tury Sport Invest International.

I proto Mikloško o ní hodně ví, 
stejně jako tomu je v Británii. „O Pe-

trově škole se v Anglii dobře ví. Letos 
například dorazí i patnáctiletý hráč 
z West Hamu United, který už dokon-
ce trénoval i s prvním týmem. Je tak 
zaujatý Petrem jako svým vzorem, že 
dokonce má permanentku na Chel-
sea za branku, aby mohl Petra každý 
zápas sledovat co nejvíce zblízka,“ 
popisuje, jak zářným příkladem je 
jméno české reprezentační jedničky 
v kolébce fotbalu velkým tahákem.

Ostatní Británie začala mít před 
nedávnou dobou s gólmany obecně 
problémy, a tak na jejich výchově za-
čala usilovně pracovat. „Už deset let 
mají trenérské vzdělávání pro speci-
alisty – brankáře. V dubnu se usku-
teční první celoanglická konference, 
na kterou mám pozvání, a rád bych 
s sebou vzal i Petra Koubu, pokud se 
to podaří skloubit s jeho termínovým 
kalendářem,“ plánoval Mikloško.

Petr Čech
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PhDr. Jaromír Votík

Různé typy odborných prací 
s fotbalovou problematikou 
jsou zaměřeny především 

na pohybové (motorické) předpo-
klady herního výkonu nebo na po-
žadavky individuálního či týmového 
herního výkonu z hlediska taktiky, 
techniky, psychiky atd. 

V menší míře jsou publikované 
výsledky studií souvisejících s pů-
sobením vnějšího prostředí, které 
obklopuje hráče fotbalu od počátku 
jejich lidského i sportovního vývoje. 
Oblast faktorů podmiňujících vývoj 
sportovní výkonnosti a výchovu ta-
lentovaného hráče fotbalu z hlediska 
sociokulturního prostředí (psychoso-
ciálních faktorů) je tedy řešena velmi 
sporadicky.

Předložený příspěvek vychází 
z rozsáhlejšího výzkumu, který byl 
založen na vyjádření dotazovaných 
osob, fotbalových reprezentantů Čes-
koslovenska, respektive České repub-
liky, k minulosti týkající se vývoje 
jejich hráčské kariéry. 

Ve stati uváděná fakta a argu-
menty vycházejí z literárních zdrojů 
a dále jsou podloženy výše charak-
terizovaným vlastním výzkumem. 
Tento výzkum byl koncipován jako 
retrospektivní analýza a komparace 
(porovnání) hráčské kariéry tří nava-
zujících generací československých, 
respektive českých fotbalových re-
prezentantů. V osobním rozhovoru 
spíše neformálního charakteru byly 
vytvořeny podmínky pro spontánní 
výpověď zkoumaných osob týkající se 
rodinného prostředí a průběhu hráč-
ské kariéry v žákovských i doroste-
neckých kategoriích a v soutěžích do-
spělých až k probíhající či ukončené 
reprezentační kariéře. Chronologicky 

tak byl monitorován jejich životní 
a fotbalový vývoj a získaná data byla 
utříděna do 47 okruhů působnosti sle-
dovaných jevů. V příspěvku uvádím 
jen čtyři okruhy těchto jevů. Tři z nich 
jsou výsledkem analýzy rodinného 
prostředí (graf 1 – sport matek, graf 
2 – fotbal otců, graf 3 – sport souro-
zenců). Čtvrtý jev (graf 4 – rodinné 
prostředí, role rodičů) vymezili fotba-
loví reprezentanti a v rozhovorech jej 
označili za jednu ze životních křižo-
vatek, jako „zlomové místo“ v jejich 
fotbalové kariéře, které ji významně 
pozitivně ovlivnilo.

Pro lepší orientaci čtenáře v textu 
a grafech považuji za vhodné uvést 
stručný popis způsobu získávání 
a zpracování informací. 

Byl zkoumán základní soubor 
69 fotbalových reprezentantů, který 
byl členěn na tři podsoubory po 23 
hráčích. Kritériem pro toto rozdělení 
na tři navazující generace fotbalových 
reprezentantů bylo období, ve kterém 
hráči reprezentovali. Stručná charak-
teristika podsouborů: 
Podsoubor – generace P1 – současní 

a bývalí hráči působící v reprezen-
taci od roku 1991 (např. Petr Čech, 
Tomáš Rosický, Vladimír Šmicer, 
Jan Koller, Tomáš Galásek, Pavel 
Horváth, Radek Bejbl) 

Podsoubor – generace P2 – působili 
v reprezentaci od roku 1981 (Jiří 
Němec, Jozef Chovanec, Tomáš 
Skuhravý, Jan Suchopárek, Petr 
Kouba, Pavel Kuka, Martin Frýdek 
a další)

Podsoubor – generace P3 – působili 
v reprezentaci od roku 1965 (např. 
Ivo Viktor, Antonín Panenka, An-
ton Ondruš, Karol Dobiáš, Jan Fiala, 
Zdeněk Nehoda, František Veselý)

Získané výsledky byly vyhodno-
ceny z hlediska věcné i statistické 
významnosti a mezigeneračně po-
rovnány. V následujícím příspěvku 
předkládám dílčí výstup nejen jako 
informaci, ale i jako podnět k zamyš-
lení ohledně vlivu rodinného prostředí 
na průběh fotbalové kariéry talentova-
ných hráčů fotbalu. 

Cílem není pouhé konstatování 
získaných faktů, ale příspěvek chápu 
i jako případnou inspiraci pro výcho-
vu nastupující generace talentovaných 
hráčů fotbalu. 

Trocha teorie  
nikoho nezabije

Na základě výsledků šetření 
sportovních psychologů i zkušeností 
z praxe lze konstatovat, že příčiny 
úspěšnosti profesionálního sportov
ce je žádoucí hledat nejen v oblasti 
výkonových (motorických) a psy
chických parametrů, ale také ve sfé
ře související s vnějším prostředím 
obklopujícím sportovce od počátků 
jeho ontogenetického i sportovního 
vývoje. Autoři zabývající se proble-
matikou rodiny ji považují za jeden 
z významných faktorů vnějšího pro-
středí. V počátečním období ontoge-
netického vývoje může být rodina 
výlučným faktorem socializačního 
působení. Záměrné i bezděčné vý-
chovné vlivy zde působí od nejraněj-
šího období vývoje a s postupujícím 
věkem dítěte se tento faktor rozšiřuje 
o další vlivy. 

Další teoretické studie i empiric-
ké zkušenosti potvrzují, že od etapy 
rané sportovní socializace probíhá 
sportovní příprava na profesionální 
kariéru, která je většinou zahajována 
v mladším školním věku, ale často 

i dříve, v rodinném prostředí a je jím 
významně ovlivněna. Podstatou rané 
sportovní socializace není tedy jen 
zvládání elementárních dovedností, 
ale především vytvoření základu 
hodnotových orientací, postojů 
k pohybu, k únavě, úspěchu, ne
úspěchu, k utváření individuální 
výkonové motivace. Pro orientaci 
dětí na pohybové aktivity jsou pova-
žována za významná zjištění, podpo
rující důležitost mezigeneračního 
přenosu z rodičů na děti a význam-
ným impulzem pro sportovní kariéru 
je proto nasměrování rodičů a násled-
ně vlastní zájem a předpoklady. 

V případě výchovy fotbalových 
talentů sociální kontakty vně rodi
ny probíhají v mnohdy do určité 
míry specifickém prostředí fotba
lu, což může někdy vést až k mo
difikacím v hodnotové orientaci 
i ve volbě priorit. Případně může 
docházet až k rozporu s hodnoto
vou orientací vrstevníků, rodiny, 
případně partnerů, kteří vytvářejí 
prostředí nejblíže obklopující mla
dého sportovce. 

Rodinné prostředí má tedy ne
zastupitelnou a specifickou roli při 
formování osobnosti jedince zvláš
tě v období dětství a adolescence. 
Jeho význam se promítá především 
v rovině generačního přenosu, pr
votní socializace a rané sportovní 
socializace. 

Rodinné prostředí, atmosféra, kli-
ma a orientace zájmů, potřeb a hodnot 
výrazně ovlivňují sportovní sociali-
zaci. Nejde jen o mezigenerační pře-
nos rodiče–děti, ale také o transfer 
zájmů a zaměření mezi sourozenci. 

Na závěr teoretického vstupu uvá-
dím kategorizaci základních psycho-
sociálních potřeb podle Matouška, je-
jichž uspokojování vytváří podmínky 
pro zdraví a zdárný rozvoj dítěte, na-
opak při jejich neuspokojování může 
docházet k jeho deprivaci. 

Pětice základních 
psychických potřeb
1. Potřeba stimulace (optimálního 

přívodu podnětů)
2. Potřeba „smysluplného světa“ 

(potřeba podmínek pro účinné 
učení – vyznat se, vytvořit řád 
v chaosu podnětů)

3. Potřeba jistoty, bezpečí (citového 
vztahu k dospělému, interpersonál-
ního vztahu typu „matka–dítě“)

4. Potřeba osobní identity (sociální-
ho začlenění do širšího okruhu lidí, 
vlastního místa ve společnosti, au-
tonomie)

5. Potřeba „otevřené budoucnosti“ 
(životní perspektivy, naděje, „ži-
votního smyslu“). 

Vliv rodiny 
při vývoji 
talentovaných 
fotbalistů
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Vybrané charakteristiky 
rodinného prostředí

Níže uvedené tři charakteristiky 
(viz graf 1 – sport matek, graf 2 – fot-
bal otců, graf 3 – sport sourozenců) 
představují jevy ovlivňující rodinné 
prostředí především v rovině mezige-
neračního přenosu (především z otců 
na syny) a v rovině prvotní socializa-
ce i rané sportovní socializace (např. 
přenos zájmů a zaměření mezi sou-
rozenci).

Úroveň sportovních pohybových 
aktivit matek (graf 1)

Výsledky ukazují na mezigenerač-
ně významné rozdíly v úrovni spor-
tovních pohybových aktivit matek tří 
navazujících generací fotbalových 
reprezentantů.

Údaje v kategorii první (reprezen-
tační úroveň) a druhé (výkonnostní 
sportovní úroveň) považuji vzhledem 
k malým četnostem spíše za charakte-
ristiky orientační.

Z grafu 1 jsou zřejmé nejvýrazněj-
ší rozdíly s předpokládaným výraz-
ným vlivem společenského a rodinné-
ho prostředí v kategorii čtvrté (matka 
nesportovala ani rekreačně), kdy šlo 
o 74 % matek reprezentantů nejstarší 
generace (P3) a jen 30 % matek sou-
časné generace P1.

Celkově nesportovalo (kategorie 
čtvrtá) nebo jen rekreačně (kategorie 
třetí) 69 % matek P1, 78 % matek P2 
a 87 % matek P3. I když byly zjiště-
ny mezigeneračně významné rozdíly 
v úrovni sportovních pohybových ak-
tivit matek reprezentantů, výše uve-
dené výsledky sumace těchto dvou 
kategorií lze do určité míry z věcného 
hlediska považovat za nepřímé po-
tvrzení ve sledovaných generacích 
přetrvávajícího modelu „fotbalové 
rodiny“, kdy matka vytváří zázemí 
rodiny, zajišťuje servis pro fotbalo
vé aktivity manželů a synů a sama 
sportuje jen rekreačně nebo ne
sportuje.

Graf 1 Procentuální vyjádření zapojení matek do sportovních  
pohybových aktivit na různých výkonnostních úrovních
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Kategorie
1 –  úroveň vrcholová: působení 

v reprezentaci nebo v 1. či 2. 
nejvyšší soutěži dospělých či 
minimálně dorostu

2 –  úroveň výkonnostní: působení v 
soutěžích dospělých či minimálně 
dorostu v nižších než 2. nejvyšší 
soutěž

3 –  úroveň rekreační: působení jen 
v rámci spontánních PA, v rodině, 
ve škole, ne v organizovaných 
soutěžích

4 –  úroveň nesportující: bez účasti ve 
sportovních pohybových aktivitách
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ITTEC s.r.o. 
AOS Modletice 106 
251 01 Říčany u Prahy 
Tel.: (+420) 323 616 222 
E-mail: info@ittec.cz

Kompletní sortiment strojů pro údržbu
přírodních a umělých sportovních trávníků

Novinka – vertikutační vřetena pro TK 
1900 s pracovním záběrem 180 cm.

Verti-Quake provzdušňuje zhutnělou půdu 
břity šavlovitých nožů.

Jednovřetenová sekačka Mastiff  s pojez-
dem pro údržbu fotbalových hřišť.

Verti-Drain – aerifi kátor fotbalových hřišť 
a sportovních travnatých ploch s plnými 
nebo dutými hroty.

Nejoblíbenější vřetenová sekačka TriKing 
1900 pro sečení fotbalových hřišť.

Verti-Rake prutové brány jsou určeny 
na vyčesávání plsti z trávníku.

Nejoblíbenější vřetenová sekačka TriKing 

Lehký japonský malotraktor Shibaura 
s kartáčem Verti-Broom na umělé povrchy.

Turfo CR-7 tažený špičkový profesionální 
topdresser pro přesnou aplikaci písku.

w w w. it tec .c zw w w. it tec .c z



Tato myšlenka byla do určité míry 
potvrzena i daty v kategorii první 
a druhé a výpověďmi reprezentantů, 
jako např. „matka vytvářela zázemí, 
pomohla s učením, preferovala moji 
hráčskou kariéru“, nebo obecněji for-
mulované „sport a fotbal prioritně byl 
životním stylem rodiny i širší rodiny“.

