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1 Úvod

Fotbal patří mezi nejrozšířenější sporty na světě s bohatou historií a tradicí. Každý týden při-
láká tato týmová sportovní hra spoustu lidí všech věkových skupin na tribuny stadionů i k tele-
vizním obrazovkám. Moderní fotbal klade na hráče neustále vyšší nároky. Základem je rychlost, 
technické dovednosti s míčem, fotbalové myšlení a schopnost rychle se rozhodnout. 

Mnoho dětí má v profesionálních hráčích svůj vzor a snaží se mu co nejvíce přiblížit. Cesta 
k vrcholovému fotbalu je však velice dlouhá a náročná. Na samotný vrchol se dostanou pouze 
hráči, kteří jsou pohybově talentovaní, mají zájem na  sobě neustále pracovat a  zlepšovat se. 
Zapomínat však nesmíme ani na hráče, kteří hrají na nižších úrovních většinou jen tak pro ra-
dost. Právě tito hráči spolu s dalšími fotbalovými nadšenci často tvoří základ fanoušků fotbalu, 
bez kterých by fotbal nebyl takovým světovým fenoménem, kterým momentálně bezesporu je.

Společně se zvyšováním nároků se snižuje věk dětí, které s fotbalem začínají. Vznikají proto 
kategorie přípravek a fotbalových školiček, na které navazují další kategorie mládeže. O tyto děti 
se převážně starají amatérští trenéři často z řad tatínků, kteří hrají nebo hrávali fotbal. Doba je 
však jiná a hlavně děti nejsou malí dospělí, proto i přístup trenérů musí být odlišný. Každá věko-
vá kategorie má svá specifi ka a to nejen co se týče tréninkové náplně, ale také přístupu k těmto 
dětem. Tyto odlišnosti by měl znát každý trenér, který pracuje s mládeží, a to ať na nejvyšší úrov-
ni nebo na úrovni malých klubů, ze kterých se hráči mohou vypracovat až na úplný fotbalový 
vrchol.

Cílem tohoto studijního materiálu je poskytnout studentům, učitelům a trenérům ucelenou 
informaci o metodickém postupu ve fotbalovém vzdělávacím a tréninkovém procesu. Nabídnout 
poznatky a inspirace systematické výchovy, které lze uplatnit u jednotlivých věkových kategorií. 
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2 Myšlenky pro určování vlastní fi losofi e, koncepce 
systematické výchovy a fotbalového vzdělávacího 
procesu trenérům dětí

Začínající trenér, který vstupuje poprvé na neznámou půdu fotbalu, si klade obvykle dvě 
otázky: Co budu s těmito dětmi dělat a jak to budu dělat? Pro odpovědi jsme sáhli do zajíma-
vých textů a z široké nabídky podnětů vybrali důležité materiály prezentované v předložených 
skriptech. Napomůžou utříbit myšlenky pro určování vlastní fi losofi e, koncepce systema-
tické výchovy a  fotbalového vzdělávacího procesu trenérům na  úrovni věkové kategorie 
přípravek.

Fotbalový trénink mládeže je tvůrčím střetem odborných i laických idejí, argumentů a víry, 
moci a bezmoci, povah, zájmů, tužeb a snů, je všudypřítomnou konfrontací přání a skutečnosti, 
neomezenosti představ a omezenosti možností jejich realizace, je hledáním, ztrácením a zno-
vunalézáním spojenectví v cestě za dosahováním různorodých cílů. 

„V  mládežnických týmech trenérům nešlo o  výsledky, ale o  to, abychom se zlepšovali. 
Jako fotbalisti i jako lidi“, líčil v jednom z rozhovorů Lionel Messi.

Fotbalový trénink. Jak na to? Trénujete tradičně nebo správně?
Fotbalový trénink musí zahrnovat řešení skutečných herních problémů (herních situací). 

Podporovat myšlenku, že fotbalový trénink může mít podobu řešení problémů (herních situ-
ací). Pro některé trenéry je tato myšlenka nová a je výsledkem jejich tréninku, v němž se klade 
důraz na „techniku“, znalost pravidel a jednoduché základy taktiky. Preferují se průpravná cvi-
čení v řadách a zástupech a nacvičují se izolované prvky techniky.

Ve  vidění a  chápání HV hráče začínají všechny omyly a  bludy. Prohlédněte si pořádně 
videozáznamy Messiho nebo Ronalda. Potlačte výkřiky nadšení „to je fantastická technika, ne-
uvěřitelné“. Podívejte se, co dělají jeho nohy s míčem a zkuste věcně popsat, co vidíte, aniž bys-
te použili slovo „technika“. Pravděpodobně si uvědomíte, že cílem těch složitých, neuvěřitelně 
rychlých a precizně provedených pohybů dolních končetin s míčem, na nichž se podílí celé 
tělo, je snaha zbavit se tlaku soupeře a uvolnit se pro přihrávku nebo střelbu. Hráči při tom ne-
ustále sledují soupeře i spoluhráče i ve vzdálenější situaci třeba před brankou, a podle toho 
se rozhodují o dalším pokračování, o změně herní činnosti. Nejsou na hřišti proto, aby předvá-
děli „techniku“, jsou tam proto, aby plnili konkrétní herní úkoly. Jejich pozorovatelné chování 
– uvolnění, klamání, akcelerace nebo zastavení s míčem i bez míče apod., co laik, vydávající se 
za experta, považuje za „techniku“, jim umožňuje, aby svůj herní úkol splnili. Jejich výkon, tak 
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jako výkon každého jiného hráče, je celistvý, nedá se porcovat. Jakékoli jiné, zjednodušené 
chápání HV je mylné a vede ve svých důsledcích k pomýlené praxi. 

Z uvedeného vás napadnou další otázky: Jak se to naučili? Přišel na to sám nebo mu někdo 
diktoval, co má udělat? Jak dlouho se to učil? Trénoval někde v izolaci nebo s celým družstvem 
na povel? Kdo ho to naučil a proč to dělá jenom on a ne všichni hráči? Myslíte, že je to talentem? 
Jakou praxí tito vynikající hráči prošli? Víme vůbec něco o této praxi? 

Příčina kontrastu? Leží v systematické výchově. 
Copak v Čechách nelze vychovat hráče typu Xaviho nebo Iniesty? „Musí to jít! Vždyť máme 

stejně prostoru k tréninku i stejná hřiště. A v mládežnickém fotbale máme jen o necelou polo-
vinu méně registrovaných hráčů než Španělé. Takže když oni mohou vychovat Iniestu a Xaviho, 
tak my musíme vychovat aspoň jednoho z nich. Jako Barcelona můžeme hrát i my! I české týmy 
mohou hrát jako Barcelona. Tenhle názor razí trenér Jaroslav Hřebík už řadu let a nic by na něm 
nezměnil ani teď. Byť to většina lidí považuje za science-fi ction. „Protože činnost Messiho a jeho 
spoluhráčů není složitá. Naopak je až dost jednoduchá. Hrát na jeden až dva doteky je jedno-
dušší než tahat míč a prát se se třemi protihráči. To je jednoznačně složitější. Podíváme-li se 
navíc na hráče Barcelony, nejde o žádné supermany. Alespoň na mě působí pořád jako normální 
lidi. Nejsou to nadpozemští atleti, skokani, kteří udělají dva tři přemety za sebou.“

Tak v čem je problém? Ve „fotbalovém“ vzdělávacím procesu.
„Vzdělávací a  tréninkový proces je v  klubech podobný jako před deseti lety. Nezměnil 
se ani jeho obsah. Co s tím? Poznatky už máme. Víme, jak Němci dohnali mezinárodní 
rychlík, jak se v mládeži posunuli vpřed Rakušané, Švýcaři. Ale máme velké potíže s pře-
nosem do praxe! Naše prostředí dovnitř nové poznatky těžko pouští. Přitom my už hráče 
musíme připravovat na „fotbal budoucnosti“. 
Hráči Barcelony jsou nejlépe a nejvíce vzdělávaní pro současný fotbal. Aby jejich hra byla 
tak jednoduchá, musí být veškerá činnost s míčem i bez něj provedena „ideálně“. 
Všechno musíte dostat do návyku, abyste o tom nemusel v zápase přemýšlet, ale dělal to 
automaticky. Je jasné, že ze dne na den se tohle nenaučíte. Musíte projít velkým množ-
stvím opakováním daných činností, v různých situacích a pod různým tlakem. Hráči 
Barcelony mají v tomhle velký náskok. Než se totiž probojují do áčka, jsou v tomhle reži-
mu vychováváni cca deset let.
Hráči jsou zanedbaní i z hlediska vnímání prostoru. Přitom správné vnímání prostoru je 
alfou a omegou současného fotbalu. 
Jako trenér nemůžete jenom přijít na trénink, odtrénovat a přitom nevědět, co a proč 
jste to trénoval. Nutností je také neustálá správná zpětná vazba. Když například hráč 
neuslyší na tréninku od trenéra, jestli vyřešil dobře nebo špatně situaci, v případě druhé 
varianty se nedočká korekce, jak to měl řešit, nemůže hrát nikdy jako Barcelona. I když má 
na to, aby to zvládnul. 
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Ve fotbale Barcelony není nic, co by se nedalo i u nás naučit. Co převažuje v její hře? 
V podstatě jednoduché herní činnosti hráčů. Převzetí míče a následná přihrávka na kratší 
vzdálenost z jednoho nebo po dvou dotecích. A když se naskytne možnost, přijde průni-
ková přihrávka za obranu, samozřejmě na jednoho z nabíhajících spoluhráčů. Ti jsou před 
převzetím míče v konstruktivním postavení, což souvisí s výběrem místa a vyhodnoce-
ním prostoru. Všechno tohle jde opakováním v tréninku naučit. Jenže k drilu je u nás 
obecný odpor.
V barcelonské akademii naopak dril patří k běžné součásti přípravy. Proto si většinu 
hráčů Barcelona vychovala pro A tým sama. Proč by to nešlo u nás? Copak v barcelonské 
akademii trénují kluci na jiných hřištích než u nás a dostávají jiné jídlo než naši kluci? 
Kdepak! Můžeme pouze říct, že Španělé mají větší možnost výběru, protože mají zhruba 
dvakrát tolik registrované fotbalové mládeže, než máme my. 
Neustále chtějte, aby hráči mysleli. Musíte jim to však umožnit a vytvářet v tréninku co 
nejvíce proměnlivých herních situací. Někdy se mluví o herním kontextu. Proto nacvičo-
vat – jak to jen jde – všechno v herním kontextu, v souvislostech s herní situací. 
Proto je důležité pracovat v mládeži precizně v detailech. Například „první dotek s mí-
čem“ – velmi důležitá herní praxe, tzn. neustále zapracovávat do návyků. A to je právě 
základem metodiky ve Španělsku, v jejich fotbalových akademiích. V drilech pozitivní 
opakování jednotlivých herních činností, hry a cvičení se uplatňuje v celém Španělsku.

Co trénovat, co netrénovat?
Vychází se především z pozorování dětí, jejich potřeb a vývojových možností. Děti se 
rády honí po hřišti, běhají, hrají. Ať hrají, jak je to baví, dělají to, co umí. Jejich kreativitu 
(tvůrčí myšlení, herní inteligence, taktické znalosti a herní dovednosti) rozvíjíme později, 
až k tomu psychicky dozrají a naučí se ovládat míč.
„Španělský“ pohled na tréninkový obsah zní až jednoznačně příkře: do 13–14 let je obsa-
hem tréninku jen technické zdokonalování hráčů a hra (význam „techniky“ ve fotbale, vě-
kové období, naučit se „technice“ dobře – následně navazuje trénink „taktiky“ = herních 
úkolů, až ho hráči budou schopni přijímat – dozraje jim myšlení).
Do té doby děti sami rozhodují o svém jednání, ne my, trenéři.
Taktické návyky do té doby neřeší – asi proto, že jsou, na rozdíl od technických nedostat-
ků, snadněji odstranitelné.
Koncepce výchovy stavějící na hře na výsledky s uvedeným španělským způsobem práce 
s dětmi nejde dohromady = tohle mají vyřešeno. Španělé věří, že zhruba do 12ti let je 
hlavním záměrem výchova a hra, tak přesně mají nastavený systém a dalo by se říci, že nad 
organizací soutěží v těchto letech mávnou rukou. Jde však o velmi promyšlené mávnutí, 
které stojí na tezi, že děti si potřebují hlavně hrát a hrát (výchova realizována tzv. „pomocí 
hry“ Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem). 
Základem je tedy radost dětí z toho, že hrají fotbal a budou ho hrát i později, nebo ho 
alespoň budou mít rádi a budou se na něj chodit dívat do hlediště.
Od 14 let věku hráčů přichází na řadu výuka taktiky. Na ni mají trenéři a hráči dalších 
zhruba 5 let, než hráči přejdou do kategorie dospělých. 
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Kritéria výběru hráčů („nadějí“) pro budoucnost?

Na prvním místě musí být charakter. Týmový hráč s vítěznou mentalitou, to je vzor. Nesmí 
to být sobci, kteří budou hledět jen na sebe. Egoistu mužstvo snese, ale jen do určité míry. Opět 
se vrátím k  Barceloně. Prostřednictvím televizní obrazovky jsme mohli i  u  nás vidět, jak se 
všichni hráči včetně Messiho radovali, když dal loni na podzim v utkání s Realem Madrid svůj 
první gól za áčko mladík Jeff ren. “

Na vnímání prostoru. Hra Barcelony, respektive Dortmundu je o neustálé práci s prostorem. 
To znamená, že každý hráč vytváří svým pohybem prostor pro eventuální přihrávku, nebo uvol-
nění prostoru pro spoluhráče. Vychází to z jasné logiky. Za poločas hrajete čistého času přibližně 
27 minut. Na hřišti máte dvacet dva hráčů, takže každý hráč je v průměru u míče něco málo přes 
minutu. V přímém kontaktu s míčem dokonce pod minutu. Zbytek dělá pohyb bez míče, takže 
se pořád musí pracovat s prostorem v čase. Mohli bychom pro to použít termín časoprostor. 
Proto když se dívám na fotbal, hodně sleduji, jak se hráči chovají bez míče. Kdežto fanoušci se 
naopak hlavně dívají na hráče s míčem.

Rychlost a IHD (herní úkoly). Rychlost je dominantou fotbalu. Ale nejde jen o rychlost atle-
tickou. Jde o specifi cké rychlostní projevy hráče. O pohyb celého těla (trénovat agilitu, quickness 
a „core“). Musíme IHD a plnění herních úkolů měřit tím, jak je hráč schopen pracovat pod tla-
kem (čas a prostor). Nemůžeme vidět jen to, jak někdo míč zpracuje, musíme vidět i to, že třeba 
špatným způsobem zpracování udělal z výhodného postavení nevýhodné.“
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3 Výchova fotbalové mládeže podle západoevropských 
standardů, zejména v duchu myšlenek holandského, 
španělského a německého fotbalu

Fotbalový trénink mládeže je tvůrčím střetem odborných i laických idejí, argumentů a víry, 
moci a bezmoci, povah, zájmů, tužeb a snů, je všudypřítomnou konfrontací přání a skutečnosti, 
neomezenosti představ a omezenosti možností jejich realizace, je hledáním, ztrácením a zno-
vunalézáním spojenectví v cestě za dosahováním různorodých cílů.

Nizozemsko: malá fabrika na výjimečný fotbal. 

Na letošním šampionátu běhá výsledek této pečlivosti: hvězda Arjena Robbena vzešla právě 
z Groningenu. „Vděčím za to Coerverově metodě,“ zmiňuje Robben systém nazvaný podle kou-
če Wiela Coervera, rozvíjející technické dovednosti mladých.

Filozofi e výchovy hráče – hráče vychovat tak, aby byl konkurence schopný v profi  fotbale = 
priorita pro samotný klub, kterým je chod akademie Ajaxu (De Toekomst = budoucnost), 
„pokud budeme dobře pracovat, vychováme a prodáme hráče a následně generujeme zisk 
pro celý klub“.

Způsob hry – nalezení rovnováhy mezi kvalitou a krásou hry = „chceme dobrý výsledek, ale 
nikdy kvůli tomu nebudeme měnit způsob naší hry“.

Klíčové body „styl“ hry:
Hrát dominantně (držet míč).
Podporovat kreativitu (podněcovat v hráčích samostatnost – výchova osobnosti).
Ofenzivní pojetí.
Presink.

Transfer do utkání – detaily jsou záměrně trénovány a přenášeny do utkání. 
Trenérské obsazení v Akademii De Toekomst

Přesvědčení o správnosti celé fi lozofi e výchovy, neměnná i při personálních změnách.
Trenéři od kategorie U12 plně profesionální, U9–U11 částečný úvazek.
Typy trenérů (bývalé ikony klubu – F.de Boer, D. Bergkamp, W. Jonk, vysokoškolsky vzdě-
laní trenéři, vybraní trenéři „zapadající“ do fi lozofi e). 
Klíčovým přístupem k výchově hráčů akademie Ajaxu je motto: „Vítězství je způsob ži-
vota, avšak z 90 % otázka mentality“.
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Španělská fotbalová škola: dynamika a práce s míčem pod tlakem
motto: „aktivní a konstruktivní“.

Vývoj fotbalu do dnešní doby, kdy všemu vládne španělská fotbalová škola, se změnil přede-
vším v rychlosti, dynamice a práce s míčem pod tlakem. Uvědomme si, že dnes 12letý kluk musí 
projít vývojem 8 let do vrcholu. A jak se za tu dobu změnil právě fotbal. Proto je důležité pra-
covat v mládeži precizně v detailech. Například „první dotek s míčem“ – velmi důležitá herní 
praxe, tzn. neustále zapracovávat do návyků. A to je právě základem metodiky ve Španělsku, 
v jejich fotbalových akademiích. V drilech pozitivní opakování jednotlivých herních činnos-
tí, hry a cvičení se uplatňuje v celém Španělsku. Vzdělávací a tréninkový proces – „studovat 
a učit se fotbal“ = co nejlépe pracovat s míčem, driblovat, rychle útočit a hlavně přihrávat 
na krátké vzdálenosti, a to v tempu, ze kterého se soupeřům zatočí hlava. Zvláště oba španěl-
ští záložníci Xavi a Iniesta nebyli výjimečnými talenty, v elitní hráče vyrostli až díky dlouhodo-
bé výchově. Poznatky dokreslující, že nikoli národní povaha, „ovocnější strava“ nebo hřejivější 
sluneční paprsky, ale vztah k dětem a cílevědomý, promyšlený, neuspěchaný a na vývoj dětské 
psychiky pasovaný sportovní program jsou těmi nejmohutnějšími zdroji elegance i účinnos-
ti hry španělských fotbalistů.

Švýcarský systém základních myšlenek:
Vycházejí ze slova „žádný“ náhradník, žádná specializace na posty, žádný rozhodčí, žádné 
tabulky, žádní ukřičení rodiče.
Technický rozvoj hráče nedílně spojen s rozvojem psychických procesů.
Fotbalové festivaly s mottem: „radost a zábava ze hry“.
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Jak tyto záležitosti realizovat v tréninku mládeže?

3.1 Holandská vize

Vize nizozemského fotbalu je pevně daná na určitých pravidlech, kdy hlavní a zásadní my-
šlenkou je učení fotbalu zejména pomocí průpravných her malých forem 1:1, 2:1, 3:2, 3:3, 4:4. 
V každé takové hře musí být spoluhráči, protihráči, pravidla, šance vyhrát či prohrát. Úkolem 
tréninku je řešení herních problémů, ty jsou viděny v utkáních, kterými se získává zpětná vazba. 
Pokud v utkání řešíme špatně situaci 4:2, stane se to „látkou“ další tréninkové jednotky. Takový 
přístup je mimochodem odlišný od španělské vize. Ve Španělsku nechají děti do věku 13–14 let 
rozhodovat klidně i fotbalově, takticky špatně, ale především, ať hrají fotbal. Tréninková jednot-
ka není odrazem utkání, což v několika rozhovorech publikovaných v časopisu Fotbal a trénink 
vyřkl Gines Mélendes Sotos. Je důležité dbát, aby hráči pochopili, k čemu daná průpravná hra 
a cvičení je, k čemu vede a jak ji správně provést.

Rozestavení 4:3:3, obranná řada hraje ve čtyřčlenném postavení s výraznou podporou útoku 
od krajních obránců. Proto se kombinací snaží dostávat hráči do stran. To mají za úkol středoví 
hráči. V křídelním prostoru vyhledávají hráči souboje 1:1 s následnou přihrávkou do pokutové-
ho území. Hrotový útočník se pohybuje mezi stopery soupeře. Celý systém je založen na kom-
binaci, konstruktivní hře s rozšiřováním do křídelních prostorů.

Coerver coaching.
Mnoho týmů pohybující se na špičce kvality využívá pro výchovu svých hráčů v akademi-

ích osvědčenou metodu Coerver coaching. Jedná se o globální trenérský program, inspirova-
ný nizozemcem Wielem Coerverem, vytvořený v roce 1984 Alfredem Galustianem a Charliem 
Cookem. Program využívá na příklad Francouzský, Australský, Čínský, Japonský fotbalový svaz, 
dále Bayern Mnichov, AC Milan, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Ajax Amsterdam. 
Výukové metody jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ale zejména pro hráče ve věku 5–16 
let. Coerver coaching se zaměřuje na individuální rozvoj dovedností a hry malých forem – 2:1, 
2:2, 3:3. http://www.coerver.com/, http://youtu.be/i54QuHggft c

Drazí rodiče

Dnes je náš den, neboť jsme přijeli hrát s velkou 
radostí a nadšením fotbal. Každý z nás jistě rád 
vyhrává, ale hlavní věc pro nás je hrát.

Tak si pojďme hrát!

Nekřičte na nás nebo na ostatní během hry, 
když se stane nějaká chyba. Je to pro nás 
skličující a nepomůže nám to v tom, abychom 
byli lepší.

Děkuji Vám jménem všech
zúčastněných hráčů!
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  Pyramida Coerver coaching

Jméno Weila Coervera je pro většinu trenérů notoricky známé. Určitě se skoro každý tre-
nér s tímto fenoménem setkal v podobě videokazet, které nelegálně kolovaly z ruky do ruky, 
a jejichž kvalita bývala díky mnoha kopiím mírně řečeno nekvalitní. Ovšem obsahově a svým 
zpracováním byly tyto kazety naprosto výjimečné.

V současnosti má akademie Coerver Coaching několik poboček téměř po celém světě, ať už 
v Evropě, Spojených státech, Japonsku nebo v Jižní Korei. Pokračovateli fi lozofi e Weila Coervera 
jsou Charlie Cooke a Alf Galustian, kteří se svými spolupracovníky jménem této legendy pro-
vozují již zmíněné akademie pro děti od 5 až do 18 let.

Metodika výchovy hráčů v akademiích Coerver Coaching School se striktně řídí podle tzv. 
Coerverovy pyramidy. Základním stavebním kamenem této pyramidy je osvojování si základ-
ních dovedností ovládání míče (Ball Mastery). Druhým stupněm je nácvik přijmutí, zpraco-
vání míče a přihrávání (Receiving and Passing). Jako třetí stupeň je rozvoj a zdokonalování 
individuálních herních činností a dovedností, jako je pohyblivost a technika v herních situacích 
1:1 (Moves 1v1). Čtvrtou složkou a neméně důležitou je samozřejmě rozvoj rychlostních schop-
ností, čili rychlost (Speed). Předposledním článkem pyramidy je nácvik a zdokonalování střel-
by a způsoby zakončení (Finishing). Špičkou je zdokonalování skupinových herních činností 
(Group Play) v nespočtu herních cvičení a průpravných her.

Organizace cvičení je velmi pestrá a skýtá spoustu variant. Sociálně – interakční formy jsou 
zde, jak hromadné, tak i skupinové a individuální. Metodika je vždy stejná a odpovídá fi lozofi i 
Coerverovy pyramidy. Téměř vše je od počátku zaměřeno nácvikem na techniku a práci s mí-
čem, jako je jeho ovládání (různé způsoby rolování, zaseknutí, klamné činnosti, kličky apod.). 
Další část navazuje na předchozí skupinovou formu v průpravných cvičeních, ve kterých je za-
pojeno 4 až 12 hráčů, kteří dané činnosti provádějí naprosto precizně a dynamicky. Jako další 
je vždy prezentována činnost v herních cvičeních za přítomnosti simulujícího bránícího hráče 
a následně i průpravných hrách 1:1, 2:2 atd., nebo v rychlostních soubojových situacích, kde je 
vyžadována pohyblivost v herních situacích 1:1 spojených například se zakončením na jednu či 
dvě branky. Vše vrcholí ve skupinových hrách, kde svěřenci akademie dostatečně předvádějí své 
fotbalové umění, se všemi způsoby obcházení soupeře, kombinacemi apod..

Ajax Amsterdam.
Ajax provozuje jednu z  nejúspěšnějších akademií z  hlediska výchovy hráčů pro špičkový 

fotbal. Filozofi í akademie De Toekomst (Budoucnost) je vychovat hráče, aby byl konkurence 
schopný v profesionálním fotbale. Ajax ani další nizozemské kluby nemohou soupeřit ve výši 
rozpočtu s anglickými či španělskými týmy, a proto, aby byli úspěšní na mezinárodním poli, 
musí si vychovávat vlastní hráče. Z prodejů těchto hráčů poté dokáže žít několik dalších sezón 
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(např. W. Sneijder odešel za 28 mil. eur do Realu Madrid). Čili hlavní prioritou je akademie. 
Hlavním cílem je nalezení rovnováhy mezi kvalitou a krásou hry. Chtějí zde dobrý výsledek, ale 
ne na úkor způsobu hry. 

Klíčové body hry: 
Hrát dominantně (držet míč).
Podporovat kreativitu, samostatnost.
Ofenzivní pojetí, všechny týmy rozestavení 4–3–3. 
Presink.

Klíčové body tréninkového procesu
Razance přihrávání – trenéři nabádají hráče k velmi prudké přihrávce.
Zpracování míče do pohybu – vhodné zpracování míče do prostoru.
Pohyb hráče bez míče – kolik času má hráč míč a kolik tráví bez něj.
Komunikace – hráči na sebe neustále mluví, koučují se.
Kreativita – pokud byla akce rozehrána a hráči ji pokazili, trenér je nabádá, aby ji dokon-
čili jiným způsobem, nepřerušuje je.

Klíčovým přístupem k výchově a výběru hráčů je motto: „Vítězství je způsob života, avšak 
z 90 % otázka mentality“. V průměru 30 ze 160 mladých hráčů odchází po jedné sezoně. V tom-
to kontextu Ajax realizuje náročné výběrové řízení. Když dítě v sedmi letech prošlo přísným 
výběrovým řízením, jeho první období je věnováno učení základních dovedností. Používá se 
zde cvičení Wiela Coervera pro 8–10 a 10–12 leté hráče, které se učí zábavnou formou. Dalším 
aspektem zapojeným do výběru v 8–10ti letech věku, je psychický vývoj (percepční a kognitivní 
procesy). Pokud jste součástí týmu, musíte být „trénovatelný“ a být schopen porozumět poky-
nům. Prostředí dítěte je také sledováno. Jaká je podpora rodičů? Jak se chová? Ajax na začátku 
formuluje požadavky na U8-U12 věkové skupiny, poté U12–U14, U14–U16 a U16–U20 věkové 
skupiny. Dvakrát ročně jsou všichni hráči hodnoceni ve čtyřiceti prvcích, které jsou předává-
ny a konzultovány s rodiči i hráči, aby všichni měli přesné informace o stavu hráče. V praxi to 
znamená, že hráči s podobnými morfologickými a fyziologickými předpoklady trénují v první 
polovině TJ společně a poté se vracejí ke spoluhráčům svého ročníku. Zvyšuje se tím efektivita 
nácviku herních činností jednotlivce. Jednu tréninkovou skupinu tak mohou tvořit hráči 13, 14, 
15 let. Předmětem učení je nácvik a soubojová cvičení. V těchto žákovských kategoriích jsou 
u každé skupiny 2–4 trenéři, kteří prakticky nepřecházejí s danou skupinou, ale přebírají je další 
trenéři na dalších stanovištích. Zajímavostí je, že v pondělí probíhá rozvoj silových a koordi-
načních schopností, a tuto část má na starosti bývalý nizozemský reprezentant v judu. Rovněž 
v jiných částech pomáhají trenérům lidé s bohatou minulostí. Tato skutečnost má velký význam 
v motivaci a snažení v tréninkovém procesu. Útočníkům se věnuje například Marc Overmars 
a Bryan Roy, Jaap Stam obráncům, záložníkům Wim Jonk. Použité informace jsou z interneto-
vých stránek akademie Ajaxu (https://www.ajaxonlineacademy.com/home/).

Oblasti a cíle požadavků na věkovou skupinu U8 – U11: 
Dominuje zde rozvoj a zdokonalování techniky a „umění hrát“. V rámci metodicko-organi-

začních forem převládají jednoznačně průpravné cvičení a průpravné hry.

Technické požadavky: 
Kombinace kontroly nad míčem a rychlost ve složitých situacích. 
Schopnost používat obě nohy pro přihrávku po zemi, vzduchem, na různé vzdálenosti.
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Zpracování míče všemi částmi těla. 
Žonglování s míčem každou částí těla. 
Přihrát v pohybu i z místa.
Přesně střílet na branku. 
Hra na různých postech. 
Naučit se základní techniku hry hlavou.
Rozvoj a stimulace klamných pohybů těla. 
Učení techniky pro příjem míče s protihráčem. 
Krytí míče. 
Vhazování.
Naučit se přijmout trest. 

Taktika – zásady pro nejmladší skupiny: 
Běh do prostoru pro příjem míče.
Pozice v délce a šířce hřiště. 
Nesledovat jen míč, ale i hráče. 
Obsazování hráče.
Rozhodování mezi přihrávkou a individuální akcí.
Naučit se hrát na různých postech. 
Učíme krýt míč, když driblujeme. 
Bránit soupeře. 

Fotbalové know – how: 
Učení znalosti pravidel fotbalu a vlastní Ajax specifi cké kultury. 
Naučit se udržet kopačky v „dobrém stavu“. 
Získávání znalostí o stravě v kontextu fotbalu. 
Pohyb hráčů (kultivace pohybu): 

Naučit se zásady správné techniky běhu.
Koordinace při běhu.
Naučit se skákat z jedné nohy a ze dvou nohou. 
Udržení a zlepšení ohebnosti. 
Naučit se používat tělo v soubojových situacích.
Silový trénink s využitím vlastní tělesné hmotnosti 
Naučit se vyhnout soupeři, skluz, odebrat míč. 
Sprintovat se změnou směru. 
Naučit se používat ramena.

Formování osobnosti – Ajax klade vysoké nároky i na ty nejmenší hráče: 
Učení sportovnímu postoji, s úctou k soupeři.
Naučit se komunikovat se svými spoluhráči, trenéry a realizačním týmem. 
Učit se být otevřený názorům ostatních. 
Být vůdčí osobností. 
Naučit se přijímat rozhodnutí rozhodčího. 
Učit se být kritický ke svým výsledkům. 
Naučit se analyzovat svou vlastní hru. 
Přizpůsobit se pravidlům a systému hry Ajaxu. 
Naučit se naslouchat trenéra. 



16

Uvědomit si, že fotbal je týmový sport. 
Naučit se soustředit. 
Naučit se starat o své tělo.