Kromě vlivu společenského a ro-
dinného kontextu může být důvodem 
výše uvedeného tvrzení i vzájemný 
výběr partnerů – rodičů reprezentantů 
z hlediska jejich osobnostních a soci-
álně-psychologických charakteristik 
a zaměření.

Úroveň fotbalových 
aktivit otců (graf 2)

Ve „fotbalových rodinách“ se 
ve všech sledovaných generacích vě-
noval fotbalu na výkonnostní úrovni 
(kategorie 2) podobný počet otců fot-
balových reprezentantů, a to v genera-
ci P1 66 %, P2 57 % a P3 61 %.

Souhrn kategorií první (fotbal 
na reprezentační úrovni) a druhé 
(fotbal na výkonnostní úrovni) před-
stavuje 82 % otců v P1, 73 % v P2 
a 74 % v P3. Z věcného hlediska usu-
zuji na přesvědčivou mezigenerační 

shodu sledovaného jevu a tyto údaje 
tak naznačují velmi vysokou pravdě-
podobnost významu generačního pře-
nosu v oblasti sportovních, konkrétně 
fotbalových aktivit otců na syny. 

Na základě analýzy těchto zjiště-
ní předpokládám, v souladu s dalšími 
autory, že atmosféra, klima a orien-
tace zájmů, potřeb a hodnot obecně 
„sportovní“, v našem případě „fotba-
lové“ rodiny, ve které žili v podstatě 
všichni naši fotbaloví reprezentanti, 
výrazně ovlivňuje jejich sportovní 
socializaci, jejich zájmy a zaměření. 

Úroveň sportovních pohybových 
aktivit sourozenců (graf 3)

Procentuálně vyjádřené výsledky 
uvedené v grafu 3 naznačují tendence 
podobné zjištěným analýzou grafu 2 
(úroveň fotbalových aktivit otců). 
Nejvyšší a téměř shodné frekven-
ce vykazuje kategorie druhá (sport 
na výkonnostní úrovni) u podsouboru 
P1 48 % a P2 43 %. Obdobně kopíruje 
rozložení četností i kategorie první 
(sport na reprezentační úrovni). Suma 
frekvencí v kategorii první a druhé 
činí v podsouboru P1 78 %, P2 65 % 
a P3 60 %. 

Tato zjištění naznačují mírnou ten-
denci k nárůstu frekvence sportovních 
pohybových aktivit sourozenců sou-
časných fotbalových reprezentantů 
P1.

Četnosti v kategorii nula – jev 
se nevyskytuje, ukazují, že uvedená 
procenta reprezentantů neměla sou-
rozence.

Výsledky věcné analýzy a porov-
nání sumarizovaných četností v ka-
tegoriích první (fotbal na vrcholové 
úrovni) a druhé (fotbal na výkonnost-
ní úrovni) naznačují význam souroze-
neckých vztahů a vazeb v rodinném 
prostředí. Lze předpokládat transfer 
zájmů a zaměření mezi sourozenci 
odrážející se v procesu prvotní soci
alizace a rané sportovní socializace. 
Tato fakta také podporovali hráči po-
měrně často uvádějící ve výpovědích 
snahu o nápodobu sourozenců s cílem 
je následovat, vyrovnat se jim či být 
lepší. 

Vliv rodinného prostředí 
a výchovy, role rodičů (graf 4)

V grafu 4 uváděný jev označený 
jako rodinné prostředí a výchova, 
role rodičů byl fotbalovými repre-

zentanty sledovaných generací podle 
jejich spontánního vyjádření hodno-
cen jako „životní křižovatka“ nebo 
„zlomové místo, klíčový moment“ 
v osobní i fotbalové kariéře.

V grafu 4 jsou zřetelné význam
né rozdíly mezi generacemi. Za po-
někud překvapivé považuji směrem 
k současné generaci P1 odstupňované, 
rovnoměrně narůstající rozložení čet-
ností v kategorii první. To znamená, 
že za jeden z rozhodujících fakto
rů, který ovlivnil hráčskou kariéru 
fotbalových reprezentantů součas
né generace, považuje 83 % z nich 
rodinné prostředí, výchovu a roli 
rodičů. 

Tyto výsledky považuji u nejmlad-
ší generace reprezentantů za spíše 
neočekávané, neboť v současné době 
jsme svědky probíhajících změn mo-
delu rodiny s tendencemi k odklonu 
od jejího tradičního pojetí. Největší 
nárůst vlivu a významného působe-
ní rodinného prostředí na současnou 
generaci P1 byl zřejmý i z výpovědí 
dotazovaných reprezentantů.

Poměrně často byl vzpomínán také 
vliv matek, například hráči citovali 
„když něco děláš, dělej to pořádně“ 

Graf 2 Procentuální vyjádření zapojení otců v roli fotbalistů 
do soutěží na různých výkonnostních úrovních
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Graf 3 Procentuální vyjádření zapojení sourozenců do různých 
výkonnostních úrovní sportovních pohybových aktivit
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a silnou vnitřní motivací vycházející 
z rodinného prostředí byla i v rozho-
vorech sdělená potřeba, touha „splnit 
otci přání a sen“. 

Diskuze
Výsledky této studie rodinného 

kontextu fotbalových reprezentan-
tů Československa ve třech na sebe 
navazujících generacích od 60. let 
dvacátého století po současnost do-
kládají, že rodinná atmosféra, mezi-
generační přenos, prvotní socializace 
a raná sportovní socializace i přenos 
zájmů a zaměření mezi sourozenci je 
významným fenoménem vývoje spor-
tovní kariéry v budoucnu.  

Konkrétně pro volbu fotbalu je 
důležitá role otce jako motivátora 
(směrovatele) k orientaci nejen pro 
pohybové aktivity obecně, ale zvláš-
tě pro fotbal (bývalí hráči, či později 
trenéři různé výkonnostní úrovně).  
Roli matky lze definovat jako roli 
podporovatelky pohybových akti
vit, s nimiž je srozuměna, a tvořitelky 
zázemí. Na adekvátní atmosféru rané 
sportovní socializace usuzuji také ze 
zapojení sourozenců do pohybových 
aktivit. 

Zjistil jsem, že například jevy uve-
dené v grafech 2 a 3 (otec – fotbal, 
sourozenci – sport) existují poměrně 
vyváženě ve všech třech sledova
ných generacích, bez ohledu na do-
bový kontext sociální, ekonomický, 
politický či kulturní. Naopak jev 

v grafu 4 (rodinné prostředí, výchova 
a role rodičů) vykazuje nejvyšší ná
růst četností u současné generace 
fotbalových reprezentantů.

Na základě získaných dat lze 
předpokládat ve všech sledovaných 
generacích fotbalových reprezentan-
tů existenci „fotbalové rodiny“ jako 
v čase poměrně stabilní malé sociální 
skupiny se specifickými charakteristi-
kami. Za tyto považujeme dominant
ní působení generačního přenosu 
s otce nebo sourozence na budoucí
ho reprezentanta v rámci rodinného 
a fotbalového kontextu a menší, až 
zanedbatelnou závislost na makropro-
středí, tedy na dobovém kontextu spo-
lečenského, rodinného a fotbalového 
prostředí. Za další charakteristický 
rys přetrvávajícího modelu „fotba-
lové rodiny“ považujeme roli matky 
vytvářející zázemí rodiny většinou se 
dvěma, ale i více dětmi. 

Téma „rodinné prostředí“ vnímám 
jako smysluplné a důležité i z hledis-
ka širších souvislostí společenských, 
neboť jsme v současné době svědky 
probíhajících změn modelu tradičně 
pojaté rodiny. Odborníci konstatují 
tendence k individualizaci rodiny 
a někteří dokonce hovoří až o kri
zi rodiny. Z těchto důvodů jsem 
v příspěvku označil za poměrně 
překvapivý názor 83 % současných 
reprezentantů, kteří jsou přesvědčeni 
o významu a vlivu rodiny na vývoj 
jejich fotbalové kariéry. Je logické, 

že rodinné prostředí nelze „vyjmout“ 
z kontextu prostředí společenského 
a fotbalového. S takto komplexně po-
jatým problémem v jeho širších sou-
vislostech se všichni členové realizač-
ních týmů denně ve fotbalu setkávají 
a řeší jeho velmi variabilní projevy 
v každodenní trenérské praxi (proble-
matika vztahů školního a fotbalového 
prostředí, vzdělání, komunikace klub 
– škola – rodina, trenér a tréninko-
vý proces, působení managementu, 
fotbalových agentů, médií, význam 
osobnostních charakteristik – charak-
teru, hodnotové orientace, atd.).

Na závěr diskuze několik pozná-
mek. Při interpretaci těchto výsledků 
je nutno brát v úvahu, že data publiko-
vaná v tomto příspěvku jsou na jedné 
straně redukovanou a dílčí informací. 
Na straně druhé byla získána v rozho-
vorech s nejlepšími hráči tří fotbalo-
vých generací, tedy hráčů úspěšných, 
a to na úrovni národní a často i mezi-
národní. Význam rodinného prostředí, 
výchova a role rodičů byla převážně 
důležitým pozitivním jevem ve vývoji 
jejich hráčské kariéry. 

Zkušenosti trenérů s působením 
a vlivem rodinného prostředí, respek-
tive rodičů nejsou však v praxi vždy 
tak pozitivní a jednoznačné.

Rodina – rodinné prostředí je 
téma velmi široké a složité, rodina 
hraje významnou úlohu, a to nejen 
ve sportovním vývoji. Trenéři jeho 
význam a roli vnímají, což dosvědčují 

Graf 4 Procentuální vyjádření vlivu rodinného prostředí a výchovy, 
role rodičů na hráčskou kariéru
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i zkušenosti např. R. Helštýna, a to 
na úrovni klubové (Baník Ostrava) 
i reprezentační (U17), který konsta-
tuje, že „…zájem a podpora zejména 
nejužšího kruhu rodiny pro většinu 
hráčů znamená nejdůležitější jistotu, 
oporu a zázemí“. V širším kontextu se 
této problematice věnoval také v Ba-
níku Ostrava J. Hynek (nyní FC Duk-
la Praha) a ve své kvalifikační práci 
pro získání trenérské licence „Trenér 
mládeže ČMFS (nyní FAČR)“, řešil 
na základě dotazování hráčů doros-
teneckých kategorií poměrně širokou 
problematiku propojení, vztahů a va-
zeb v rovině „fotbal – škola – rodina.“ 

Význam rodinného prostředí pro 
fotbalovou kariéru výstižně vyjád-
řil 2. 3. 2013 v rozhovoru pro deník 
„Sport“ na téma Milan Baroš také Pa-
vel Vrba. Cituji: „Bary šel svou ces-
tou, za podpory táty, a vlastně ani jiná 
možnost než ta, že bude dělat fotbal, 
neexistovala. Celá rodina i on tomu 
přizpůsobili všechno“.

Závěry
Rodina – rodinné prostředí je 
významným faktorem v procesu:
 prvotní socializace – přejímání 

skupinového způsobu chování, ná-
zorů, hodnost
 rané sportovní socializace – po-

stoje k pohybu, zatěžování, k únavě, 
úspěchu, neúspěchu, k utváření in-
dividuální výkonové motivace

Vliv užší rodiny se projevuje:
 ve vytváření návyků – rodinné 

vzorce chování, rodinná interakce
 v mezigeneračních vztazích – ro-

diče, prarodiče, sourozenci 
 v mezigeneračním přenosu – otco-

vé, matky 

Lze konstatovat, že atmosféra, kli-
ma a orientace zájmů, potřeb a hodnot 
v tomto specifickém typu „fotbalové 
rodiny“ výrazně ovlivňovala sportov-
ní socializaci, zájmy, zaměření i roz-
hodování fotbalových reprezentantů 
v průběhu jejich sportovní kariéry. 

Výstupy pro praxi
1. V souvislosti s výběrem pohybo-

vých talentů pro fotbal diagnosti-
kovat rodinné prostředí ve smyslu 
předpokladů k mezigeneračnímu 
přenosu, zájmové a hodnotové ori-
entace jejích členů a podobně.

1. Podpora zapojení do pohybových 
aktivit by neměla být orientována 
pouze na instituce či komunální 
politiku, ale i na rodinu s cílem 
zajistit kvalitu rané sportovní so-
cializace dětí již v předškolním 
a mladším školním věku.
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Soubor 
cvičení

navazující na článek Dr. Votíka nabízí sadu 15 cvičení, která se jeví jako vhodná k využití rodičů 
či prarodičů při individuální práci se svými dětmi či vnoučaty, a to vzhledem ke dnes tolik 
chybějícím volnočasovým sportovním aktivitám malých adeptů fotbalu.

1) Manipulace s míčem
Hráč válí míč různými způsoby chodidlem (a), 

vnějším, vnitřním a přímým nártem (b).

2) Přihrávání a zpracování míče
Hráč nebo dvojice si přihrávají míč o odrazo-

vou stěnu. Klademe důraz na techniku přihrávky 
a zpracování míče.
Obměny
■ zpracování míče do klidu a jeho odehrání 

různými způsoby (po zemi, vzduchem; vnitřním, 
přímým, vnějším nártem, vnitřní stranou nohy);

■ zpracování míče prvním dotykem levou nohou 
a druhým (třetím) pravou nohou a naopak;

■ odehrání míče prvním dotykem;
■ fotbalový „squash“ – trestný bod za odraz míče 

nad čarou nebo mimo prostor mezi čarami.