Michel Hordijk – sportovní ředitel, vysvětluje v  tomto příspěvku fi losofi i přístupu v  mlá-
dežnických kategoriích a následné využití v herním tréninku. „Technika, technika a ještě jed-
nou technika“. Filosofi e tréninkových center mládeže je v Holandsku rozdělena do tří kategorií: 
„Onderbouw“ U8–U11, „Middenbouw“ U12–U15, „Bovenbouw“ U16–U19. Kategorie U8–
U11, tréninková zátěž 3× týdně, protože je důležité v tomto věku, aby hráči sbírali spíše her-
ní zážitky než výsledky z organizovaných soutěží. Je kladen důraz na hru se spoluhráči, hráči 
zde nejlépe rozvíjí své technické dovednosti a kreativitu. Hráči, aniž by si to uvědomovali, jsou 
sami sobě trenéry. Hráči, kteří umí řešit herní situace 1 na 1, jsou ceněni. Nezávisle na trené-
rovi zdokonalují svou techniku. Jsme přesvědčeni, že individuální výkon hráče vede k motivaci 
ostatních a tudíž k motivaci celého týmu. Obsah tréninkových jednotek je zaměřen na všechny 
příslušné oblasti „fotbalového vzdělávání“. Odtud defi nované bloky: technika, taktika, kondi-
ce a mentalita. Důraz je kladen na  techniku, taktické úvahy nehrají žádnou roli. Tréninková 
jednotka je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na četné opakování technického 
provedení úkolu, kde jsou přítomni kromě trenérů i speciální odborníci (atletický trenér, trenér 
brankářů a „technický“ trenér). V druhé části jsou rozděleni do skupin a trénují intenzivněji 
s předem defi novaným zaměřením.

U8, U9, U10, U11 – trénink pondělí, středa, pátek 16:30–17:30, U12, U13 – trénink pondělí, 
středa, pátek 17:30–18:30.

Periodizace tréninku.
V průběhu roku jsme zdůraznili čtyři opakující se vzdělávací moduly: manipulace s míčem, 

driblování – vedení míče, udržení rovnováhy a herní myšlení. Řešení herních situací se sou-
peřem 1 na 1 má pro nás speciální význam. Každý modul trvá tři týdny (mezocyklus) s inten-
zivním tréninkem v jednotlivých blocích (mikrocyklus). Poté co se projdou všechny moduly, 
sestaví se nový cyklus tréninků, ve  kterých hráči v  malých skupinkách zdokonalují své silné 
stránky takovým způsobem, aby došlo k dalšímu zlepšení. Naše fi losofi e spočívá v tom, že co 
hráč umí velmi dobře, je mnohem důležitější rozvíjet, než to, co tak dobře neumí.

Metodika tréninku.
Zvládnutí techniky si hráči vyzkoušejí v různých herních situacích. Nejprve bez tlaku na hrá-

če v jednoduchých formách PC. Charakteristikou tohoto cvičení je zejména vysoký počet opako-
vání, které lze dosáhnout např. formou soutěží. V dalším kroku zvýšíme tlak přidáním soupeře. 
Hráč by měl žádat o míč pod tlakem soupeře s aktivním napadáním obránce. Jednotlivá cvičení 
řešíme tak, aby byla v každém tréninku postupně dokončována. Jako mezistupeň je účelné při-
řadit obránci vyhrazený prostor pro aktivní napadání s možností odebírání míče.
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Vedení míče a výběr místa pro přihrávku

Organizace a průběh:
10 kuželů (tvoří mety), dva míče, pomůcky jsou rozestavěny jako na obrázku,
herním prostorem je obdélník o velikosti 40 × 10 m,
 cvičení je určeno pro celý tým,
 hráči se rozdělí do základního postavení dle obrázku.

Obrázek 1
Hráč A přihrává ze základní čáry do uvolněného prostoru hráči C, hráč B jako obránce se 

přitom snaží zachytit přihrávku.

Obrázek 2
Hráč C, který převzal míč od hráče A se v rychlosti s míčem u nohy otáčí do směru útočení. 

Hráči A+B se současně posunují na druhou a třetí metu.

Obrázek 3 a 4
Hráč C přihrává obránci E na čtvrté metě a ten rychlým vedením míče se vrací až na základ-

ní metu. Hráč C po odevzdání míče okamžitě sleduje hráče D a přebírá od něj druhý míč, míč 
dostává pod kontrolu a zaujímá pozici hráče D na základní čáře.

Obrázek 4
Hráč E odevzdává míč přihrávkou hráči F a ten zahajuje celé cvičení znovu.

Obrázek 5
Všichni hráči se pohybují současně na své nové pozice. Hráči F a C zahajují cvičení s míčem, 

hráč B si nabíhá do prostoru, který si sám zvolí, přebírá přihrávku od hráče F, otáčí se a přihrává 
míč, hráči D. Hráč F okamžitě sleduje hráče C, který mu přihrává druhý míč do hry a hráč F 
zaujímá pozici hráče C na základní čáře.
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Varianty: 
  herní situace probíhá tak dlouho, dokud se nevystřídají všichni hráči jak v roli útočících 
tak obránců.
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Krytí míče a uvolnění v situaci 1na1

Organizace a průběh:
  15 kuželů (tvoří mety), 2 míče, pomůcky jsou rozestavěny jako na obrázku, 
  herním prostorem je obdélník o velikosti 40 × 10 m,
  cvičení je určeno pro celý tým,
  hráči se rozdělí do základního postavení dle obrázku.

Obrázek 1 a 2
Ze základní čáry hráči A současně přihrávají „do kříže“ hráčům C. Hráči C zpracovávají míč 

u kuželů po obvodu hřiště a směřují pohybem s míčem směrem k sobě. Důraz klademe na sle-
dování pohybu soupeře a zároveň kontroly svého míče. Hráči se navzájem vyhnou u prostřední-
ho kuželu a vracejí se do původního postavení.

Přichází tlak ze strany obránců (hráči A), kteří aktivně napadají hráče s míčem.

Obrázek 3
Hráči s míčem (hráč C) podstupují souboj 1na1, obchází obránce a končí na základní čáře.
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Varianty: 
  totéž provádějí hráči D a E z opačné strany vymezeného prostoru.
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Tréninkový model holandské fotbalové vize s proměnlivými prvky průpravných her.

Pro trenéra a hráče musí být utkání (průpravné hry) se soutěžením rovněž součástí učení. 
Utkání a učení jsou neoddělitelné jevy, poskytují si navzájem zpětné informace a návody. 
Z hlediska rozvoje výkonu jsou obě stejně důležité. Je možné se dívat na utkání a sledovat, jak 
efektivní jsou hráči v určitých situacích, jak řeší všechny ty „malé drobné hry“ v rámci té velké 
sportovní. Budeme-li hodnotit, jak úspěšně řeší situace 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, atd., pomůže nám to 
velmi v přípravě tréninku. Tvorba průpravné hry musí probíhat v určitém logickém pořád-
ku. Prvním úkolem je najít a vyjádřit skutečný fotbalový problém, herní úkol. Co by se měli 
děti v průpravné hře naučit? Pak se rozhodujeme, jak budou zapojeni hráči. Je hlavním řešite-
lem problému jedinec, malá skupina nebo celé družstvo? Jestliže jsme vymezili problém (her-
ní úkol), rozhodli se o počtu hráčů a brankách, můžeme určit rozměry hřiště a jeho zařízení. 
S prvky průpravné hry manipulujeme tak, aby to vyhovovalo potřebám dětí. V následujících 
řádcích najdete příklady, jak je možné proměňovat prvky, abychom vytvořili podmínky pro 
řešení konkrétního problému. 

Jakmile se hráč seznámí se základní manipulací s míčem, musí se seznámit se situací 1:1. 
1. Prvotní fotbalová rovnice (jak se naučit řešit situace 1:1).
2. Jak se naučit spolupracovat (2:2, 3:3).
3. Prohlubování spolupráce (4:4). 

Proměnlivé prvky průpravných her.
Volba branek – cílů: 

  Široké branky (cca 10 m, hra bez brankaře) – střelecká průpravná hra. 
  Koncové zóny.
  Fotbal s cílovými hráči.
  Oddálené branky (branky posunuté dál za koncovou čáru).
  Různé branky vyhovují různým potřebám (např. jedna velká a dvě malé branky, jedna 
branka a hra přes čáru).

Počet hráčů – převaha jedné strany:
Začátečníci mohou mít problémy s přechodem z jedné úrovně na druhou (např. z PH 2:2 

na 3:3). V tomto případě je vhodné použít početní převahu jedné strany („žolík“ = volný hráč, 
např. 3:2), a tím zmenšit jedné straně odpor (tlak = prostor, čas). 
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Hřiště – jeho rozměry a tvar:
Stanovili jsme fotbalový problém, rozhodli jsme se pro počet hráčů a zvolili jsme vhodné 

branky, zamyslíme se nad rozměry hřiště. Tvar a rozměry jsou dalším důležitým krokem při 
tvorbě průpravných her. Na příliš malém hřišti bude docházet k mnoha konfl iktům a konfronta-
cím, je-li hřiště příliš velké, hráči mají moc času na rozhodování. Orientační rozměr na jednoho 
10 × 5 metrů.

  Je-li hřiště kruhového tvaru místo čtyřúhelníkového, může usnadnit útočníkům výběr 
správného úhlu, nebudou si také často navzájem překážet (HC na držení míče 5:2).

  Průpravná hra se čtyřmi brankami vyžaduje spíše širší než delší hřiště.
  Pro průpravnou hru zaměřenou na protiútok potřebuje velmi dlouhé a úzké hřiště.

 
Formy zahájení MOF:

  S návratem do stejného zahajovacího postavení – mající podobu herních cvičení, výho-
dou je, že se ihned dostávají k jádru věci, k hlavnímu učebnímu problému.

  „Volná“ průpravná hra – je to příležitost hrát bez jakéhokoli trenérova zasahování do čin-
ností s možností hráčů se svobodně (samostatně) projevit (rozhodnout). 

 Pravidla jako limitující faktor:
  Pravidlo omezí jeho činnost nebo možnosti (počet dotyků s míčem, počet přihrávek, směr 
přihrávání, apod.).

  Pravidla vyrovnávající šance nebo vychylující rovnováhu sil (volní hráči = “žolíci“, naráže-
či, apod.).

 Postupné zvyšování zatížení:
  Počet opakování (poměr zatížení a odpočinku – počet týmů, skupin hráčů).
  Intenzita a plynulost herního děje (Jak probíhá PH? Nepřerušuje se příliš často? Jak do-
sáhnout větší plynulosti a vyššího tempa? Např. použitím náhradních míčů.

  Doba trvání souvislé činnosti (dle počtu hráčů). 
  Zvyšování odporu (jedno nebo oba týmy mohou hrát s různými handicapy – změnami 
pravidel).

Využívání co nejmenšího počtu hráčů při plnění herního úkolu (počet hráčů v družstvech 
může negativně ovlivnit efekt tréninku – odstraníme pomocí větší počet hřišť, více průpravných 
her současně). 
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Metodický materiál pro tréninkový proces

Přihrávky a zakončení I.
Zaměření: přihrávky, zakončení.
Organizace: tři skupiny hráčů, brankář.
Průběh: hráč 2 diagonálně rozehrává na  hráče 
1, který si nabíhá ke kuželu pro přihrávku, pře-
vezme ji a vede míč zpět, přihrává z křídelního 
prostoru na nabíhající hráče 2 a 3.
Varianty: přihrávka po  zemi nebo vzduchem, 
další možností jsou varianty nabíhání hráčů. 

Zakončení I
Zaměření: přihrávky, reakční rychlost, HS 1:1.
Organizace: skupiny obránců a útočníků.
Průběh: vždy jeden obránce a jeden útočník si 
přihrávají. Obránce stojí mezi dvěma kužely, po 
výměně několika přihrávek reaguje útočník na 
obráncův pohyb k jednomu z kuželů převzetím 
míče a zakončením do jedné ze dvou branek.
Varianty: s brankáři.

Zakončení II
Zaměření: HS 1:1, rychlost.
Organizace: skupina obránců a útočníků.
Průběh: obránce vede míč a mezi kužely jej 
zastaví. Útočník běžící za ním míč okamžitě 
převezme a po souboji 1:1 se snaží zakončit.
Varianty: s brankáři
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Zakončení III
Zaměření: převzetí přihrávky, HS 1:1.
Organizace: skupina obránců a útočníků
Průběh: obránce přihrává spoluhráči míč 
na vzdálenost 20 m, ten „sklepává“ míč pro 
útočníka a po souboji 1:1 se snaží zakončit.
Varianty: s brankáři.

Přechod do útoku I
Zaměření: kombinace, zakončení, přechod 
do útoku.
Organizace: PH 4:4 s brankáři (4 vnitřní hráči
+ 4 vnější).
Průběh: Hráči uvnitř hřiště mají dva doteky, vnější 
hráči jeden. Jedná se o velmi rychlou hru, kde je 
hlavním motivem vstřelit branku. Všichni hráči 
jsou zapojeni. Branka může padnout po přihrávce 
vnějšího hráče. Podporovat hráče ke střelbě 
a dorážkám.

Přechod do útoku II
Zaměření: kombinace, zakončení, přechod 
do útoku.
Organizace: PH 8:8 + brankáři, herní prostor 
rozdělit na 3 zóny.
Průběh: hráči kombinují ve střední zóně a uvolnit 
hráče může přihrávkou do volného prostoru 
„za obranu“ nejlépe postavenému hráči, který 
má šanci vstřelit gól. Pokud brankář chytí míč, 
vhazuje jej zpět do středního pásma. Hráči se 
musí rychle orientovat, každé zdržení přihrávky 
snižuje šanci na vstřelení branky. Načasování 
přihrávky je v tomto případě zásadní.
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Držení míče I
Zaměření: držení míče, presink.
Organizace: hraje se na polovině hřiště s jednou 
velkou brankou a dvěma malými brankami. PH 
10 (8) hráčů + brankář s pěti protihráči.
Průběh: Bílý tým hraje na dva doteky a zakončit 
mohou pouze z prvního doteku. Musí hrát vysoký 
presink, držet a kombinovat s míčem. Tmavý tým 
se snaží kombinovat a často zakončovat.

Držení míče II
Zaměření: držení míče v početní výhodě.
Organizace: HC 3:1 až 3:5 hráčů, 18 × 13 m vnější 
území, 10 × 10 m vnitřní území.
Průběh: tři hráči uvnitř čtverce kombinují proti 
jednomu hráči, který, když získá míč, musí rychle 
přejít do kombinace s hráči na vnějším hřišti a 
situace se mění na 5:3.

Přihrávky
Zaměření: převzetí míče a přihrávka.
Organizace: čtyři skupiny hráčů, od sebe 10 m.
Průběh: hráč převezme daným způsobem míč 
a přihraje do vymezeného území a běží na konec 
řady.
Varianty: různé převzetí míče
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Kruhový trénink Ajaxu Amsterdam
Zaměření: stanoviště 1 – koordinační soutěž, 
stanoviště 2 – řešení situace 1:1, stanoviště 3 – 
rozvoj koordinace a rychlosti.
Organizace:
St. 1: skupina hráčů.
St. 2: skupina hráčů.
St. 3: dva týmy u každého ze tří cvičení.
Průběh:
St. 1: hráči vybíhají za sebou do předem 
připravené překážkové dráhy soutěžní formou.
St. 2: všechna tři cvičení mají podobný průběh. 
Hráč vybíhá k metě, kde udělá libovolnou kličku, 
následně přihrává a běží k protihráči, aby se 
účastnil herní situace 1:1.
St. 3: krokové variace a silová cvičení, na příklad 
cvičení „trakař“ nebo přetahování lanem.

3.2 Španělská vize

V následující části poukážeme na kroky, které vedly k úspěchům výchovy mládežnických 
kategorií Španělska. Koncepce práce s  mládeží, kterou uvádíme, byla vyslovena Ginesem 
Mélendezem Sotosem, trenérem španělské reprezentace U17, šéfem vzdělávání trenérů 
ve Španělsku a členem komise UEFA pro vzdělávání. Výrazně se podílí na koncepci mládeže 
v jeho zemi. Různé články a rozhovory se Sotosem byly několikrát publikovány na stránkách 
časopisu Fotbal a trénink. Základem práce s dětmi je jejich radost z fotbalu, že ho hrají, budou 
hrát v  budoucnu, nebo aspoň se na něj chodit do hlediště. U nejmenší kategorie je výchova 
realizovaná tzv. pomocí hry. Trenér se musí cítit mezi dětmi také trochu jako dítě a měl by nejen 
rozumět dětské řeči, ale také ji používat. Ne že by měl šišlat, ale vědět, co je zájmem dětí i mimo 
fotbal, o čem mluví, na co se dívají v televizi a podobně. Hráči musí být podporování ke hře, bez 
přílišného úkolování, s využíváním vhodných didaktických stylů a metod. Španělé se v nejmenší 
kategorii nezaobírají střelbou, protože jak říkal Sotos: „Děti míč stejně neukopnou,“ často hrají 
i bez branek. Zajímavé ovšem je, že v Itálii razí tezi u nejmenších, že ze střelby na branku a běhu 
se skládá fotbal a proto je u těchto dětí velmi doporučována hra na „krále penalt“ a jiné formy 
střílení gólů. V  dospělých však častěji střílí a  vstřelují branky Španělé. Věk okolo třinácti let 
již podle Sotose vyžaduje více odborné terminologie s trenérem duševně mladým, naladěným 
na stejnou notu. Španělé se nahlas hlásí k nizozemské fotbalové škole, jako základu svého pohle-
du na fotbal a na výchovu dětí a mládeže, a dále ji svým vlastním způsobem rozvíjejí. Do 13 let 
je obsahem tréninku pouze hra a technické zdokonalování, taktika se předává až od 13 – 14 let, 
hráči se učí samostatně a rychle se rozhodovat.

FC Barcelona
Barcelona v posledních letech dominuje evropskému fotbalu, a to především zásluhou svých 

odchovanců. Jedenáct hráčů současného prvního týmu prošlo její vyhlášenou akademií La 
Masia, sedm z nich jsou úřadující mistři světa. Školitel barcelonských trenérů a trenér mládeže 
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Víctora Sáncheze Lladó na přednášce v roce 2011 „Jak se učí fotbal v Barceloně“ uvádí, že víc 
jak 20 let kráčí jedním směrem ve výchově mládeže. Cestu nastolil Johan Cruyff , který zavedl, 
že všechny týmy budou hrát stejným systémem a stejnou strategií. Byť se měnili trenéři, hráči 
i šéfové klubu, fi lozofi e zůstala stejná. Díky stejnému hernímu stylu všech týmů je jednodušší 
začlenění nového hráče. V  posledních pěti letech byli vyhlášeni mezi třemi nejlepšími hráči 
světa vždy někdo z trojice Messi, Xavi, Iniesta. Všichni prošli La Masia. V klubu je velký důraz 
kladen na vzdělání a hodnoty. Nesnaží se vychovat jen fotbalisty a vštěpují hráčům, že je nor-
mální se nestát fotbalistou, musí být schopní se věnovat i jiným aktivitám. Snaží se pro hráče 
vytvořit přátelskou, rodinnou atmosféru. V La Masia mají čtyři pilíře: fotbal, škola, rodina, přá-
telství a všechny jsou stejně důležité, prohlásil také Sanchéz. V akademii je ubytováno okolo 
70 sportovců, většinou fotbalistů, ale i basketbalistů, házenkářů. Při zjišťování všech informací 
o kultuře a fenoménu jménem FC Barcelona, za pravdu dostává heslo „Més que un club = více 
než klub“. Náplň tréninkové jednotky je podobná všem týmům s rozdílnou náročností, počet 
hráčů, velikost hřiště, počet dotyků. Coerver coaching se používá i zde. Základem samozřejmě 
je precizní technika se specifi ckým herním stylem, založeném na rychlých přihrávkách a držení 
míče. Proto následující část není zaměřena speciálně na věková období hráčů, ale obecnou vzdě-
lávací kulturu jednotnou pro akademii FC Barcelony. 

FC Barcelona – „tajemství“ fenomenálních výkonů

Není přitom dílem náhody, že by k sobě svedla spoluhráče, kteří si umí přihrát i poslepu. 
Právě naopak. Úspěchy Katalánců jsou výsledkem ojedinělé dlouhodobé koncepce klubu.

Organizace klubu

Sportovní část 
  Profi .
  Vzdělávání mládeže (La Masia, lékařské, psychologické /např. pomoc při adaptaci v pro-
středí/ metodologické a pedagogické zajištění).
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Týmy 

Věk / počet družstev / hráčů /trenérů / tréninků / hráčů v utkání 
 7–8 / 1 / 10+2 / 2 / 3 / 7
 8–9 / 2 / 10+2 / 4 / 3 / 7
 9–10 / 2 / 10+2 / 4 / 3 / 7
 10–11 / 2 / 10+2 / 4 / 3 / 7
 11–12 / 2 / 10+2 / 4 / 3 / 7
 12–14 / 2 / 18+2 / 4 / 3–4 / 11
 14–16 / 2 / 18+2 / 4 / 4 / 11
 16–18 / 2 / 18+2 / 4 / 5 / 11

Zajímavost
  Utkání 4 × 15 minut – střídání jen v přestávce, když trenér nevystřídá všechny hráče, tým 
prohrál

Trenéři
  Od kategorie 7–8 profi . 
  Organizace dne – začátek 10:00 schůzkou, dále práce v klubu, 19:00 – 20:30 všechny tré-
ninky, víkend utkání a vyhledávání talentů. 

  Profi l (vzdělání, znalost motoriky dětí, umí předávat hodnoty, akceptuje hodnoty, které 
chce předávat FCB, jsou dále vzděláváni, aby mohli dál předávat). 

Koordinátoři 
  Hodně komunikace a informace pro rodiče. 

Věkové členění hráčů v týmech
  Do 16 let respektují věk v rámci týmů (může se stát výjimka, ale zřídka).
  Od 16 let se mohou posouvat vyzrálí hráči (např. Messi posunut, Iniesta a Xavi postupo-
vali postupně a dodržovali věk.

  Věkové omezení pro hráče „B“ týmu 23 let, jen pro hráče, kteří v krátké době mají mož-
nost naskočit do „A“ týmu.

Vzdělávání trenérů v klubu
  Vzdělávání metodologické sekce (motto pro trenéry hráčů 7–12 let: hráči jsou moc malí, 
aby se na nich něco zkoušelo!!!).

  Otevřenost mezi trenéry U7 až „A“tým
  Schůzky trenérů 1 × 14 dní U7 až „B“ tým (motto: pracovat pro hráče, aby byli nejlepší).

V průběhu školícího procesu
  Proces přirozeného výběru = odchody × příchody.
  Zdravotní dokumentace při vstupu podrobná lékařská prohlídka, aby nedošlo k vážným 
problémům, v 16 letech podrobná prohlídka (svaly, kostra, funkční, atd.). 
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  Cíl klubu, aby v základní sestavě nastupovala alespoň polovina vlastních odchovanců, mezi 
evropskými velkokluby nevídaný. „Při výběru nových posil se budeme vždycky dívat nej-
dříve do řad vlastních mládežnických týmů“, řekl sportovní ředitel Andoni Zubizarreta. 

LA MASIA – cca 52 hráčů, nejmladší 13 let, vyšší kategorie více hráčů
Barcelonský a španělský fotbal sbírají poháry díky malé farmě postavené v roce 1702, která 

stojí ve stínu slavného stadionu Nou Camp. Ve svých třinácti letech zde začal systematicky 
„studovat fotbal“ Lionel Messi a s ním tu ve fotbalovém internátu žilo dalších sedm fotbalis-
tů z dnešní základní jedenáctky Barcelony.

Tři nejlepší hráči planety za rok 2010 – Lionel Messi, Xavi Hernándéz a Andrés Iniesta – pro-
šli fotbalovou akademií La Masia a „Barca“ za jejich nákup nemusela utratit ani euro. 

Filozofi e výchovy = vštěpování hodnot hráčům (respekt, kamarádství, vzájemné pomoci)

Zdravý charakter na prvním místě 
Pospolitá atmosféra ve španělském týmu se nevytvořila sama. Je dílem cílevědomé výcho-

vy hráčů k  lidskosti, pokoře, sounáležitosti, nesobeckosti. Pověstná mládežnická akademie 
Barcelony se řídí krédem: Práce a rodina. Talentovaní mladíci sice mají kolem sebe perfektní 
servis a štáb trenérů, fyzioterapeutů, psychologů, který jim je k dispozici čtyřiadvacet hodin 
denně, zároveň je však po nich požadována tvrdá práce, kázeň a vzájemný respekt. 
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Vzdělání ve fotbalové akademii se přitom neomezuje jen na sport: silná osobnost a inteligen-
ce jsou v době stále komplikovanějších herních strategií pro špičkové fotbalisty čím dál víc dů-
ležitější. Zvláště oba španělští záložníci Xavi a Iniesta nebyli výjimečnými talenty, v elitní hráče 
vyrostli až díky dlouhodobé výchově. 

  Důležitá součást „zlepšovat“ člověka.
  Cílem není jen vytvářet fotbalisty = odlišnost FCB.
  I normální je nestát se fotbalistou.
  Hráč musí nasát hodnoty, které chce klub předat.
  Proces zaměřen na prostředí akademické (školní), sportovní, vztahy a vzájemné propojení.
  Sounáležitost s klubem = FCB ikona Katalánska.
  Pilíře internátu: sport (fotbal), vzdělávání (škola), rodina (v duchu i principy v La Masii), 
přátelství, vychovávat znamená pomáhat, na internátě 24 hodin k dispozici dospělý.

  Výživa: hledají způsob jak dostat všechny potřebné složky stravy ke správné výživě a do-
mácí stravou. 

  Všichni hráči FCB se učí Španělsky a Katalánsky.
  Mladší hráče vozí autobus do školy.
  Na internátě „doučování“ nebo náhradu za trénink.

  Hráči 17 – 19 let individuální učitele – skloubit trénink a školu – dochází učitelé do inter-
nátu – rozhodně hráči ve škole nezaostávají.
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Metodologie = jak učit fotbal

Úspěch vyžaduje jasnou strategii rozvoje talentu a trpělivost, odhodlání sledovat více než 
krátkodobé cíle. Inteligentní investice do  talentu mohou v dlouhodobém horizontu vytvořit 
jedinečnou konkurenční výhodu. Promyšlená práce s mladými chlapci, ale není jen výhodnou 
ekonomickou strategií – je to součást identity klubu. „V mládežnických týmech trenérům ne-
šlo o výsledky, ale o to, abychom se zlepšovali. Jako fotbalisti i jako lidi“, líčil v jednom z roz-
hovorů Lionel Messi.

Co děláme v  klubu FCB? My děláme to, co si myslíme, že slouží ke  zlepšování hráčů. 
Flexibilita přístupu k tréninku (členění, čas, opakování), využití různé didaktické technologie.

1 část – Rozcvičení – „zahřívací část“ = zaměřeno na technické a koordinační cvičení
Hodně přihrávek ve  cvičeních, kontrola, držení míče. Dále přidávat „nabalit“ další prvky 

volby řešení, rozhodování hráčů = přidat obránce, určit si směr přihrávky, nezůstat stát po při-
hrávce atd., protože v utkání není situace, která by závisela jen na technice, protože je tam vliv 
dalších faktorů.

Vlastnosti:
  Hráč musí chápat, že kontrola míče je důležitá pro naši hru.
  Připravit hráče na různé (proměnlivost) situace, komplexnost, řešení levá × pravá strana.
  Dělat to na vysoké úrovni = kvalita provedení = je lépe 3× správně než 150× špatně.

Důležité = požadavek (zaměření) trenéra na konkrétní cíl. Stanovit si co chci zlepšit.

 

 

 



32

2 část – Hlavní = zaměřeno na Rondos („baga“) a poziční hry = jsou obsahem 99% tréninků

Rondos a poziční hry je způsob jak dosáhnout cíle = důležitá součást TJ = je tam „všechno“ 
co je v utkání. 

  Spoluhráč, obránce, tlak /čas a prostor/, neustálý pohyb, dynamické nástupy, řešení držení 
míče, řešení způsobu získání míče. 

  V těchto MOF chybí „gól“ co s tím? Hra FCB založena na držení míče.
  Některé týmy trénují jinak, než hrají, my se snažíme trénovat, jak chceme hrát. (pozn. V. 
Ježek – „jak trénuješ, tak hraješ“.)

  Týmy mají různé styly hry – nemůžeme říct, že hrají horší fotbal, ale jen mají jiný styl hry.
  Snaha o nejrychlejší provedení hry, protože takové to bude v utkání.
  Snaha o racionální obsazení hřiště.
  Postupné přibližování k hráčským postům v MOF.
  Rondos a poziční hry součástí tréninků už od kategorie U7.
  99% TJ všech týmů obsahuje utkání (různé formy, podle záměru vkládat různé prvky 
do PH – počty, prostor, atd.) se 100% dodržováním herního stylu.

 

Vložené kombinace se zakončením – bez obránce, s obráncem.
  Analytická cvičení = trenér co, kdy, jak (analytický způsob).
  Kondiční příprava.
  Do U16 nikdy není hlavním cílem žádné MOF, jen když má konkrétní hráč problém.
  Neděláme cvičení bez míče – stálá přítomnost míče.
  Od 16 let se dělají cvičení, která pomáhají, aby hráči byli v kondici a mohli hrát fotbal.
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Do šestnácti let je trenéři netrápili posilovnou, dlouhými běhy a vojenským drilem, kte-
rý panuje ve většině sportovních „učilišť“. Učili se jediné = co nejlépe pracovat s míčem, 
driblovat, rychle útočit a hlavně přihrávat na krátké vzdálenosti, a to v tempu, ze kterého se 
soupeřům zatočí hlava.

Hra s míčem od začátku.
Všechny týmy FC Barcelona využívají maximum hrací doby ke hře s míčem. Hrají hodně 

do šířky hřiště, ale především se všichni hráči snaží zaujmout své trenérem určené prostory už 
na soupeřově polovině hřiště. Jedná se o určitý způsob presinku. Všichni hráči jsou technicky 
velmi dobře vybaveni, míč mají ve svém držení, pohybují se bezpečně po celém hřišti, realizují 
nespočet přihrávek na malém prostoru a hospodaří tak s časem a navíc tím eliminují případné 
nebezpečí soupeře. Vzhledem k velmi aktivní hře na soupeřově polovině jsou po ztrátě míče 
hráči nabádáni k okamžitému vytvoření tlaku za účelem získání jej zpět. Nejlepší obrana je 
útok. Tak toto rčení je cílem fi losofi e fotbalové akademie FC Barcelona La Masia. Výsledky 
utkání nejsou tím rozhodujícím, i když téměř nevyhnutelně stanovaná hlavní motivace je právě 
zmiňované vítězství.

,,RONDO“ neboli ,,BAGO“ – malý prostor, spousta rozmanitosti.
Velikost hracího pole je obvykle asi 8 × 8 metrů. Velmi úzký prostor, kde je soupeř často pou-

ze na jeden metr od vás. Důvod tak malého prostoru spočívá v tom, že cílem je rychlá reakce 
na  blízkost soupeřova ataku, hráč musí jednat efektivně. Samozřejmostí jsou různé varianty 
,,rondos“ např. 4–1, 5–2, 7–2 a pod.. Další cvičení jsou různé herní situace, kombinace s míčem 
a herní cvičení se zakončením (střelba). Dále pak hra s brankáři. Vše je nakonec zakončeno 
hrou v rozestavení hráčů 4–3–3 a to i při nižším počtu hráčů než je 11 : 11.
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Tréninkové formy žákovských kategorií

Žákovská kategorie U10/U11

Kombinace, střelba
Organizace a průběh: 

    Cvičení pro 10 hráčů, z nichž 2 popřípadě 
4 jsou bránícími, cvičení zahajuje trenér ze 
středu hřiště na připraveného hráče č. 7, 
hráč 7 míč přebírá do směru běhu a v daný 
okamžik proti němu vyráží obránce, hráč 7 
volí narážečku s hráčem 8, který se uvolňuje 
od obránce nebo souboj 1 na 1 se zakončením, 
střídají se vždy cvičení z levé a pravé strany.