3)  Přihrávání a zpracování míče 
ve dvojici
Hráči si ve dvojicích přihrávají míč, klademe 

důraz na zpracování míče.
Obměny způsobů přihrávání: po zemi, vzduchem 
(„volejem“), po odrazu („halfvolejem“); přímým, 
vnějším, vnitřním nártem, vnitřní stranou nohy.
Obměny způsobů zpracování: na místě, do pohybu 
vlevo nebo vpravo prvním dotykem a druhým (tře-
tím) stejnou nebo druhou nohou, odehrání prvním 
dotykem.

4) Přihrávání ve dvojici po zemi
Hráči si ve dvojicích přihrávají míč po zemi prv-

ním dotykem, jedním nebo dvěma míči.

5) Přihrávání ve dvojici vzduchem
Hráči si ve dvojicích přihrávají vzduchem jed-

ním nebo dvěma míči.
Obměny
■ hráči si nadhazují míč sami;
■ míč si vzájemně nadhazují hráči ve dvojicích;
■ hráči si přihrávají pravou nebo levou nohou, 

libovolně;
■ hráči si přihrávají přímým, vnějším, vnitřním 

nártem, vnitřní stranou nohy.

6) Žonglování s míčem
Hráč odehrává míč nohou („nožičky“) a hlavou.

Obměna: Snazší varianta „nožiček“ se provádí 
s jedním nebo dvěma mezidopady na zem.

7) „Mininohejbal“ 
Hráči si ve dvojicích přihrávají míč přes pomy-

slnou síť, kterou tvoří na hřišti o velikosti cca 3×3 
metry např. půlicí nebo pomezní čára, resp. lavička.

8) Žonglování se dvěma míči
Hráč odehrává („nožičky“) střídavě levou a pravou 

nohou dva míče po nadhození z ruky zpět do ruky.

9) Hlavičkování ve dvojici
Hráči si ve dvojici přihrávají hlavou míč v sedu 

proti sobě.
Obměny
■ po vlastním nadhození, nebo po nadhození 

partnerem;
■ soutěž dvojic o největší počet odhlavičkovaných 

míčů bez přerušení.
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Soubor 
cvičení

navazující na článek Dr. Votíka nabízí sadu 15 cvičení, která se jeví jako vhodná k využití rodičů 
či prarodičů při individuální práci se svými dětmi či vnoučaty, a to vzhledem ke dnes tolik 
chybějícím volnočasovým sportovním aktivitám malých adeptů fotbalu.

10) „Rychlé nohy“
Hráč odehrává míč mezi vnitř-

ními nárty na místě (a), za poma-
lého pohybu vpřed (c), s otáčením 
na místě i za pohybu (b).

11) Slalom s míčem
Hráč vede míč mezi kužely.

Obměny
■ kužely jsou postaveny v přímce 

nebo v rozestavení vyžadujícím 
menší či větší změnu směru 
(vzdálenost mezi kužely volíme 
podle vyspělosti hráčů a cíle cvi-
čení);

■ různé způsoby vedení (přímým, 
vnějším, vnitřním nártem, volně; 
pravou, levou nohou);

■ před každým kuželem postupně 
zařazujeme naznačení klama-
vých pohybů.

12)  Vedení míče se 
změnou směru

Hráč vede míč podél kuželů 
(plná stopa označuje nohu ve-
doucí míč). Na  každém úseku 
mezi dvěma kužely musí hráč 
stihnout požadované změny způ-
sobu vedení míče a směru:
a) hráč zahájí změnu směru vede-

ní míče vnitřním nártem pravé 
nohy, následuje vedení a změ-
na směru vnějším nártem pravé 
nohy a celý cyklus se opakuje, 
variantou může být vedení míče 
levou nohou z druhé strany ku-
želů;

b) hráč zahájí vedení míče vnějším 
nártem levé nohy a při změně 
směru pokračuje vnějším nár-
tem pravé nohy, opačně z druhé 
strany kuželů;

c) hráč zahájí cvičení vnitřním 
nártem pravé nohy a při změ-
ně směru následuje vnitřní nárt 
levé nohy, opačně z druhé stra-
ny kuželů.
Se změnou směru vedení míče 

hráč postupně zařazuje klamavé 
pohyby a zvyšuje dynamiku pro-
vedení.

13)  Vedení míče 
kolem kuželů

Hráč vede míč přímým, vnějším 
a vnitřním nártem s obkroužením 
kuželů. Vedení míče mezi kužely 
provádí volně nebo přímým nár-
tem, při změně směru, kde je to 
vhodné, postupně zařazuje klama-
vé pohyby. Mění způsoby obchá-
zení a obkroužení kuželů:

a) obejde první kužel vnějším nár-
tem pravé nohy a druhý vněj-
ším nártem levé nohy (volným 
počtem doteků nebo na 2 až 3 
doteky);

b) obkrouží první kužel vnitřním 
nártem pravé nohy a druhý 
vnitřním nártem levé nohy 
(volným počtem doteků nebo 
s minimálním počtem doteků);

c) obejde první kužel vnějším nár-
tem pravé nohy a obkrouží dru-
hý vnitřním nártem levé nohy 
(volným počtem doteků nebo 
s minimálním počtem doteků); 
obdobně provádí hráč cviče-
ní vnějším nártem levé nohy 
a vnitřním nártem pravé nohy;

d) obkrouží první kužel vnějším 
nártem levé nohy a druhý vněj-
ším nártem pravé nohy;

e) dvojitě obkrouží první kužel 
vnějším nártem pravé nohy 
a druhý levým vnějším nártem;

f) dvojitě obkrouží první kužel 
vnitřním nártem levé nohy 
a druhý pravým vnitřním nár-
tem.

14)  Vedení míče 
se zašlápnutím 
a vyražením 
do nového směru

Hráč vede míč mezi kužely 1 
a 2 pravou nohou (PN), před kuže-
lem 2 jej zašlápne a vede ke kuželu 
3 levou nohou (LN).
Obměny způsobu vedení míče: 

přímým, vnějším, vnitřním nár-
tem, volně; pravou, levou nohou 
(různě se kombinují způsoby 
vedení a vyražení s míčem).

15)  Vedení míče 
s prohozením

Hráč vede míč k „brance“ 
z kuželů, brankou prohazuje míč 
a obíhá ji zprava, za ní co nejdří-
ve přebírá míč a vede jej k další 
brance, kterou po prohození obíhá 
zleva. Prohození míče předcházejí 
klamavé pohyby.
Obměny vedení míče: přímým, 

vnějším, vnitřním nártem, vol-
ně; pravou, levou nohou (různě 
se kombinují způsoby vedení 
a vyražení s míčem).

Obměny prohození míče: vnitřní 
stranou nohy, vnějším, vnitř-
ním nártem; levou, pravou no-
hou, vnitřní stranou pravé nohy 
za levou nohou a opačně, patič-
kou apod.

10
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Připraveno ve spolupráci s nakladatelstvím Grada.

27

odboRná studie

1/2013



Pavel Malura

Co máme společného a co 
nás naopak odlišuje? Právě 
na tyto otázky se pokusíme 

odpovědět v tomto článku.

Divácká přitažlivost 
a infrastruktura

Z mnoha důvodů není divácký zá‑
jem v obou zemích optimální. Hlav‑
ním důvodem je obecně nižší zájem 
o fotbal v obou těchto zemích. Náš 
sport se musí o nejvyšší oblíbenost 
dělit s hokejem a nízká důvěryhod‑
nost fotbalového prostředí v obou ze‑
mích návštěvnost oslabují. Argument, 
že návštěvnost odpovídá počtu oby‑
vatel, neobstojí, neboť v sousedním 
Rakousku je průměrná návštěvnost 
mnohem vyšší, ačkoliv úroveň ra‑
kouské soutěže nad soutěžemi v námi 
srovnávaných zemích jistě nedominu‑
je. Nelze ani tvrdit, že na vině jsou 
jen nekvalitní zázemí stadionů, neboť 
zejména v České republice dochází 
k výraznému zlepšování, jak lze ale 
odvodit z příkladů klubů, jako jsou 
Jablonec či Teplice, na výrazném 
zvýšení zájmu o prvoligové zápasy se 
to zásadně neprojevuje. Také napří‑
klad v Žilině udělali pro své fanoušky 
maximum, nicméně ani její zápasy se 
přes dlouhodobé úspěchy na domácím 
i mezinárodním poli a vysokou atrak‑
tivitu hry v posledních letech netěší 
nadstandardnímu diváckému zájmu. 
Vzhledem k naší dlouhodobé společné 
minulosti je patrné, že problémy v této 
oblasti mají i stejné příčiny.

a) Obecně nižší zájem o fotbal spoje‑
ný s nižší kupní silou obyvatelstva.

b) Nedůvěra fanoušků v čistotu fot‑
balového prostředí, jež je bohužel 
mnohdy oprávněná.

c) Špatný obraz fotbalu v médiích. 
V obou zemích je například hokej 
prezentován mnohem pozitivněji.

d) Nedostatek úspěchů na mezinárod‑
ním poli. To, že díky minimální 
konkurenci na vrcholných hoke‑
jových turnajích je umístění  mezi 
prvními pěti prakticky pravidlem, 
zejména v Česku, zatímco ve fot‑
bale lze tohoto cíle dosáhnout jen 
výjimečně, přiklání rafičku úrovně 
diváckého zájmu výrazně na hoke‑
jovou stranu. Pokud se naopak po‑
daří dosáhnout výrazných úspěchů 
na mezinárodním poli, evidentně 
se to u diváků projeví, jako napří‑
klad v Plzni.

Průměrná ligová návštěva v loň‑
ském roce se v Česku pohybova‑
la okolo 4500 na utkání. Z tohoto 
průměru se vymykají tradiční bašty 
Sparta Praha, Baník Ostrava, Slavia 
Praha a také Plzeň, kde po velkých 
úspěších zájem o fotbal několikaná‑
sobně vzrostl. Naopak nejhůře si ve‑
dou v Příbrami, Budějovicích a Duk‑
le. Překvapivě špatné jsou návštěvy 
i v Boleslavi a Jablonci, a to navzdory 
kvalitnímu zázemí stadionů i poměr‑
ně vysoké atraktivitě hry.

Průměr na Slovensku je zhruba 
o polovinu nižší: 2200 diváků. Re‑

lativně vysoké návštěvnosti se těší 
zejména Trnava a Slovan, slušně si 
vede ještě Žilina a Trenčín. Suverénně 
nejhůře na tom v roce 2012 byly na‑
opak Nitra a Košice, jejichž poslední 
vzájemné utkání sledovalo méně než 
800 platících diváků.

Návštěvnost je palčivým problé‑
mem v obou zemích, ve srovnání pak 
sice lépe vychází Česko, avšak  jde 
více méně spíše o otázku geogra‑
fie než prokazatelný úspěch na poli 
marketinku. Díky tomu jsou příjmy 
z fanoušků v rozpočtech klubů jen 
minimální položkou a nejsou roz‑
hodující v ekonomice klubů, jak to 
můžeme pozorovat v zemích, kde je 
fotbal mnohem populárnější. Klu‑
by se tak musí spoléhat na přízeň 
a ekonomickou sílu svých mecenášů 
a u těch šťastnějších na zájem a pod‑
poru městských zastupitelů, která je 
ve vyspělých zemích naprosto běžná, 
v Čechách a na Slovensku však spíše 
výjimečná.

V oblasti zázemí pro fotbalové 
fanoušky vítězí jednoznačně Česká 
republika. Zázemí prakticky všech 
prvoligových fotbalových stadionů 
s výjimkou Hradce Králové, Ostra‑
vy a Dukly Praha má velmi slušnou 
úroveň. Stadiony Slavie, Sparty Olo‑
mouce, Teplic nebo Slovácka splňují 
ty nejvyšší standardy. Naopak na Slo‑
vensku snese srovnání s mezinárodní 
konkurencí jen stadion MŠK Žilina. 
Fotbalové prostředí vytváří také sta‑
dion Trnavy, ale ten již dávno nepatří 

Čím dál více aktuální se začíná jevit otázka společné 
soutěže klubů v Čechách a na Slovensku. Hovoří 
se o větších tržních možnostech, stejně jako o zvýšení 
kvality takovéto soutěže oproti stávajícímu stavu. Příznivci 
společné soutěže také věří, že o zápasy ve společné 
Československé lize by byl mnohem větší divácký zájem. 
Jaká jsou srovnání fotbalu v těchto dvou zemích?

Srovnávací studie fotbalu 
v České republice 
a na Slovensku 

k nejmodernějším. Zde se však blýská 
ve slovenském fotbale na lepší časy. 
Výstavba nového stadionu v Trnavě 
začne zanedlouho a mimo to Sloven‑
ská vláda kromě výstavby národního 
stadionu v Bratislavě schválila v ne‑
dávné době projekt výstavby 21 mo‑
derních stadionů, na nichž se jednot‑
livé kluby budou podílet s 10‑15 %. 
Není tak možná daleko doba, kdy 
český fanoušek bude jen obdivně 
vzdychat při pohledu na slovenskou 
infrastrukturu.

Fotbalové svazy

Organizace Českého fotbalu
Česká nejvyšší fotbalová liga 

spadá pod fotbalovou asociaci České 
republiky. Podle FIFA má Česká re‑
publika 686 256 registrovaných hráčů 
a 4108 klubů. Celkový počet hráčů je 
něco málo přes jeden milion v celé 
České republice. Celkový počet profe‑
sionálních hráčů v českých nejvyšších 
soutěžích je podle FAČR 1709 hráčů.

Organizace Slovenského fotbalu
Slovenskou nejvyšší fotbalovou 

soutěž řídí Unie fotbalových klubů, 
vytvořená v roce 2009. Tato unie má 
vlastní právní subjektivitu s vlastní 
majetkovou odpovědností za neplnění 
svých povinností. Členové jsou pouze 
fotbalové kluby, které se účastní první 
nebo druhé nejvyšší fotbalové ligy. 
Unie fotbalových klubů je partnerská 
organizace Slovenského fotbalové‑
ho svazu. Podle FIFA má Slovensko 
428 968 registrovaných hráčů a 2432 
klubů. Celkový počet hráčů na Slo‑
vensku je něco přes 600 tisíc.

Oblast reprezentace

A týmy
V obou zemích je reprezentač‑

ní tým samozřejmě prioritou číslo 
jedna. Z dlouhodobého hlediska je 
opět jednoznačně úspěšnější Česká 
republika, jejíž reprezentační tým 
za období po rozpadu federace dosá‑
hl velmi výrazných, ve své zemi však 
naprosto nedoceněných úspěchů. Ne‑
chyběl na žádném mistrovství Evropy 
a získal na těchto šampionátech jednu 
stříbrnou a jednu bronzovou medaili 
a z tohoto hlediska patří český fotbal 
k nejúspěšnějším v Evropě. Na mi‑
strovství světa se však Češi podí‑
vali pouze jednou. Mnoho českých 
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reprezentantů dosahovalo výrazných 
úspěchů i v zahraničí.

Naopak Slováci se výrazněji pro‑
sadili jen na posledním mistrovství 
světa v JAR, kde svou první účast 
na velkém turnaji proměnili na účast 
v osmifinále. V minulosti jim také 
na mezinárodní klubové úrovni schá‑
zeli hráči, kteří by na sebe dokázali 
výrazněji upozornit.

V současné době lze kvalitu obou 
výběrů i přes drtivé vítězství Čechů 
v posledním vzájemném utkání ozna‑
čit jako srovnatelnou. Slováci mají 
bezpochyby nejsilnější pofederativní 
hráčskou generaci a hráči jako Ham‑
šík či Škrtel jsou osobnostmi význam‑
ných evropských klubů. Další hráči 
jako Pekarík, Jendrišek nebo Šesták 
se dokázali prosadit v Bundeslize. 
Naproti tomu Češi zažili velký ústup 
z bývalé slávy. Ve velkoklubech dnes 
nastupují  jen Čech a Rosický, několik 
dalších jako Hübschman nebo Kadlec 
si drží významné pozice v kvalitních 
evropských klubech, ostatní, zejména 
mladí hráči teprve hledají svou cestu.

Mládežnické reprezentační 
výběry

Přestože organizace a systém 
výběru je v obou zemích prakticky 
totožný a nelze v něm najít žádné vý‑

razné rozdíly, také zde české výběry 
jednoznačně dominují. Čeští mladí‑
ci se pravidelně kvalifikují na velké 
mládežnické turnaje, a co více, zís‑
kali na nich i několik medailí. Nej‑
významnější je jistě zlatá z ME U21 
2002 nebo stříbro z MS U20 2007. 
Také zde se české reprezentační vý‑
běry drží na evropské špičce. Slo‑
venské výběry se velkých turnajů 
opět prakticky nezúčastňují. Přesto 
nelze říci, že by poměr talentovaných 
hráčů výrazně převažoval na českou 
stranu. Naopak si dovolím tvrdit, že 
slovenští hráči mají somaticky lepší 
předpoklady pro zvládnutí nároků 
současného fotbalu, zejména pokud 
jde o rychlostně a dynamicky vyba‑
vené  hráče. Rozdíl lze spíše přisoudit 
kvalitnějšímu zázemí v práci s mláde‑
ží v klubech České republiky a díky 
tomu i většímu výběru talentů než 
u slovenských sousedů.

Oblast výchovy mládeže
Ani v této oblasti se postupy a or‑

ganizace fotbalových svazů příliš 
neliší. Systém soutěží byl donedávna 
prakticky totožný. Oba svazy hledají 
cestu k lepší kvalitě výchovy hráčů 
drobnými reorganizacemi a opětov‑
nými návraty k předešlým systémům. 
Informace a předávání zkušeností 

mezi oběma zeměmi probíhají bez 
problémů a velmi častý je i meziná‑
rodní kontakt. Slovenské kluby jsou 
často zvány na turnaje do Čech a na‑
opak. Rovněž častá jsou mezinárodní 
přátelská utkání jak na reprezentační, 
tak klubové úrovni.

Solidně propracovaný je systém 
sportovních center mládeže SCM, 
na Slovensku ÚTM, který funguje 
v obou zemích. V obou je také nej‑
větším problémem obcházení pravidel 
licenčního řízení pro získání statutu 
SCM, udělování různých výjimek 
apod.

Ani jedna ze zemí nemá zpra‑
covanou svazovou metodiku pro 
rozvoj mládeže, která by byla pro 
kluby závazná, jako je tomu napří‑
klad v Rakousku nebo Holandsku. 

Slováci se snaží tento problém řešit 
funkcí metodika ÚTM v každém 
klubu, jehož plat je svazem částečně 
dotován. Úkolem metodika je dohlížet 
na tréninkový proces ÚTM a podá‑
vat pravidelné správy o práci ÚTM. 
V Česku je za kvalitu tréninkového 
procesu zodpovědný vedoucí trenér 
SCM. V obou zemích se však kon‑
trola omezuje hlavně na vypisování 
výkazů a informace o testování hráčů. 
Svazy s výjimkou vzdělávání trenérů 
bezprostřední kvalitu tréninkového 
procesu a výchovy mladých hráčů 
nijak zásadně neovlivňují. Snaží se 
zejména přispívat na odměny trenérů 
u mládežnických týmů, díky čemuž 
se kvalita práce s mládeží v klu‑
bech přece jen zvýšila. FAČR kromě 
toho zaměstnává také profesionální 

Česko Slovensko
B mužstva v soutěžích MSFL,ČFL a divizích B mužstva ve třetích a čtvrtých ligách
Juniorská liga – vítěz získá prémii 500 tisíc, 
druhý celek 300 tisíc a třetí 200 tisíc korun. Na Slovensku o jejím zřízení uvažují

Celostátní liga U19 Celostátní liga U19
Soutěže starších dorostů v oblastech Soutěže starších dorostů v oblastech
Soutěže mladších dorostů v oblastech Celostátní liga U17

Soutěže mladších dorostů v oblastech
Oblastní žákovské soutěže se závěrečným 
turnajem o mistra republiky

Oblastní žákovské soutěže se závěrečným 
turnajem o mistra republiky

tab. 1  Systém mládežnických soutěží v Čechách a na Slovensku
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svazové trenéry v jednotlivých krajích 
PTM, kteří mají mimo jiné v gesci 
výběr hráčů pro krajské mládežnické 
týmy a vzdělávání trenérů v krajích. 
V poslední době je také patrná větší 
přísnost ze strany FAČR k dodržování 
pravidel daných novými licenčními 
podmínkami a dochází zejména k tla‑
ku na zvyšování kvality zázemí a tre‑
nérů, kteří v oblasti rozvoje mládeže 
pracují. Finanční podpora je ze strany 
FAČR rovněž stále významnější.

Z tabulky 1 je patrné, že sloven‑
ský systém je totožný s tím, který byl 
u nás před reorganizací soutěží v se‑
zóně 2011/12.

Oblast vzdělávání 
trenérů

Obě země mohou školit své tre‑
néry na nejvyšší licenci UEFA Pro. 
I další systém vzdělávání je prakticky 
totožný a vychází z pravidel UEFA 
pro vzdělávání trenérů. Český fot‑
balový svaz však vyškolil mnohem 
více trenérů UEFA Pro než slovenský 
protějšek. Nedostatek příležitosti pro 
studium nejvyšší licence a problema‑
tické přijímací řízení vedlo mnoho 
slovenských trenérů ke studiu v sou‑
sedních zemích a zejména v České re‑
publice. Český svaz pak nabízí navíc 
vzdělávací bonus na možnost získání 
nejvyšší licence se specializací na  
výchovu mládeže, kterou rovněž již 
mnoho trenérů využilo.

Spolupráce mezi oběma svazy je 
příkladná. Dochází k časté výmě‑
ně názorů a informací, jedna strana 
respektuje druhou a práce trenérů 
z Česka na Slovensku stejně jako 
naopak je naprosto běžným a velmi 
častým jevem.

Oblast profesionálního 
fotbalu

V oblasti profesionálních soutě‑
ží je systém mírně odlišný. Zatímco 
v Česku v první a druhé lize hraje 
16 týmů 30 soutěžních kol systé‑
mem každý s každým doma a ven‑
ku, na Slovensku hraje ve stejných 
soutěžích 12 týmů, ve 33 soutěžních 
kolech každý s každým, nejprve doma 
a venku a poté se odehraje prvních 
11 vzájemných zápasů z úvodu ligy 
a výhodu domácího prostředí získá 
prvních šest týmů z prvních 22 zá‑

pasů.  Slovenské týmy tak v sezóně 
odehrají v lize tři zápasy se stejným 
soupeřem, což zápasům značně ubírá 
na atraktivitě.

Všechny profesionální kluby pak 
ještě startují v Národním poháru, 
který se v obou zemích hraje od prv‑
ního kola vyřazovacím způsobem. 
Nejprve na jeden zápas a v závěreč‑
ných kolech pak na dva zápasy doma 
a venku. Finále pak rozhoduje jeden 
zápas na neutrální půdě. V Česku je 
to Pohár České pošty na Slovensku 
Slovnaft Cup.

Přestože oficiální příjmy sloven‑
ských klubů nejsou zveřejňovány, 
má se za to, že oproti české lize jsou 
nižší. Z uvedených tabulek vyplývá, 
že Český fotbal přece jen dovede vy‑
generovat větší finanční prostředky 
než jeho slovenský protipól. Kluby 
v České republice inkasují větší fi‑
nanční dotace jak na profesionální 
soutěže, tak na podporu mládeže. 
Na druhé straně slovenští svazoví 
funkcionáři jsou mnohem úspěšnější 
ve vyjednávání vládní podpory pro 
mnohé fotbalové projekty (výstav‑
ba stadionů, sportovní školy apod.) 
Nicméně příjmy z marketinkových 
a televizních práv pokryjí rozpočty 
klubů v obou zemích maximálně 
z 10‑15 % a například svému pol‑
skému sousedovi mohou obě země 
jen závidět.

Kluby

Rozvoj mládeže
Také v klubové výchově mláde‑

že v obou zemích je patrných mno‑
ho společných znaků vycházejících 
z dlouhých let společného rozvoje. 
Přestože obě země ušly kus cesty 
a úroveň práce s mládeží se pozvolna 
zlepšuje, společné nešvary zatím zů‑
stávají zachovány. Jedná se o nízkou 
individualizaci a specializaci trénin‑
kových podnětů pro mladé hráče, ne‑
dostatečnou implementaci nejnověj‑
ších poznatků, přílišnou zaměřenost 
na výsledky v soutěžích a zejména 
v drtivé většině klubů naprostou 
absenci jednotné metodiky rozvoje 
mladých hráčů. Úroveň výchovy tak 
závisí pouze na kvalitě jednotlivých 
trenérů, náplň tréninkového procesu, 

stejně jako systémy hry a obsazení 
jednotlivých postů vychází pouze 
z trenérovy vůle, nikoliv z potřeb 
klubu a požadavků moderního fotba‑
lu. Většina klubů postrádá základní 
filozofii výchovy mládeže a nemálo 
z nich nechává řídit mládež lidmi bez 
dostatečného vzdělání a potřebné pra‑
xe. Díky tomu je v klubech kvalita 
jednotlivých týmů velmi proměnlivá 
a střídají se tzv. slabé a silné ročníky. 
Zatímco možnosti sportovních tříd 
na základních školách jsou solidně 
využívány v obou zemích, obrov-
ským plusem Slováků je zavedení 
sportovních tříd s podporou minis-
terstva školství na specializovaných 
středních školách, které v Čechách 
jednoznačně scházejí. To umožňu‑
je mnohem větší prostor pro trénink 
dorostenců v dopoledních hodinách 
a jednoznačně zvyšuje možnosti tré‑
ninkové zátěže. Ne ve všech klubech 
jsou však tyto možnosti naplno vy‑
užívány.