Trenér vyhodnocuje: 
    Tlak bránících hráčů, zpracování přihrávky 
nabíhajících hráčů (technika), dynamika 
vedení míče a schopnost řešení vzniklé herní 
situace, zakončení útočícího hráče.

Žákovská kategorie U12/U13

Herní situace – získej (,,ulov si“ míč)
Organizace a průběh: 

    2 týmy A + B, všichni hráči týmu A jsou 
s míčem u nohy v pohybu v pokutovém území, 
na signál trenéra hráči B týmu se snaží zabránit 
hráči z A týmu dovoleným způsobem (čisté 
odebrání míče soupeři) průchodu na druhou 
stranu. Jakmile hráč z A týmu přijde o míč, 
může pomoci svému spoluhráči ve hře 2 : 1 
a bezpečně se tak dostat ven z pokutového 
území. 

Trenér vyhodnocuje:
    sleduje práci s míčem každého hráče, po ztrátě 
okamžitá nabídka spoluhráči, vhodné řešení 
vzniklé situace 2 : 1, využití max. hrací plochy 
(do hloubky, do šířky), cvičení realizovat 
v maximální rychlosti a nejvyšší agresivitou, 
sledovat, který z týmů má míč déle pod 
kontrolou.
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Kombinace se zakončením
Organizace a průběh: 

    herní prostor ve tvaru obdélníku o rozměrech 
šířky pokutového území a délky 40 m, 
průpravná hra 6 na 6, v pokutovém území 
jen 2 brankáři, jeden chytá v brance, druhý 
se pohybuje jako brankář házené, tým B 
(bránící/červení) se nesmí při bránění dostat 
do prostoru pokutového území, brání tedy 
před tímto územím, tým A / útočící / jsou 
na pozicích 6, 7, 8, 9, 10 a 11, tým B / bránící 
/ jsou na pozicích 3, 4, 6, 8, 9 a 10. Průpravná 
hra 6 na 6, tým A se pokouší pomocí krátkých 
přihrávek a kombinací v neustálém pohybu 
dostat až k zakončení různými způsoby: 
středem krátké přihrávky, po stranách, dlouhé 
míče za obranu, křižné přihrávky apod..

Žákovská kategorie U14/U15

Herní situace – průpravná hra 6 na 4 se čtyřmi týmy
Organizace a průběh: 

    2 vyznačené čtverce o rozměru 15 × 15 m 
ve vzdálenosti 10 m od sebe, HC pro 16 hráčů 
rozdělených do 4 týmů, tým A je bránící 
družstvo ve čtverci č. 1, tým B a C obsadí 
vždy po dvou hráčích dvě protilehlé strany 
čtverců (pole 1 a pole 2), 4 hráči ze zbývajícího 
družstva D se postaví tak, že 2 hráči obsadí 
poslední volné strany hracího pole č. 1 
a dva poslední hráči D týmu zaujmou pozici 
ve vymezeném prostoru 10 m mezi dvěma 
hracími čtverci, v herním poli 1 hrají 6 na 4 
(tým A uvnitř pole brání). Po určitém počtu 
nahrávek se hra přesouvá na hrací pole 2 
s tím, že se mění jednotlivé pozice týmů (tým 
C spolu s týmem D hrají proti týmu A, který 
předtím útočil). 

Trenér vyhodnocuje:
    využití prostorů herního pole, sledovat pohyb 
útočících hráčů, týmovou spolupráci, řešení 
herních situací.
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Dorostenecká kategorie U16/U17

Herní situace – průpravná hra 7 na 7 + 4 hráči
Organizace a průběh: 

    Herní prostor ve tvaru obdélníku o rozměrech 
25 × 30 m. Dva týmy po 7 hráčích proti sobě + 
4 neutrální hráči (z toho 2 brankáři), 7 hráčů 
s týmu A, kteří spolu se 4 neutrálními hrají 
proti sedmi hráčům týmu B, mají za úkol 
držet šířkové a hloubkové parametry hry, 
vzniká tudíž herní situace 11 na 7 v prostoru 
30 × 25 m, po ztrátě míče se role obou družstev 
vymění (B + neutrální proti týmu A).

Trenér vyhodnocuje:
    včasné přenášení těžiště hry, spolupráci všech 
jedenácti útočících hráčů, řešení šířkových 
a hloubkových parametrů hry, činnost 
bránícího týmu, stlačování prostorů, kde je 
míč a snahu bránícího týmu o vytváření tlaku 
s nejvyšší intenzitou.

Jak se díváme na rozestavení hráčů?
  Není tak důležité, jak jsou rozestaveni, ale styl.
  4 – 3 – 3 = nám umožňuje neustálé prostorové vazby (trojúhelníky).
  Pro lepší orientaci hráčů – číselné rozdělení pozic.

Aspekty ofenzivní.
  Cíl držení míče a hrát určitou rychlostí.
  Šířka a hloubka co největší.
  Obvykle to nastavují křídelní hráči (KO, KÚ).
  K ofenzivním aspektům patří i  znovuzískání míče („represink“) – po ztrátě = vydat se 
dopředu ho získat, když získáme = „o krok ustoupíme“ = vytvořit prostor.

  Od U8 nutí hráče, aby hráli konstruktivně (neodkopávat míče) i za cenu ztráty a ohrožení 
branky.

Aspekty defenzivní.
  Když se nepodaří zisk do cca 2 – 3s., řeší se jak zorganizovat obranu pro zisk míče.
  Cíl = zisk míče co nejdříve a co nejblíže soupeřově brance = předpoklad spolupráce linií 
co nejblíže.

Aspekty trenér vs. hráč.

  Důležité, aby hráči byli schopni přijímat veškeré aspekty hry = komunikovat s hráči = 
vzájemné ovlivňování.
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  Nikdy nediskutujeme o maximálním nasazení.
  Koncepce „obětování pro tým“ = zcela samozřejmé.

Aspekty tréninkového procesu a hry.

  Důležitost THV vs. IHV – v žádné kategorii = hráč na prvním místě = když se zlepšuje 
hráč – zlepšuje se tým, ale ve všech kategoriích se díváme, jak se hráč chová k týmu. Řeší 
se, proč to hráč nedokázal, proč hrál špatně, proč se mu nedařilo = to souvisí s  prací 
trenéra = co jim schází, co musí zlepšit, uvědomit si, jaké problémy má jednotlivý hráč, co 
nefunguje v TP.

  Všeobecná motorická příprava hráčů – snaha o realizaci pohybové variability ve speci-
fi ckých podmínkách fotbalu, aby podněty směřovaly do specifi čnosti „fotbalového pro-
středí“.

  Trenér u věkové kategorie – ideál specialista na věkovou kategorii.
  Poziční hry rukama – NE, když není záměrem zábava. 
  Specifi čnost vs. nespecifi čnost v TP – 100% specifi čnosti jen hrát utkání, v TP cca 85% 
specifi ckých prostředků v přípravě, kondice – v herním prostředí – specifi čnost a celist-
vost.

  Taktika u mládeže – jen obecné instrukce, u „A“ týmu FCB stejná koncepce např. pro 
zisk, ale hráč to může řešit různě (rychlostí, předvídáním situace, atd.).

  Video a mládež – do U15 trenéři samostatně (ukázat co je dobře, co je špatně, co se dá 
zlepšit), vyšší kategorie BTV.

  Systém, posloupnost vývoj rondos a pozičních her – nemáme omezení, máme zájem 
o zajištění variability (každá skupina je jiná, zvládne něco jiného), omezeno jen složitostí 
(hráči – spoluhráči vs. soupeř, prostor – velikost hřiště, doteky).

  Kdo vyvíjí strategii – byla určena cca před 18 lety – J. Cruyff  a je neměnná s prezidenty a 
trenéry v klubu.

Strategii v Barceloně zavedl Holanďan Johan Cruyff , zavedl v ní systém práce s mládeží, který 
už byl předtím rozvinut v domovském Ajaxu Amsterdam. Od jeho trenérských let se totiž Barca 
od svých soupeřů liší útočným herním stylem, jehož prvořadým cílem je nepustit soupeře vů-
bec k míči. „Myslím, že to, aby jejich mužstva bavila diváky, patří k základním povinnostem 
trenéra. Velké týmy, jako jsou Chelsea nebo Barcelona, nemůže zajímat jen výsledek“, tvrdí 
Cruyff , který tým Barcelony trénoval do  roku 1996 – jeho kapitánem byl tehdy dnešní kouč 
Katalánců Guardiola. 
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„Špičkové kluby nemají zodpovědnost jen za sebe, ale vůči fotbalu jako takovému“. 

Fotbal jako královská hra: „fotbal se hraje hlavou, ne svaly“. Johan Cruyff 

Johan Cruyff , holandský brilantní hráč 70. let, který se stal evropským fotbalistou v letech 
1971, 1973, 1974, je dodnes považován za otce španělského ofenzivního fotbalu. Jako trenér FC 
Barcelona působil od roku 1988 až do roku 1995. Filosofi í fotbalu dle Cruyff a „nejlepší obrana 
je držení míče“. Trénink se skládal z velmi náročné práce zaměřené na vynikající individuální 
ovládání míče. Opustil zaběhlé standardní cvičení a klasické bránění a místo toho zavedl jed-
noduchá situační řešení ve formě 4 na 4 + 2 na polovině pokutového území. Pracoval na kvalitě 
přihrávek na malém prostoru a zaměřoval se na vyvíjení tlaku na hráče s míčem. „Vždycky to 
bylo o vítězství v souboji o míč“. Celý tým útočil a zároveň i bránil. Po ztrátě míče okamžitě 
napadat soupeře, rychle přejít do útoku a donutit soupeře k chybám. Když Cruyff  převzal FC 
Barcelona, tým hrál v rozestavení 4–4–2, zavedl rozestavení 4–3–3 a později přešel na systém 
3–4–3. Tyto způsoby rozestavení byly na tu dobu revoluční. Cruyff  měl zvláštní nároky i na 
brankáře. Nutil je ve hře více zapojovat hru nohou, než jen stát v brance. Krátce po svém příjez-
du v roce 1988 začal reformu „fotbalového vzdělávání“. Tréninky formou her na malém prostoru 
byly nejlepší průpravou pro zdokonalování techniky a myšlení, protože to nutí hráče k rychlé-
mu rozhodování. Celé je to o vynalézavosti, obratnosti, přehledu, rozhodnutí – nezbytné kroky 
k ovládání přihrávek, kontroly míče apod..

„Všichni koučové příliš mnoho mluví o nutnosti hodně běhat. Říkám, že není nutné moc 
běhat. Fotbal se hraje hlavou. Potřebujete být na správném místě ve správném okamžiku, ani 
ne příliš brzy, ani ne příliš pozdě.“

* Komentář: velmi jednoduše a přesvědčivě se zde říká, že percepce (čtení herní situace) a ná-
sledné neustálé rozhodování předchází pohybové realizaci každé herní činnosti. Položte si vedle 
těchto myšlenek heslo „nejdříve technika, pak taktika“ a uvažujte, k čemu se přiklonit. Možný 
závěr pro praxi: začínat v jednoduchých, ale proměnlivých herních podmínkách, umožňu-
jících poznávat podstatu fotbalu (to však platí pro všechny brankové či invazní sportovní 
hry) a účel každé individuální činnosti, přecházet do podmínek, umožňujících koncentraci 
na pohybové provedení a znovu se vracet do proměnlivých situačních podmínek v herních 
cvičeních a průpravných hrách.
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Metodický materiál pro tréninkový proces

Kontrola míče pod tlakem
Zaměření: rychlé převzetí a zakončení střelbou.
Organizace: dva obránci a jeden útočník.
Průběh: po přihrávce obránce útočníkovi, vybíhají 
oba jej atakovat. Přihrávající pouze kříží cestu, 
aby byl prostor pro kličku zakončovatele, zadní 
obránce se snaží zabránit vstřelení gólu. Úkolem 
útočníka je rychlé zpracování a zakončení. 
Varianty: různé přihrávky od spoluhráče, 
například vysoký míč, prudký, směřující na prsa a 
další.

Držení míče
Zaměření: držení míče pod tlakem.
Organizace: dva týmy po čtyřech hráčích, každý 
tým má svou polovinu hřiště.
Průběh: tým si přihrává mezi sebou proti jednomu 
obránci, pokud se jim podaří pět přihrávek, na 
pomoc přichází druhý obránce a vzniká situace 
4:2. Pokud kombinující tým zkazí přihrávku, 
bránící hráči přechází kombinovat na svou 
polovinu a role jsou vyměněny. Jeden z původně 
útočících hráčů začíná bránit.

Trianglový cíl
Zaměření: kombinace přihrávek, výběr místa.
Organizace: dva čtyřčlenné týmy.
Průběh: jeden tým brání trojúhelníkový cíl 
a jeden tým brání čtyři branky. Tým, který brání 
trojúhelník, musí jmenovat brankáře, zatímco 
ostatní tři hráči se snaží presovat a získat míč.



40

10 útoků
Zaměření: fi nální přihrávky.
Organizace: čtyřčlenný tým a dvě dvojice, 
hřiště rozděleno na dvě útočné zóny a zónu kde 
kombinují pouze útočníci. Útočníci mají deset po 
sobě jdoucích šancí vstřelit branku, na obě branky 
pět útoků. Cílem je vstřelit co nejvíce gólů, po 
deseti útocích se role vymění.
Průběh: jeden tým jako útočící, druhý bránící. 

Rondos I
Zaměření: kombinace přihrávek při držení míče.
Organizace: 6 + 1:3 hráči, hřiště o velikosti 20 × 25 m. 
Průběh: hráči na krajích hřiště kombinují 
společně s hráčem uvnitř pole. Tři hráči 
napadají kombinaci a při zisku míče kombinuji 
proti jednomu obránci. Vnější hráči se mohou 
pohybovat po celé délce stran, kde se nachází.

Zakončení I
Zaměření: výběr místa při zakončení.
Organizace: dva útočníci a obránce.
Průběh: obránce přihrává útočníkovi, který 
převezme míč do vymezeného prostoru a druhým 
dotekem přihrává daným způsobem útočníkovi. 
Ten ji převezme a přihrává na zakončujícího 
útočníka, který se musí vyhnout obránci, který se 
jej snaží zbrzdit pohybem. Vzhledem k tomu, že 
statisticky nejvíce gólů padá po prvním doteku 
mezi malým pokutovým územím a značkou 
pokutového kopu, je žádoucí přihrávat míče do 
tohoto prostoru.
Varianty: různé způsoby přihrávky (vzduchem, po 
zemi, prudké apod.)
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Zakončení II
Zaměření: zakončení střelbou, přihrávky, herní 
situace 1:1.
Organizace: útočník, obránce.
Průběh: hráč (brankář) v malém pokutovém 
území přihrává hráči na hranici velkého 
pokutového území, který nabíhá od jednoho 
kuželu k druhému a vrací ji zpět. Přihrávka 
následně směřuje na hráče vně pokutového 
území, který začíná u opačného kužele a nabíhá 
k druhému. Převezme přihrávku a následuje HS 
1:1 a následné zakončení.
Varianty: různé typy přihrávek a zpracování

Rondos II
Zaměření: kombinace přihrávek při držení míče.
Organizace: ve velkém herním poli 20 × 25 m je 
vyznačeno malé pole o velikosti 8 × 10 m. Dva 
červení hráči jsou ve vnitřním poli, 4 červení 
na vnějších rozích velkého pole a 4 bílí hráči 
jsou na postranních čarách vnitřního pole. 
HC 4 proti 2 v malém herním poli. Průběh: 
vnější čtyři červení hráči si přihrávají prvním 
dotykem po směru nebo proti směru hodinových 
ručiček. Když červení, kteří hrají uvnitř malého 
pole, získají míč, hrají 6 proti 4 ve velkém poli. 
Vnější tým červených má dva úkoly, a to přesné 
přihrávky a pečlivě sledovat HC 4 na 2. Úkolem 
bílých je napadat kompaktně jako skupina, ne 
jako jednotlivci.

Manéž s přihrávkami
Zaměření: přihrávky, uvolnění od obránce.
Organizace: skupina hráčů s míčem, dva hráči 
u met.
Průběh: zdokonalování přihrávek a uvolnění od 
obránce. Hráč přihrává bližšímu spoluhráči, který 
se uvolňuje od kužele a přihrává zpět do běhu. 
Následuje přihrávka na třetího hráče, který také 
odskakuje od kužele a přebírá daným způsobem.
Varianty: různé typy přihrávek, levou nebo 
pravou nohou, prudká, vzduchem.
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Německá vize.
V roce 1996 a 1997 se sice Němci stali mistry Evropy a Borussia Dortmund se Schalke 04 

vyhráli Ligu mistrů a Pohár UEFA, ale tamní svaz pomalu zaznamenával nedostatek kvalitních 
mladých hráčů. Nepřicházely dotace na  specializované sportovní školy pro mladé sportovce, 
ale nově bohaté kluby z nabytých peněz z Ligy mistrů, televizních práv, zdvojnásobily počet 
cizinců v Bundeslize. V roce 1992 to bylo 17 %, po pěti letech, v  roce 1997 již 34 % a v  roce 
2000 dokonce 50 %. Odrazem stavu byla naturalizace hráčů do reprezentace. Zlom nastal v roce 
1998, kdy Němci vypadli s Chorvaty ve čtvrtfi nále mistrovství světa, a tamní fotbalová asoci-
ace si uvědomila, že musí udělat nějakou změnu. Prvním krokem v květnu 1999 se stalo, že 
viceprezident německé asociace, manažeři Bayernu Mnichov, Leverkusenu a ředitel pro rozvoj 
mládeže představili novou koncepci pro výchovu nových talentovaných fotbalistů. Po celé zemi 
vybudovali 121 národních talent center pro deseti až sedmnáctileté hráče. Každé centrum bude 
zaměstnávat dvojici trenérů na plný úvazek s náklady 15 600 000 dolarů po dobu pěti let, což 
mimochodem v přepočtu na kurz dolaru vůči koruně v roce 1999 čítá v průměru 37 tisíc korun 
měsíčně na jednoho trenéra. Druhým krokem byl požadavek k vybudování mládežnických aka-
demií všech účastníků první a druhé bundesligy. (http://sportsillustrated.cnn.com/2010/soccer/
world-cup-2010/writers/rap). K reprezentaci nastoupil Jürgen Klinsmann a nastavil zcela nová 
pravidla. Představil individuální fi tness režim předložený americkými specialisty. Klinsmana 
nahrazuje asistent Löw a pokračuje v nastoleném režimu. V sestavách se objevují Özil, Khedira, 
Müller a ne náhodou úspěšný tým je nemladším od roku 1934. V posledních letech Německo 
vyhrálo mistrovství Evropy U 17, U 19, U 21. 

3.3 Koncept výchovy mládeže v Německu

Informace jsou převzaty z internetových stránek německého fotbalového svazu (www.dfb .de).

Koncept výchovy U7
První dojmy ze zkoušení nového sportu většinou rozhodnou, zda dítě zůstane u fotbalu. Aby 

pokračovalo s nadšením, je potřeba mu nabídnout pestrou a zajímavou formu tréninků a vybu-
dovat dlouhodobý a klidný vývoj. 

Cíle výchovy:
  Celistvý rozvoj dětí prostřednictvím různých pohybových úkolů, pro všeobecný rozvoj. 
  Různorodé pohybové hry. 
  Seznámení s jednoduchými pravidly – soupeř, spoluhráč, hřiště.

Metodicko – organizační formy:
  Tvořit menší skupiny pro pohybové aktivity.
  Vytvářet nadšení pro pohyb a hry dětí.
  Jednoduché motorické úkoly, jednoduchá pravidla.
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Moduly v tréninkovém procesu U 7 (www.dfb .de). 

Snadný běh a pohyb:
  Variace běhů, skoků, poskoků.
  Pohybové úlohy s tyčemi, kužely, lavičkami.
  Pohybové hry s honičkami.

Jednoduché úkoly s míčem:
  Malé motivační hry a úkoly s míčem – převalování, chytání, zastavení.
  Jednoduché koordinační úkoly s míčem.
  Driblování kolem různých překážek.
  Jednoduché „střelecké“ úkoly na různé cíle.

Malé hry s míčem:
  „Bago“ (čtyři hráči si přihrávají tak, aby hráč vprostřed míč nezískal) 4:1, s různými obmě-
nami.

  Házení míčem na různé cíle.
  Přihrávky na cíl.

Malá fotbalová utkání:
  Variace utkání s pokyny dát gól a naopak mu i zabránit.
  Hry na různé cíle jako jsou krabice, lavice.
  Malé fotbalové turnaje.

Koncept výchovy U8 a U9
„Fotbalová výchova“, kdy děti jdou do  školy, je nastavena tak, aby se co nejvíce podobala 

„uličnímu fotbalu“, aby se děti naučily co nejvíce ovládat míč v podmínkách hry a koordinovaly 
pohyb těla.

Cíle výchovy:
  Radost z fotbalu.
  Naučit se hrát fotbal v malých utkáních – nedbáno na výsledek, malý počet hráčů – po-
uliční fotbal.

  Hravé poznání základní techniky – driblování, přihrávky, kontrola míče.
  Motivovat děti k pohybu pestrými sportovními aktivitami.
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Metodicko – organizační formy:
  Malé skupiny hrají na malých hřištích, ale produkují hodně aktivity.
  Hodně kontaktů s míčem a řešení situací 1:1.
  Podporovat kreativitu a nadšení pro hru.
  Ukazovat dětem správný způsob provedení – demonstrace.
  Trpělivost, nepracovat pod tlakem, být vzorem pro děti.

Moduly v tréninkovém procesu U8 aU9 (www.dfb .de) 

Kultivace běhu a pohybu:
  Běhy a hry (honičky).
  Pohybové hry s tyčemi, kužely, lavičky, kruhy, apod..
  Stabilita těla při změnách směru (nepadat).

Všestranné schopnosti a hry s míčem:
  Úkoly s různými velikosti míčů (tenisové, měkké molitanové míče). 
  Úkoly související s koordinací. 
  Úkoly pro dva nebo tři hráče.
  Míčové hry s krátkou dobou trvání.

 Hravé osvojování základních technik:
  Úkoly a soutěže na manipulaci s míčem, kdy prochází hráč brankami nebo vymezeným 
územím.

  Úkoly a soutěže na driblování s míčem s následným zakončením.

Volné fotbalové utkání v malých týmech:
  3:2 + brankář nebo bez brankáře na dvě branky.
  Hry v malých týmech na dvě, tři, čtyři branky.
  Hra na různé cíle jako jsou lavice, mety, tyče.
  Malé fotbalové turnaje.

Koncept výchovy U10 a U11
Ve  vzdělávání dominují MOF v  malých skupinách, malých formách průpravných her. 

Zaměření na správné zvládnutí techniky.

Cíle výchovy:
  Naučit se hrát v malých formách průpravných her – ne dbát na výsledek, malý počet hráčů 
– „pouliční fotbal“.
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  „Fotbalové“ dovednosti a rychlý pohyb s míčem.
  Náročnější technika s ovládáním oběma nohama.
  Taktické zásady pro prostorovou orientaci v malých formách PH.
  Rozvoj individualit, naučit vítězit i prohrát.

Metodicko – organizační formy:
  Zlepšovat postupně detaily v hráčských dovednostech.
  Uspořádat trénink tak, aby se zapojili všichni hráči, s možností co nejvíce kontaktů s mí-
čem (zlepšení techniky).

  Korekce špatných návyků.
  Jít jako trenér příkladem.

Moduly v tréninkovém procesu U10 a U11 (www.dfb .de) 

Sportovní všestrannost:
  Informace o dalších sportovních hrách, využití například na soustředěních.
  Další sportovní aktivity, jako je plavání, gymnastika, apod..
  Rytmus, orientace a rovnovážná cvičení.
  Koordinační a silová (úpolová) cvičení (zejména v hale).

Všestranné fotbalové dovednosti a hry s míčem:
  Koordinační úkoly s míčem – individuálně, ve dvojicích, ve trojicích.
  Úkoly s jedním nebo dvěma míči.
  Dovednostní úkoly o stěnu v hale s míčem – samostatně, ve dvojicích.
  Žonglování.

Cvičení techniky s míčem:
  Úkoly a soutěže na driblování s míčem, kdy prochází hráč brankami a vymezeným územím 
(využití barev).

  Střely na branku po vedení míče v dynamickém provedení.
  Střely na branku po kombinaci.

Fotbalové utkání v malých týmech:
  Od 1:1 po 7:7 (i formou turnaje).
  Průpravné hry s jednoduchými pravidly, postupně přidávat obměny a cíle, jak dosáhnout 
gólu či bodu.

  Hry s početní převahou – 4:3, 4:2.
  Průpravné hry s neutrálními hráči (žolíky).
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Koncept výchovy U12 a U13
Podle německého svazu, by od tohoto věku měl začít systematický fotbalový vývoj, protože 

tento věk (období) je zlatým věkem učení. 

Cíle výchovy:
  Kreativita, samostatné rozhodování.
  Systematický trénink techniky.
  Učení taktických základů pro hru ve skupině.
  Učení základních taktických úkolů v obranné a útočné fázi.
  Podpora individuální (samostatné) iniciativy řešení situace.
  Důležitost učení.

Metodicko – organizační formy:
  Zdokonalovat techniku v PC s důrazem na detaily.
  Rozmanitost forem průpravných her.
  Do průpravných her zařadit podmínku, například hra na dva doteky, po ztrátě míče se 
vrátit na určené místo, apod..

  Skupinové tréninky.
  Intenzivní komunikace s hráči.

Moduly v tréninkovém procesu U12 a U13 (www.dfb .de)

Základní prvky fi tness:
  Komplexní rozvoj za pomocí průpravných her.
  Cvičení na podporu koordinace běhu a kultivace pohybu.
  Rozvoj celkové tělesné stability.

Systematický rozvoj dovedností:
  Rychlá práce nohou s i bez míče.
  Systematický trénink techniky.
  Individuální zdokonalování techniky, v závislosti na silných a slabých stránkách hráče.

Takticko – technické základy:
  Herní situace 1:1.
  Přihrávky i na obsazeného hráče.
  Odebírání míče v situaci 1:1, konstruktivně.
  Průpravné hry s různým zaměřením.
  Průpravné hry od 1:1 po 7:7, i formou turnaje.
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Průpravné hry s různým zaměřením: 
  Variace velikosti a počtu branek.
  Hry s různou početní převahou.
  Varianty průpravných her s neutrálními hráči.

Koncept výchovy U14 a U15
Období, kdy rostou děti v mladé lidi, není jednoduché. Přichází nové intelektuální a fyzické 

vlastnosti. Jedna se o období, kdy pokládáme základ zvýšení výkonu. Chceme-li optimálně pod-
pořit tento proces, musí trenér vycházet s každým hráčem individuálně.

Cíle výchovy:
  Stabilizovat radost z fotbalu.
  Dynamická technika, pracovat rychle a správně pod tlakem soupeře.
  Prohloubit přípravu na obranou i útočnou fázi.
  Kompenzační cvičení.
  Podporovat osobní odpovědnost za sebe i tým na hřišti i mimo něj.
  Podporovat učení.

Metodicko – organizační formy:
  Individuální rozdíly ve vývoji pozornosti.
  Podpora slabých stránek.
  Kreativita a tvořivost.

Moduly v tréninkovém procesu U14 a U15 (www.dfb .de) 

Doplňkový fi tness program:
  Komplexní rozvoj za pomocí průpravných her.
  Funkční program rychlosti, dynamiky a obratnosti.
  Využití na tréninku v hale.

Intenzivní technický trénink:
  Dovednosti s míčem, dynamika, rychlá práce nohou.
  Dovednost všech základních technik (zpracování a přihrávky různými způsoby).

Individuální a skupinové učení taktiky:
  Různá cvičení pod tlakem soupeře.
  Individuální a skupinové taktické zásady jednání.
  Prohloubení vědomostí při HS 1:1 v ofenzivní a defenzivní fázi.
  Vedení útoku z různých pozic (prostorů) hřiště.
  Organizace obrany v proměnlivých podmínkách herních situací.

20% 

20% 

20% 

40% 
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Průpravné hry s různým zaměřením:
  Zaměření na držení míče.
  Zaměření na efektivitu řešení „gólových“ situací.
  Zaměření na organizaci hry v útočné a obranné fázi.
  Průpravné hry na různé velikosti a počet branek.
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Metodický materiál pro tréninkový proces

PH a střelba
Zaměření: kombinace přihrávek, zakončení.
Organizace: tři čtyřčlenné týmy s třemi brankáři
Průběh: dva týmy hrají PH 4:4 a třetí daným 
způsobem zakončuje, zároveň funguje jako 
„rušič“ pozornosti pro hráče hrající PH. Jakmile 
tým „střílící“ na branku vstřelí 10 gól, přesouvá 
se hrát PH a nahrazuje tým, který je na hřišti 
déle. Pokud padá rychle 10 gól, posuneme 
hranici střelby dál, pokud pomalu, posuneme 
blíže. Výchozí hranice je 20 m. Každý tým si 
vybere kapitána, který počítá body za vítězství 
v PH. Hlasitě se volá, kolikátý gól padl, aby hráči 
na hřišti věděli, kolik zbývá času.
Varianty: různé zakončení nebo se nehraje na 10 
vstřelených branek, ale na čas.

Kombinace se zakončením
Zaměření: přihrávky a zakončení.
Organizace: čtyři hráči.
Průběh: přihrávky začínají na hranici velkého 
pokutového území a jejich kombinací dle obrázku 
se hráči dostanou až k zakončení, které je nutné 
provést prvním dotykem co nejrychleji.

Rychlostní soutěž
Zaměření: rychlost, reakční rychlost, HS 1:1.
Organizace: dvě skupiny hráčů.
Průběh: trenér přihrává do libovolného prostoru 
na hřišti a v ten moment startují hráči. Oběhnou 
stanovenou dráhu, běží k míči a vytváří se situace 
1:1 s následným zakončením.
Varianty: trenér vyvolává jména hráčů nebo 
trenér vyvolá více jmen hráčů a vzniká situace 2:2.
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Přihrávky
Zaměření: přihrávky.
Organizace: dvě skupiny hráčů.
Průběh: jedna skupina hráčů rozmístěna mezi 
kužely, druhá startuje z výchozí pozice s míčem 
a vždy vbíhá mezi kužely a přihrává naproti 
stojícím spoluhráčům.
Varianty: různé způsoby přihrávky hráčů 
s míčem, různé způsoby přihrávky stojících 
hráčů: na prsa, hlavu, k zpracování levou a pravou 
nohou.

Bago
Zaměření: přihrávky, výběr místa.
Organizace: 3:1 hráč, hřiště 10 × 10 m
Průběh: hráči si přihrávají tak, aby neustále 
zaujímali pozici do trojúhelníku.
Varianty: omezený počet doteků.

Souboj 1:1
Zaměření: herní situace „souboj 1:1“
Organizace:  jeden obránce, jeden útočník.
Průběh: útočník se snaží vstřelit branku do jedné 
ze dvou branek. Obránce se mu snaží v tom 
zabránit. Bod pro útočníka platí tehdy, když 
zastaví míč těsně za brankou. Střídaní po akci, 
nebo po gólu.
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Dovednostní soutěž – technika 
Zaměření: technika kopu.
Organizace: 2 nebo 4 hráči na hřišti.
Průběh: hra 1:1 nebo 2:2 s pravidly podobnými 
nohejbalu podle úrovně hráčů.
Varianty: 2 doteky, 1 spadnutí apod.. 

Přihrávky
Zaměření: zpracování a přihrávky.
Organizace: 6 hráčů.
Průběh: na hřišti jsou dvě branky, přes které hráči 
přihrávají na spoluhráče, kteří následně sklepávají 
míče na prostřední hráče. Ti přihrávají opět 
na „centrující“ hráče.
Varianty: přihrávka levou nebo pravou nohou, 
„sklepávání“, stehnem apod..

Zakončení 3:2
Zaměření: spolupráce v zakončení.
Organizace: dva týmy, hrají vždy 3 z jednoho 
týmu a 3 z druhého.
Průběh: tým si nominuje jednoho útočníka, který 
zůstává stále v útočné zóně. Tým se může dostat 
na útočnou polovinu tak, že přihraje útočníkovi 
a ten prvním dotykem vrací na jednoho nebo 
druhého spoluhráče. Po dokončení útočné akce se 
mění dvojice hráčů u právě útočícího týmu.
Varianty: omezený počet doteků, v brance 
brankář, změnit na průpravnou hru.
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4 Význam a role psychických procesů, tajemství herního 
sebevědomí

„Nohy jsou sice důležitým předpokladem výkonu fotbalisty, ale hlava rozhoduje, kam 
půjdu a co budu dělat“. Klíč k budoucímu fotbalu je v rychlém rozhodování = rychlé rozhodo-
vání, vždy ho musí udělat hráč a je potřeba ho to naučit. Ruku v ruce s prioritním cílem: po celý 
vývoj hráče až do dospělosti udržet a podpořit přirozenou chuť dětí běhat po hřišti, běhat 
za míčem, kopat do něj, dávat góly, zkoušet si své dovednosti, vymýšlet a samostatně se rych-
le rozhodovat. To se v dětech nesmí ničím a nikým zablokovat, protože rychlé a sebevědomé 
rozhodování je hlavní směr vývoje fotbalu. Do 13 let věku je v tréninkovém procesu mládeže 
vyzdvihováno motto: „nechat děti hrát a samostatně řešit herní situace, jak sami chtějí (pou-
ze s dopomocí trenéra)“. Toto moto je spojeno zejména s ponecháním volnosti hráčům v jejich 
kreativitě, schopnostech řešit herní situace a činnosti pomocí vlastního herního myšlení a na zá-
kladě vlastního rozhodování. V systému práce s dětmi je vidět markantní tlak na samostatné 
rozhodování dětí, kde úspěch je ve schopnosti rychlého rozhodování se. Náš tradiční způsob 
spočívá v tom, co nejdříve radit dětem, co mají na hřišti dělat, aby „to byl fotbal“, čímž jim 
do značné míry bereme příležitost učit se rozhodovat samostatně a rychle. Hodnoty sesta-
vit jinak: děti ať se třeba rozhodují i špatně (fotbalově hloupě), ale ať se hlavně rozhodují samy 
a rychle, protože jiným způsobem se to ani v mladším ani ve starším věku nemohou naučit.

Rozhodování:
1.  umožnit více variant (ne určovat řešení, ale poukázat na možnosti a důsledky zvoleného 

řešení)
2. rozhodovat se rychle
3. rozhodovat se správně

Důležitou podmínkou HV je rychlé poznání dané herní situace (podmínek pro vlastní čin-
nost, včasné rozhlížení se, ohlédnutí se, komunikace mezi hráči) a urychlené předvídání jejího 
řešení, které by mělo v extrémně krátké době vést k efektivnímu rozhodování hráče. Každý dob-
rý hráč by měl bez nápovědy trenéra poznat nejen kam, ale i kdy se přesně rozběhnout a kdy, 
jakou rychlostí, a v jakém prostoru se objevit. Načasování každé individuální akce by měli hráči 
zlepšovat v herních cvičeních s měnícími se situačními podmínkami = zdokonalovat herní do-
vednosti v situacích. Ve všech výše uvedených myšlenkách a názorech se jednoznačně projevuje 
skutečnost, že polovinu herního výkonu tvoří psychické procesy. To není fráze, to je závěr 
z mnoha výzkumů. Trenér může svými radami a pokyny mladému hráči usnadnit celý pozná-
vací proces tím, že bude postupně zaměřovat hráčovu pozornost na jednotlivé důležité podněty 
v herní situaci, bude hráče učit nejprve vnímat, co se kolem něj děje, a pak teprve předjímat 
(anticipovat) podněty, které nastanou v budoucnosti. Zaměřená percepce a anticipace jsou dů-
ležité součásti myšlení a herní inteligence každého hráče, i začátečníka. Snad nejjednodušší 
způsob, jak soustředit pozornost hráče na herní situaci, je občas zastavit činnost a ptát se 
např.: Vidíš nejbližšího soupeře? Co dělá? Stojí? Přibližuje se? Můžeš postoupit s míčem k bran-
ce? Musíš přihrát? Komu? Který ze spoluhráčů je volnější? atd.. Těmito otázkami navádíme 
(„provokujeme“) vnímání hráče na herní okolí, herně situační podněty, které jsou významné 
pro hráčovo rozhodování o volbě další činnosti.
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„Zastavte hru a nikdo se ani nehněte,“ a Stanley Brard, bývalý úspěšný nizozemský repre-
zentant, vběhne na hřiště a začne u hráče s míčem zjišťovat, proč přihrával do křídla, když jiný 
spoluhráč mohl postupovat sám proti brankáři. „Jednotlivá cvičení vypadají podobně jako 
ta, která u nás děláme. V časopisech si je taky může najít každý. Ale dobrý trenér se pozná 
v detailech, vidí chyby a ví, jak najít cestu k hráčům, aby je to naučil,“ hodnotí trénink Miroslav 
Soukup. Příklad: „Hřebíkovo bago“ učí hráče, aby už před převzetím míče věděli, co s ním udě-
lají. Když hrajeme na tréninku bago, aby hráč, který dostává míč, řekl, ještě než ho přijme, jméno 
toho, komu bude přihrávat. S provedením je ale velký problém. Osvojení psychických procesů 
(percepce….) v proměnlivém herním prostředí může probíhat zcela spontánně i bez trenérovy 
pomoci. Proces však může být velmi dlouhý a nebudete mít nikdy záruku, že bude úplný a kva-
litní. Proč tedy nepoložit dobré základy budoucí herní inteligence již v samých začátcích kariéry 
mladého fotbalisty? V HC, PH a různých modifi kovaných utkáních zkuste občas zastavit činnost 
a ptejte se: Co by se stalo, kdybys udělal toto …? Připomínejte hráčům, že prostor kolem nich 
má 360 a ne jenom 180 stupňů, že mohou také občas přihrát zpět ke své brance. „Obohacování“ 
PC o psychické procesy vnímání = budete-li „krmit“ mladé fotbalisty jenom stále se opakující-
mi předem „nalajnovanými drily“ bez možnosti tvořit, neuspějete. Zbavíte děti radosti a zábavy, 
budete je nutit k mechanickému odříkávání bezduchých básniček. Neustále chtějte, aby hráči 
mysleli. Musíte jim to však umožnit a vytvářet v tréninku co nejvíce proměnlivých herních si-
tuací. Někdy se mluví o herním kontextu. Proto nacvičovat – jak to jen jde – všechno v herním 
kontextu, v souvislostech s herní situací.

 
Nenabytí herního sebevědomí a sebevědomého herního rozhodování:

•  Koná špatná rozhodnutí v činnosti, na níž mu záleží – spíše neví, co změnit, aby se činnost 
nebo dovednost naučili a pomůže jim, když je na správný postup trenér navede.

•  Slyší od autority často kritiku, že se rozhoduje špatně (sníží se sebevědomí, zvýší se výčit-
ky, přestane ho přemýšlení, hledání a rozhodování bavit).

•  Je mu možnost rozhodování odebírána (naučí se přesouvat rozhodování na někoho jiné-
ho, omezí vlastní rozhodování – časem mu přijde normální, že se nerozhoduje = „zbyteč-
ně nevymýšlí“).

•  Je za chybné rozhodování trestán (přidá se strach z trestu). 

Podle Villory může každý trenér svými radami a pokyny usnadnit mladému hráči celý 
poznávací proces tím, že bude postupně zaměřovat hráčovu pozornost na jednotlivé důležité 
podněty v herní situaci. Je důležité učit hráče nejprve vnímat, co se kolem něj děje, a pak teprve 
předjímat (anticipovat) podněty, které nastanou v budoucnosti. Zaměřená percepce a anticipace 
jsou důležité součásti myšlení a herní inteligence každého hráče.
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4.1 Příklady z tréninku mládeže.

Beze slova
Organizace a průběh:
2 týmy (žlutý a červený) hrají PH zaměřenou 
na držení míče (poziční hra), velikost pole 
v závislosti na počtu hráčů, nesmí se mluvit, 
pochopení musí být provedeno jinak.
Varianty:
Nainstalujte branky (branky z kuželů, branky 
s a bez brankařů, branky, které jsou průchozí ze 
všech stran), hráč s míčem nesmí běžet (vést míč), 
nemohou ho napadat soupeři (odebrat míč), snížit 
povolený počet dotyků s míčem před odehráním.

Vnímání a předvídání průběhu činností
Organizace a průběh:
vyznačit 40 × 30 metrů obdélník, hráče rozdělit 
na 3 skupiny, červené a žluté kužely umístit 
v „cikcak“ tvaru ve vzdálenosti 10 metrů 
s modrými kužely uprostřed, hráči se rozdělí 
ke kuželům, u startovního kužele s míčem. 
Varianty:
Omezení kontaktů s míčem v „cikcaku“, bez 
a s přebíháním hráčů uvnitř pole. 

Sprint dle barvy
Organizace a průběh:
Čtverec se 4 různě barevnými klobouky a 2 cílové 
branky, vytvořit dvě skupiny a vždy jeden hráč 
stojí ve čtverci, trenér volá (ukazuje) barvu mety. 
Hráči vyběhnou ze čtverce, oběhnou barevný 
kužel a sprintují do cílové branky.
Varianty:
Trenér vyvolá 2–3 barvy. Hráči běží kolem kuželů 
ve stanoveném pořadí.Hráči reagují na barvu 
zvednutého kuželu.
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Hra se 3 týmy
Organizace a průběh:
vytvořit 3 týmy (červená, modrá, žlutá), hřiště 
20 × 20 metrů, hra v týmech, každý s jedním 
míčem s přiděleným úkolem: modrý tým bez 
omezení, červený tým má jen dva doteky s míčem, 
žlutý 3 doteky. Po zvolené době změnit úkoly.
Varianty:
Před přihrávkou musí být nahlas vysloveno jak 
jméno, tak i barva hráče, kterému je přihráváno, 
vysoká úroveň vnitřní komunikace týmu je nutná.

Uspořádat barvy kuželů
Organizace a průběh:
Každý hráč s barevným kuželem (modrá, 
žlutá, červená nebo bílá). Všichni hráči driblují 
ve čtverci a drží barevný kužel v ruce. Na povel 
trenéra se všichni hráči, kteří mají kužel stejné 
barvy sejdou jako skupina v jednom z rohů. Míč 
zůstane ležet.
Varianty:
Není stanoveno, ve kterém rohu se hráči seskupí 
společně jako skupina. 

Počítání předávání – přihrávání
Organizace a průběh:
Hráči přiřadit barvu nebo číslo. Hráči přihrájí míč 
v pořadí 1. 2., 2. 3. atd.. Všichni ostatní hráči se 
volně pohybují ve čtverci z kuželů.
Varianty:
Hrát se dvěma, třemi míči. Pokud se hrálo se 2 
míči, míč je podán v jednom směru (1 - 2,2 - 3, 
atd.) a míč v opačném směru (3 - 2, 2 - 1, atd.). 
Přidat míč, který se přihrává rukama. Míč, který 
se přihrává vzduchem v opačném směru. U všech 
přihrávek musí být vyvoláno jméno přihrávajícího 
i přijímacího hráče.
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Zip s měnícími se úkoly
Organizace a průběh:
Vytvořit čtverec a rozdělit hráče na dva stejné 
týmy. Každý hráč má míč, dvojice by měla dorazit 
ve stejnou dobu do středu pole a změnit stranu 
bočního zipu. V polovině pole hráči respektují 
jednotnou vzdálenost k hráči vpředu a načasování 
s hráči druhého týmu.
Varianty:
Hráči drží míč v ruce a předávají ho v zipu. Jeden 
tým s míči, ostatní bez míče. Předání míče nohou.

4 týmy hrají jako 2 týmy
Organizace a průběh:
2 týmy hrají proti sobě na 2 branky. Jeden tým 
skupina A (žlutá) a skupina B (bílá), druhý tým 
skupina C (modrá) a skupina D (červená). Skupina 
A a B hrají proti skupině C a D. Hráč skupiny 
A může přihrávat jen hráči ze skupiny B a hráč 
ve skupině B jen hráči ze skupiny A. Podobně 
mohou jednat hráči skupiny C a skupiny D.
Varianty:
Snížit počet kontaktů nebo čas držení míče, hráč 
musí před každou přihrávkou nahlas zavolat 
jméno hráče , kterému přihrává. Musí být nahlas 
vyvolána barva přihrávaného hráče.

Variace 1 – 4 stejné barvy kuželů
Organizace a průběh:
15 × 15 metrů velké herní pole s 2 × 2 m čtvercem 
v každém rohu pole. V každém malém čtverci 
postavit 1 červený, 1 žlutý, 1 modrý a 1 bílý 
klobouk do sady, vytvořit 4 týmy po 3 hráčích. 
Ve velkém poli probíhá volná hra. Na signál 
trenéra se angažují všichni jako jeden tým, který 
musí umístit na malém poli 4 kužely stejné barvy. 
Každý hráč může ve stejné době transportovat jen 
jeden kužel.
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Variace 2 – 4 různé barvy kuželu
Organizace a průběh:
Stejná konstrukce jako variace 1, v rozích jsou 
nyní 4 kužely stejné barvy, ve velkém poli probíhá 
volná hra, přihrávající musí nejprve jasně a hlasitě 
volat jméno dalšího hráče. Na signál trenéra 
všichni musí umístit na malém poli 4 kužely 
různých barev.

Rozdělit rovnoměrně tenisové míče
Organizace a průběh:
Sestavit pro každých 6 hráčů „parkur“ z tyčí, 
kruhů, kuželů (viz obrázek). Postavit hráče 
s míčem u protilehlých kuželů. V poli rozmístit 
8 tenisových míčků. Překonávání „parkuru“ 
a na pokyn trenéra se hráči chovají jako tým 
a umístí přihrávkami 2 tenisové míčky do kruhu 
(maximálně 2 kontakty s míčem v řadě).

Držení se spoluhráčem za ruku – „ruská stavěčka“
Organizace a průběh:
Vymezení hrací plochy s brankami a 2 brankáři. 
Vytvořit 2 týmy, v nichž se každá dvojice musí 
držet za ruce. Volná hra 6 proti 6. Při autu je míč 
společným vhozením vrácen do hry. Pokud se 
hráči uvolní ze vzájemného držení rukou, míč 
získává soupeř.
Varianty:
Omezení dotyků. Dva každý z dvojice jeden.
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Házená (hlavičkovaná) s brankovými oslavami
Organizace a průběh:
Vymezení hrací plochy s brankami a 2 brankáři. 
Vytvořit 2 týmy. Míč musí být přihráván jen 
rukama (hlavou). S míčem jsou povoleny 
maximálně 3 kroky. Branky může být docíleno 
pouze hlavou. Poslední hráč působí jako brankář. 
Po vstřelení branky musí tým společně oslavit 
branku.
Varianty:
Oba týmy mají 10 minut před průpravnou hrou 
(před tréninkem) k sestavení oslavy vstřelení 
branky. 

4.2 Trojúhelníková hra – „magický trojúhelník“

Trojúhelníková hra má ve  fotbale významnou roli a  může dát rozhodující impuls do  hry. 
Žádné dlouhé fyzicky náročné tréninky bez míče, ale spousta hraní, kreativity, přihrávek 
v neustálém pohybu, napadání ve stísněném prostoru. Známé jsou zejména tzv. ,,trojúhelníčky“, 
které mnohdy přivádějí soupeřovy hráče k šílenství. V akademii je hráčům zdůrazňováno, že už 
před převzetím přihrávky, musím vědět, co chtějí s míčem udělat. Opravdu dobrý fotbal plný 
herní nápaditosti se spoustou krátkých přihrávek a neustálého pohybu bez míče může fungovat 
pouze v případě, že hráči vyrostli s touto fi lozofi í a věnují se jí několik let. A to jistě není náhoda, 
že právě týmy Ajax Amsterdam a FC Barcelona v této fi lozofi i dominují a ovládají zcela po právu 
toto umění nejlépe ze všech týmů světa.
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Jedním z hlavních rysů trojúhelníkové hry je rychlý a bezpečný pohyb míče. Hry s různými 
počty hráčů jsou skvělý způsob, jak hráči získají důvěru a jistotu v trojúhelníkové hře. Pouze 
v případě akcí s úspěchem získává hráč pozitivní efekt učení. Díky našim hrám s různými počty 
hráčů se hráči naučí efektivně kombinovat v  týmu a uvědomují si význam herních trojúhel-
níkových kombinací. Tyto situační hry vyžadují rychlé přepínání mezi útočením a bráněním. 
Musíte se neustále přizpůsobovat nové realitě a rychle hledat správná rozhodnutí. Tyto typy her 
vyžadují kondiční připravenost i psychickou přítomnost. Tak jako ve hře se třemi týmy, při které 
se mění situace v trojúhelníkové hře, je důležité hrát hry se stejným počtem hráčů, díky kterým 
vznikají podobné podmínky jako při utkání. Stejný počet reálných situací vyžaduje individuální 
a skupinové taktické chování za účelem vytvoření trojúhelníku slibné herní situace. 

 „Trojúhelníkové“ herní situace
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Průpravná cvičení

Krátký – hluboký – dvojitý trojúhelník
Organizace a průběh:
12 × 15 metrů velký obdélník. Hráči jsou 
rozděleni podle příslušných pozic. Hráč A vede 
krátce míč, hráč B si naběhne a hráč A si s ním 
„narazí“ do volného prostoru. Hráč A křižnou 
přihrávku na hráče C, mezi tím si hráč B naběhne 
a opět „narazí“ do volného prostoru hráči C. Hráč 
C zpracuje a vede míč zpět na start. 
Varianty:
Cvičení na střídání hráčů kromě hráčů D, E, F.

Hluboký – dynamický – dvojitý
Organizace a průběh:
Forma a pozice hráče ze cvičení před držením 
míče. Hráč A krátce vede míč, pak přihraje 
nabíhajícímu hráči F. Hráč F přihraje hráči 
B, ten mu „vrátí“ do volného prostoru. Hráč 
F po „narážečce“ přihraje hráči A, naběhne 
si na místo hráče B. Hráč A hráči F vrací 
„narážečkou“ a ten vede míč do prostoru.
Varianty:
Věnovat pozornost razantním a rychlým 
přihrávkám a nabíhání.

Lichoběžník
Organizace a průběh:
Lichoběžník musí mít kratší a delší strany. Hráč 
A přihraje razantněji na delší vzdálenost hráči B 
a uvolňuje se proti. Hráč B mu „narazí“ a obíhá 
prostor kolem kuželu, hráč A si zpracuje míč 
a křížně přihrává na hráče C. Hráč C zpracuje 
míč a přihrává nabíhajícímu hráči B, který oběhl 
prostor kolem kuželu. Hráč B přihrává prvním 
dotykem hráči v pozici D. Hráč D může začít 
kombinaci na opačnou stranu nebo přihrát hráči 
A
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Manéžka
Organizace a průběh:
Udělat si prostor, jak je znázorněno na obrázku, 
střídající se hráči na pozicích, hráč A přihraje 
hráči B, ten „naznačí“ a změní směr, poté si 
„narazí“ s hráčem C, který po narážečce obíhá 
prostor kužele, hráč B přihrává prvním dotykem 
na nabíhajícího hráče D, který „sklepává“ hráči 
C, jenž oběhl kužel, hráč C si zpracuje a delší 
razantní přihrávkou posouvá míč na začátek 
procesu na hráče E, hráč D po sklepnutí na hráče 
C se obloukem zařadí za hráče E do řady 
na startu, koloběh se stále opakuje po tomto 
směru a hráči se posouvají na pozicích.

Přihrávky na čas
Organizace a průběh:
2 skupiny hráčů, každá na 1 branku, hřiště 
na délku 25m, musí tuto vzdálenost uběhnout 
a správně provést kombinaci v co nejkratším čase, 
střídající se hráči na pozicích, hráč B „naráží“ 
hráči A, který má míč a uvolňuje se pro přihrávku, 
hráč A dále přihrává hráči C, který přihrává hráči 
B, hráč B dále přihrává hráči D, který „sklepává“ 
hráči C, hráč C přihrává diagonálně na hráče E, 
mezitím si naběhne hráč D k hráči E, hráč E mu 
přihrává a hráč D zakončuje střelbou na branku, 
hráč F startuje další akci, hráči se posunou 
o jednu pozici a začíná se znovu na čas.
Varianty:
Celkový čas cca 2 minuty.
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Formy hry – hry s různými počty hráčů

3 plus 1 plus 1
Organizace a průběh:
vyznačené hřiště 20 × 10 metrů, uprostřed je 
vyznačená, 2 metry široká, střední zóna, která 
dělí prostor, 3 proti 1 v zóně 1, v zóně 2 je jeden 
protihráč, v zóně 3 je další útočník, modří 
hledají pomocí spolupráce možnosti přihrávky 
přes zónu 2 do zóny 3 na spoluhráče, modří 
tvoří trojúhelníkové situace s hráčem v zóně 3, 
protihráč se snaží zamezit přihrávce do zóny 3 
nebo přihrávku zachytit, pokud budou úspěšní, 
absolvují dva útočníci rychlý pohyb do zóny 3 (= 
trojúhelník formace), kolik úspěšných přechodů 
mezi zónami zvládnou týmy za 90 sekund?

4 plus 1 proti 3 
Organizace a průběh:
4 modří hráči stojí vně postranních čar prostoru 
o velikosti 15 × 18 metrů, ve vyznačeném prostoru 
jsou tři hráči z červeného a jeden hráč z modrého 
týmu, modří hrají 4+1 proti třem se snahou 
držení míče, červení se snaží získat co nejvíce 
míčů, modrá vytváří, především přes středového 
hráče, mnoho možností pro rychlý pohyb míče, 
hrací doba 2 minuty, pak vytvořit nové týmy.
Varianty: 
hráči vně pole mají maximálně dva doteky, hráč 
uvnitř pole má neomezený počet doteků.

4 proti 4 plus 2
Organizace a průběh:
vyznačené 18 × 25 metrů velké hřiště rozdělené 
na dvě poloviny, na koncové čáry postavíme dvě 
branky s brankáři, modří (4 hráči) hrají spolu 
s oběma brankáři (oba týmy ve formaci diamantu) 
a hrají proti červeným, kteří jsou v držení míče. 
Cíl: trojúhelníkové hry s přenášením těžiště hry, 
když míč získá brankář, organizuje nabídku hráčů, 
v normální hře symbolizuje brankář dalšího 
hráče, pokud červená získá míč, musí útočnou 
akci zakončit na protější branku. 
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4 proti 2 plus 4 (na 6 proti 4)
Organizace a průběh:
ve 20 × 25 metrů velkém poli je vyznačeno malé 
pole o velikosti 8 × 10 metrů, 4 červení hráči jsou 
na postranních čarách vnitřního pole, dva modří 
hráči ve vnitřním poli a 4 hráči z modré barvy 
na vnějších rozích velkého pole. 4 proti 2 v malém 
poli. Vnější čtyři modří hráči si přihrávají (2 
doteky: převzetí/přihrávka), po směru nebo 
proti směru hodinových ručiček, když modří, 
kteří hrají uvnitř malého pole, získají míč, hrají 6 
proti 4 ve velkém poli, dva úkoly modrých hráčů 
ve velkém poli – přesné přihrávky, zatímco pečlivě 
sledují hru 4 na 2.

6 proti 3 plus 3
Organizace a průběh:
25 × 30 metrů velké hřiště ve středu rozdělené 
na dvě poloviny, 6 proti 3 na jedné polovině, 
na druhé polovině jsou další 3 hráči, šestice 
poziční hra na držení míče, trojice má za úkol 
získat míč a po zisku míče dostat míč co 
nejrychleji na opačnou polovinu.
Varianty: 
obdélníkové pole vyvolává trojúhelník hry 
do hloubky, změna počtu hráčů.

Formy hry – tři barevné týmy

3 plus 3 proti třem
Organizace a průběh:
vyznačené hřiště 20 × 20 metrů, hráči jsou 
rozděleni do třech týmů, 2 tříčlenné týmy hrají 
spolu 6 proti 3 (modří a červení proti žlutým), 
ve hřišti jsou 2 hráči z modrého a 3 ze žlutého 
týmu, na okrajích hřiště se nachází 3 červení 
a jeden modrý hráč, pokud hráč modrého nebo 
červeného týmu udělá chybu, všichni tři hráči, 
se mění s bránícími (žlutými) hráči a ve středu 
vzniká nová situace.
Varianty: 
Hráči vně pole mají 2 doteky s míčem, hráči 
uvnitř mají volný počet dotyků.
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4 plus 4 proti 4 se zónami 
Organizace a průběh:
hřiště o velikosti 20 × 35 metrů rozdělené do tří 
zón, obě koncové zóny mají 8 metrů, tři týmy 
po čtyřech, 2 týmy hrají spolu 8 proti 4, tým v 
početní převaze v zóně 2 pod tlakem bránící 
čtveřice, při ztrátě míče tým, který udělal chybu, 
brání. 
Varianty: 
kombinace pouze ve dvou zónách, herní posun 
vyvolává mnoho trojúhelníkových formací.

4 plus 4 proti 4 ve vymezených prostorech
Organizace a průběh:
25 × 25 metrů velký čtverec s 5 × 5 metrů velkými 
rohovými zónami, tři týmy po čtyřech, červení, 
modří a žlutí, žlutí jsou v rohových zónách a žlutí 
hrají společně s týmem v držení míče, body 
získává tým za přenášení hry přes rohové zóny: 
o vertikální nebo horizontální posun = 1 bod, 
diagonální posun = 2 body, který tým nasbírá 
nejvíce bodů za 2 minuty? 
Varianty: 
žlutá má pouze 1 dotek, týmy se mění po třech 
ztrátách míče.
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Formy hry – stejný počet hráčů

3 proti 3 s neutrálními spoluhráči 
Organizace a průběh:
vyznačíme 18 × 22 metrů velké hřiště, určíme 
dva týmy po třech a 2 neutrální hráče, kteří jsou 
za koncovými čárami, 3 proti 3 ve vyznačeném 
hřišti, týmy mají možnost spolupracovat 
s neutrálními hráči, neutrální hráči hrají s týmem, 
který jim přihrál, uvnitř hřiště se hráči snaží 
vytvořit rozestavění přihrávku do hloubky 
a do šířky. 
Varianty: 
narážeči (neutrální hráči) 1 dotek, jsou neustále 
v pohybu po celé šířce.

3 plus 2 proti 3 plus 2
Organizace a průběh:
vyznačíme hřiště ve tvaru diamantu o velikosti 
25 × 20 metrů, určíme dva pětičlenné týmy, dva 
hráči z každého družstva stojí proti sobě v rozích 
diamantu, ve vymezeném prostoru se hraje 3:3, 
po přihrávce na spoluhráče v rohu diamantu si 
hráči vymění pozice.
Varianty:
hra s „narážečem“ (vnější hráči zůstávají na svých 
pozicích a hrají na jeden dotek).

4 proti 4 na 4 malé diagonální branky
Organizace a průběh:
na každé postranní čáře prostoru 25 × 25 metrů 
je jedna malá branka, hrají dva čtyřčlenné týmy, 
na dvou přilehlých stranách jsou branky stejné 
barvy, PH 4:4, týmy útočí na dvě označené branky.
Varianty: 
hráči musí míč udržet a útočí až na povel trenéra 
– barvu branky, nehraje se na malé branky, ale 
na držení míče.
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9 proti 9 na 2 branky s provedením
Organizace a průběh:
vyznačíme 70 metrů dlouhé hřiště, vyznačíme 
dvě, 2 metry široké branky na provedení míče 
u postranních čar a doprostřed postavíme dvě 
malé branky, průpravná hra 9:9, množství cílů 
vede k „situačnímu řešení» a rychlosti jednání.
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5 Věkové a vývojové zvláštnosti dětí

Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. V  horizontu několika let vždy nastávají změny, 
kdy nová vlastnost či jev relativně začíná a na konci období se její vývoj relativně ukončuje. 
Anatomickofyziologické a psychosociální zvláštnosti jsou tedy v určitých věkových obdobích 
charakteristické pro danou věkovou skupinu. Mají vlastně povahu zákonitostí, které vymezují 
jednotlivá období vývoje člověka. Proto je nutné znát a uplatňovat vývojové zákonitosti, kte-
ré odpovídají jednotlivým věkovým obdobím. Ty se od sebe liší v několika oblastech, přičemž 
k těm hlavním patří tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. Spolu s tím vstupuje do zájmu 
trenéra také pedagogické působení a přístup ke svěřencům. 

Tělesný vývoj
Tělesný vývoj probíhá nerovnoměrně. Období mladšího školního věku od 6 do 11–12 let je 

dobou pozvolného a téměř pravidelného růstu (průměrně 2,5 cm ročně), po kterém následuje 
období bouřlivého rozvoje v pubertě kolem 14 až 15 roku (průměrně 7,5 cm ročně). Období 
od 7 do 12 roků je považováno za „zlatý věk učení“, mimořádně vhodné období pro zdokona-
lování koordinačních schopností, tedy hlavně pro osvojování dovedností s míčem, a pro zrako-
vou orientaci v herních situacích. Proto by největší část tréninkového obsahu v tomto období 
měl tvořit nácvik a zdokonalování herních dovedností jednotlivce (individuální pohybové 
a herní dovednosti) v upravených herních formách, průpravných a pohybových hrách zamě-
řených na správnost herního jednání jednotlivců. Dětský organismus dobře zvládá krátkodobá 
rychlostní zatěžování i s velkým počtem opakování. Důležité je však dodržovat mezi jednotli-
vým zatížením dostatečně dlouhé přestávky na zotavení organismu, které jsou nutné pro obno-
vu sil dítěte. Tělesný vývoj neprobíhá u všech dětí stejně. Někteří hráči se vyvíjí rychleji a někteří 
pomaleji. Někteří autoři uvádí, že kalendářně stejně staří hráči se tak mohou lišit svým biologic-
kým věkem až o 5 let.