Vyhlášenými svou prací s mládeží 
na Slovensku byly donedávna kluby 
z Nitry, Bánské Bystrice a Dubnice, 
ale finanční situace těchto klubů není 
v současné době zcela komfortní, což 
se na kvalitě výchovy bohužel přece 
jen projevilo. V současné době se tak 
o pozici lídra perou kluby FK Senica, 
kde na výchovu mládeže kladou velký 
důraz, který se jistě projeví v pozdější 
době, neboť se jedná o velmi mladý 
klub. Žilina, kde se projevují velké 
investice do mládeže z let 2007‑2010, 
zejména na počtu odchovanců v ligo‑
vém kádru, však v poslední době rov‑
něž své pozice opouští. AS Trenčín, 
který má v současném kádru mnoho 
vlastních odchovanců a staví zejména 
na mladých hráčích, s nimiž dokáže 
na slovenské scéně hrát velmi kvalitní 
fotbal. Stejně jako u nás se však snaží 
práci s mládeží věnovat ve všech slo‑

venských klubech a v mnohých z nich 
se samozřejmě podařilo vychovat vy‑
nikající mladé hráče.

Oproti minulosti, kdy českým 
mládežníkům vládl Baník Ostrava, 
dnes na české mládežnické scéně 
zcela jednoznačně dominuje Sig‑
ma Olomouc, která se svou filozofií 
a způsobem práce nejvíce blíží klu‑
bům vyspělého fotbalového světa, 
a také Sparta Praha. Dá se však říci, 
že snahu o kvalitní práci s mládeží má 
dnes většina českých klubů. Nižší za‑
měření na mládež lze snad vysledovat 
pouze v Jablonci a Liberci, kde je po‑
čet vlastních odchovanců v ligových 
kádrech velmi nízký.

Vzájemné mezinárodní souboje 
na úrovni klubů i reprezentací jsou 
velmi vyrovnané a obecně nelze říci, 
že by kterákoliv z obou zemí ve vzá‑
jemných utkáních převyšovala.

Tréninkové a materiální zázemí
Stejně jako v profesionálním fot‑

bale mají v této oblasti dnes navrch 
české kluby. S výjimkou Baníku 
Ostrava, kde se podmínky pro roz‑
voj mládeže za poslední několikaleté 
období jednoznačně zhoršily, urazily 
ostatní ligové, ale i některé druholi‑
gové kluby obrovský kus cesty vpřed. 
Tréninková zázemí mládeže zejmé‑
na na Spartě Praha, ale i například 
v Budějovicích, Olomouci i v mnoha 
dalších klubech jsou na velmi dobré 
úrovni a mladí hráči ze Slovenska 
o nich mohou jen snít. Zde vytváří 
slušné materiální zázemí zejména 
Senica a Žilina. Ostatní se potýkají 
s menšími či většími problémy. To je 
jeden z důvodů, proč poměrně mno‑
ho mladých hráčů ze Slovenska už 
v nízkém věku hledá štěstí v zahrani‑
čí. Oproti Česku je toto číslo mnohem 
vyšší. I zde se projevuje zejména větší 

Česko Slovensko

Dotace na trenéry SCM 30-70 000 Kč 
měsíčně podle splnění kritérií licenčního 
manuálu SCM

Metodik ÚTM dotace 500 eur měsíčně, 
klub doplatí minimálně 500 eur

Vedoucí trenér sportovních tříd 
dotace 20 000 Kč měsíčně

Trenér U19 ÚTM dotace 500 eur měsíčně, 
klub doplatí minimálně 500 eur

PTM – v krajích 22-25 000 Kč v závislosti 
na úrovni zkušeností, vzdělání apod.

Trenér U15 ÚTM dotace 500 eur měsíčně 
klub doplatí minimálně 500 eur

Jednorázová dotace na rozvoj mládeže 
ve výši 2 000 000 Kč pro kluby první ligy

Trenér přípravek ÚTM dotace 500 eur 
měsíčně klub doplatí minimálně 500 eur

tab. 2  Finanční podpora mládeže ze strany fotbalových svazů

Česko (zajišťuje STES) Slovensko (zajišťuje UFA)

Základní částka 7 500 000 Kč Kolem 25–30 000 eur
oficiální částky nejsou zveřejněnyVítěz ligy 12 000 000 Kč

Druhý 6 000 000 Kč oficiální částky nejsou zveřejněny
Třetí 3 000 000 Kč oficiální částky nejsou zveřejněny
Sestupující 1 500 000 Kč oficiální částky nejsou zveřejněny
Vítěz druhé ligy 1 000 000 Kč oficiální částky nejsou zveřejněny
Celková částka 163 000 000 Kč oficiální částky nejsou zveřejněny

tab. 4   Příjmy z marketingových a televizních práv 
a jejich rozdělení v klubech první a druhé ligy

Gambrinus Liga Corgoň Liga
Počet týmů 16 12
Sestupující 2 1

Liga mistrů Vítěz hraje druhé předkolo 
Ligy mistrů

Vítěz hraje druhé předkolo 
Ligy mistrů

Evropská liga Druhý hraje třetí předkolo EL
Třetí hraje druhé předkolo EL

Druhý hraje třetí předkolo EL
Třetí hraje druhé předkolo EL

Vítěz Národního poháru hraje třetí předkolo EL hraje třetí předkolo EL
Umístění v žebříčku UEFA 2012 18 26

tab. 3  Profesionální fotbal

30

odborná studie

1/2013



finanční síla českého fotbalu oproti 
slovenskému kolegovi.

Profesionální fotbal
Česká prvoligová scéna se jeví 

jako velmi vyrovnaná. I když z dlou‑
hodobého hlediska stále vládne Sparta 
Praha, v krátkodobém horizontu se 
na trůn dostávají fotbalisté Liber‑
ce, Slavie a v poslední době Plzně. 
Dlouhodobě kvalitní výsledky vyka‑
zuje také Jablonec a Mladá Boleslav. 
V poslední období se o slovo hlásí 
také mladý tým Olomouce. Kvalitní 
výsledky zaznamenával také Baník 
Ostrava, ten však v poslední době své 
pozice naopak vyklidil. Přestože lze 
hovořit o velké vyrovnanosti české 
špičky, na evropské úrovni zazname‑
naly zásadní úspěch pouze Sparta, 
Plzeň a v nedávné minulosti také Li‑
berec a Slavie.

Na Slovensku vládnou prvoligo‑
vé scéně pouze dva kluby, a to MŠK 
Žilina a Slovan Bratislava. Klub ze 
Žiliny se pak dokázal výrazněji pro‑
sadit i v pohárové Evropě. S mírným 
odstupem se v poslední době objevuje 
klub ze Senice.

Na kvalitě jednotlivých klubových 
týmů se také logicky projevuje přece 
jen větší finanční síla a stabilita Čes‑
kých fotbalových klubů.

Sportovní koncepce 
a filozofie klubů

Česká nejvyšší soutěž je oproti 
slovenské mnohem agresivnější, více 
vyrovnaných zápasů vyžaduje od hrá‑
čů vyšší nároky  na koncentraci, kon‑
dici a práci v defenzivní činnosti. 
Navzdory číslům návštěvnosti však 
byla slovenská první liga minimálně 
v nedávné době techničtější, ofenziv‑
nější a atraktivnější pro oko diváka. 
V současné době se však hodně pro‑
jevuje horší finanční situace na slo‑
venské fotbalové scéně a úroveň ma‑
linko poklesla. Navíc i v Česku díky 
čím dál více ofenzivní filozofii klubů 
české špičky se styl hry začíná měnit. 
Přesto stále platí, že na Slovensku se 
oproti české republice najde poměrně 
vyšší počet velmi zajímavých hravých 
a kreativních hráčů, z nichž mnozí na‑
jdou uplatnění nejen v české soutěži, 
ale i v Evropě. Naopak Češi zpravidla 
převyšují slovenské protějšky taktic‑
kou disciplínou. Stojí také za pozor‑
nost, že mnoho českých hráčů, kteří se 
v české soutěži nedokázali výrazněji 
prosadit ani v klubech nižší prvoli‑
gové úrovně, se ve slovenské soutěži 
naopak výborně etablovalo díky více 
technickému stylu hry i ve špičko‑
vých týmech a potažmo v pohárové 
Evropě.

Budeme‑li vnímat sportovní kon‑
cepci a filozofii klubu jako schopnost 
nastavit dlouhodobě dosažitelné cíle, 

odpovídající možnostem klubu a od‑
povídajícím stylem hry jich poté dosa‑
hovat, vybrat k nim správně osobnost 
trenéra a tu dlouhodobě, navzdory 
občasným výsledkovým výkyvům 
respektovat a podporovat, stejně jako 
vybrat dle svých možností odpovída‑
jící typy hráčů, pak v České republice 
v koncepční práci s prvním týmem 
jistě vynikají kluby Sigmy Olomouc, 
Dukly Praha a Jablonce. Nejvíce však 
v současné době nade všemi ční Vik‑
toria Plzeň. Na opačný pól pomyslné 
tabulky lze jistě zařadit kluby z Čes‑
kých Budějovic, Příbrami a Ostravy. 
Nejlépe si v poslední době nevedla ani 
obě pražská S.

Na Slovensku v této oblasti vy‑
nikají kluby FK Senica, AS Trenčín, 
Zlaté Moravce a také patrně nováček 
z Myjavy. Druhou stranu mince re‑
prezentují Banská Bystrica a Nitra, 
ale velmi tvrdý trenérský chleba mají 
také v Žilině, Slovanu Bratislava 
a Košicích.

Styl a systém hry. 
Rozestavení hráčů.

Slovenský fotbal vždy více tíhl 
k technickému a ofenzivnímu pro‑
jevu. Vynikal v něm zejména klub 
ze Žiliny, ale pohledný útočný fotbal 
je vlastní také Senici nebo Trenčínu. 
Jak již bylo řečeno dříve, ofenzivní hra 
je slovenským hráčům vlastní, rezervy 
jsou však stále zejména v agresivitě 
herního projevu. Což lze pozorovat 
prakticky u všech slovenských celků.

V českém prostředí se ofenzivní 
styl hry prosazuje více zejména v po‑
sledních třech letech, pod vlivem 
výborných výsledků Viktorie Plzeň. 
O atraktivní ofenzivní styl se však 
s úspěchem snaží i celky Olomouce, 
Jablonce, Liberce, Dukly Praha nebo 

Mladé Boleslavi. Pokrok směrem 
k atraktivnímu stylu hry je patrný 
zejména na mnohem vyšším počtu 
vstřelených branek, než tomu bylo 
v minulosti.

Přes počáteční zpoždění dnes 
všechny české i slovenské prvoligové 
celky v souladu s dlouhodobým ev‑
ropským trendem praktikují zónovou 
obranu, obvykle se čtyřmi obránci, vý‑
jimkou byl snad jen celek Hradce Krá‑
lové, hrající na tři obránce. U většiny 
klubů je patrná snaha spíše o rychlý 
přechod do protiútoku bez zbytečných 
komplikací, důraz na herní dominanci 
a držení míče je v Česku patrný na hře 
Plzně, Olomouce, Jablonce a v me‑
zích kvality kádru i Dukly Praha. 
Na Slovensku se o dominantní herní 
projev snaží zejména Žilina (v této se‑
zóně díky výrazně omlazenému kádru 
se jí však tolik nedaří) a Trenčín. Je 
samozřejmě jasné, že atraktivita hry je 
přímo úměrná kvalitě kádru jednotli‑
vých klubů, a platí, že jen málokdy se 
některému z nich podaří překročit svůj 
stín tak jako v loňské sezóně například 
Příbrami.

Nejčastěji hrají české a slovenské 
kluby v rozestavení 4‑2‑3‑1, 4‑3‑3 
nebo 4‑1‑4‑1. Rozestavení se dvěma 
klasickými hroty je spíše výjimkou 
nebo variantou v průběhu zápasu. Ani 
v této oblasti tedy nelze najít zásadní 
rozdíly.

Největší rezervy v obou zemích 
lze stále najít zejména ve schopnos‑
ti klubů udržet dlouhodobou herní 
koncepci. V připravenosti hráčů pak 
také bez rozdílu zaostáváme v kon‑
centraci a dynamické práci s míčem. 
Také v oblasti výběru místa a účelném 
pohybu hráčů stále obě země za Evro‑
pou zaostávají. Blíže k vrcholu však 
dnes mají české týmy.

I v oblasti kondiční přípravy jsou 
obě země prakticky srovnatelné, což 
plyne se shodných podmínek pro pří‑
pravu i systému soutěží. Stále stejně 
pracujeme se dvěma přípravnými ob‑
dobími, z nichž zejména v zimním je 
důraz na nespecifický rozvoj kondiční 
připravenosti vysoký. I zde a přibliž‑
ně stejnou rychlostí začínají pronikat 
nové trendy, čím dál tím více klubů 
zaměstnává kondiční specialisty. 
Z toho také vyplývá, že v oblasti kon‑
diční připravenosti nejsou patrné mezi 
hráči obou zemí zásadní rozdíly, když 
pomineme již několikrát zmiňované 
větší předpoklady slovenských hráčů 
k rychlostně‑dynamickým výkonům, 
jež se však přílivem mladých hráčů 
v české lize začíná také smazávat.

Závěr
Vezmeme‑li v úvahu všechna 

fakta, můžeme vyhodnotit, v čem 
by nová soutěž mohla být přínosem 
a v čem  naopak  nikoliv.