Psychický vývoj
Psychický vývoj dítěte také neprobíhá rovnoměrně. Děti neudrží dlouho pozornost, a pro 

zaujetí je důležité často obměňovat nebo měnit činnosti. Při déle trvající činnosti se děti začínají 
nudit a často hledají zabavení jinde – „zlobí“. Úkolem trenéra je hráče zaujmout nejen zábav-
nými soutěživými cvičeními a  hrami, ale také častou, ale stručnou a  motivační komunikací. 
S přibývajícím věkem a vlivem výchovy se děti učí pozornost ovládat a problémy „nechtěné“ 
nepozornosti do 8 až 9 roku pominou. Děti mají menší kapacitu vnímání podnětů, proto se 
stává, že během hry často běhají jen za míčem (shlukují se), sráží se se spoluhráči či protihráči, 
nebo si vstřelí vlastní gól. S přibývajícím věkem se přirozené vnímání zlepšuje, ale specifi ckou 
(fotbalovou) podobu musíme neustále rozvíjet. Myšlení, včetně herního, se vyvíjí od myšlení 
konkrétního k abstraktnímu. Dítě mladšího školního věku snáze pochopí, co a  jak má dělat, 
jestliže mu to názorně ukážeme, popřípadě jednoduše vysvětlíme. Tohoto postupu úspěšně vy-
užíváme při učení jednotlivým dovednostem s  míčem, jak do  míče správně kopnout, jak jej 
zpracovat, jaké pohyby mají nohy při kličce dělat apod.. Poměrně nízká úroveň způsobilos-
ti uvažovat v symbolech, plánovat pohybovou činnost o více „tahů“ dopředu, zobecňovat 
a přenášet naučené z jedné situace do druhé se v mladším školním věku projevuje mimo jiné 
i v taktickém jednání dětí při hře, které bývá pro nepoučené dospělé vně hřiště nepochopi-
telné. Zpočátku i jednoduché herní kombinace („narážečka“, zpětná přihrávka po úniku v kří-
delním prostoru, nabíhání do „uličky“ aj.) jsou nad jejich mentální, nikoliv pohybové možnosti. 
Zvládnout sice v konkrétní situaci tréninkového cvičení s předepsaným řešením, ale ve hře si 
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buď na ně nevzpomenou, nebo je provedou jen na naše přímé zavolání, nebo je naopak použí-
vají stále, i když vzniklá herní situace volá po jiném řešení.

Výkonnostní vývoj.
U mladých hráčů neprobíhá výkonnostní vývoj stále jen strmě vzhůru. V některých přípa-

dech jsou výkyvy jejich sportovní formy výraznější než u dospělých. Nezřídka trenér zaplesá 
nad uměním svých svěřenců, ale za týden nevěří, že sleduje stejné hráče. Ne vždy známe příčiny 
podobných výkonnostních zlomů. Vedle banálních příhod nedostatečného spánku, propukají-
cí virové nemoci, únavy z cestování apod., může jít i o krátkodobou přesycenost fotbalem při 
nahromadění většího počtu turnajů či utkání, nebo o projev střídavé úspěšnosti a neúspěšnosti 
pohybového učení u ještě ne zcela osvojených dovedností. Může jít také o déle trvající ustrnutí 
výkonnosti (tzv. plató), k jehož překonání je potřeba trpělivosti hráče i trenéra. 
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6 Charakteristika věkových kategorií

6.1 Kategorie 6 – 7 let „malí přátelé“ ve fotbalové školičce.

 

Toto označení poukazuje na fi lozofi i, která klade důraz na druh činnosti, která je přizpůsobe-
na věku mladých chlapců a dívek. Plných očekávání velkých pohybových, emocionální a sociál-
ních zkušeností. Děti přistupují k fotbalu, kdy „přes“ fotbal, chtějí vědět, učit se a hrát si.

Charakteristika věkového období 6–7 let
Období výrazně dětské s klidným tělesným růstem. Psychika je na úrovni umožňující sledo-

vat po určitou dobu trenéra a řídit se jeho pokyny, tedy i zahájit organizovaný sportovní trénink.
Velkou přirozenou potřebou činnosti včetně činnosti pohybové projevují děti s plným úsilím. 

Problémem je např. běžet pomalu, klusem. Dětský organismus „je nastaven“ na střídání krátko-
dobé intenzivní pohybové činnosti vyplněné oddechovými přestávkami, které si vybírá podle po-
třeby. Poměrně časté změny nebo obměny činností a situací přispívají nejen k udržení pozornosti, 
ale také vyhovují uvedenému pohybovému režimu. Děti rozumí jasně a stručně formulovaným 
jednoznačným pokynům („Stoupni si sem na čáru.“ „Až dám ruku dolů, vyběhni.“ Na rozdíl 
od „Udělejte si rozestupy.“ „Najdi si místo.“). Nacvičované dovednosti plní rády a dožadují se při 
tom trenérovy pozornosti a  pochvaly. Ochotně pomáhají s  přípravou tréninkových pomůcek. 
Hlavní způsob pohybového učení spočívá v nápodobě činností dospělého („Dělejte to po mně.“). 
Děti potřebují hlavně vědět a vidět, co mají dělat. Pokroky v osvojování pohybových dovedností 
bývají očividné i v průběhu tréninkové jednotky. Aby byly trvalé, je nezbytné mnohonásobné 
opakování. Nápadná a všudypřítomná potřeba sdělovat si dojmy a informace, a to nejen mezi 
dětmi navzájem, ale i s trenérem, patří do koloritu dětského tréninku. Trenér by ji neměl násilně 
mýtit, ale citlivě využívat a postupně usměrňovat do vhodných chvil (začátek a konec tréninku, 
přestávky, „povídací“ vsuvky). Je to období hravosti a silného citového prožívání s až extrémními 
přechody z radosti do smutku a naopak. Volní vlastnosti jsou dosud málo rozvinuté.

Jak přemýšlí děti ve věku 6–7 let
Fotbal klade nároky na psychické (prcepčně – kognitivní) procesy dětí. Problémy dětí, se 

kterými se setkáváme, jsou patrné každému pozorovateli na okraji hřiště, kdy je možné vidět 
všechny běžící za míčem, zapomínající na role, které jim byly přiřazeny předem. Tato skutečnost 
může být jedním z důvodů pro upuštění od fotbalu, protože trenéři a rodiče očekávají od dětí 
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více, než mohou dát, s ohledem na jejich kognitivní vývoj. V těchto situacích se děti mohou cítit 
frustrovaně s pocitem nepochopení a nedocenění dospělými, kteří žádají plnění úkolů, které 
překračují jejich skutečnou kapacitu. Rodiče a trenéři by si neměli dělat starosti, ale měli by se 
snažit podnítit nadšení dětí a radost z pohybu. Ve skutečnosti zpočátku děti primárně přitahuje 
vzrušení ze hry a teprve později si vytváří komplexnější pochopení této hry. Motto pro trenéry 
fotbalové školičky: „Hráči jsou moc malí, aby se na nich něco zkoušelo“.

Role dospělých
Dospělí hrají klíčovou roli při udržování konstantního zájmu dětí o hru. Aktivita musí být 

taková, aby se děti intenzivně zapojily a bylo vyhověno jejich touze po pohybu, zábavě, přátel-
ství se svými spoluhráči. Neměli bychom je nudit zdlouhavým vysvětlováním, co je dovoleno 
a čemu je třeba se vyhnout. Musí být poskytnuto několik jednoduchých konkrétních pravidel 
a vést k duchu fair play. V tomto pozitivním a otevřeném klimatu je dobrá pozice pro uzavřeněj-
ší děti, které potřebují získat důvěru od trenéra. Druhý doprovázející faktor je role rodičů, kteří 
v podstatě podporují emocionální zapojení dětí.

Hra jako základní prvek v objevování nového světa
Motto: „Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem“. Běh za míčem bez nutnosti ome-

zování se, hrát si a zapojit se se svými vrstevníky, stejně jako oblíbené činnosti dětí představu-
jí cíle každé dětské činnosti s míčem a měly by být cílem každé fotbalové školičky. Chcete-li 
podpořit zdravý psychomotorický vývoj, koncept musí být navržen se zaměřením na hry bez 
důrazu na srovnávání. Míč vytváří bizarní odraz, který vždy zachytí představivost dětí, jejichž 
svět je kouzelný a fascinující. Výbuch nadšení, když vidíme skupinu hrajících si dětí, honících 
se a chytajících míče splňuje potřeby a instinkty spojené se zdravým vývojem mladého člověka. 
Na základě této úvahy budeme organizovat aktivity pro tuto věkovou skupinu, stejně jako speci-
ální téma, na jejichž základě si děti budou hrát.

Koordinační faktory
Dnešní pojetí hry je charakterizováno neustálým zvyšováním požadavků na objem a inten-

zitu herních činností v utkání při současně se zvyšující složitosti. Jinými slovy hráč má na usku-
tečnění herních úkolů stále méně času i méně prostoru. Fotbal klade velké nároky na procesy 
vnímání, tvůrčího myšlení, orientaci ve složitých situacích a na rozhodování. 

Ukázkový program italské fotbalové školy
Příklady části tréninkového modelu jsou převzaty z Technické příručky pro italské fotbalové 

školy (Guida tecnica per le scuole di calcio). 

Činnosti navrhované pro rozvoj základních pohybových vzorců:
• Rychlý/pomalýběh.
• Slalomový běh.
• Běh s velkým / malým míčem.
• Běh přes překážky.
• Kombinace pohybů běhu s dalšími základními pohybovými vzorci.
• Běh s častým zastavením a změnami směru.
• Vedení míče ve volné formě zkoumání prostoru.
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Navrhované činnosti motorických a technických dovedností s míčem:
•  Vedení míče na jednoduchých geometrických obrazcích (kolem čtverce, mít pozici 

na kratší či delší straně obdélníku nebo lichoběžníku, atd.).
• Závod paralelní slalomy
• Vedení míče v bludišti
• 4 barevné branky (obr. 1)
• Minové pole (obr. 2)
• Ukradni míč (obr. 3)

Obrázek 1. Čtyři barevné branky.
Čtyři barevné branky. Na hlasový signál o jedné 
vybrané barvě od trenéra, 4 hráči v poli cca 
20 × 15 metrů se snaží dopravit míč do správné 
branky podle zvolené barvy. 

Obrázek 2. Minové pole.
Na hřišti 25m × 15m, děti stojící s míčem na kratší 
straně se snaží proběhnout s míčem minovou 
linií. Na dlouhých stranách 2 až 4 hráči, kteří se 
snaží zasáhnout útočníky. Kdo je zasažen, jde 
na delší stranu a stává se „minometčíkem“. 

Obrázek 3. Ukradni míč
Dva týmy hráčů, očíslovány, jsou uspořádány 
proti sobě ve vzdálenosti 15 – 20m se dvěma míči 
ve středu (jeden na tým). Signálem zahájení je 
zvolání čísla od trenéra, na jehož pokyn se jedno 
dítě z každého týmu, jehož číslo bylo zvoláno, 
vyrazí pro míč, proběhne slalom a přivede míč 
k trenérovi, který stojí uprostřed mezi týmy 
a počítá body. Určí se, o kolik bodů se soutěží. 
Varianty: na branku (místo trenéra je brankář, 
po slalomu z určeného prostoru následuje střelba, 
počítá se rychlejší hráč, který vstřelil gól), jiné 
slalomové dráhy. 

Obrázek 4. Celník („stráž“).
Tři děti všechny začínají ve stejný čas každé se 
svým míčem a snaží se přejít přes „celníka“, který 
se ale může pohybovat jen podél vyznačené 
čáry, a vstřelit góly do prázdné branky. Každý se 
vystřídá na místě „celníka“ a počítá se nejlepší 
střelec a nejlepší „celník“.



72

Obrázek 5. Král přesnosti.
Děti se snaží sérii střel zasáhnout cíl z předem 
stanovené vzdálenosti. Dítě nebo děti na konci 
série, které bude mít nejvíce zásahů cíle, bude 
prohlášeno / budou prohlášeni za „Krále 
přesnosti.“ 

Navrhované aktivity pro zdokonalování „kopání/házení“:
• Bowlingové hry, používat ruce i nohy
• Golf
• Jednoduché ovládání míče, vedení míče
• Zasažení cíle (obr. 6)

Obrázek 6. Zásah cíle.
Děti umístěné na základních čárách zasahují cíl 
(krabice nebo jiný velký cíl). Tým, který objekt 
zasáhne a dostane ho tak za vyznačenou čáru 
na polovinu soupeře, získává bod. Varianta: hra 
může být prováděno jak házením, tak i koulením 
a kopáním. 

Navrhované aktivity pro pohybové chování, „kultivace pohybu“:
• Hra Skalp (obr. 7)
• Tři rohy (obr. 8) 
• Dostaň míč domů (obr. 9)
• Kazisvět (obr. 10)
• Celník (obr.4)
• Skóruj a hraj (obr. 11)

Požadavek na rychlou a jednoduchou motorickou reakci na vizuální nebo zvukové signály 
je formou hry velmi příjemnou pro děti. Trenér ukazuje barevnou variantu a vyžaduje určité 
druhy chování, jako je zelená střílet na cíl, barva červená sednout na míč atd. Vyžaduje reago-
vat na vizuální podněty zástupců různých barev. Výběr informací vede k selektivní motorické 
odpovědi. 

Obrázek 7. Skalp.
Dvě skupiny dětí jsou postaveny do čtverce 15 
metrů na každé straně. Tým 1 bude nosit barevný 
šátek za trenkami (skalp). Děti si musí navzájem 
vzít skalp. Na konci hrací doby (2 minuty) si 
týmy vymění role. Tým, který získal více skalpů, 
vyhrává. Varianty: oba týmy budou nosit skalp 
(různé barvy).
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Obrázek 8. Tři rohy.
V trojúhelníku 8 metrů délka strany jsou 
umístěny tři děti, jedno v každém rohu. Čtvrté 
dítě je umístěno uprostřed trojúhelníku a pokouší 
se získat uvolněné místo v rohu třech ostatních, 
kteří usilují o vzájemnou výměnu místa. Po deseti 
pokusech jde doprostřed jeden z krajních, počítá 
se, kdo má nejvyšší získané skóre. 

Obrázek 9. Dostaň míč domů.
Ve dvou brankách proti sobě 2 týmy o stejném 
počtu hráčů, ve středu pole 20 × 15 metrů jsou 
umístěny míče o stejném počtu, kolik je na každé 
straně hráčů. Na zvukový signál se oba týmy snaží 
dovézt co nejvíce míčů zpět domů. Vítězí tým, 
který dostane domů více míčů.

Obrázek 10. Kazisvět.
Ve vyhrazeném prostoru skupina dětí vede míč 
nohama a dítě bez míče se je pokouší o míč 
připravit. Vítězem se stává ten, komu se v předem 
stanoveném čase (např. 30 sekund) podaří 
vykopnout z prostoru více míčů. 

Obrázek 11. Bažina.
Tři děti jsou nachystány s míčem na základní čáře 
a jedno bez míče v „bažině“, což je 2m vyznačený 
prostor na polovině cesty od základní čáry 
k brance. Hraje se na hřišti o rozměrech 15 × 10. 1 
dítě začíná s míčem od základní čáry a po projití 
bažiny s míčem pod kontrolou střílí na branku. 
Následují další spoluhráči, hráč, který již překonal 
bažinu a může pomocí přihrávek rozpohybovat 
bránícího hráče v „bažině“ a pomoci spoluhráčům 
snadněji bažinu překonat. Hra končí až všichni 
útočící hráči buď zakončí na branku, nebo jejich 
míč uvízne v bažině. Poté se do „bažiny“ postaví 
jeden útočníků. Nejlepším obráncem je ten, při 
jehož pobytu v bažině padlo nejméně gólů. 
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Navrhované aktivity pro „příjem, převzetí míče“:
• Zastav míč (obr. 12)
• Házená
• Vězení (obr. 13)
• Kapitán (obr. 14)
• Náměstí (obr. 15)

Obrázek 12. Zastav míč.
Hráč umístěn uvnitř čtverce se stranou v délce 
6 metrů se pokouší zastavit míče hozené jeho 
spoluhráčem ze vzdálenosti 8 metrů. Po pěti 
pokusech spočítat počet míčů, které skutečně 
zastavil.

Obrázek 13. Vězení.
Hráči začínají hrát ve 2 týmech různých barev 
uprostřed hracího pole, kterému se říká vězení. 
Dva hráči (jeden na tým), jsou umístěny mimo 
hlavní hrací pole do vyznačeného prostoru, 
kterému se říká svoboda. Oba týmy se snaží 
dostat na svobodu tak, že si bez dotyku soupeře 
přihrají po zemi se svým spoluhráčem na svobodě 
a tam ve vyznačeném území míč převezme. Hráč 
z vězení se pak přesune na svobodu a na řadě je 
druhý tým, který se snaží po zemi přihrát svému 
spoluhráči na svobodě. Hra končí, až jsou všichni 
hráči jednoho týmu na svobodě.

Obrázek 14. Kapitán.
Dvě skupiny dětí spolu hrají s míčem na určeném 
prostoru. Jeden z každého týmu je kapitán 
a počítají se přihrávky, které si každý tým přihraje 
se svým kapitánem. Hraje se buď do předem 
určeného počtu přihrávek s vlastním kapitánem 
(např. do 5 nebo do 10) nebo po časový úsek. 

Obrázek 15. Náměstí
Tři hráči si přihrávají po obvodu „Náměstí“ = 
čtverce, který je dobré začít menší než větší, 
např. o délce 5 metrů a postupně zvětšovat, 
abychom předešli příliš dlouhému pobytu a únavě 
hráče uprostřed. Ten se snaží dotknout se míč 
putujícího po obvodu „Náměstí“. Když se mu 
to podaří, tak jde na místo hráče, který se jako 
poslední před zásahem středového dotknul míče. 
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Metodický materiál podle italské fotbalové školy

Příklady MOF jsou převzaty z Technické příručky pro italské fotbalové školy (Guida tecnica 
per le scuole di calcio).

Kategorie U6 – U7
Barevné branky
Barevné branky zapojí představivost dětí a vnímání informací zrakem. 
Děti vedou volně míč a musí vběhnout do branky, kterou určí trenér. 
Trenér ukazuje barvy, které musí hráči proběhnout. Děti volají barvu 
odpovídající barvě branky, kterou půjdou proběhnout.

Geometrické tvary 
Děti vedou míč kolem geometrických fi gur. Varianty: vyhrává ten, kdo 
prví provede vedení kolem obrazce. Jedno dítě vede míč po obvodu 
obrazce a druhé vně obrazce.

Sokol 
Dítě „sokol“ se pohybuje pouze po lajně a snaží se bránit postavené body, 
které se ostatní snaží ukradnout. Chytí-li někoho, tak chycený se stává 
také chytačem. Varianty: „sokol“ může mít míč a trefovat protihráče 
ve vymezeném území.

Skalpovaná
Tato hra rozvíjí schopnost orientovat se v prostoru v závislosti na chování 
ostatních hráčů. Dvě skupiny dětí se postaví do čtverce o straně 15m. 
První skupina dětí bude nosit šátek (skalpující). Cílem dětí s šátkem je 
se jich zbavit. Dotykem je předávají soupeři, ten se je opět snaží vracet…
vyhrává tým, který se dříve zbaví všech šátků. 

Provoz
Podmínky připomínající jízdu autem včetně vizuálních a akustických 
informací. Hráči provádějí dynamický pohyb na příkazy trenéra. Mění 
tempo v závislosti na příkaz trenéra: červená – stop, zelená – rychlá 
chůze, žlutá – pomalá chůze. 



76

Vezmi míč
Děti musí vběhnout do vymezeného území soupeře, vzít míč, potom 
s míčem přeběhnout na svou stranu a střílí na branku. Varianty: přidat 
brankáře. Zvětšit vzdálenost od branky, střelba s míči různých velikostí 
a hmotností.

Piráti na palubu
Hra je zaměřena na smyslové vnímání, které umožňuje získání informaci, 
které určují motorické odpovědi a rozvíjí reaktivitu. Úkolem hráčů je 
obejít stráž a dostat se na palubu, kde si vezme míč a stejnou cestou stráž 
obejde s míčem u nohy.

Uloupit míč 
Hra je zaměřena na reakci a zlepšení kontroly nad míčem. Úkolem je co 
nejrychleji zareagovat na své číslo (každý tým má očíslované jednotlivé 
hráče). Jakmile se zavolá dané číslo, hráč vyběhne, vezme míč, a co 
nejrychleji ho dopraví do cíle. Ten, který to zvládne rychleji, vyhrává 
svému týmu bod.

Útok na hrad
Také tato hra stimuluje dítě v oblasti zpracování informací a smyslového 
vnímání. Úkolem je co nejrychleji běžet ke kuželu a zpět, aniž by je trefi la 
jedna z přihrávek, které si na šíř obdélníku dávají protivníci. Ti se naopak 
snaží probíhající hráče (míč) trefi t.

Tři rohy
Cílem hry je hledání účinných řešení v situacích a zpracování informací. 
Zároveň se učí spolupráci. V trojúhelníku o rozměrech 15×15 m se 
pohybuje liška, která brání výměně hráčů na hranách trojúhelníku. Hráči 
se musí domluvit tak, aby se pokaždé změnila pozice každého z nich.

Policisté a lupiči. 
Hráč s míčem je policista a musí zasáhnout lupiče, ti se pohybují 
ve vymezeném prostoru. Kdo z lupičů je zasažen, stává se policistou 
a snaží se trefi t jiného lupiče. Policista se stává lupičem automaticky, když 
někoho zasáhne.
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Hledání min
Na hřišti 25m × 15m, děti stojící s míčem na kratší straně se snaží 
proběhnout s míčem minovou linií. Na dlouhých stranách 2 až 4 hráči se 
snaží zasáhnout útočníky. Kdo je zasažen, jde na delší stranu a stává se 
„minometčíkem“. 

PH s cílovou zónou
Hráči jsou v prostoru 25 × 15m, v herní situaci 3:3, cílem hry je dostat míč 
za brankovou čáru pomocí přihrávek. Každé převedení přes brankovou 
čáru je ohodnoceno bodem. Vyhrává družstvo s větším počtem bodů.

Ostrov pokladů
Děti (A, B, C) mají za úkol ukořistit míče umístěné na ostrově a přivést je 
zpět ke svým kuželům a musí si dávat pozor na žraloka, který (protože je 
ryba) nemůže na ostrov. Jakmile se ale žralok dotkne hráče, ten musí zpět 
na začátek. Hráč, který dopraví domů nejvíce míčů, vítězí a další kolo se 
stává žralokem.

Celník
Tři děti, všechny začínají ve stejný čas, každé se svým míčem a snaží se 
přejít přes „celníka“, který se ale může pohybovat jen podél vyznačené 
čáry, a vstřelit góly do prázdné branky. Každý se vystřídá na místě 
„celníka“ a počítá se nejlepší střelec a nejlepší „celník“.

Zachraň poklad
Děti jsou rozděleny do dvou týmů námořníků (nebo pirátů). Ti utíkají 
k ostrovu a musí při tom překonat území s různými překážkami (kužely, 
prázdné branky, tyče, apod.). Poklad (míč) musí jeden po druhém přivézt 
zpět na základnu (do branky). 

Utíkej a střílej
Na ploše 15 × 20m začínají hráči A týmu a B týmu od základních čar, 
ve stejný čas vyrazí do středového kruhu, kde se ujmou míče a vyrazí 
s ním vystřelit na prázdnou bránu. Družstvo, které vsítí více branek, 
vítězí.
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PH 3 na 3 s brankářem
Průpravná hra 3 na 3, bránící tým si zvolí jednoho brankáře, a jakmile 
se zmocní míče, brankář se stává hráčem v poli a soupeř si ihned zvolí 
jednoho hráče za brankáře. Vytváří se tak situace přečíslení 3:2.

Fotbal golf 
Cílem je na co nejmenší počet doteků projet všemi brankami. Míč musí 
vždy projet mezi kužely či tyčkami. Hřiště může být menší nebo větší, 
ale čím je větší, tím je na přesnost náročnější. Cílem je na co nejmenší 
počet doteků projet všemi brankami. Podmínkou je trefi t branku s pouze 
předem určeného směru. Pokud hráč branku netrefí, hraje dále z místa, 
kam se míč dokutálel.

Střelba s citem 
Připravíme si 3 zóny. První, zhruba 5 metrů dlouhá. Druhá, tzv. střelecká, 
je na druhé straně rozběhové (dlouhá 2m). Třetí, tzv. minové pole, 8m 
dlouhé, kam se hráč nesmí dostat a kde na jeho konci je branka. Úkolem 
hráče je kopnout si míč s citem tak, aby ho stihl doběhnout ve 2. zóně 
a zároveň stihl vystřelit tak, aby nevkročil s míčem do 3. zóny.

Vězení 
Každý z týmů má své „vězení“ v koncové části hřiště, kde také hru začíná 
jeden hráč z týmu. Cílem je, aby zásahem míče poslali všechny soupeře 
do vězení. Házení se provádí rukama, vyhrává tým, který první pošle 
kompletní tým soupeře do vězení.

Mini utkání 2:1 
Hraje se mezi dvěma týmy – jeden má 2 hráče a druhý jen jednoho. 
Po předem stanoveném čase, nebo po signálu (např. po vstřeleném gólu) 
si hráči vymění pozice v týmech.

Míč k vězni
Hra je variantou předcházející hry „Vězení“. Hráči začínají na stejném 
hřišti ve stejném rozestavení, ale počítají se body za to, kolikrát si 
družstvo během časového úseku (3–5 min) dokáže přihrát se vězněm (ten 
se po každé přihrávce může měnit).
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Bowling na trávě
4 hráči kopou své míče, každý jiné barvy. Úkolem je dostat se co nejblíže 
velkému míči. Hráč, který dosáhne předem stanoveného skóre počtu 
nejbližších kopů, vítězí. 

2 na 2 s 6 brankami 
Na území 20 × 20 m jsou 2 týmy složené z 2 hráčů. Každý zakončuje do 3 
branek, z nichž každá má jinou velikost a tvar. 

Super zápas
Tato hra se hraje ve 2 týmech, kdy jeden hraje a zakončuje na velkou 
branku a druhý tým zakončuje do dvou malých branek po stranách hřiště. 
Je možné hrát s brankáři nebo bez nich.

Velké branky
Dvě družstva složená ze 4 hráčů se utkají ve vymezeném prostoru 
15 × 10m. Účelem hry je dosáhnout co největšího počtu gólů do širokých 
branek, které jsou v šířce hracího pole vymezeného kužely. Gól platí 
do výšky kužele.

Hra na 4 branky
Hra dvou týmů o stejném počtu hráčů, které mají k dispozici dvě branky 
pro vstřelení gólu, ale také dvě pro bránění. Vyhrává mužstvo s větším 
počtem dosažených gólů.

Celník
Tři děti vedou postupně míč tak, aby překonaly obránce ve vymezeném 
prostoru. Jakmile překonají obránce, ihned musí vystřelit na bránu.
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Velká bitva 
Hrací prostor rozdělený v polovině po pěti hráčích v každém týmu. 
Na konci každého hracího pole se vytvoří půlkruh s jedním míčem pro 
každou polovinu zvlášť. Půlkruhy (cca 3m v poloměru) vymezují zónu 
«franca», do kterého mohou vstoupit pouze útočníci druhého týmu. Cíl 
hry spočívá v odebrání míče v zóně «franca» protihráčům, kterým patří 
branka, rukama v nejbližší možné situaci. Komu se podaří odebrat míč 
jako první v zóně «franca» získává bod. Koho se dotkne obránce, musí se 
zastavit a zůstat sedět a čeká na to, kdy ho uvolní někdo z jeho spoluhráčů 
(dotekem), aby se mohl vrátit do hry.

Odstranění pokladu z lodě 
Srovnají se dva týmy, které mají za úkol brát si balóny z příslušného 
prostoru (lodě), kde se nacházejí zásoby míčů. Vyhrává ten, kdo „přenese“ 
více míčů.

Celník se spoluprací hráčů
Tři děti s míčem, jedno bez míče se snaží bránit v polovině hřiště 
o velikosti 15 × 10m. Děti s míčem vycházejí z území na konci hřiště 
s tím, že překonají protivníka ve vymezeném území středu hřiště tak, aby 
dali gól. Každý z nich, kdo dá gól, může pomoci spoluhráči, který má 
ještě překonat protivníka („celníka“). Hráči, kterému se nedaří překonat 
celníka, není povinen vést dál míč, ale může si vybrat spoluhráče, který 
mu pomůže překonat celníka.

Neoznačený čtverec
Tři hráči si přihrávají míč mimo čtverec. Hráč, který má míč v držení, 
musí mít vždy dvě varianty komu přihrát. Aby tomu tak bylo, musí se 
hráč, který je v protějším rohu vzhledem k míči, obsadit přilehlý roh 
bližší k míči. Hráč, který zpracuje míč, opět přihrává jednomu ze svých 
spoluhráčů. Obránce se poté včas vymění. 

Zastavení míče
Přijímající hráč se pohybuje ve čtverci o rozměrech 6 × 6m. V tomto 
prostoru se pokouší zastavit a zpracovat všechny míče, které mu přihrává 
spoluhráč ze vzdálenosti 8m. Po určeném počtu přihrávek se role vymění.
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PH tři na dva
Děti jsou rozděleny do týmů tři na dva. Tři spoluhráči si musí čtyřikrát 
přihrát a až potom vystřelit na branku, kterou střeží dva protihráči. Ti 
se vstřelení branky snaží zabránit, popř. míč ukořistit a ohrozit druhou 
branku.

Kazisvět 
Hráči vedou míč po zvukovém signálu zahájení hry a během vedení míče 
se snaží i „kazit“ vedení míče ostatním. „Kazí“ se tak, že během vedení 
svého míče se hráč snaží vykopnout soupeřům míč z území. Vyhrává ten, 
který zůstává sám v území a stává se „Kazisvětem“.

Zastav přihrávku
Cvičení se skládá ze snahy nasbírat co největšího počtu přihrávek mezi 
hráči na krajích vymezeného území. Hráč uprostřed vymezeného území 
se snaží míč zastavit. Po stanoveném počtu přihrávek (např. 20) se role 
vymění. 

Pokládka po 5 přihrávkách 
Na hřišti 25 × 20m se utkají 2 týmy po 3 hráčích. Hra se sestává ze snahy 
o „pokládku“ jako v rugby za koncovou čáru do vymezeného území, 
ale vždy jí musí předcházet 5 po sobě jdoucích přihrávek. Přihráváme 
rukama. 

Kapitán míče 
V této hře nám jde o zvýšení spolupráce, pohyb hráče a přihrávku. Dvě 
skupiny dětí spolu hrají ve vymezeném území. 3 útočníci, 3 obránci 
a 2 kapitáni, kteří spolupracují s útočníky. Snaží si co nejvíce přihrávat 
a nabíhat do volného prostoru. Obránci se jim snaží držení míče překazit 
a získat míč, dřív než dojde ke kapitánům. 

Vyprázdnění nádoby 
V tomto cvičení jdou dobře stimulovat různé druhy týmové spolupráce 
a uvolňování se do prostoru pro přihrávku. Jsou 2 týmy, které mají 
za úkol sesbírat do svého stanoviště co nejvíce míčů. V nádobě je základní 
množství míčů, které se týmy snaží pomocí týmové spolupráce co 
nejrychleji přesunout na své stanoviště. Akce je narušována soupeři, kteří 
se snaží míče zachytit. Který tým získá nejvíce míčů, vyhrál.
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Hraj a skóruj 
V tomto cvičení se rozvíjí spolupráce dítěte a je tu velký prostor pro 
kreativitu. Dva hráči mají míč a mají za úkol dostat míč do branky 
pomocí spolupráce se svým spoluhráčem nebo individuálním průnikem. 
Rozvíjí se také dovednost komunikace mezi hráči. Hráč v koncové zóně se 
uvolňuje pro přihrávku a snaží se vstřelit gól. 

Dvojitá obrana
V tomto cvičení je úkolem projít kolem soupeře v postupně zmenšujícím 
se prostoru. Jako bod se počítá pouze, když útočník vstřelí branku.

Zóna smrti
Hraje se 2 na 1. Začíná hráč postavený dále od branky. Snaží se přihrát 
svému spoluhráči přes „zónu smrti“, ve které působí protihráč, který se 
snaží zmařit přihrávku. Pokud přihrávka přes zónu smrti projde, bránící 
hráč může vystoupit ze zóny a zabránit střelbě. 

6.2 Kategorie 8 – 9 let „Mladé šelmy“

 
Fantazie, tvořivost, nevázanost, vášeň, loajalita jsou typické znaky dětství. Věková skupina 

od  8 let  může být  zlatým věkem  pro učení.  Plodné období  vyznačující se vysokou  motoric-
kou a intelektuální dostupností.

Charakteristika věkového období 8–9 let
Nadále klidný, rovnoměrný tělesný růst a vyzrálejší psychika spolu s bezvýhradně uznávanou 

autoritou trenéra vytvářejí mimořádně příznivé předpoklady k učení se pohybovým a herním 
dovednostem. Období intenzivního rozvoje pohybové koordinace, rychlosti, frekvence pohybu. 
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Jde o  klíčové věkové období, kde se utváří část dovednostního herního rejstříku hráče, tzn. 
kolik a jakých fotbalových dovedností bude mít v pozdějším věku „v zásobě“ pro běžné použití 
ve hře. Děti povětšinou dokážou být pozornější a díky jejich již získaným tréninkovým zkuše-
nostem bývá pro trenéra organizace tréninku snazší, což mu umožňuje více zaměřit svoji pozor-
nost na tréninkový obsah a průběh jeho osvojování u jednotlivých hráčů. Zlepšuje se rozumová 
úroveň, což umožňuje zařazovat i hry se složitějšími pravidly.

Co děti ve fotbalu hledají?
Motivace, charakterizující děti v této věkové skupině jsou následující: mít radost ze sportovní 

činnosti (nadšení a zábava), pohybovat se a přemýšlet, vědět, jak se vypořádat s proměnlivostí 
herních situací a vědět, jak „žít“ ve skupině. Fotbal jim umožní uspokojit tyto motivace pro-
střednictvím tréninku a utkání. Týmový sport vyžaduje týmového ducha a schopnost pracovat 
v týmu, ale také vyžaduje kreativní řešení a schopnost přijmout odpovědnost jednotlivce. Role 
trenéra je důležitá v podpoře této mentality, samostatnosti a tvořivosti. Dalším rozměrem je roz-
víjet schopnost žít ve skupině. Pocit, že jsou součástí určitého společenského kontextu, v tomto 
případě fotbalového týmu, uspokojuje základní potřeby. Proto vědí, jak dodržovat pravidla sku-
piny, spolupráce v konkurenčním prostředí, naučit se, jak si nastavit osobní cíle, především ty 
patří mezi klíčové prvky fotbalového vzdělávání každého jednotlivce. 

„Děti jako největší cennost fotbalu“ a systém jejich fotbalové přípravy až do dospělosti. 
  Vychází se především z  pozorování dětí, jejich potřeb a  vývojových možností. Děti se 
rády honí po hřišti, běhají, hrají. Ať hrají, jak je to baví, dělají to, co umí. Jejich kreativitu 
(tvůrčí myšlení, herní inteligence, taktické znalosti a herní dovednosti) rozvíjíme později, 
až k tomu psychicky dozrají a naučí se ovládat míč.

  Pohled na  tréninkový obsah zní až jednoznačně příkře, do 13 let je obsahem tréninku 
jen technické zdokonalování hráčů a hra (význam „techniky“ ve fotbale, věkové období, 
naučit se „technice“ dobře – následně navazuje trénink „taktiky» = herních úkolů, až ho 
hráči budou schopni přijímat – dozraje jim myšlení).

  Taktické návyky se do té doby neřeší – asi proto, že jsou, na rozdíl od technických nedo-
statků, snadněji odstranitelné.

  Koncepce výchovy stavějící na hře na výsledky se správným způsobem práce s dětmi ne-
jde dohromady. Například Španělé věří, že zhruba do 11 let je hlavním záměrem výchova 
a hra, tak přesně mají nastavený systém a dalo by se říci, že nad organizací soutěží v těchto 
letech mávnou rukou. Jde však o velmi promyšlené mávnutí, které stojí na tezi, že děti si 
potřebují hlavně hrát a hrát (výchova realizována tzv. „pomocí hry“ Motto: Hra patří dě-
tem a je jejich nejlepším učitelem). 

  Základem je tedy radost dětí z toho, že hrají fotbal a budou ho hrát i později, nebo ho 
alespoň budou mít rádi a budou se na něj chodit dívat do hlediště.

Dospělí (trenér, rodiče) mají zásadní úlohu při poskytování informací mladému hráči v prů-
běhu tréninku a utkání. Není dobré, jestli příliš často slyšíme trenéry (rodiče), jak křičí na děti, 
které nerealizují instrukce, nebo proti rozhodčím. V tomto ohledu je třeba, aby rodiče podpo-
rovali své děti, ukazovali směr, poslouchali jejich fotbalové zážitky, udržovali nadšení dětí tak, 
aby je fotbal bavil. Úkolem trenéra je vytvořit prostředí, které je bohaté na motivaci a stimulaci 
radosti dětí a jejich zájem o „fotbalové vzdělávání“. Co se trenérů týče, oblíbení jsou ti, kteří jsou 
schopni posílit hráče povzbuzením po chybě, oceněním úsilí, připravenou organizací činností 
(tréninku). Naopak nejméně preferovaní trenéři jsou ti, kteří nejčastěji používají tresty, úko-
ly prováděné způsobem trestu po chybě a kteří neumí udržet kázeň. V podstatě děti se chtějí 
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učit a zlepšovat své sportovní dovednosti v prostředí, které se řídí pravidly a ve kterém se cítí 
psychicky stabilní. Chceme-li děti naučit být zodpovědný, odvážný, pracovat v týmu a udržet 
vysokou úroveň herních dovedností nemůžeme je nechat učit se od dospělých, kteří dávají vinu 
za své chyby druhému týmu, rozhodčím či jiným vnějším faktorům. Čím více se dospělácké 
chování při setkání s problémy vysvětluje pomocí viny, tím je větší pravděpodobnost že si děti 
nevytvoří výše zmíněné psychologické charakteristiky. Například děti se budou cítit oprávněně 
podávat námitky proti rozhodnutí rozhodčího, pokud to viděli dělat trenéra (nebo jiné dospělé 
osoby). Děti před utkáním cítí pocit silné zvědavosti na to, k čemu se chystají, chtějí vyhrát, po-
bavit se, ukázat jak jsou dobří, a nemohou se dočkat, až to začne. Cílem dospělých, od trenéra až 
po rodiče by měla být podpora tohoto pozitivního prostředí, které  je plné psychické energie. 
Všechny tyto projevy chování trenéra a  rodičů, kteří chtějí zdokonalovat herní dovednosti, 
musí být za účelem vytváření nadšení, zvědavosti a zkoumání. Dítě bude muset v samostatné 
podobě najít efektivní řešení, která vyžadují jeho poznávací a rozhodovací procesy vytvářející 
trvalá řešení. Nesmíme tvořit stereotypní řešení za něj, a průběžně navrhovat, jaké akce by měl 
realizovat, ale měli bychom přispět k vytvoření autonomie, která pro něj bude zásadní, aby 
byl schopen najít efektivní řešení v průběhu hry (utkání).  Dále nesmíme považovat chlapce 
za miniaturu dospělého, ale aby trénink i model hry s menším počtem hráčů odpovídal věku 
a dovednostem „jako oblečení, které roste spolu s osobou, které jej nosí“. Dostatečný prostor a 
počet hráčů umožňuje větší zapojení, větší počet kontaktů s míčem, větší dynamiku mezi fázemi 
držení míče a bez držení a větší počet situací v zakončení před brankou.

Principy pro plánování v kategorii „mladých šelem“
Poznatky dokreslující, že nikoli národní povaha, „ovocnější strava“ nebo hřejivější sluneč-

ní paprsky, ale vztah k dětem a cílevědomý, promyšlený, neuspěchaný a na vývoj dětské psy-
chiky pasovaný sportovní program jsou těmi nejmohutnějšími zdroji elegance i účinnosti hry 
španělských fotbalistů. Taktické hledisko je úzce spojeno s  technickým prostředím. Máme 
na mysli například koncepce individuální práce s míčem, přihrávky, využití prostoru a pohyb 
na podporu spoluhráče v držení míče. Situační kontext herní akce se vyznačuje různorodostí a 
nepředvídatelností, a to zejména při stupňování intenzity (prostorové, časové a poměrem mezi 
aktivními subjekty situace). Příklad na obrázku, defi nuje taktické chování ve velmi zjednoduše-
né herní souvislosti, kdy hráč v držení míče bude muset dávat pozor nejen na to, jak se provádí 
technický pohyb, ale také na parametry kdy přihrát a kam přihrát, podle pohybů jeho spoluhrá-
če, který se snaží dostat z pokrytí a podle pohybu obránce, postaveného na linii (zjednodušená 
situace). 

Zjednodušená herní situace založená 
na spolupráci dvou hráčů s bránícím protihráčem.
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Metodický materiál podle italské fotbalové školy

Příklady MOF jsou převzaty z Technické příručky pro italské fotbalové školy (Guida tecnica 
per le scuole di calcio).

Kategorie U8 – U9 
Vedení v geometrických tvarech
Organizace a průběh: použití geometrických tvarů umožňuje hráčům 
orientované vedení, podporuje percepci o volných prostorech. Skupina 
hráčů vedoucí míč musí obsadit volné geometrické tvary, které jsou 
vyznačené na zemi barevnými kužely (více geometrických tvarů než hráčů).
Varianty: barva tvarů určuje posloupnost tvarů k obsazení (žlutá, zelená, 
červená a modrá). Ve formě závodu: ten, kdo provedl všechny tvary jako 
první, vyhrává. Barevné geometrické tvary určují stupeň obtížnosti.

Okružní jízda
Organizace a průběh: cvičení navazuje na předchozí a umožňuje 
zdokonalování vedení míče na základě měnících se tvarů. Míč je volně 
veden dráhou přes alternativní druhy překážek (mety, kužely, nízké 
překážky, malé stojany atd.). Na konci dráhy vystřelí na cíl. Střela 
představuje nejvíce motivující prvek.
Varianty: dráha se různí podle směru vedení míče (vpravo/vlevo, 
vpřed/vzad).  Použití různých částí nohy pro vedení míče. Větší/menší 
vzdálenost mezi překážkami.

1 na 1 (obránce na čáře)
Organizace a průběh: hráč se pokusí přizpůsobit a přeměnit své pohyby 
v závislosti na chování obránce na čáře. Řešení situace 1:1 v útočné 
i obranné fázi. Dva útočníci vedou míč (každý svůj vlastní) a snaží se 
překonat dva obránce, kteří se pohybují na příslušných čarách, zatímco 
třetí obránce chrání branku. V každém opakování se obránci prohodí 
a vymění si pozice.
Varianty: Zvýšení počtu útočníků. Větší/menší prostor pro obránce anebo 
vzdálenost mezi čarami obránců. Ve formě soutěže: počet vstřelených gólů.

Vedení míče – doprava
Organizace a průběh: Hráč vede míč a věnuje pozornost orientaci 
v prostoru, různá práce s míčem. Jedna skupina hráčů vede míč v prostoru, 
kde jsou 2 druhy barevně rozlišených kuželů (červené a žluté). Počet 
kuželů je vyšší než počet hráčů. Kolem červených kuželů hráči vedou míč 
vnější stranou nohy, kolem žlutých kuželů používají vnitřní stranu nohy.
Varianty: Po 4 změnách způsobu vedení střelba na branku. Na čas – kdo 
první oběhne všechny kužely. Počet kuželů zvolit stejný nebo nižší než 
počet hráčů.
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Překážková dráha
Organizace a průběh: v tomto cvičení jsou stimulovány rovnovážné 
a koordinační schopnosti. Rovnováha v základním pohybu: běhání, 
skákání. Je zde zapojeno také vedení míče, které může být kombinováno 
s další pohybovou činností. Hráč vede míč mezi kužely, přibíhá k nízké 
a vysoké překážce. Na nízké překážce pošle míč pod ní a přeskočí ji, 
na vysoké překážce pošle míč stranou a podleze ji. Následuje kotoul 
na žíněnce, změna směru a stoj na rovnovážné plošině, slalom a pak 
následuje fi nální střelba.
Varianty: Vedení míče rolováním podrážkou, změna směru, jiné rozložení 
překážek, zařazení obránců místo kuželů.
 
Narušená doprava
Organizace a průběh: cílem cvičení je zdokonalování techniky vedení 
a krytí míče. Čtyři hráči vedou míč ve volném prostoru. Tým tvoří dva 
hráči, kteří se snaží vykopnout míč protihráčům z vyznačeného prostoru, 
aniž by sami ztratili kontrolu nad svým míčem.
Varianty: na pokyn dovést míč do prostoru v rohu hřiště – „domeček“. 
Zvýšit počet domečků. Na pokyn provést změnu vedení míče.

Napadání pevnosti
Organizace a průběh: cílem je zrychlit pohyb tam, kde se tvoří volný 
prostor. Je proto důležité, aby hráč vedoucí míč pozoroval pohyb 
bránícího hráče. Dva útočníci (s míčem) mají za úkol provést míč 
malými brankami a vystřelit na branku. V prostoru jsou však tři obránci, 
z nichž dva se snaží zabránit přechodu útočníků malou brankou a jeden 
z obránců chytá.
Varianty: dva obránci jsou rozmístěni v zóně a mohou se volně 
pohybovat. Oba útočníci musí před zahájením akce vést míč kolem kužele 
a obránci je potom brání.

Běž a uteč
Organizace a průběh: cvičení zdokonaluje vedení míče s rozvojem 
rychlosti pohybu a práci s míčem pod tlakem soupeře. Podněcuje 
periferní vidění. Dvě dvojice. Jeden hráč vede míč směrem ke 2 brankám 
umístěným před ním ve vzdálenosti 20 m. Zatímco pronásledovatel stojí 
5 m za ním a snaží se získat míč tak, že proběhne druhou brankou dřív 
než hráč s míčem. Cvičení pokračuje postupně s dalšími hráči.
Varianty: Provedení oběma směry. Jiné rozmístění branek.
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2 na 1 s předskočením soupeře a vedením do malých branek.
Organizace a průběh: cvičení umožňuje zdokonalování vedení míče 
v rychlosti, orientaci v prostoru v týmové spolupráci (vzájemnou pomoc 
spoluhráčů). Řešení jednoduchých herních situací 2:1 se zakončením. 
V prostoru o velikosti 20 × 30 m jsou 2 dvojice hráčů rozmístěny tak, 
aby simulovaly situaci 2 na 1. Dvě malé branky jsou umístěny 10 m 
od koncové čáry v bočním prostoru. Obránce stojí v prostoru mezi 
brankami. Na signál (trenérův nebo reakce na pohyb útočníků), musí 
obránce bránit jednu z branek a jeden útočník musí provést míč brankou 
a zakončit střelbou.

Utíkej a doprav míč domů
Organizace a průběh: hráči střídají běh bez míče s rychlým vedením 
míče. Hráči jsou rozděleni do dvou týmů, seřazených po stranách hřiště. 
Musí vyběhnout a získat míč ve středu pole a dopravit ho zpět na vlastní 
polovinu. Hráč, který je s míčem v cíli první, vyhrává. 
Varianty: míč, který hráč dopravil domů, bude znovu veden do středu 
pole. Cvičení se opakuje 2× za sebou. Hráči mění výchozí pozice. Počet 
míčů je menší než počet hráčů.

Pohyb mezi kužely
Organizace a průběh: vedení míče v rychlosti. Skupina hráčů vede nohou 
míč mezi kužely, na signál musí hráči dovést míč do svých domečků. 
arianty: zvětšení hrací plochy. Praváci hrají levou nohou a leváci hrají 
pravou nohou. V průběhu hry hráči mění na signál svoje stanoviště.

1 na 1 obránce v zóně
Organizace a průběh: zdokonalování situace 1:1. Obránce začne řešit 
situaci pohybem do strany. Útočník se snaží obejít obránce v zóně. Pokud 
obránce získá míč, pokračuje s míčem mimo hrací zónu.
Varianty: dva útočníci, dva obránci, dva míče, obránci čekají za lajnou 
a mohou zasáhnout pouze tehdy, když útočník překročí hranici. Dva 
útočníci, dva obránci, dva míče, obránci mohou zasáhnout ihned 
(ve volném prostoru). Zvětšování a zmenšování prostoru bránícího 
pásma.
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Narušení akce
Organizace a průběh: vedení míče s orientací ve volném prostoru. 
Schopnost zrychlovat a zpomalovat s míčem a rozvíjet periferní vidění 
v proměnlivé situaci. Hráči jsou rozděleni do dvou týmů. Jedna skupina 
vede míč uvnitř prostoru, ostatní hráči jsou mimo prostor. Hráči, kteří 
jsou uvnitř, musí projít mezi brankou umístěnou uprostřed hracího 
prostoru. Hráči vně si vymění pozice a současně vedou míč. Vnitřní 
skupina si brání míč a současně narušuje činnost venkovní skupiny. 
Skupiny si mění role.
Varianty: skupina, která je uvnitř může napadat venkovní hráče pouze 
tehdy, když je volná branka. Venkovní skupina hráčů musí projít brankou 
před výměnou stran.

Střelba s přesností
Organizace a průběh: Nácvik zaměřen na střelbu v relativně stabilních 
podmínkách. Hráči si přihrávají ve dvojicích s cílem přihrát co nejpřesněji 
po zemi, s přiměřenou razancí přímo do prostoru branky (spoluhráče). 
Dva hráči stojí mezi kužely, které jsou umístěny 5 m od sebe a vzdáleny 
15 m. Jeden přihrává na druhého přímým nártem, placírkou po zemi. 
Varianty: spoluhráči zpracovávají přihrávku nohou, rukama.

2 proti 1 útočníkovi, 1 obránce a 1 brankář
Organizace a průběh: dva proti jednomu útočí ve dvou prostorech. Snaží 
se využít přečíslení a dostat se za obránce. Záleží na spolupráci útočníků 
proti obránci, který se učí reagovat na vzniklou situaci. Obdélník 
o rozměrech 20 × 30 m je rozdělen na dvě poloviny. Dva útočníci se snaží 
obejít obránce. Obránci nesmí opustit určenou polovinu. Akce končí, 
když hráči vystřelí a brankář zachytí míč. Hráči si vymění role. 

Dosažení cíle
Organizace a průběh: rozvíjí orientaci a pohyb ve volném prostoru 
a periferní vidění. Dva týmy se pohybují ve zvoleném prostoru, každý 
hráč má míč. Útočníci vedou míč nohou, obránci drží míč rukama. 
Na signál mají všichni útočníci za úkol dopravit míč do branek. Soupeř 
držící míč v ruce se snaží zastavit útočícího hráče.
Varianty: jeden obránce může vzít míč více útočníkům. 

Běh do rohu
Organizace a průběh: vedení míče s reakcí na podněty. Hráči musí věnovat 
pozornost prostoru, ve kterém se pohybují (periferní vidění). Skupiny 
hráčů vedou míč volně v prostoru, na tlesknutí musí provést změnu směru 
pravou/levou nohou. Na další signál (odlišný od prvního) musí hráči vést 
míč do vyznačeného prostoru (branek).
Varianty: Změna směru se provádí patou, vnější stranou nohy (šajtlí). 
Všechny branky musí být obsazeny.
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Seber míč a vrať se do domečku
Organizace a průběh: výhodu má hráč, který je rychlejší a umí lépe 
ovládat míč za přítomnosti soupeře. Hráči jsou rozděleni do dvou týmů, 
každá dvojice má 1 míč, který je umístěn na polovině hřiště. Na signál 
musí vystartovat pro míč, zmocnit se jej a dovést ho do místa startu. 
Dvojice mezi sebou závodí.
Varianty: Ten, kdo první získá míč, může střílet na branku. Hráči si mění 
pozice. 

1 na 1
Organizace a průběh: střídání v roli útočníka a roli obránce. Dva týmy 
hrají proti sobě v situaci 1 na 1, přičemž útočící tým má obejít obránce 
a vstřelit branku, zatímco obránce se pokouší získat míč a přejít do útoku. 
Pokud jeden tým skóruje, hráči si mohou vyměnit role.
Varianty: hráči začínají ve stejnou dobu, všichni společně. Hráči si mohou 
vzájemně přihrát. Hra začíná sérií přihrávek mezi dvojicemi a na daný 
signál hráč, který má míč vybíhá a řeší situaci 1:1 na branku.

Předskočit protihráče
Organizace a průběh: útočníci vedou míč přes území bránících hráčů 
a čelí obráncům, kteří musí nejprve oběhnout mety.
Varianty: kdo ztratí míč, stává se obráncem.

Dosáhnout zkoušky
Organizace a průběh: zdokonalování krytí míče a různé způsoby 
obcházení soupeře. Hráči, kteří drží míč, se musí dostat do vymezeného 
území. V cestě jim stojí dva obránci v polovině hřiště u kuželů, a snaží 
se pomocí míčů překazit průchod, třetí obránce se snaží zamezit jejich 
průchodu do zóny.
Varianty: kdo ztrácí míč, stává se bránícím hráčem.

Kontrola míče
Organizace a průběh: kontrola míče a udržet pozornost na podněty 
z vnějšího prostředí. Dvě skupiny hráčů vedou míč v prostoru kolem 
kuželů s využitím vnitřní strany nohy. Na signál musí míč vést 
do vymezeného prostoru.
Varianty: Jeden z týmů zaujme prostor úhlopříčně. Pokud jsou kužely 
barevné, lze stimulovat hráče k činnostem podle barvy.
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Koncové zóny
Organizace a průběh: schopnost orientace v prostoru. Hráči jsou rozděleni 
do dvou týmů, které soupeří ve vedení míče do soupeřovy obranné zóny. 
Kdo získá bod, začíná další útočnou akci. 
Varianty: Zóny jsou umístěny v rozích hracího pole. Střelba na branku 
musí být za polovinou hracího pole. Početní výhoda hráčů útočícího týmu.

Eskalátor
Organizace a průběh: přihrávky vnitřní stanou nohy „placírkou“. Hráči 
jsou rozmístěni podle obrázku. První přihraje míč naproti a běží na místo, 
kam přihrál. Následně se po přihrávce každý přesouvá podle vzoru. 
Přesuny probíhají proti směru hodinových ručiček.
Varianty: Hráči používají pouze svou slabší nohu. Různé způsoby 
odehrání míče (vnitřní, vnější stranou nohy, nártem).

Překonání velké zdi
Organizace a průběh: zdokonalování krytí míče a obcházení protihráče 
do volného prostoru. Hráči s míčem potřebují najít nejlepší cestu přes 
obranné pole, kde si dvě dvojice přihrávají míč přes celé obranné pole 
a snaží se trefi t útočníkův míč.
Varianty: útočníci zakončují akci střelbou na branku, kdo ztratí míč, jde 
na místo obránce. Hráč s „divokou kartou“ (žolík) aktivně spolupracuje s 
útočníky v akci.

Soutěž ve čtverci
Organizace a průběh: cílem je zdokonalování reakce na vizuální stimul 
v herní situaci, rychlé a precizní provedení. Ve dvou čtvercích 10 × 10 m 
jsou dva týmy tvořené čtyřmi hráči. V každém rohu je jeden hráč. 
Zatímco jeden hráč přihraje míč (pravá nebo levá diagonála) svému 
spoluhráči, ostatní dva hráči si vymění svá místa. Družstvo, které si 
přihraje jako první 10 přihrávek vyhrává. Pokud tým udělá chybu, skóre 
se nuluje.
Varianty: stejné cvičení na jeden dotyk nebo více dotyků se zpracováním.

Přihrávky a převzetí ve trojicích
Organizace a průběh: tato hra prokazuje stabilizaci pohybového chování 
přihrávání a zpracování míče v dynamické podobě. Správná forma 
pohybu a preciznosti. Tři hráči jsou rozmístěni podle obrázku 15 m 
od sebe. Po první přihrávce následuje převzetí míče a následná přihrávka 
na třetího spoluhráče.
Varianty: ve trojicích na jeden dotek. Na více doteků. Přihrávka přes 
překážku.
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2 na 1
Organizace a průběh: zdokonalování přihrávání a zpracování pod tlakem 
obránce. V obdélníku 25 × 15 m rozdělený uprostřed volnou zónou 
širokou 3 m. Dvě dvojice hrají proti jednomu obránci, který se pohybuje 
ve volné zóně. Dvojice se snaží přihrát na druhou stranu přes volnou zónu 
a počítají si počet přihrávek. Obránce se snaží získat míč.
Varianty: tři útočníci a dva obránci.

5 na 5 s koncovou zónou.
Organizace a průběh: PH zaměřena na držení míče. Skórování přihrávkou 
do koncové zóny, kde zpracovává míč útočník. Hrací plocha 35 × 20m, 
hrají dva týmy. Cílem je přihrát míč útočníkovi do soupeřova obranného 
pole. Přihrávka do tohoto území se může uskutečnit po pěti zdařilých 
přihrávkách.
Varianty: bod je započítán, když útočník v zóně zpracuje míč a přihraje jej 
následně svému spoluhráči.

Herní situace 1 na 1.
Organizace a průběh: cvičení je zaměřeno na obcházení soupeře v souboji 
1:1 pod tlakem. Důležitá je percepce, tvořivost a rychlost vedení a práce 
s míčem. Dva hráči se pohybují ve vymezeném prostoru, jeden přihrává 
a stává se obráncem v situaci 1 na1. Cílem útočícího hráče je obejít 
obránce a dostat se za čáru.
Varianty: dostat se do jednoho z rohů, pokud obránce získá míč, dává gól 
na opačné straně, místo převedení čáry vstřelit gól do malé branky.

Změna místa
Organizace a průběh: toto cvičení je zaměřeno na orientaci ve volném 
prostoru a periferní vidění. Důležité je vnímání, co nejefektivnější 
rozhodování a jednání v proměnném prostředí. Hráči jsou rozděleni 
volně v prostoru, kde jsou umístěny branky. Hráč v držení míče provádí 
přihrávku na jednoho z jeho týmových spoluhráčů a vyměňuje si s ním 
místo. Mezitím si ostatní hráči mění místa (branky) a hráč v držení míče 
musí hledat volné branky.
Varianty: hráč, který je v držení míče, přihrává do volné branky, hráč, 
který předává míč, jde bránit volné branky, hráči jsou rozděleni na týmy – 
více týmů v prostoru.
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Překážková dráha
Organizace a průběh: cílem je řetězení IHD přihrávky a zpracování míče v 
dynamické podobě. Hráči vedou míč přes překážkovou dráhu. Přihrávka 
o zeď (lavici), převzetí míče do pohybu. Na konci dráhy střílí na cíl. 
Varianty: vedení míče vnitřní nebo vnější části nohy, levá nebo pravá 
noha.

Kolem náměstí
Organizace a průběh: pozornost cvičení je zaměřena na dynamické 
provedení. Dva hráči s jedním míčem stojí proti sobě ve čtverci (5m) 
vyznačeném pomocí kuželů. Jeden z hráčů zpracovává míč (první 
průchod je čelní) a vede ho do rohu kolem kužele. Přihrává míč 
do protějšího rohu (diagonálně) spoluhráči, který provádí stejný úkol. 
Hráč, který přihrává, se vždy vrací do výchozí pozice.
Varianty: přihrávka od pravého/levého rohu, přihrávka vnější/vnitřní 
strana nohy, přímý nárt, určení další trajektorie pro průchod míče, forma 
závodu.

Překračování hranic
Organizace a průběh: hráč, který vede míč, zdokonaluje vedení míče 
za přítomnosti soupeře. Hráč, se pohybuje v návaznosti na pohyb svého 
týmového spoluhráče – předvídá jeho úmysly. Obránce řeší situaci 2 na 1. 
Hráči v držení míče musí projít prostorem k týmovým spoluhráčům. 
Důležitá je také spolupráce hráčů, kteří vedou míče. Hráči jsou rozděleni, 
jak je zobrazeno na obrázku. Hráči v držení míče musí obejít soupeře, 
který se pohybuje ve vymezeném prostoru. Jakmile se dostanou 
do prostoru za obráncem, přihrávají míč na jednoho na jednoho ze svých 
spoluhráčů. Poté se role vymění.
Varianty: zvýšit počet obránců v jednom prostoru, nebo ve více 
prostorech (v lajnách).

Hra 2 na 2, 3 na 3
Organizace a průběh: v těchto průpravných hrách hráči získávají obrovské 
množství informací, které jim umožňují zlepšovat percepci. Hráči se 
střídají v utkáních na malých hřištích a mají ponechanou volnost, aby ve 
hře hledali správné řešení vzniklých situací.
Varianty: použití více branek (např. 4), místo branek provedení nebo 
zašlápnutí v určeném prostoru. Využití míčů různé hmotnosti a velikosti.
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Převzetí míče a hra 1 na 1 s podporou
Organizace a průběh: herní situace se účastní tři hráči, jeden hráč ve středu 
prostoru a zpracovává míč od jednoho z hráčů, kteří jsou mimo vyznačený 
prostor. Když dostane míč, musí ho provést jednou ze dvou branek. Hráč 
na opačné straně mu v provedení brání. Hráč v držení míče se může 
rozhodnout, zda půjde přes obránce 1 na 1, nebo bude spolupracovat se 
svým týmovým spoluhráčem, který mu míč přihrál (2 na 1).
Varianty: převzetí míče s otočením, kdo dostává míč má určenou 
branku (stranu) na projití, hráč, který míč přihrával, se zapojuje do hry 
ve vymezeném prostoru (2 na 1).

Hráč uprostřed
Organizace a průběh: cvičení je určeno pro rychlé řešení (zpracování 
a přihrávání) pod tlakem obránce, rychlost a přesnost přihrávky. 
Ve čtverci jsou čtyři hráči po stranách a jeden obránce uprostřed. Úkolem 
postranních hráčů je přihrávat si míč tak, aby ho nezachytil obránce. 
Hráč, který přihrávku zkazí, nebo jeho přihrávku zachytí obránce, si mění 
s obráncem místo.
Varianty: za každých 10 přihrávek bod, omezený počet dotyků.

Hra s nabídkou
Organizace a průběh: přihrávání a zpracování míče, s orientací ve volném 
prostoru. Zdokonalování periferního vidění. Cvičení se účastní dva 
týmy po čtyřech hráčích, kteří jsou rozmístěni ve dvou čtvercích (10 × 10 
m), jak je znázorněno na obrázku. Cílem útočníků je vždy nabídnout 
spoluhráči s míčem 2 možnosti k přihrávce – dva přilehlé rohy.

2 na 1 ve čtverci
Organizace a průběh: cvičení je zaměřeno na výběr místa, řešení pohybu 
ve vztahu k chování obránce. Tři hráči hrají v prostoru (12 × 12 m) 2 
na 1. Dva útočníci mají míč a obránce jim znemožňuje kombinaci. Když 
obránce zachytí míč, mění si pozici s útočníkem.
Varianty: povinná klička před přihrávkou.

Barevná hra 3 na 3
Organizace a průběh: zdokonalování periferního vidění, schopnost 
orientace v prostoru PH na čtyři barevné branky. V herním prostoru 
(24 × 12m) jsou postaveny 4 barevné branky na stranách ve vzdálenosti 
1 m od rohu. Dva týmy (3 na3) hrají na dvě branky stejné barvy, které jsou 
umístěny na obou stranách (diagonálně).
Varianty: alternativní hra rukou a nohou, změna barev branek.
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Driblink („koníčky“)
Organizace a průběh: hráči si zdokonalují koordinaci a stabilitu na jedné 
noze a zlepšují si základní techniku. Díky používání míčů různých 
velikostí jsou hráči stimulováni k provádění různých forem dopadu míče 
(s dopadem nebo bez).
Varianty: pouze s dominantní nohou, po jednom odrazu o zem.