V oblasti marketinku by byla 
společná liga patrně přínosem. Vzni‑
kl by nepochybně větší prostor pro 
prezentaci sponzorů a tím i jejich vět‑
ší ochota k investování. Obávám se 
však, že i vzhledem k většímu počtu 
klubů by se finanční prostředky znač‑
ně rozmělnily a tudíž přínos pro kluby 
by byl v řádu jednotek procent, nevě‑
řím však, že by došlo k tak výraznému 
masivnímu nárůstu, že by to zásadně 
ovlivnilo ekonomiku klubů, zvláště 
přihlédneme li k tomu, že náklady 
na cestování a ubytování by naopak 
vzrostly. Otázkou je, zdali by nová 
soutěž mohla využít štědrých dotač‑
ních programů Evropské unie nebo 
by soutěž byla atraktivní pro velké 
televizní společnosti. Potom by mohl 
být finanční přínos jistě mnohem zají‑
mavější. Samozřejmě že ekonomický 
přínos by ocenily zejména kluby, kte‑
ré lze již dnes v našich podmínkách 
označit jako relativně bohaté. Naopak 
pro ty chudší by se situace až tolik 
nezlepšila, naopak by mohlo dojít 
k opaku v případě, že by společnou 
soutěž nehrály.

Divácký zájem a počet atraktiv‑
ních zápasů by jednoznačně vzrostl. 
Zápasy by měly i větší mezinárodní 
náboj a zejména na slovenské straně 
by týmy jako Plzeň, Sparta a Slavia 
přitáhly do hlediště více diváků, hlav‑
ně v úvodních ročnících. Nejsem si 
však jist podobnou odezvou na čes‑
ké straně, zde by nárůst návštěvnosti 
nebyl patrně zvláště zřetelný, snad 
s výjimkou zápasů se Slovanem Bra‑
tislava a patrně Trnavou. I zde je však 
potřeba počítat s postupným snižo‑
váním zájmu, neboť jak jsme dříve 
uvedli, ani jednu ze zemí dnes nelze 

tab. 6   Počet titulů mistra republiky českých 
a slovenských klubů po roce 2002

Česko Slovensko

Sparta Praha 2003, 2005, 2007, 2010 MŠK Žilina 2002, 2003, 2004,  
2007, 2010, 2012

Slavia Praha 2008, 2009 Slovan Bratislava 2009,2011
Slovan Liberec 2002, 2006 Artmédia Bratislava 2005,2008
Viktoria Plzeň 2011 Ružomberok 2006
Baník Ostrava 2004
Klub Artmédia Bratislava měl v době svých úspěchů stejného vlastníka jako současný Slovan

tab. 5   Rozpočty prvoligových fotbalových klubů v Čechách a na Slovensku. 
Sezóna 2011/2012 v českých korunách

Rozpočet Česko Slovensko
200–300 milionů Sparta Praha
100–150 milionů Mladá Boleslav

70–100 milionů Slavia Praha, Plzeň, Jablonec, 
Ostrava, Olomouc,Teplice

Slovan Bratislava, Žilina, 
Trnava

50–70 milionů Liberec, Bohemians Praha

30–50 milionů
Hradec Králové, Dukla Praha, 
České Budějovice, Příbram, 
Slovácko, Viktoria Žižkov

Prešov, Senica, Ružomberok, 
Trenčín, Dunajská Streda, 
Banská Bystrica,Nitra, Košice

Méně než 30 milionů Zlaté Moravce
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označit jako ryze fotbalovou. Nehle‑
dě ke snížení zájmu o fotbal ve měs‑
tech, hrajících jen národní soutěže. 
Infrastruktura stadionů by se dostala 
na vyšší úroveň zejména na sloven‑
ské straně, ale jsem přesvědčen, že 
vzhledem k velmi příznivému vztahu 
slovenské vlády k fotbalu k tomu do‑
jde tak jako tak.

Pro reprezentace obou zemí by 
soutěž patrně žádný výrazný kvalitativ‑
ní přínos neměla, neboť již dnes tvoří 
jádra reprezentačních týmů hráči, hra‑
jící v zahraničních klubech. Na tomto 
faktu by se mohlo jen těžko něco změ‑
nit. Hráči hrající společnou soutěž by 
však měli za sebou více těžkých utkání 
a tudíž by jim přinesla i více zkuše‑
ností než dnes a jejich šance na účast 
v národním týmu by se zvýšila.

Naopak pro mladé hráče a jejich 
výchovu by společná soutěž zname‑
nala spíše zhoršení dnešních podmí‑
nek. Pro mladíky, kteří dnes nastupují 
v ligových oddílech zcela běžně, by 
se konkurence zvýšila, neboť ve špič‑
kových klubech společné soutěže 
by vzrostla poptávka po zkušených 
a starších hráčích. Naopak kluby, jež 
se dnes na výchovu mladíků prioritně 
zaměřují, by mnohdy hrály jen národ‑
ní soutěže a jejich talentovaní hráči by 
zůstali o silnou konfrontaci ochuzeni. 
Společná soutěž by tak pozitiva při‑
nesla možná jen pro špičkové mladíky, 
jakými byli v minulosti Rosický, Ba‑
roš či Hamšík. Je potřeba však znovu 
zdůraznit, že zejména na Slovensku 
takto výjimeční mladíci následují prá‑
vě Hamšíkův příklad a opouštějí svou 
zemi již v raném věku (Lalkovič, Rus‑

nák, Vojtuš), což by společná soutěž 
jen těžko změnila.

V oblasti vzdělávání, výměny in‑
formací a fotbalové kultury by nedo‑
šlo změnou soutěže k žádné výrazné 
změně. Jak bylo uvedeno výše, obě 
země mají v těchto oblastech k sobě 
velmi blízko.

Sečteno a podtrženo, společná 
soutěž by měla přínos zejména pro 
ekonomicky lépe situované kluby 
v obou zemích. Přinesla by jim větší 
ekonomické a marketingové možnosti 
i větší šanci získávat kvalitní hráče 
z menších a chudších klubů i vyšší 
šance prosadit se poté v pohárových 
soutěžích.

Pro ty chudší stejně jako pro širší 
fotbalovou základnu by hrozil spíše 

opačný efekt a je otázka, co by to 
udělalo s fotbalovou budoucností 
obou zemí. Ekonomické nůžky by se 
ještě více rozevřely, což by mohlo mít 
pro menší kluby velké následky.

Nová soutěž by přitáhla na tribu‑
ny stadionů a k televizním obrazov‑
kám více diváků, přinesla by však 
také větší náklady pro kluby a nut‑
nost vyřešení spousty organizačních 
otázek. Pro rozvoj fotbalu jako celku 
by bylo přínosnější se ještě nějaký 
čas věnovat rozvoji našeho sportu 
v každé zemi zvlášť, zlepšit jeho kul‑
turu i obraz před veřejností a tepr‑
ve po vybudování opravdu silných 
a ekonomicky a sportovně stabilních 
produktů, uvažovat o spojení soutěží 
v obou zemích, které by měly přínos 
pro celý fotbalový segment, a niko‑
liv jen pro nejužší špičku.

MUDr. Pavel Malovič PhD., MPH

Špička dopingového ľadovca sa z času na čas vynorí z vlnobitia kulís a zákulisia 
športov a jej hrot má vždy iné meno. Raz sú to stimulačné látky na podporu 
mozgovej činnosti, inokedy anaboliká alebo rastový hormón, v poslednom 
čase je to erytropoetín. Látky, ktoré pomáhajú umelo, neprirodzene pre ľudský 
organizmus, zvyšovať psychickú i fyzickú výkonnosť, spôsobujú nezvratné 
poškodenie srdcovo – cievneho aparátu a celkového zdravia, náhlu smrť.

Doping a srdcovocievny 
systém futbalistu

napriek tomu sú stále medzi 
športovcami ‑ profesionálmi, 
ktorí so vstupom enormné‑

ho objemu peňazí do súťaží pociťujú 
neuveriteľnú motiváciu, konzumenti 
„tichej plazivej smrti“ a, žiaľ, nájde‑
me medzi nimi tiež futbalistov. Ale 
aj športujúci amatéri, túžiaci po tom, 
aby „dobre vyzerali“ a podobali sa vy‑
sneným svalnatým idolom, boli silní 
a stále v dobrej forme, neváhajú hltať 
bez rozmyslu najrozličnejšie pilulky, 
ktoré im majú pomôcť dosiahnuť vy‑
túžený vzhľad aj výkon v čo najkrat‑
šom čase. Najstrašnejšie na tom je to, 
že vek chlapcov a dievčat snažiacich 
sa umelo pôsobiť na svoj organizmus 

je čoraz nižší a nižší. Situácia pripo‑
mína drogový trh.

Úvod
Športovanie predstavuje fenome‑

nálnu aktivitu človeka. Prináša mu 
pocit uspokojenia i sebarealizácie 
a malo by prispievať k upevňovaniu 
jeho zdravia. Vývoj v oblasti špičko‑
vého profesionálneho športu prináša 
zároveň neustálu snahu o zvyšovanie 
výkonnosti vo všetkých jeho odvet‑
viach, dosahovanie rekordov a záro‑
veň i rozširujúci sa počet pretekárov 
najvyššej výkonnosti. Núti tak ale 
zároveň hľadať aj nové spôsoby pod‑
pory ako cestu k vrcholným výkonom 

zracionalizovať a zefektívniť. Od za‑
čiatku novodobej histórie športu pat‑
rí k týmto aktivitám okrem inovácií 
tréningových metód, regenerácie 
a štandartnej i nadštandartnej lekár‑
skej starostlivosti aj farmakologické 
zasahovanie do tréningu i ovplyv‑
ňovanie vlastného pretekárskeho 
výkonu. Podporné prostriedky, či už 
povolené alebo nepovolené, v podo‑
be liečiv a potravinových doplnkov, 
tak sprevádzajú šport „ruka v ruke“ 
od jeho súťažných začiatkov. Neskôr 
sa stávajú zaujímavými pre oveľa väč‑
šie množstvo nesúťažne a rekreačne 
športujúcich ľudí, amatérov, ktorí si 
chcú upraviť postavu a získať veľmi 

rýchlo lepšiu fyzickú aj psychickú 
výkonnosť. Ide teda o zásadný a ne‑
gatívny vplyv aj na neorganizova‑
nú športovú činnosť (organizovaná 
športovú činnosť je telesné cvičenie, 
duševné cvičenie alebo ich kombi-
nácia, napomáhajúca udržiavaniu 
a rozvoju telesnej kondície a dušev-
nej kondície, ktorou sa športovec 
v príslušnom športovom odvetví 
zúčastňuje na príprave na športo-
vú súťaž alebo na športovej súťaži 
v rámci amatérskeho športu ale-
bo profesionálneho športu, ktoré 
sú vykonávané podľa športových 
pravidiel vydávaných príslušným 
športovým zväzom).
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Doping
V snahe dosiahnuť čo najlepší 

športový výkon sa pri organizova‑
nom aj neorganizovanom športovaní 
rôznou mierou používajú tiež látky 
a metódy, ktoré protirečia kultúre 
športu aj princípom ochrany zdravia 
a klasifikujú sa ako doping.

Doping je v príkrom rozpore 
s etikou športu a princípmi ochrany 
zdravia športujúceho. Smernica pre 
kontrolu a postih dopingu v športe 
(2) definuje doping ako:

a) používanie látok patriacich do za‑
kázaných farmakologických sku‑
pín akými sú: liečivé prípravky 
obsahujúce anabolické látky, pep‑
tidické a glykoproteínové hormó‑
ny a ich analógy, beta‑2agonistov, 
látky s antiestrogénnou aktivitou, 
diuretiká a iné maskovacie látky, 
stimulanciá, narkotické analgetiká, 
glukokortikosteroidy

a ‑ alebo

b) používanie rozličných dopingo‑
vých metód (rôzne typy transfúzií 
krvi, farmakologická, chemická 
a fyzikálna manipulácia).

Užívanie preparátov, ktoré sú 
klasifikované ako dopingové látky, 
je exaktne určené na liečbu chorého 
pacienta a zároveň je podmienené 
indikáciou lekára – špecialistu. V le‑
kárňach sa vydáva len na lekársky 
predpis a má svoje preskripčné ob‑
medzenia. Môžeme teda klasifikovať 
športujúcich, ktorí si svoj výkon zvy‑
šujú nedovoleným spôsobom pomo‑
cou dopingových preparátov za cho‑
rých ? V určitom zmysle áno...

Keď prezident National Acade-
my of Sports Medicine v Chicagu 
Bob Goldman položil v roku 2000 
americkým adeptom na olym-
pijskú účasť otázku: „Keby Vám 
bola ponúknutá nepovolená látka 
zaručujúca, že zvíťazíte a nebudete 
prichytený a usvedčený, užil by ste 
ju?“ Zo 198 opýtaných 195 odpo-
vedalo  ÁNO ! A čo viac – na ove-
ľa „silnejšiu“ otázku: „Užívali vy 
ste zakázanú látku, ktorá by Vám 
zaručila, že nasledujúcich päť ro-
kov budete víťaziť v každých pre-
tekoch, napriek tomu, že Vás tá 
látka neskôr zabije?“, odpovedala 
viac ako polovica opýtaných tiež  
ÁNO... (1)

Futbalisti a ďalší športovci môžu 
užívať nepovolené podporné prepa‑
ráty len v prípade ordinácie leká‑
ra – špecialistu, samozrejme však 
pokiaľ majú tzv. terapeutickú vý‑
nimku (TUE) – povolenie športovať 

a zároveň užívať tento liek. Svetová 
antidopingová agentúra (WADA) 
za týmto účelom vytvorila Medzi‑
národnú normu na udeľovanie te‑
rapeutických výnimiek a národné 
antidopingové organizácie (NADO) 
aj medzinárodné športové federá‑
cie (ISF) majú vytvorené postupy 
a mechanizmy pre ich udeľovanie. 
Výnimky sa zvyčajne týkajú roz‑
ličných akútnych situácií (1.pomoc, 
diagnostické metódy) ako aj rôznych 
chronických ochorení (diabetes, rôz‑
ne typy alergií, astma). Pokiaľ špor‑
tovec požiada o TUE na Slovensku, 
môže mu ju udeliť alebo zamietnuť 
Antidopingová agentúra SR, ktorý má 
za týmto účelom vytvorenú Komisiu 
pre terapeutické výnimky (TUEC), 
pozostávajúcu s nezávislých odbor‑
níkov. Tá posúdi liečbu zakázanou 
látkou alebo metódou podľa prísluš‑
ných podkladov a vystaví Certifikát 
o súhlase (alebo nesúhlase) s ich 
užívaním (2). Napriek Hippokratovej 
prísahe a jednoznačným direktívam 
aj etickým princípom sa nájdu prí‑
slušníci lekárskeho stavu, ktorí z rôz‑
nych dôvodov a príčin spolupracujú 
na zdravotnej deštrukcii športujúcich 
jedincov podávaním preparátov, ktoré 
sa nachádzajú na listine zakázaných 
podporných prostriedkov, prípadne 
pomáhajú dotyčným v experimento‑
vaní s inými látkami za účelom ne‑
dovoleného a zdravie ohrozujúceho 
zvyšovania výkonnosti. 