Převzetí a zakončení
Organizace a průběh: zdokonalování zpracování míče a střelba přímým 
nártem. Hráč dostává přihrávku od svého spoluhráče, vede míč u nohy 
a střílí nártem na branku bez brankáře. Hráč, který vstřelí více gólů, vítězí.
Varianty: střelba oběma nohama, s brankářem, míče různé velikosti 
a hmotnosti.

Naběhnutí
Organizace a průběh: vnímání, že nabíhání (uvolňování) je důležitý 
taktický koncept rozvíjející základ spolupráce. Tři hráči jsou rozmístěni 
v rozích čtverce s jedním míčem. Hra spočívá v tom, že hráč s míčem má 
2 možnosti pro přihrávku na vnější straně čtverce.
Varianty: přihrávka a převzetí se provádí různými částmi nohy, uvnitř 
čtverce je obránce, který se snaží zachytit míč, přihrávka může být.

Úroveň přihrávání
Organizace a průběh: zdokonalování zpracování míče a periferní vidění, 
čtyři hráči jsou rozděleni do dvojic. Dva hráči si přihrávají, další dva 
hráči každý míč, provedou kolem kuželů na opačnou stranu hřiště, dokud 
nedosáhnou linie, z níž se dá přihrát svým spoluhráčům.
Varianty: přihrávky různými částmi nohy, míč je přihrán, zastaven 
a předán po oběhnutí kolem kuželů bez míče, soutěž.

Přihrávka na střelbu
Organizace a průběh: cvičení vybízí k pohybové činnosti v prostoru, 
aby bylo možné vystřelit na branku. Stimuluje schopnost rozlišovat 
a zlepšovat přesnost pohybu. Hráč v 10m vzdálenosti od spoluhráče. 
Hráč s míčem přihrává za úrovní menších branek, běží bránit hráče, který 
přebírá míč. Hráč se snaží zabránit druhému hráči v zakončení.
Varianty: kombinace „přihraj a běž“.
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Správná diagonální střelba
Organizace a průběh: diagonální střelba. Dvě skupiny hráčů ve dvou 
řadách, ve vzdálenosti 10 m, hráč, který přihrává, běží pro přihrávku 
(narážečku), převezme a pokračuje do zakončení na branku. Na druhé 
straně si hráč, který zakončil, si vymění místo s narážejícím.
Varianty: s obcházením přihrávajícího a jít do zakončení.

Rychlý okruh a střelba
Organizace a průběh: zlepšení frekvence, reakce a rychlosti. Dva týmy 
za brankovou čarou vpravo a vlevo od branky. Hra spočívá v běhu 
a doteku rukama kuželů položených cik – cak zrcadlově proti sobě 
4 × 2m. Poslední kužel se obíhá a hráč běží k míči a do zakončení. Kdo dá 
více branek, ten vítězí.
Varianty: diagonální střela.

2 na 1 se střelbou
Organizace a průběh: zdokonalování volby správného načasování 
nabíhání pod tlakem obránce. Tři skupiny se střídají v útočné akci 
proti obránci uprostřed hracího pole. Dvojice, která vstřelí více branek, 
vítězí.
Varianty: s dvěma obránci a třemi útočníky. 

Barevná hra
Organizace a průběh: podporuje orientaci ve volném prostoru a vizuální 
komunikaci. Skupina hráčů je rozdělena do 3 nebo 4 barev. Míč musí být 
přihrán rukou/nohou na hráče jiné barvy.
Varianty: dva týmy přihrávají spoluhráčům stejné barvy.

Role v utkání
Organizace a průběh: podporuje řešení a spolupráci v herních situacích 
(ofenzivní i defenzivní fáze). Spolupráci v početní nevýhodě a v přečíslení. 
PH 5 na 5 v herním poli bez brankáře na menší branky. Tým je rozdělený 
na tři útočníky a dva obránce, ale není dovoleno překročit středovou čáru. 
Tímto způsobem se hraje 3 na 2.
Varianty: 4 na 4 – obránce, který přihraje, může procházet přes středovou 
čáru a vytvářet situaci 3 na 2 v útoku, oba obránci se mohou zapojit přes 
středovou čáru hřiště.
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Bago s aktivním obráncem
Organizace a průběh: zlepšuje spolupráci pod tlakem obránce. Tři útočníci 
s jedním míčem jsou umístěni v rozích čtverce a hrají proti obránci 
ve středu čtverce. Útočníci si přihrávají míč po stranách čtverce. Obránce 
se snaží míč získat.
Varianty: počet dotyků, hráči se pohybují volně ve vymezeném prostoru, 
různý počet obránců.

Najdi volnou branku a předej míč
Organizace a průběh: zdokonalování přihrávání a zpracování míče, pohyb 
a orientace v prostoru dynamickou. Dvojice s míčem. Ve vyznačeném 
území je umístěn stejný počet branek, jako je dvojic. Dvojice hráčů si 
vzájemně přihrávají míč tak, aby míč prošel brankou.
Varianty: počet branek, dvojitá přihrávka brankou.

Podporující hráč
Organizace a průběh: komunikace a podpora hráče. Dva hráči si 
přihrávají míč. Po určitém počtu přihrávek si do vyznačeného prostoru 
naběhne třetí hráč, který si narazí míč se spoluhráčem.
Varianty: lze spojit i se střelbou na branku, bránění podporujícího hráče 
HS 1:1, 2:1.

2 na 1 se střelbou
Organizace a průběh: zdokonalování spolupráce. Dva útočníci musí obejít 
obránce ve vymezeném obranném prostoru a následně střílí na branku.
Varianty: dva podporující hráči se pohybují na okraji hrací plchy a hráč 
s míčem si vybere jednoho, se kterým bude hrát, zvýšit tlak na útočníky 
přidáním druhého obránce.

Spolupráce ve dvojicích
Organizace a průběh: přihrávky ve formě dej a postupuj a střelba 
na branku. Dvě skupiny hráčů ve 2 řadách, kteří se snaží kombinovat se 
spoluhráčem viz. obrázek.
Varianty: přihrávky vzduchem.

Ve trojicích s křižnou přihrávkou
Organizace a průběh: pomocí vertikální přihrávky využití hry do hloubky 
hřiště. Ve čtverci (20 × 20m) se pohybují tři hráči v trojúhelníku. 
Po přihrávce (1) a podpoře útočníka, přihrává třetímu hráči (2), který 
posílá křižnou přihrávku do prostoru na prvního hráče, jenž přihrává 
před branku na jednoho ze svých spoluhráčů. Následuje rotace rolí.
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Hra s neutrálním podpůrným hráčem
Organizace a průběh: přečíslení podporuje držení míče a orientaci 
v prostoru. Plocha 30 × 15m, hra 3 na 3 se dvěma neutrálními hráči, kteří 
se pohybují v zóně o šířce 4 m. Vnější hráči vytváří podporu útočné akce. 
Role se mění.
Varianty: neutrální hráči mohou vytvořit přečíslení.

Neutrální hráči ve volné zóně
Organizace a průběh: hráči se snaží o držení míče ve vymezeném prostoru 
a vertikálním pohybem se snaží získat prostor. V prostoru 20 × 40 m 
ve hře 5 na 5 se dvěma neutrálními hráči hrajícími ve volné zóně. 
Neutrální hráči spolupracují s týmem, který má v držení míč a podílí se 
na útočné akci. Situace v přečíslení napomáhá držení míče.
Varianty: s povinností přihraj a běž, obránce ve volném prostoru.

4 branky
Organizace a průběh: využití prostoru, hra 4:4 na 4 branky umístěné 
v rozích. Při hře realizovat překvapivé změny možností výběru branky.
Varianty: změna rozměrů branek.

Sprint s a bez míče
Organizace a průběh: dynamická práce s míčem. Hráč začíná vedením 
míče na 5 m mezi kužely, 5m odrazy po jedné noze a 5 m sprint.

Král driblinku
Organizace a průběh: zdokonalování střelby po obcházení soupeře v HS 
1:1.
Varianty: útočník po střelbě se stává obráncem, různé způsoby obcházení, 
další obránce vytváří tlak. 

3 na 2 s neutrálními hráči.
Organizace a průběh: zdokonalování držení míče s podporou neutrálních 
hráčů. Vyhrávají hráči s větším počtem přihrávek.
Varianty: obránci se stanou útočníky po zisku míče. PH se dvěma 
brankáři.
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Driblink a střelba
Organizace a průběh: zdokonalování střelby po překonání soupeře. Hráč 
v držení míče vede míč a obchází soupeře. Útočník střílí vpravo nebo 
vlevo do vymezeného místa v brance.
Varianty: druhý obránce vytváří tlak na útočníka, obránce brání 
ve vymezeném území, prostor střely je určen signálem, který provádí trenér.

Čtverec
Organizace a průběh: ve čtverci jsou hráči rozmístěni po jednom na každé 
straně, dva míče. Hráči si přihrávají tak, aby se nesrazily míče ve čtverci.
Varianty: jeden obránce ve čtverci zachycuje míč, soutěž dvojice, která si 
přihraje nejvíce krát bezchybně, vyhrává.

Držení míče a střelba na branku
Organizace a průběh: zdokonalování střelby pod časovým tlakem. Hra 
spočívá v soutěži mezi dvěma týmy. Jeden ze dvou týmů hraje 4 na 2 a snaží 
se o co nejvíc po sobě jdoucích přihrávek. Druhý tým, který hraje v početní 
nevýhodě, střílí na branku. Jakmile druhý tým zaznamená 10 gólů, hra 
končí. Poté se role vymění a vyhrává tým s nejvyšším počtem přihrávek.
Varianty: střelba s brankařem.

4 na 4 s ohledem na prostor
Organizace a průběh: schopnost orientace v prostoru. V herním prostoru, 
rozděleném do 6 sekcí hrají dva týmy se čtyřmi hráči (dva útočníci a dva 
obránci). Oba obránci a útočníci nemohou překročit na druhou polovinu.
Varianty: herní pole je rozděleno do 4 zón, hra s brankaři, brankář 
v rozehrávce vytváří situaci 3:2. 

Spolupráce ve trojici.
Organizace a průběh: řešení spolupráce v nepřítomnosti obránců. 
Zdokonalování střelby na branku s pohybujícím se míčem

Ve dvojicích s brankami
Organizace a průběh: zdokonalování přihrávání a zpracování míče 
s rychlostí a přesností. Dvojice, hráči jsou 10 m od sebe. Dvě branky jsou 
umístěny šikmo po stranách. Počítá se počet přihrávek (vstřelených gólů) 
za stanovený čas.
Varianty: hráči provedou míč brankou, přihrávka vzduchem vnitřní částí 
nohy. 
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Hra 5 na 4
Organizace a průběh: držení míče, uvolňování do volného prostoru 
v početní převaze. Zdokonalování útočné fáze. Hra v prostoru 35 × 20m, 
dva týmy s pěti a čtyřmi hráči 5:3+1 brankář. Cílem hry je vstřelit co 
nejvíce branek v početní výhodě. Po určené době se role týmů vymění.

Hra 6 na 6 se střední čárou.
Organizace a průběh: cílem je podpořit dva útočníky, kteří musí zůstat 
ve svém prostoru (polovina pole), řešení herní situaci v početní výhodě i 
nevýhodě, nebo rovnosti počtu hráčů. To umožňuje, aby v obranné fázi 
měli hráči možnost lepší kontroly nad míčem v početní výhodě. 

6.3 Kategorie 10 – 11 let „fotbalový začátečník“

 
Kategorie „fotbalový začátečník“ představuje v rámci předložené struktury kategorií vrchol 

dětské přípravné pyramidy. Syntéza této činnosti, musí mít společný jmenovatel, defi nice a klí-
čová slova, která musí představovat vodítko pro ty, kteří se zabývají dětským sportovním trénin-
kem = hry, zábavu, nadšení, vášeň, plánování, sportovní kulturu a profesionalitu. Co je důležité 
k tomu, aby se mohli stát „fotbalistou“ (mladými lidmi, kteří hrají fotbal). Je důležité pracovat 
v mládeži precizně v detailech. Například „první dotek s míčem“ – velmi důležitá herní praxe, 
tzn. neustále zapracovávat do návyků. V drilech pozitivní opakování jednotlivých herních čin-
ností ve cvičeních a hře.

INDEX ZŮČASTNĚNÍ VE HŘE = POČET KONT AKTŮ S MÍČEM/ČAS.

Charakteristika věkového období 10–11 let.
Je to období před pubertou, v němž přetrvává (až na možné výjimky) pomalý tělesný růst. 

To spolu s podstatným vývojem centrální nervové soustavy, udržuje a v některých směrech ještě 
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zlepšuje podmínky pro pohybové učení. Děti jsou schopny vykonávat požadované pohybové 
úkoly rychleji i přesněji než v mladších letech mimo jiné i díky růstu svalové síly. Lépe dove-
dou rozlišit změnu rytmu pohybu, pomalé a  rychlé provedení, svalový stah a uvolnění. Toto 
je třeba využívat při zdokonalování např. klamavých pohybů („fi ntování“) i běžecké techniky. 
Zlepšená orientační schopnost a prostorová představivost umožňují hlouběji se věnovat herní 
součinnosti více hráčů. Výkonnost srdce a plic významně stoupá. U mladších žáků je stále ještě 
výhodou poměrně rychlá obnova energie po krátkodobém intenzivním zatížení. Je to období 
vzorů, snahy vyrovnat se dospělým, být jako oni. Trenér toho může využít zejména osobním 
příkladem a přibližováním vzorů slavných hráčů. Děti si velmi cení spravedlnosti až rovnosti 
v jednání dospělých vůči nim.
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Metodický materiál podle italské fotbalové školy

Příklady MOF jsou převzaty z Technické příručky pro italské fotbalové školy (Guida tecnica 
per le scuole di calcio).

Kategorie U10 – U11
Nohejbal
Organizace a průběh: hra zaměřena na prostorovou orientaci a odehrání 
míče ze vzduchu. Hra 3 na 3 v prostoru 16 × 10 m rozděleném páskou 
(sítí). Míč smí spadnout jednou před každým dotykem. Povoleny jsou 3 
dotyky v týmu před přihrávkou míče k soupeři.
Varianty: každý dotek povelen jiným hráčem.

Člunkový běh a 2 na 1
Organizace a průběh: první část cvičení stimuluje frekvenci pohybu 
a rychlost. Druhá část vyžaduje rychlé řešení herního úkolu (2na1). Hráči 
A a B člunkový běh 8 m. První, kdo se vrátí k míči, jej přihrává spoluhráči 
(A1 nebo B1). Dvojice, která získala míč, útočí, zatímco druhá dvojice 
brání (obránce, brankář). 

Kop přes a pod páskou
Organizace a průběh: zdokonalování nízkého kopu nártem/placírkou (přes 
nebo pod páskou). Cvičení probíhá ve dvojicích.
Varianty: střídání levé a pravé nohy, prvním dotykem.

4 na 2
Organizace a průběh: držení míče zlepšuje prostorovou orientaci 
a podporu hráče (přihrávka a převzetí míče v herní situaci). Obránci 
reagují na situaci – jsou v nevýhodě. Prostor 20 × 15m, 4 útočníci proti 
2 obráncům se snaží skórovat provedením míče skrz branky (3 m šířka). 
Obránci jsou aktivní. 

Člunkový běh s chytačem
Organizace a průběh: první část cvičení podněcuje rozvoj rychlosti. V druhé 
části, kdy dochází k situaci 2 na 1, se musí bránící hráč co nejrychleji 
rozhodnout. Cvičení se účastní 2 útočníci a 2 obránci (jeden z obránců 
stíhá útočníky a druhý je chytač). Na pokyn „pojď“ každý z hráčů běží 
na vzdálenost 8 + 8 m, potom nastává situace 2 na 1 s jedním obráncem.
Varianty: každý útočník má míč, který vede a potom střílí na bránu.
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Neoznačená ulice
Organizace a průběh: cvičení je zaměřeno na převzetí míče v pohybu 
a na přesnou přihrávku pod tlakem bránících hráčů. Hráč s míčem musí 
mít dvě možnosti jak přihrát. Obrana je aktivní. 

Pohyb útočníků
Organizace a průběh: cvičení je zaměřeno na vedení akce po stranách 
hřiště. Cvičení probíhá bez obránců. 3 útočníci (1 střední a 2 křídelní) 
a 3 záložníci jsou rozestavení modelově. Střední záložník hraje se 
středním útočníkem a reaguje na pohyb křídelního útočníka, přihrává 
do křídelního prostoru a akce končí střelou na branku.
Varianty: do cvičení zapojíme 2 bránící hráče.

Házená
Organizace a průběh: rychlá reakce v malém prostoru. Malý prostor nutí 
hráče k rychlému řešení situací a k nabídce pro míč. Hraje se v malém 
prostoru 10 × 15m. Míč se nesmí dotknout země. Přihrává a chytá se 
oběma rukama. S míčem se mohou udělat pouze 2 kroky. Hráči mají 
za úkol hledat volné prostory. Gól platí hlavou do malé branky.
Varianty: hráči si přihrávají nohou, míč se může dotknout země.

Hra 3 na 1
Organizace a průběh: díky početní převaze útočníků je možné zvolit 
nejlepší řešení k provedení přihrávky na spoluhráče. Tato situace je 
důležitá pro návyk neustálého pohybu bez míče (útočník) a pokrytí 
hráče s míčem (obránce). V útočné akci situaci 3 na 1 musí být zakončení 
vyřešeno rychle.
Varianty: útočníci musí zakončit po max. 5 přihrávkách.

Hra 5 na 5
Organizace a průběh: hra je zaměřená na držení míče, zdokonalení 
přihrávání a uvolňování se od obránce a přihrávka za obranu. 
V obdélníku o rozměrech 25 × 40m mají hráči za herní úkol najít svého 
spoluhráče v zóně za obranou soupeře. Bod se počítá, když hráč v zóně 
přebere míč a znovu ho rozehraje na své spoluhráče v poli.
Varianty: bod platí jen, pokud hráč v zóně přebere míč a nemusí ho vracet 
zpět do pole.
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Hlavičkovaná
Organizace a průběh: hlavičky s čelním provedením. 
Zvolit správný pohyb a přesnost zásahu. Cvičení 
ve dvojicích: čelní úder přes pásku umístěnou 1,5 m 
vysoko. 

Výběr místa
Organizace a průběh: cílem je zakončení, vědomí o herní situaci v reakci 
na vizuální podněty. Podporuje zdokonalování techniky. Hra zahrnuje 
účast tří hráčů, A provádí slalom a pokračuje směrem na branku, hráč B 
nabíhá vpřed k brance, aby zakončil akci, hráč C jde bránit.
Varianty: změna vzdálenosti. 

4 na 4
Organizace a průběh: porozumět HS a najít řešení pro překonání obránců, 
hledat spolupráci v týmu. Na ploše 20 × 35m jsou dva týmy skládající se ze 
4 hráčů. Hráči se snaží dosáhnout gólu přes herní zeď obránců. 

6 na 6
Organizace a průběh: základní taktické jednání v menších utkáních 6 
na 6/7 na 7 v herním poli 30 × 50 m. Varianty: pokud je hráčů 15 a více, 
mohou hrát v intervalech, nebo ve třech skupinách, první akce je útok 
na hlavní branku, zatímco bránící tým útočí směrem na druhou polovinu, 
kde je třetí skupina hráčů.

Přihraj míč
Organizace a průběh: prokázat kvalitu přihrávání a zpracovávání 
proměnlivém prostředí pod tlakem. V prostoru 10 × 15m si čtyři útočníci 
přihrávají z jedné strany na druhou mezi sebou. Dva obránci umístění 
ve střední části tohoto hřiště, které je široké 2 m, se snaží překazit kolmou 
přihrávku. Role se mění.
Varianty: dva obránci hrají na každé straně, aby vznikla situace dva 
na jednoho, volná hra 4 na 2 s počítáním přihrávek.
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Čelní bránění
Organizace a průběh: v herním prostoru 12 × 10m se hráči rozdělí 
na A a B, pohybují se v centrální zóně. Snaží se vybojovat míč a hráči, 
kterému se podaří vybojovat míč, útočí na obránce v situaci 1 na 1 a snaží 
se dát gól.
Varianty: hráč, který vybojuje míč, útočí v situaci 1 na 2 nebo 2 na 1.

6 proti 4
Organizace a průběh: šest útočníků proti čtyřem obráncům.

Kombinace ve trojicích.
Organizace a průběh: situační cvičení, kdy útočník stojí zády k soupeřově 
brance. Ve čtverci 20 × 20 m tři hráči tvoří trojúhelník. Hráč s míčem 
napravo přihrává míč doleva, ten míč vrací prvnímu, zpracuje a přihrává 
na třetího jenž zakončuje. Hráči rotují ve směru hodinových ručiček.
Varianty: se zakřížením hráčů, narážečka se čtvrtým hráčem.

Najít hloubku
Organizace a průběh: manipulace s míčem a rychlé a přesné provedení 
přihrávky do hloubky. Diagonální přihrávka do hloubky. Dva centrální 
hráči si mění místa se dvěma vnějšími hráči.
Varianty: vrácení míče zpět do středu čtverce, zakončení střelou 
na branku, centrovaný míč ze strany.

4 na 2 s křížením
Organizace a průběh: v této herní situaci jsou hráči umístěni ve středním a 
křídelním prostoru. Důležité je křížení útočníků před obránci. V prostoru 
35 × 20m rozděleném na tři sektory hrají čtyři útočníci na dva obránce. 
Tři útočníci a jeden záložník, který rozdává míče do krajů, tam po křížení 
zabíhají útočníci, sami zakončují, nebo přihrávají záložníkovi do druhé 
vlny.
Varianty: přidání dalšího obránce.
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5 na 5 s útočníkem za čárou
Organizace a průběh: v této hře početní výhoda týmu, který je v držení 
míče, v soupeřově obranné polovině. Po provedení přihrávky na útočníka 
přechází tým do útoku a snaží se vsítit branku. Hra 5 na 5, hrací plocha 
je rozdělena na dvě poloviny, rychlý přechod z obrany do útoku přes 
středního útočníka. Útočníci se nevrací za půlící čáru. 

Intervalová práce s míčem.
Organizace a průběh: technický cíl: rychlost a přesnost provedení. Hráč 
sprintuje úsek 6 m, převezme míč, vede jej a od mety s přesností přihrává 
na týmového spoluhráče.
Varianty: místo přihrávky střelba na cíl.

2 na 1
Organizace a průběh: zlepšování herních dovedností se zaměřením 
na činnosti s míčem, rychlé a přesné provedení celé akce.
Varianty: změna prostoru, změna intervalů.

Přihraj míč
Organizace a průběh: získávání jistoty kombinace pod tlakem, který 
zdokonaluje rychlost provedení a rozhodování. Plocha 15 × 10m 
rozdělená na 3 prostory. Čtyři útočníci mají za úkol přihrát míč 
spoluhráči v opačném prostoru. V každém prostoru je umístěn jeden 
obránce. Vytváří se situace 2:1 a 2:2.
Varianty: umístění pátého útočníka do prostředního prostoru.

Chraňte míč
Organizace a průběh: zdokonaluje přijímání míče pod tlakem soupeře 
a schopnost nalézt odpovídající technické řešení. Útočník pod tlakem 
aktivního obránce dostává míč. Před převzetím míče udělá klamavý 
pohyb, uvolní se od soupeře, pokryje si míč a vrátí jej týmovému 
spoluhráči.
Varianty: přihrávka míče na třetího.

Křížení
Organizace a průběh: klíčem akce je naučit se týmové spolupráci, která 
umožňuje vytvoření prostoru pro řešení útočné akce po křídlech. 
Centrální hráč si „narazí“ míč, přihrává do křídelního prostoru. Hráč 
nacentruje do prostoru před branku, kde probíhá výměna místa.
Varianty: akci provádět zleva, zprava.
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Branky rozmístěné do prostoru
Organizace a průběh: cvičení podporuje technickou kontrolu míče, 
přihrávky a přijímání v dynamické formě. Hráč řeší úkol v pohybu 
a v proměnlivém prostředí, díky neustálému pohybu ostatních dvojic 
hráčů. V herním prostoru 25 × 25m jsou umístěné malé branky široké 
1,5 m. Hráči provádějí sérii přihrávek přes branku, která není obsazená. 
Přihrávka musí projít po zemi.
Varianty: branky označené různými barvami a hráči si přihrávají přes 
určené.

Přihrávání a příjem ve trojicích
Organizace a průběh: cvičení vyžaduje správné technické provedení, 
poziční postavení, převzetí míče do pohybu. Cvičení je prováděno 
ve skupinách po třech hráčích min. 5 m od sebe. Hráči si navzájem 
přihrávají míč po zemi.
Varianty: „dlouhé“ přihrávky vzduchem, po odehrání míče si hráči 
vymění místo.

3 na 3 v malém prostoru
Organizace a průběh: mini utkání s velkou intenzitou. Výběr volného 
místa, rychlost a pokrytí míče, obcházení soupeře. V malém prostoru 
25 × 20m, hrají hráči 3 na 3 na malé branky. Důležité je, aby míč byl stále 
ve hře bez prostojů. Intervalové střídání. 

5 na 2 ve volném prostoru
Organizace a průběh: cvičení je zaměřeno na kolmou přihrávku záložníka 
na útočníky mezi obránce a následné zakončení. V prostoru 40 × 30m 
s volnou centrální zónou 15 × 10m dva útočníci a tři záložníci hrají proti 
dvěma obráncům. Jeden ze dvou útočníků se snaží naběhnout do volné 
zóny, převzít míč a zakončit. Obránci brání útočníky, ale nemohou 
vstoupit do volné zóny.
Varianty: jeden ze záložníků může vstoupit do volné zóny, buď sám míč 
provést, nebo si „narazit“ s útočníkem.

„Opičí dráha s míčem“
Organizace a průběh: zlepšení koordinace pohybů a rychlosti s míče. Hráč 
vybíhá sprintem k zóně 1, tam 3× vrátí hlavou nahozený míč, pokračuje 
sprintem k zóně 2, tam nahozený míč vrátí 3× placírkou, pokračuje 
k zóně 3, tam přebírá míč a sprintuje s ním.
Varianty: zakončení řetězce střelbou. 
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Udrž míč a vystřel
Organizace a průběh: cílem této hry je schopnost udržet míč v týmu a 
vytvoření šance. Ve vymezeném prostoru se pět útočníků snaží udržet 
míč proti třem obráncům. Po pěti úspěšných přihrávkách může libovolný 
hráč z týmu v držení míče vyběhnout mimo území, kde může dostat 
přihrávku a zakončit. Jeden obránce může zareagovat, běžet mimo území 
a snažit se hráči zabránit ve vstřelení branky.
Varianty: střela musí být vždy až po kličce.

6 na 6 s brankovištěm
Organizace a průběh: prostřednictvím této hry zdokonalujeme držení 
míče při útočných akcích, využívání různých druhů přihrávek, střelba 
pod tlakem. PH 6 na 6, ve kterém se hráči snaží přihrávkami najít pozici 
pro přihrávku na útočníka v brankovišti. Po přihrávce na útočníka 
v brankovišti musí útočník „narazit“ spoluhráči. Obránci nesmí bránit 
hráče v brankovišti.
Varianty: jeden obránce v brankovišti.

Kontrola míče a napodobení
Organizace a průběh: cvičení podporuje psychické procesy. Každý hráč 
ovládá míč bez jakéhokoliv vnějšího tlaku (vnitřní pozornost), řeší 
navrhované technické situace – rolování pomocí chodidla, rolování 
na změnu směru, napodobovat vnější části chodidla, napodobení 
přestupem na vnitřní část nohy –„zrcadlo“ napodobovat a vést opačnou 
nohou.
Varianty: s tlakem soupeře, dokončení a přihrát spoluhráči.

„Dvojí“ překřížení
Organizace a průběh: podporuje zakončení v dynamické herní situaci. 
Stimulovat herní situaci hráčů, přičemž se spoluhráči překříží za sebou, 
uvolní se a zakončí na branku.
Varianty: dva obránci.

Vedení útoku přes zóny 
Organizace a průběh: PH probíhá mezi dvěma týmy, z nichž každý tvoří 
pět nebo šest hráčů. Cílem hry je vstřelit branku, bod je přiřazen za každý 
průchod jedné ze dvou zón umístěných v útočném území každého týmu.
Varianty: různé přihrávky v prostoru.
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Hra s početní výhodou/oslabením
Organizace a průběh: hledat správné řešení ve fázi držení míče a stavu bez 
míče (pressing) a to prostřednictvím mini utkání 7 na 9. Hra mezi týmy 
složenými z 9 a 7 hráčů, tým v početní výhodě zakončuje na branku, kde 
je brankář. Tým, který hraje v početním oslabení o 2 hráče, zakončuje 
do branky bez brankáře.
Varianty: pokud je přihrávka vzduchem (centr) platí za 2 branky.

Přenesení hry
Organizace a průběh: akce začíná 40m před brankou se třemi hráči, kteří 
jsou umístěni podle obrázku. Střední záložník přihraje útočníkovi, který 
„sklepne“ míč spoluhráči, aby přenesl míč do křídelního prostoru, odkud 
hráč přihrává do zakončení na branku za účasti čtvrtého hráče.
Varianty: krajní záložník začíná hru.

3 na 1 v sériích
Organizace a průběh: správné načasování pro uvolnění v situaci pod 
tlakem obránce. Rozdělení na 3 skupiny, které se střídají v útočné akci 
s jedním volným útočníkem a dvěma obránci. Začátek akce může být 
nízkým nebo vysokým míčem.
Varianty: s dvěma obránci, útočník se nabídne k „narážečce“ v křídelním 
prostoru.

5 na 5 + 2 ve střední volné zóně
Organizace a průběh: podporuje držení míče, zdokonalování hry 
do hloubky. V herním prostoru 20 × 40m hrají hráči v počtu 5 na 5 
s dvěma neutrálními záložníky, kteří jsou ve středové volné zóně. Dva 
záložníci hrají s týmem, který má míč v držení a mohou mít úlohu 
doprovodného hráče pro útočnou akci. Nikdo jiný nesmí jít do volné zóny 
kromě dvou záložníků.
Varianty: s povinným „naražením“ ve volné zóně, vložení obránce 
do volné zóny (2:1).

Přes překážku
Organizace a průběh: rozestavět několik schůdků a nízkých překážek 
podle obrázku. Po poslední překážce následuje situace 1 na 1 (obránce 
na čáře).
Varianty: oživení rychlosti 1 na1 přidat pronásledujícího obránce.
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Přes hrad
Organizace a průběh: umožňuje hráčům přesunout hru na opačnou stranu 
pomocí vysoké přihrávky. Hra se odehrává mezi dvěma týmy o šesti 
hráčích a brání 2 branky. Bodu dosáhnou týmy gólem do malé branky, 
nebo překopnutím hradu vysokou přihrávkou (v tomto případě získává 
družstvo 2 body). Hrad je tvořen čtyřmi překážkami spojenými stuhou.
Varianty: pásky umístěné diagonálně lze použít místo hradu.

Přihraj a běž se střelbou
Organizace a průběh: hra ve dvojicích. Hráč A přihrává hráči B. Hráč B 
přihrává do běhu hráči A, který střílí na branku. Střelbu provádět levou 
i pravou nohou.
Varianty: vyměnit prostor hráčů tak, aby zakončení probíhalo ze středu 
hřiště.

Přihrávka do hloubky
Organizace a průběh: ofsajdové zóny, držení míče, vertikální hra. PH 
spočívá v herní situaci, dva týmy po šesti hráčích a prostor 50 × 30 m. 
Ofsajdová čára je asi 10 m od brankáře. Útočník se snaží přihrávkou 
do běhu překročit ofsajdovou čáru.