Najfrekventovanejšími látkami, 
ktoré sa používajú na nepovolené 
zlepšovanie výkonnosti športujúcich 
a významným spôsobom atakujú srd‑
covo – cievny systém, sú určite ana‑
bolické steroidy a erytropoetín v rôz‑
nych kombináciách s amfetamínmi,  
afrodiziakami a hormónmi. Vo futbale 
sa s týmto javom síce nestretávame až 
tak často, ale „vývoj nezastavíš“, a tak 
je nanajvýš vhodné na to upozorniť. 
Problematickými konzumentmi ta‑
kýchto preparátov nie sú ani tak re‑
gistrovaní hráči, ale skôr návštevníci 
rôznych typov posilňovní a  zákazníci 
internetových lekární všetkých veko‑
vých skupín – už od 12‑ročných (!), 
kde prebieha nedovolené podnikanie 
s liekmi a nelegálna distribúcia zaká‑
zaných podporných prostriedkov, kto‑
rá patrí medzi vrcholovú ekonomickú 
aktivitu čierneho trhu.. Ide o mimo‑
riadne rizikovú „šedú zónu dopingu“, 
takmer bez šancí na kontrolu a postih. 
Anaboliká a iné prostriedky s anabo‑
lickým účinkom významne negatív‑
ne pôsobia najmä na srdcovo‑cievny 
systém. 

Trestne – právna 
zodpovednosť

Uvedené okolnosti a ďalšie fakty 
z praxe viedli zákonodarcu poskytnúť 
trestnoprávnu ochranu pred závažný‑
mi škodlivými následkami spojenými 
s ich podávaním na iné ako liečebné 
účely, prijatím Trestného zákona číslo 

300/2005 Z. z. účinného od 1. januára 
2006. Ochranu zdravého telesného, 
duševného a mravného rozvoja osôb 
mladších ako osemnásť rokov pred 
ich ohrozením podávaním anabolic‑
kých látok na iný ako liečebný účel 
poskytuje ustanovenie § 176 ods. 1 
spomínaného Trestného zákona: 
Zdravie osôb starších ako osemnásť 
rokov a morálne, etické a výchovné 
princípy športu (duch športu) pred ich 
ohrozením vyplývajúcim z neopráv‑
neného podávania anabolických látok 
chráni ustanovenie § 176 ods. 2.

Páchateľom môže byť fyzická 
osoba (odlišná od osoby, ktorej sa 
anabolické látky podávajú), ktorá 
v čase činu dovŕšila 14 rokov (t. z. 
odo dňa nasledujúceho po dni štrnás‑
tich narodenín) a bola príčetná (do‑
kázala rozpoznať protiprávnosť činu 
a ovládať svoje konanie). Spravidla 
pôjde o osoby zúčastňujúce sa na te‑
lovýchove a športe – športovci medzi 
sebou, pomocný personál športovca 
(lekári a nemocničný spolupracujú-
ci personál, tréneri, manažéri, agenti, 
členovia štábu), rodičia alebo osoby 
nelegálne obchodujúce s anabolický‑
mi látkami. Postihuje sa len konanie 
osoby, ktorá anabolické látky podáva 
a nie toho, kto ich užíva. Aj prípad‑
ná okolnosť, že anabolické látky boli 
osobe podávané s jej súhlasom alebo 
vedomím, je z hľadiska posudzovania 
viny páchateľa bezvýznamná. Podanie 
je akýkoľvek spôsob poskytnutia ana‑
bolických látok osobe, napr. predaj, 
darovanie, výmena a podobne.

Doping 
a srdcovo‑cievny 
systém

Väčšina užívaných dopingových 
látok zvyšuje dráždivosť centrálneho 
nervového systému tým, že stimu‑
lujú uvoľňovanie neurotransmiterov 
najmä však norepinefrínu na nervo‑
vých zakončeniach. Odstraňujú tak 
pocity fyziologickej únavy, a preto 
môže dôjsť oveľa skôr k stavu preťa‑
ženia a nadmerného vyčerpania ale‑
bo náhlej smrti v dôsledku akútneho 
zlyhania nadobličiek alebo srdca. 
Známkami toxicity sú nepokoj, tras, 
zmätenosť, nechutenstvo, haluciná‑
cie, úzkostné stavy, samovražedné 
sklony. Chronické užívanie dopin‑
gových látok, či už jednotlivo alebo 
v rôznych kombináciách, nezriedka 
vedie k ireverzibilnej hypertrofii srd‑
ca s poškodením myokardu, k nekro‑
tizujúcemu zápalu ciev a malígnym 
poruchám rytmu (3). Užívanie dopin‑
gových látok vedie často aj k drogo‑
vej závislosti a toxikománii (1). 

Za anaboliká a iné prostriedky 
s anabolickým účinkom sa považu‑
jú anabolické androgénne steroidy 
a stimulátory ich sekrécie, rastový 

Autor článku Pavel Malovič
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hormón a stimulátory jeho sekrécie, 
cytokiníny a rastové faktory s anabo‑
lickým pôsobením, erytropoetíny, in‑
zulíny a beta – 2 sympatikomimetiká 
s anabolickým účinkom.  V každom 
prípade sa však charakter látky po‑
sudzuje individuálne a rozhodujúca 
je chemická štruktúra a biologické 
účinky látky. 

Anabolické preparáty zneužívajú 
najmä za účelom zvyšovania objemu 
svalovej hmoty, zvyšovania sily, za‑
ťaženia a intenzity tréningu, zlepše‑
nia športového výkonu a zrýchlenia 
zotavovania po tréningu. S užívaním 
anabolických látok po dlhšiu dobu 
a vo väčších dávkach je určite spoje‑
né vysoké riziko poškodenia zdravia. 
Ide predovšetkým o možnú devastá‑
ciu srdcového svalu a srdcovo‑cievne 
choroby, poškodenie obličiek aj pe‑
čene, nádorové ochorenia, psychiat‑
rické problémy (takzvané anabolické 
šialenstvo alebo steroidová agresia), 
poškodenie rozmnožovacích orgánov, 
závažné narušenia rovnováhy hormo‑
nálneho systému, zakrpatenie, zmeny 
ochlpenia aj vzhľadu a podobne Ana‑
boliká  sú zároveň nositeľmi všetkých 
atribútov drog – vplývajú na centrálnu 
nervovú sústavu a tým tiež na sprá‑
vanie človeka. S ich konzumáciou je 
spojený vývoj závislosti a zvyšova‑
nia tolerancie, spôsobujú abstinenčný 
syndróm, pričom osobitne v prípade 
mladých, dospievajúcich ľudí, môže 
ich užívanie slúžiť ako vstupné štá‑
dium pre užívanie drog.

Srdce futbalistu je ľahko zraniteľ‑
ný terén, ktorý má množstvo špecifík 
a vždy nemusí predstavovať humán‑
ne čerpadlo adaptované na prísluš‑
nú fyzickú záťaž. Mnohé športové 
disciplíny s prevažne technickými 
a krátkodobými výkonmi nevedú 
k predpokladanej adaptácii srdca. 
„Učebnicovú“ predstavu tak spĺňa 
jedinec zaťažovaný pravidelne vyšším 
objemom a intenzitou vytrvalostnej 
fyzickej práce. V praxi aj písomníctve 
sa stretávame s rôznymi kompromis‑
nými, na druhej strane ale nie úplne 
jednoznačnými názormi. Mnoho kli‑
nických nálezov u trénovaných vy‑
trvalcov pripomína zistenia typické 
pre organické ochorenie a niekedy by 
mohlo byť nebezpečné označovať ich 
ako „fyziologické“ zväčšenie srdca, 
resp. jeho adaptáciu. Je nutné mys‑
lieť vždy aj na niektoré vážne srdcové 
ochorenie (ischemická choroba srd‑
ca, kardiomyopatia.), ktoré by mohlo 
viesť v súvislosti s extrémnou pohy‑
bovou aktivitou k ťažkému poškode‑
niu zdravia a náhlej smrti.  Inokedy sa 
stretávame s názormi, že intenzívny 
fyzický tréning v náročných klimatic‑
kých podmienkach môže podporovať 
vývoj hypertrofickej kardiomyopatie 

a vyprovokovať malígne poruchy ryt‑
mu, vedúce aj k náhlej smrti (4)

Používanie anabolických steroi‑
dov vedie k nekontrolovateľnej hy‑
pertrofii srdcového svalu a zvýšeniu 
krvného tlaku. Pravdepodobné je aj 
zníženie hladiny vysokodenzitného 
cholesterolu a vznik sekundárnej hy‑
perlipoproteinémie. Častejšie úmrtia 
na zlyhanie srdca u hráčov užívajúcich 
anaboliká sú vysvetľované aterogén‑
nym a trombolytickým efektom alebo 
modelom cievneho spazmu. Užívanie 
anabolických steroidov v kombinácii 
s veľkou fyzickou záťažou jednoznač‑
ne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku 
zlyhania srdca. Konzumácia anabolík 
má za následok hypertrofiu myokar‑
du, ale s postupujúcou hypertrofiou 
nedochádza k adekvátnemu zvýšeniu 
prekrvenia tkanív, a tak pri veľkých 
nárokoch na srdcový sval dochádza 
v priebehu záťaže  vysokej intenzity 
k nedostatočnému zásobeniu my‑
okardu kyslíkom, čo môže viesť až 
k srdcovému zlyhaniu. Príjem ana‑
bolických steroidov môže viesť aj ku 
vzniku sekundárnej hypertenzie (5), 
a to veľmi často u dospievajúcich – 
15 až 18‑ročných, u ktorých simuluje 
juvenilnú hypertenziu. (6)

„Populárne“ je aj pomerne roz‑
siahle zneužívanie stimulancií – neraz 
v podobe konzumácie voľne predaj‑
ných liekov, najčastejšie na zlepšo‑
vanie výkonnosti v športoch, kde 
je potrebné zvýšiť toleranciu voči 
anaeróbnej záťaži. Medzi ne patrí 
aj futbal. Nezriedka sa kombinujú 
s anabolickými steroidmi za účelom 
zvyšovania agresivity. U hráča tak 
často vzniká závislosť, ktorá ho núti 
neustále zvyšovať dávky. V priebehu 
záťaže vysokej intenzity, často kombi‑
novanej s nepriaznivými klimatický‑
mi podmienkami a dehydratáciou, sa 
objavuje rigídna hypertenzia a malíg‑
ne poruchy rytmu s následnou náhlou 
smrťou (7). 

Vo vytrvalostných športoch (cyk‑
listika, beh na lyžiach, biatlon) sa po‑
merne často vyskytuje užívanie eryt‑
ropoetínu. Napriek sofistikovanému 
prístupu podporných tímov športov‑
cov, ktoré sa snažia znižovať riziká 
nadmerného príjmu tohto hormónu, 
sa stáva, že konzument trpí celou šká‑
lou vedľajších príznakov („flue like“ – 
bolesti kĺbov a svalov, závrate, únava) 
s fatálnymi následkami v podobe zly‑
hania srdca, predznamenaného rezis‑
tentnou hypertenziou, poruchami mi‑
krocirkulácie, zvyšovaním viskozity 
krvi a vznikom trombóz s možnosťou 
následnej embolizácie (5).  

V súčasnosti stúpla obľuba užíva‑
nia rastového hormónu, ktorý okrem 

akromegalie a zníženia glukózovej 
tolerancie, spôsobuje zvyšovanie 
krvného tlaku (6).

Preventívne prehliadky 
športujúcich 

Kontrola aktuálneho stavu srdca 
a jeho výkonnosti prebieha u športov‑
cov rozličným a často nedostatočným 
spôsobom, prípadne sa nevykonáva 
vôbec. V prípade organizovaného 
športu prehliadky závisia od direk‑
tív súťažných poriadkov jednotli‑
vých športových zväzov a pokiaľ ide 
o neorganizovaný šport ? Kontroly 
srdcovo – cievneho aparátu spadajú 
výlučne do kompetencií a finančných 
možností toho ktorého športujúceho. 
Tu nastáva etický a najmä ekonomic‑
ký problém. Na pracoviskách odboru 
telovýchovné lekárstvo, kde by sa 
prehliadky registrovaných aj neregis‑
trovaných športovcov mali vykoná‑
va, predstavuje tento súbor výkonov 
nezanedbateľnú finančnú čiastku. Ide 
však o špecifické záťažové vyšetre‑
nie, ktoré predstaví vyšetrovanému 
(a často aj jeho trénerovi, či lekárovi) 
skutočne aktuálny stav organizmu, 
resp. jeho konanie a chovanie pod 
vplyvom fyzického stresu. V prípade 
nevyhnutnosti dochádza ku konzultá‑
cii s kardiológom, endokrinológom, 
ortopédom, neurológom alebo ďalšími 
špecialistami. Nedostatočne finančne 
saturovaní jedinci často prehliadky 
zanedbávajú, prípadne sa uspokoja 
s návštevou praktického lekára, kde 
nezriedka dochádza iba k formálnemu 
vyšetreniu, ktoré k problému násled‑
kov fyzickej záťaže veľa nenapovie.  
A navyše – veľmi často ani skúsený 
klinik, ktorý nemá vedomosť o chá‑
padlách dopingu mimo organizovaný 
šport, nepracuje dôkladne s anamné‑
zou možného užívania zakázaných 
podporných prostriedkov. Problém je 
pravdepodobne v neinformovanosti 
a nedostatočnej osvete vinou nie príliš 
aktívnej publikačnej činnosti telový‑
chovných lekárov so skúsenosťami 
v dopingovej problematike neorgani‑
zovaného športu.  

Záver
Odpovede na otázku, či sa dajú 

v ľahkej atletike, kulturistike a v ďal‑
ších „merateľných či nemerateľných“ 
športoch, medzi ktoré patrí aj futbal, 
zlepšovať výkony bez nepovolených 
podporných prostriedkov, teda do‑
pingových látok, nie sú ale vždy také 
jednoznačné. Mnohí farmakologickí 
špecialisti, tréningoví experti a lekári 
tvrdia, že bez dopingu sa už špičkové 
výkony na úrovni svetových rekordov 
a viacnásobných víťazstiev jednodu‑
cho podať  nedajú. Doping je však 
„priama cesta do pekla“ a následky 
jeho užívania sú invalidizujúce až 
smrteľné. A naviac – najmladšia gene‑
rácia hľadá medzi športovcami často 
svoje vzory a keby sa nimi mali stať 
nejaké nadopované monštrá, nebolo 
by to asi to pravé.

Doping v športe nie je len vážnym 
porušením športových pravidiel, ale 
často krát priamo ohrozuje alebo 
porušuje záujmy chránené normami 
trestného práva. Slovenský trestný 
zákon síce neobsahuje ustanovenia 
upravujúce špeciálne skutkové pod‑
staty takzvaných športových trest‑
ných činov, ale napriek tomu by bolo 
možné na spoločensky najzávažnejšie 
formy a prejavy konaní súvisiacich 
s používaním dopingu v športe apli‑
kovať viaceré z platných skutkových 
podstát trestných činov.

Boj proti dopingu vyžaduje ak‑
tívnu pomoc všetkých, ktorým záleží 
na budúcnosti športu a zdraví športu‑
júcich. Etické, morálne a výchovné 
princípy, s ktorými je používanie do‑
pingu v ostrom rozpore, sú hodnota‑
mi, za ktoré sa oplatí bojovať.

Šport by mal hrať dôležitú úlohu 
pri ochrane zdravia, a preto je potreb‑
né informovať a poukazovať na ne‑
bezpečné škodlivé a vedľajšie účinky 
zakázaných podporných prostriedkov 
pre zdravie. Obmedzenie a konečné 
vylúčenie  dopingu zo športu je ná‑
ročný cieľ, ktorý možno dosiahnuť 
len uplatňovaním všetkých vhodných 
opatrení, vrátane využitia prostried‑
kov trestného práva.
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Evropské šampionáty
UEFA rozhodla, že se závěrečné 

turnaje evropských šampionátů rozší-
ří. ME 2016 ve Francii se bude hrát 
v 10 městech: v Bordeaux, Lyonu, 
Nizze, Lensu, Lille, Marseille, Paříži, 
Saint Etiennu, Saint Denis a v Tou-
louse. Poprvé se závěrečného turnaje 
zúčastní 24 reprezentačních týmů.

Následné ME 2020 se uskuteční 
zcela novým způsobem ve 13 měs-
tech  různých  zemí. Pro zápasy 
ve skupinách a osmifinále má být 
kapacita hlediště 50 000 diváků, pro 
čtvrtfinále 60 000 a pro semifinále 
a finále 70 000 diváků. Dva stadiony 
budou mít výjimku a to jenom 30 000 
kapacitu a tak i FAČR vážně uvažuje 
o podání kandidatury.

S těmito změnami, jimiž se usku-
tečňují plány předsedy UEFA Michaela 
Platiniho chce UEFA zlepšit i již fun-
gující Forum elitních trenérů, jež se má 
rozšířit o další kvalitní klubové trenéry.

Otázky dopinku
Antidopinkový program, (jak 

o něm také informuje článek 
MUDr. P. Maloviče na straně 32) byl 
v průběhu let výrazně zkvalitněn. Jak 
konstatoval předseda příslušné komi-
se Dr. Jacgues Lienard na ME 2012 
v Polsku a na Ukrajině byly kontroly 
prováděny u všech 16 účastnických 

mužstev a to jak před zahájením bojů 
tak i po všech utkání ME. Hráči se pod-
robili jak zkouškám moči tak i krve, 
přesto nedošlo k žádnému případu, 
kdyby byl porušen antidopinkový řád.

UEFA rozšířila antidopinkové kon-
troly i na další svoje soutěže a to žen-
ské, juniorské a i futsalové. Dr. Lienard 
dodal: „je možné konstatovat, že jsme 
žádné dopinkové přestupky nikde ne-
odhalili, UEFA ale musí zůstat ve stře-
hu, protože se takové případy mohou 
objevit třeba i v blízké budoucnosti“. 

Seminář rozhodčích 
UEFA v Římě 

Koncem ledna se uskutečnil 
v Římě kurs pro špičkové rozhodčí 
UEFA a to historicky poprvé společný 
jak pro mužské tak i ženské rozhod-
čí. Tato myšlenka byla motivována co 
možná nejlepší přípravou ženských 
rozhodčích na letošní fotbalové ME 
žen. Pierluigi Collina zodpovědný 
za rozhodčí v UEFA konstatoval: 
„Poprvé se sešli a zúčastnili se tech-
nických i praktických zkoušek spo-
lečně mužští a ženské rozhodčí, jsem 
absolutně přesvědčen, že se jedná 
o dobrou iniciativu, protože ženský 
fotbal a k tomu náležející rozhodčí 
se stávají stále důležitější!“ V Římě 
bylo 45 rozhodčích z listiny FIFA 
a 29 z národních FS. Všichni se pod-

robili lékařské prohlídce, včetně zra-
kové kontroly, a samozřejmě i testům 
FIFA v angličtině. Komise rozhodčích 
UEFA jim připravila i speciální videa 
z minulé i současné sezóny. 

UEFA proti změnám 
ve FIFA

V Nyonu se spolu s exekutivou sešli 
předsedové a generální sekretáři všech 
fotbalových svazů sdružených v UEFA 
k projednání budoucího složení komi-
sí FIFA a jejich statutů. O případných 
změnách ve statutech by se totiž mělo 
jednat na kongresu FIFA na Mauritiu 
již 30. a 31. května 2013. Zástupci 
všech 53 národních fotbalových svazů 
se shodli nepodpořit navrhované změ-
ny, které by byly pro Evropu nevýhod-
né a naopak podpořit dosavadní znění 
příslušných statutů, které je pro UEFA 
odpovídající jejímu významu a posta-
vení ve světovém fotbalu.

Řešení finanční stability 
nadále prioritou

Již třetím rokem se zabývá UEFA 
velmi vážně stále se zvyšujícím za-
dlužením některých fotbalových klu-
bů a tím i dluhy celého evropského 
fotbalu. Předseda UEFA Michael 
Platini tvrdí: „Mnoho fotbalových 
klubů, mezi nimi i známých jmen je 
konfrontováno s finančními problémy. 

Největší výzvou je a bude i nadále 
dostat výdaje pod kontrolu a v rámci 
příslušných hranic je i udržet. Bude 
to ještě dlouhá cesta“. Platini zároveň 
upozorňuje, že UEFA musela v minu-
losti uplatnit příslušné sankce již proti 
37 klubům, kterým zakázala startovat 
v evropských pohárech.

V Evropě v průměru činí v klubech 
platy a odměny hráčů, trenérů a mana-
gementu až 65 %, zatímco v Německu 
tyto náklady činí jen 52 % rozpočtu 
klubu. Pro zajímavost činí tato položka 
v Itálii 71 %, ve Franci 70 %, v Anglii 
68 % a ve Španělsku 61 %. Nejkritič-
tější situace je např. v Gruzii, Černé 
Hoře, Řecku, Walesu a Polsku kde 
částka osobních platů činí 80–99 %. 

Nelze se proto divit, že předseda 
UEFA Michael Ptatini upozorňuje, 
že pokud kluby nezmění svoji situaci 
budou následovat další zákazy startů 
v evropských soutěžích.
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V dnešním vydání otevíráme 
novou rubriku našich infor-
mací, která se bude pravidelně 

zabývat zprávami, aktuálnostmi a in-
formacemi z nejvyšší mezinárodní 
trenérské organizace AEFCA (Alli-
ance of European Football Coaches's 
Associations), jejíž členem je i naše 
Unie. Dnes budeme věnovat převáž-
nou část našeho příspěvku historii této 
organizace.

Tendence k založení této organi-
zace, která by reprezentovala na me-
zinárodním fóru trenéry z evropských 
fotbalových zemí, je možno zazna-
menat v druhé polovině 70. let, kdy 
začínají sílit snahy o založení této 
instituce zejména díky iniciativě ně-
meckých a francouzských trenérů, 
které vyvrcholily dne 12. 1. 1980, kdy 
se osm zemí rozhodlo založit první 
evropskou fotbalovou trenérskou 
organizaci, jež by pomáhala rozvoji 
a podpoře trenérského řemesla.

Iniciativou výše uvedených zemí 
(Německo, Francie, Dánsko, Holand-
sko, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, 
Španělsko a pozorovatelů Island 
a Lucembursko) byla tedy založena 
první evropská trenérská organizace 
(první název UEF, později UEFT až 
k dnešnímu AEFCA), která si zvolila 
za svého prvního předsedu Rakušana 
F. Leidla.

Dnešní AEFCA má své oficiální 
sídlo v Karlsruhe, prezidentem je 
Dr. Jozef Vengloš (Slovensko) a ge-
nerálním sekretářem K. H. Raviol 
(Německo), mezi její vicepresidenty 
patří i člen naší Unie Zdeněk Sivek. 
AEFCA v současnosti sdružuje 46 
trenérských organizací z celé Evropy 
(další jsou zatím mezi čekateli).

Mezi své hlavní úkoly řadí:
 reprezentaci všech svých členů 

a všech evropských licencovaných 
fotbalových trenérů

 podporu trenérského vzdělávání 
na všech stupních
 spolupráci s UEFA a FIFA, které ji 

finančně dlouhodobě podporují
 důsledné propagování principů Fair 

Play v trenérském povolání
 podporu rozvoje evropských fotba-

lových talentů
 organizaci mezinárodních sympozií 

k problematice trenérského povo-
lání a řadu dalších zadání, která si 
AEFCA dala do své mezinárodní 
strategie.

Unie českých fotbalových trené-
rů se přidala do této organizace až 
po sametové revoluci, a to díky ini-
ciativě a aktivitě renesanční fotbalo-
vé osobnosti naší fotbalové historie 
Dr. V. Jíry, v té době předsedy Čes-
koslovenské fotbalové asociace a vi-
cepresidenta UEFA, který v závěru 
osmdesátých let a začátku devade-
sátých let vytvářel podmínky, aby se 

podobná organizace založila i u nás, 
což se podařilo v roce 1994 (čehož 
se již nedožil) a kdy se prvním pre-
zidentem UČFT stal V. Ježek, který 
s pomocí prvního sekretáře Z. Siv-
ka začal postupně budovat základy 
naší organizace (a také realizoval náš 
vstup do UEFT).

K nim se záhy přidal J. Křenek 
se svou iniciativou vydávat časopis 
Fotbal a trénink. Dalším prezidentem 
se stal L. Novák a vývoj pokračoval 
až do dnešních dnů, kdy UČFT vede 
ing. Verner Lička.
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… se uskutečnil dne 
26. března 2013 
v příjemném prostředí 
lázeňského hotelu Flóra 
v Trenčianských Teplicích 
za účasti celkem devíti 
zástupců vedení obou 
trenérských organizací.
Novou smlouvu o spolupráci 
podepsali za českou stranu 
prezident Unie Ing. Verner 
Lička (na snímku vlevo) 
a za partnerskou slovenskou 
Unii její předseda 
Jaroslav Jambor.

36 1/2013

aktuální informace


	str01_Titulka
	str02_reklama
	str03
	str04-06
	str07-08
	str09-10
	str11-13
	str14-15
	str16-18
	str19-21
	str22-27
	str28-34
	str35-36