Přihrávka vzduchem ve vymezeném prostoru
Organizace a průběh: zdokonalování techniky kopu vnitřní částí nártu, 
přihrávka s nepohyblivým a pohyblivým míčem. Precizní provedení 
kopu s přesnou přihrávkou do vzdáleného prostoru. Do dvou identických 
čtverců 10 × 10 m, vzdálených od sebe 30 m se postaví dva hráči. Cvičení 
spočívá v překopávání míče ze svého do soupeřova čtverce. Bod získává 
hráč, kterému nespadne míč ve vymezeném prostoru. 

Dvojice s přihrávkou vzduchem ve vymezeném prostoru
Organizace a průběh: zdokonalování techniky kopu vnitřní částí nártu, 
přihrávka s pohyblivým míčem. Precizní provedení přihrávek na krátké 
a dlouhé vzdálenosti. Do dvou identických čtverců 10 × 10m vzdálených 
od sebe 30 m se postaví dva hráči. Cvičení spočívá v překopávání míče ze 
svého do soupeřova čtverce, hráč si míč zpracovává a přihrává spoluhráči, 
který je mimo vyznačený prostor. Po „sklepnutí“ míče se hra opakuje 
a hráč se snaží trefi t míč do protivníkova čtverce.
Varianty: po „sklepnutí“ přihrávka po zemi vnější částí nohy.
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PH 4:4
Organizace a průběh: hřiště 40 × 25m je rozděleno na dvě poloviny. Hráči 
jsou rozděleni v jedné polovině 3 na 1, na druhé polovině hřiště 1 na 2 
a brankář. Útočník „sklepává“ na záložníka a ten se snaží přes obránce 
zakončit, čímž se vytváří nová herní situace.
Varianty: se dvěma útočníky v útočné fázi, se dvěma středními a dvěma 
křídelními podporujícími hráči.

6 na 6 s ofenzivně podporujícími hráči
Organizace a průběh: základním prvkem řešení útočných situací je 
přechod z hloubky pole pomocí rychlých narážeček. Hřiště 30 × 40 m 
je středovou čárou rozdělené na dvě poloviny. Dvě krajní zóny s 
podporujícími hráči. Hra s využitím narážeček dvou křídelních útočných 
hráčů. Dochází k výměně obránců a ofenzivních hráčů.

Štafety
Organizace a průběh: dynamika, rychlost a frekvence pohybu, vše 
s míčem. Hráči provádí rychlý sprint ve vzdálenosti 6 m a zpět, pak si 
vezmou míč a snaží se rychle dostat do oblasti střelby, ze které zakončují.
Varianty: změna pohybu, různé startovní pozice.

Hra v prostoru
Organizace a průběh: hra vybízí hrát vertikálně. Urychluje rozhodovací 
fáze (pod tlakem). PH spočívá ve hře 6 na 6 nebo 7 na 7 ve třech stejných 
sektorech o ploše 25 × 40m. Rozdílný počet dotyků s míčem.
Varianty: počty a rozdělení hráčů, měnit počet hráčů a velikost herních 
sektorů.

Hra v uzavřených prostorech
Organizace a průběh: usnadňuje podporu mezi sektory a naopak 
podporuje tlak v prostoru. PH 6 na 6 nebo 7 na 7 na ploše o velikosti 
25 × 40 m, rozdělené do 3 stejných sekcí, kdy 2 řady hráčů (útočná 
a obranná linie) jsou v sousedících sekcích. Branka platí, když jsou hráči 
ve správné pozici (útočná, obranná).
Varianty: stanovit počet přihrávek v sekcích.
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Uvolnit se a přihrát míč
Organizace a průběh: hrací plocha pro dva útočníky a jednoho obránce. 
Úkolem útočníků je uvolnit se v prostoru a přihrát spoluhráči, který 
pokračuje „po lajně“, aby přihrál před branku do zakončení pro útočníka. 
Ve cvičení je obránce, který cloní a vyvíjí tlak na útočníka. Cvičení se 
provádí postupně na pravé i na levé straně s výměnou rolí.
Varianty: zvětšení prostoru se dvěma obránci, narážečka s útočníkem 
a kolmou přihrávkou pro druhého útočníka.

2 na 1 v obraně a 2 na 2 v záloze
Organizace a průběh: podporuje vertikální hru a kombinaci „přihraj 
a běž“, neustálé hledání týmové spolupráce. Hra na prostoru 40 × 20m je 
rozdělena na 3 zóny. V prostřední zóně se hraje 2 na 2, zatímco v dalších 
2 zónách se hraje 2 na 1. Cílem je dostat míč z jedné zóny do druhé 
kombinací „přihraj a běž“ k vytvoření početní výhody v zóně, kde je jeden 
útočník.
Varianty: dva hráči mohou být v útočné zóně (3 na 2).

6 na 6
Organizace a průběh: vylepšuje spolupráci a organizaci v útočné 
a obranné fázi. PH 6 na 6 v prostoru rozděleném na 2 poloviny středovou 
čárou. V rozestavení tři hráči vzadu a dva hráči vpředu. Hráč u míče, 
hledá vhodné řešení situace, hrát po stranách nebo středem v kombinaci 
se spoluhráči. Útočníci jsou v neustálé „nabídce“ přijmout přihrávku. 
Hráč, který přihrál, může přejít přes středovou čáru.
Varianty: podpora neutrálních hráčů v křídelním prostoru, povinná 
narážečka s neutrálními hráči.
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7 Návrh koncepce sportovní přípravy pro kategorie 
přípravek

Motto: „vychovávat s míčem dovedné, odvážné a tvořivé hráče“.

„Vychováváme člověka, který hraje fotbal, ne fotbalistu. Zlepšováním jednotlivých hráčů se 
zlepšuje celý tým. A u mládeže je důležitější, aby hráči udrželi herní styl, než aby vyhrávali.“

Základní předpoklady:
  Vychováváte slušné a společenské lidi, kterým pomocí tréninkového procesu dáváte šanci 
hrát fotbal, tudíž se stát špičkovým hráčem.

  Koncepční a jednotná práce všech trenérů, mající společný cíl – vychovat, co možná nej-
více kvalitních hráčů.

  Není důležité vyhrát co nejvíce utkání, ale vychovat co nejvíce kvalitních a nadstandard-
ních hráčů – fotbalistů.

  Vychovat a nenásilně podporovat radost k pohybové činnosti – pro nás fotbalu.
  V nejmenším věku z nich dělat individuality!
  Neřešit týmový výkon, podporovat u hráčů nejsilnější stránky s přirozeným odbouráním 
nedostatků.

  Ofenzivní fotbal – snaha o držení míče, uhrát vše konstruktivně, při ztrátě se okamžitě 
snažit o zisk míče zpět…

  Zajímá nás v této kategorii především, co umí hráči s míčem! Není nejdůležitější, jakou 
mají sílu a kolik uběhnout, na to mají čas v dalších kategoriích! 

Výchovně-vzdělávací aspekty:
  Radost z fotbalu.
  Podporovat sebedůvěru a motivovat.
  Na 1. místě individuální dovednosti, až poté týmové úspěchy.
  Cvičení nejdéle 5–7 min (pozornost hráčů, kvalita provedení).
  Hráče nechat rozvíjet samostatně (ukaž, co umíš) – jednoduché formy tréninkových jed-
notek, cvičení (přirozený vývoj).

  „Drilink“ = trénink – mnoho opakování – dokonalá a bezchybná technika
  Podpora 1:1 (vyloženě je do této činnosti nutit) – např. hra v TJ pokud neobejdeš, nemů-
žeš přihrát spoluhráči atd..

  Hra na větším hřišti/prostor pro přípravu situace 1:1.
  Hra na menším prostoru pro nácvik spolupráce hráčů.
  Pokyny před utkáním – ukažte vše, co umíte. 
  Žádná taktika × volná hra – udělej to, co vidíš, to co si myslíš, že je nejlepší.
  Z taktiky pouze jeden pokyn – při držení míče od sebe, při ztrátě míče k sobě.
  Trenérovy pokyny: žádné musíš, ale měl bys.
  Přípravka (8–11 let) – „zlatý věk učení se fotbalu“.
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7.1 Předpřípravka – „benjamínci“ U6 – U7

Motto kategorie: „ZÁBAVA A HRA“

Kategorie předpřípravka je kategorií, kdy se děti seznamují s řízenou pohybovou aktivitou. 
I  když děti přicházejí do „fotbalu“, mělo by být zaměření tréninků převážně všeobecné. 
Hlavní metodicko-organizační formou tréninků jsou pohybové hry se spoustou obměn. 
Různé hry nebo soutěže musí děti zaujmout tak, aby měly z každého pohybu radost a rádi 
tréninky navštěvovaly. Vhodné je při trénincích využívat množství různých, často i neobvyk-
lých pomůcek, které pomohou děti zaujmout. Trenér by měl být k hráčům vstřícný a mít „ote-
vřené srdce“ pro každého z  nich. Při jakékoliv hře podobné fotbalu nechme děti hrát podle 
jejich představ, nenuťme je, a nerozhodujme, co mají kdy udělat. Každý hráč by měl odcházet 
z tréninku s úsměvem.

Základní charakteristiky pro trénink:
  Děti se dokážou soustředit jen krátkou dobu.
  Jednoduché pohybové úkoly v zajímavém podání.
  V jednu chvíli jsou schopni zabývat se pouze jedním problémem.
  Letící letadlo je zaujme víc než fotbal (nevadí, …).
  Chápou pouze jednoduchá a stručná pravidla, vhodnější než zdlouhavé vysvětlování je 
ukázka.

  Často pláčou kvůli bolesti a často také bolest předstírají nebo zveličují.
  Většinou bývají individuálně orientovaní (můj míč), týmová spolupráce zatím moc nevní-
mají.

  Milují jakýkoliv pohyb běhání, skákání, ….
  Mají malý smysl pro tempo („neumí“ běžet pomalu), rychle se unaví, ale brzy jsou schopni 
pokračovat v činnosti.

  Důležité je dodržovat pitný režim.
  Často si neuvědomují, nebo zapomínají, kdo je spoluhráč a kdo je soupeř, kde končí hřiště 
apod..

  Často se shlukují a vzniká chumel, proto volme malé formy hry.
  Důležité je děti v tréninku hodně chválit i za sebemenší zlepšení.

Základní cíle:
  Adaptace na systém tréninku.
  Komplexní rozvoj pomocí rozmanitých pohybových úkolů. 
  Využít u dětí radost z pohybu a formou pohybových her a soutěží zvládnout všeobecné 
pohybové dovednosti.

  Zvládnout základní ovládání míče (pocit míče) rukou i nohou, poznávání vlastností letí-
cího, skákajícího a kutálejícího se míče herní formou.

  Různé obměny malých her s míčem – rozvoj nápaditosti dětí, radost ze hry, rozmanité 
úkoly s různými míči.

  Učení se základním pravidlům spolupráce a soupeření.
  Nastínit hráčům základní fotbalová pravidla.
  Radost z pohybu.
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Trenérské cíle:
  Podporovat a využívat v tréninku přirozenou soutěživost.
  Tréninkem je třeba děti zaujmout tj. preferovat zábavné a soutěživé formy.
  Podporovat radost z pohybu a hraní.
  Dostatečně s hráči komunikovat nejen o fotbale.
  Pracovat s rodiči – vzájemná spolupráce, případné využití v tréninkovém procesu.
  Neustále využívat pozitivní přístup, ne slovo „NESMÍŠ“.
  Povzbuzení a pochvala i při malém pokroku udělá víc než kritika, Mít pro každé dítě „ote-
vřené srdce“.

Tréninkové zásady:
  V tréninku dát přednost skupinové formě, před hromadnou nebo individuální z důvodu 
ideálního zatížení a snížení zbytečných prostojů.

  Rozdělení dětí do malých skupin, ve kterých mají dostatek pohybu pro každého.
  Upřednostňovat komplexní rozvoj dětí (pohybové hry). 
  Rozvíjet koordinační (obratnostní) schopnosti pomocí překážkových drah, zrcadlových 
cvičení, akrobatickými, rovnovážnými a balančními cviky.

  Rozvíjet rychlostní schopnosti (doba zatížení nesmí být příliš dlouhá, stačí 5-10 sekund 
s dostatečnou dobou odpočinku) pomocí štafetových a pohybových her, honiček, startů 
z  poloh, překážkových drah, slalomů se změnami směrů, různými formami běžeckých 
a skokových cvičení vhodných dané kategorii.

  Využívat cvičení s jednoduchými pohybovými úkoly s různými míči v zajímavém podání.
  Využívat různých obměn pohybových her, závodů a soutěží bez přesných pravidel (děti si 
pravidla sami mírně upraví – rozvoj nápaditosti dětí).

  Vyhnout se zbytečným zástupům a prostojům, kde děti ztrácejí koncentraci,
  V  tréninku využívat dostatečné množství nářadí a pomůcek – včas nachystat, k úklidu 
pomůcek využít děti soutěživou formou.

  Nechat děti hrát každou tréninkovou jednotku dostatečný čas „fotbal“ v malých formách 
– děti přišly do  fotbalu a očekávají a  těší se, že budou hrát fotbal, nejen běhat, skákat, 
apod..

Tréninkové formy:
Sociálně-interakční

  V tréninku dát přednost skupinové formě, před hromadnou nebo individuální z důvo-
du ideálního zatížení a snížení zbytečných prostojů (tj. neefektivity, kdy se děti jen dívají 
a čekají, až na ně přijde řada, 2-3 skupiny po 4-6 dětech jsou pro různé závody a cvičení 
ideální (POZOR NA ZBYTEČNÉ ZÁSTUPY!!!)

Metodicko-organizační
  V maximálně míře využít pohybových her, závodů a soutěží, bez zbytečného vyžadování 
přesných pravidel, upravovat pouze závažné pohybové nedostatky, aby nedošlo k špatným 
pohybovým návykům.

Organizační zajištění:
  trénink 2 – 3× týdně maximálně 60 – 75 minut
  počet dětí maximálně 6 – 8 na jednoho trenéra.
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Struktura tréninkové jednotky – předpřípravka

Úvodní a průpravná část: 
  Zahřátí a nachystání („naladění“) hráčů na trénink formou pohybových her (u kategorie 
U7 lze zařadit základní práci a ovládání míče / minimíče).

  Zábavná cvičení a hry na rozvoj rychlosti, koordinace a obratnosti. 20 minut

Hlavní část: 
  Pohybové hry soutěže, závody, ovládání míče (NE přihrávka), střelba jen jako soutěž. 
 20 minut

  Upravená házená a fotbal formou miniher 1 na 1, 2 na 2, nebo maximálně 3 na 3, ne víc 
a bez brankářů – všichni hráči jsou zapojeni. 20 minut

Závěrečná část: 
  Zklidnění organizmu a závěrečné protažení zábavnou formou. 10 minut

Utkání / turnaj:
  Výjimečně – motivačně, převážně přátelské – nezdůrazňovat, nepočítat a nezveřejňovat 
výsledky (možnost výzvy, kolik vyhrajeme na kličky, apod.).

  Účast všech hráčů.
  Žádná specializace na posty.
  Hra na malé branky bez brankáře (pokud hrajeme na velké branky = střídání hráče v brance).

Dovednosti v jednotlivých kategoriích
Kategorie předpřípravka U6:

  Jednoduché pohybové hry (honičky, závody, štafety, …) – zábavnou formou, nemusí se 
přesně dodržovat pravidla (děti si je upraví).

  Základ koordinace – chytání míče (vyhození, odraz, s  tlesknutím,…), kotoul, pohyb se 
změnou směru.

  Jednoduché ovládání míče + pocit míče (válení, rolování míče rukou i nohou).
  Vnímání jednoduchých – základních pravidel různých pohybových her.

Kategorie předpřípravka U7:
  Koordinovaný pohyb bez míče se změnou směru.
  „Krátké“ vedení míče se změnou směru.
  Zastavení míče.
  Nekopat, neodkopávat míč.
  Nepadat na zem při změně pohybu.

7.2 Mladší přípravka U8 – U9

Motto kategorie: „VÝCHOVA INDIVIDUALIT“

Kategorie mladších přípravek je charakteristická velkými pohybovými i fotbalovými rozdíly 
mezi jednotlivými hráči. Tyto rozdíly jsou způsobeny nejen vývojovými rozdíly dětí, ale také 
příchodem nových hráčů, kteří si na tréninkový proces teprve začínají zvykat. Trénink by měl 
stále probíhat formou hry a využívat tak přirozené hravosti a soutěživosti dětí. V tréninku je dů-
raz kladen na rozvoj rychlostních a koordinačních schopností spolu se základními fotbalovými 
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dovednostmi. Důležitá je častá komunikace a spolupráce mezi trenérem a hráči, která navozuje 
vhodnou atmosféru při tréninku. V tréninku často volíme různé formy fotbalu na malém pro-
storu s  nízkým počtem hráčů inspirované „pouličním fotbalem“ tak, aby byli hráči neustále 
zapojeni do hry a pracovali s míčem, čímž rozvíjí individuální kreativitu při hře.

 
Základní charakteristika pro trénink:

  Prodlužuje se doba soustředění se.
  Některé děti začínají inklinovat k malým skupinovým aktivitám. 
  Děti jsou citlivé na jakékoliv nadávky, chtějí, aby je měli všichni rádi.
  Imitují známé hráče, nosí jejich dresy, někdy v nich i spí. 
  Přetrvává malý smysl pro tempo, běhají, až nemůžou.
  Nutnost dodržovat pauzy na pitný režim. 
  Začíná se vyvíjet fyzická koordinace – vznikají pohybové rozdíly mezi dětmi.
  Často, někdy i zbytečně, padají (200–300 krát za sezónu).
  Z pohledu socializace těžko říci kdo je čí kamarád, vztahy mezi nimi se často mění.
  Stále je ještě moc nenuťme přihrávat.

Základní cíle:
  Návyk na pravidelnost tréninků, zápasů (turnajů) a věcí s nimi souvisejícími (chování, 
úcta k soupeři, dochvilnost, samostatnost, převlékání, hygiena, apod.).

  Rozvoj všeobecné pohybové průpravy.
  Využít radost z fotbalu k získávání základní fotbalové techniky (využití různých pohybo-
vých her a průpravných cvičení).

  Zdokonalování fotbalových dovedností pomocí her na malém prostoru (vedení míče, ob-
cházení soupeře, zpracování míče, přihrávka, střelba).

  Osvojení a zvládnutí základních fotbalových pravidel – rozehra na začátku utkání nebo 
po vstřelené brance, autové vhazování (autová rozehra), rohový kop, faul, rozehra branká-
ře, apod..

Trenérské cíle:
  Vytvářet přátelskou atmosféru a vztahy hráč – hráč, hráč – trenér.
  Chovat se v zájmu společnosti – být pro hráče vzorem v každé situaci.
  Formovat jednotlivce nejen po sportovní stránce, ale i po stránce sociální a psychické.
  Být trpělivý, nevytvářet na hráče časový nebo výkonnostní tlak.
  Zavést týmová pravidla pro hráče, rodiče i trenéry a dbát na jejich dodržování.
  Častá komunikace s hráči nejen o věcech týkajících se tréninku nebo zápasu.
  Vzájemná spolupráce s rodiči, informovat rodiče o „stylu“ hry – proč, jak, s jakým cílem 
danou věc děláme.

  Podporovat „obounohost“, kreativitu hráčů a radost ze hry.
  Využívat přirozenou soutěživost hráčů, vždy si najít místo pro pochvalu.
  Motivovat hráče k pohybu pomocí zábavných cvičení a her – využívat radost ze hry.
  V tréninku neustále opravovat i drobné chyby – klást důraz na detaily.
  Přizpůsobit cvičení dovednostem dětí.
  Komunikace s  hráči během tréninků a  zápasů nenátlakovou formou – pomocí otázek, 
popřípadě návrhů variant řešení (provedení).

  Z taktických pokynů platí pouze jeden – máme míč = od sebe, nemáme míč = k soupeři 
(1 na 1), zbytek řešení nechat na samostatném rozhodování hráčů.

  Nechat hráče co nejčastěji volně hrát – rozvíjí se kreativita a radost ze hry.
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Rodiče:
  Pravidelné informační schůzky s rodiči (jednou za dva měsíce) – informovat rodiče o plá-
nech na další období a o stylu hry – proč, jak, s jakým cílem.

  Dodržování nastolených týmových pravidel, možnost o doplnění těchto pravidel ze strany 
rodičů.

  Upozornit rodiče na slušné chování při zápasech (turnajích).
  Nevolat na hráče během utkání (turnaje) co mají udělat – nechat hráče samostatně se roz-
hodnout.

  Hodnocení chyb nechat na trenérech – pouze chválit a povzbuzovat.

Tréninkové zásady:
  Využívat především skupinovou formu tréninku – malé skupiny = hodně aktivity.
  Zvyšovat přesnost pohybů (z hrubých na jemné) a postupně odstraňovat pohybovou nad-
bytečnost.

  Rozvíjet rychlost, koordinaci a pohyblivost.
  Zavést základy strečinku (na začátku TJ dynamický, na konci TJ statický – přesnost pro-
vedení) a atletické abecedy (lift ing, skipink, zakopávání) s důrazem na kvalitu provedení 
– „houpavý“ kotník, běžecké ruce, narovnané tělo, zvednutá brada.

  Do tréninku zařadit kroková a dynamická cvičení s využitím pomůcek (koordinační pásy, 
překážky, kruhy, slalomy, apod.).

  Rozvíjet pocit míče a práci s ním – různorodá cvičení a hry s míčem (optimálně každý 
hráč má míč), postupný nácvik fotbalových koníčků (vracení míče do  ruky – koníčky 
s míčem v tašce, koníčky s jedním dopadem, koníčky bez dopadu).

  Stále využívat pohybové hry a průpravná cvičení, která jde postupně obměňovat (ztížit) 
tak, abychom postupně došli k  požadovanému provedení – neustále opravovat a  dbát 
na kvalitu provedení.

  Do tréninku zařadit úpolové hry a cvičení.
  Rozvíjet základní fotbalové dovednosti – vedení míče, zpracování míče, převzetí míče 
(do stran, optimálně z pohybu do pohybu), pokrytí míče, obcházení soupeře, základ při-
hrávky a střelby přímým nártem.

  V tréninku využívat různých druhů a velikostí míčů (míč vel. 3, molitanový míč, tenisák, 
míč na ragby, reakční míč), možnost využít i více míčů současně.

  Při nácviku využívat metody napodobení – jednoduchý a efektivní způsob – nutnost 
správného provedení, pro ukázku lze využít i jedince, který danou dovednost zvládá.

  Hra v malém počtu hráčů.

Tréninkové formy:
Sociálně-interakční:

  V tréninku bude neustále převládat skupinová forma a pouze v případě přítomnosti více 
trenérů je možné zařadit individuální, ale pouze k odstranění dílčích problému u kon-
krétních jednotlivců a to pouze krátkodobě tak, aby nedošlo k demotivaci nebo frustraci 
hráče.

Metodicko-organizační:
  Z tréninku vypustit jakékoliv zbytečné výběhy, snažit se pomalu přejít na tréninkovou for-
mu průpravných cvičení tj. po nácviku více věcí „jednoduchých“ (např. zpracování míče, 
vedení míče) spojovat tato cvičení v jednoduché komplexní celky, u kterých však musíme 
klást důraz na detail a kvalitu provedení (pozor na cvičení se spoustou věcí, u kterých 
nelze uhlídat kvalita provedení!), tím dosáhneme maximální efektivity, to co se v trénin-
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ku naučili si procvičí a zafi xují, budou se učit nevědomky a zábavnou formou a o to nám 
především jde (stále opravovat chyby).

Organizační zajištění:
  Trénink 3 krát týdně 70–90 minut.
  Počet dětí maximálně 8 na jednoho trenéra.

Struktura tréninkové jednotky – mladší přípravka
Úvodní a průpravná část: 

  Zahřátí a  nachystání („naladění“) hráčů na  trénink pomocí pohybových her s  míčem, 
opakování práce s míčem, zapojit zábavnou formou obratnostní nebo technické prvky. 
 20 minut

 
  Základ dynamického strečinku se zaměřením na koordinaci pohybů a fl exibilitu + případ-
ná kontrola zkrácení svalstva pomocí jednoduchých cvičení, zapojení atletické abecedy, 
možnost zařazení úpolových cvičení a her. 

  Nácvik základních dovedností – vedení míče, obcházení soupeře, převzetí míče, přihráv-
ka. 15 minut

Hlavní část: 
  Cvičení se zaměřením na souboj 1 na 1. 15 minut
  Upravená menší forma hry (2 na 2, 3 na 3, maximálně 4 na 4). 20 minut

Závěrečná část: 
  Zklidnění organizmu zábavnou, ale nenamáhavou formou a závěrečné protažení.

 10 minut

Utkání / turnaje:
  Nezdůrazňovat, nepočítat a  nezveřejňovat výsledky (možnost výzvy, kolik vyhrajeme 
na kličky, apod.), i tak je ale cílem vstřelit co nejvíce branek a co nejméně jich dostat.

  Účast všech nebo alespoň většiny hráčů.
  Žádná specializace na posty, střídání hráčů v brance.
  Hra po zemi i pod tlakem již od brankáře – „CHYBA JE NORMÁLNÍ ZNAK UČENÍ“.
  Snaha zapojit do hry prvky naučené z TJ – obcházení soupeře.
  Důraz na individuální práci s míčem a hru 1 na 1, nevolat „přihraj“ (vlastní volba).
  Nechat hráče samostatně se rozhodnout (poté možnost opravit jestli by to nebylo lepší 
jinak).

Dovednosti v jednotlivých kategoriích.
Kategorie mladší přípravka U8:

  Koordinovaný pohyb s míčem.
  „Krátké“ vedení míče se změnou směru. 
  Základní kličky (zasekávačka, stahovačka, klička s výpadem, přešlapovačka,…).
  Vyražení s míčem do rychlosti, změna rychlosti s míčem.
  Využití kličky a změny rychlosti k obcházení soupeře 1 na 1.
  Převzetí míče (z pohybu) do pohybu (do strany).
  Pokrytí míče tělem.
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  Základ odebírání míče.
  Nepadat po kopu.
  Naučené dovednosti spojovat v pohybové řetězce.
  Prostorová orientace.
  Vnímání hřiště, spoluhráčů, protihráčů.
  Neshlukovat se – snaha hrát 1 na 1 v útočné i obranné fázi hry.

Kategorie mladší přípravka U9:
  Práce s míčem v pohybu (včetně základních kliček).
  Rychlost s míčem s kontrolou míče („krátké“ vedení).
  Větší repertoár kliček v čelném, bočném i zádovém postavení (dvojitý přešlap, koloběžka, 
dvojitá zasekávačka, klička s naznačením, klička s překročením,…).

  Naznačení (včetně ramen).
  Obcházení soupeře 1 na 1.
  Pokrytí míče v pohybu.
  Hra s míčem i pod tlakem.
  Zpracování míče ze vzduchu.
  Převzetí míče v pohybu proti míči.
  Základ přihrávky po zemi na kratší vzdálenost.
  Předskočení hráče.
  Obsazování hráče s míčem i bez míče.
  Odebírání míče v souboji 1 na 1 + hra tělem.
  Základ aktivního napadání s cílem získat míč.
  Při ztrátě míče reagovat postavením a obsazením protihráčů (ne bezhlavé couvání zpět 
k brance – navázání protihráče 1 na 1).

  Zakončení přímým nártem z pohybu.
  Orientace po hřišti – vnímání postavení spoluhráčů i protihráčů.
  Neshlukovat se – hra 1 na 1 – základ komunikace mezi hráči.

7.3 Starší přípravka U10 – U11

Motto kategorie: „TÝM SLOŽENÝ Z INDIVIDUALIT“

Starší přípravka je obdobím, kdy už si hráči začínají uvědomovat „důležitost“ utkání a vlastní 
zodpovědnosti na hřišti. V tomto období začínají hráči více spolupracovat a vnímat svou roli 
v týmu. V tréninkovém procesu jsou stále herní činnosti jednotlivce před týmovými. V tomto 
období rozvíjíme rychlostní, koordinační a dynamické předpoklady hráčů. K těmto činnostem 
přidáváme rychlou a kvalitní práci s míčem a hru pod tlakem soupeře. Pozice trenéra stoupá pro 
hráče na významu a je nutné, aby byl trenér svým chováním hráčům vzorem. Neustále volíme 
malé formy hry, ale časem můžeme využívat i větší jako přípravu do mladších žáků. Vhodné je 
zařazení i jiných (kompenzačních) aktivit než je fotbal. 

Základní charakteristika pro trénink:
  Prodlužuje se doba soustředění, hráči začínají mít „svou hlavu“.
  Vzniká týmová orientace, stále častěji se objevuje záměrné přihrávání (pozor na záměrné 
vyhýbání se souboji 1 na 1).
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  Začínají zvládat a korigovat tempo.
  Hráči začínají brát fotbal vážně, i když je to stále jen hra. 
  Chtějí stále hrát – zůstávají po tréninku déle, ve volných dnech jdou sami na hřiště.
  Rozvíjí se schopnost sekvenčního myšlení.
  Chtějí znát důvody pro danou činnost – vysvětleme jim proč se, co dělá, informujme hrá-
če, co budeme na tréninku dělat a na závěr tréninku zhodnoťme trénink.

  V tomto období nastává velký rozvoj motoriky. 
  Hráči se rychle učí novým věcem.
  U hráčů se začíná projevovat abstraktní myšlení. 
  Berou na sebe větší odpovědnost za chybu, prohru, obdrženou branku, apod..
  Pozice trenéra má pro ně vyšší význam (nutnost, aby byl trenér vzorem).
  Někteří začínají trénovat samostatně, individuálně – zkouší nové věci sami od sebe.

Základní cíle:
  Zvládnout pohyb a orientaci na hřišti dle postavení spoluhráčů, protihráčů a těžiště hry.
  Osvojení si základů útočné a obranné hry.
  Uvědomování si vlastní funkce a odpovědnosti během hry.
  Naučit hráče vyrovnat se s výhrou i prohrou.
  Časté řešení herních situací.
  Znalost fotbalových pravidel dané kategorie (minifotbal 5+1).

Trenérské cíle:
  Trenér musí být hráčům vzorem.
  Nutná častá komunikace s hráči.
  Rozvoj silných stránek jednotlivců.
  Rozvoj technických dovedností s využitím pravé i levé nohy.
  Sestavit tým z jednotlivých individualit, kde má každý svou roli.
  Seznámit hráče se základem taktického chování při hře (správné postavení, zastoupení 
spoluhráče, apod.).

  Zajištění soustředění v maximální délce 5 dní.

Tréninkové zásady:
  Stále přetrvává skupinová forma (možno využít i krátkodobé individuální formy k odstra-
nění problémů u jednotlivců).

  V  tréninku využíváme průpravná a herní cvičení k  osvojení a využití fotbalových 
dovedností.

  Využití složitějších průpravných her s  určenými pravidly (složitost volíme dle herních 
a mentálních možností hráčů).

  Základ pohybu po hřišti v závislosti na změně podmínek (máme míč, nemáme míč, něco 
mezi tím).

  Rozvoj koordinace, rychlosti a dynamiky.
  Rozvoj obratnosti a rychlosti s míčem.
  Využití úpolových cvičení a her a kompenzačních cvičení v tréninku.
  Do tréninku zapojujeme i jiné hry (házená, basketbal, fl orbal, apod.).
  Neustálé opakování herních činností jednotlivce.
  Trénink (i „drilová“ cvičení) musí probíhat zábavnou formou.
  Důraz je stále kladen na přesné a správné provedení.
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  Podporovat a nutit hráče řešit situace 1 na 1 v útočné i obranné fázi hry.
  Hra stále na malém hřišti v malém počtu hráčů – neustálé řešení herních situací s míčem 
i bez míče (nutnost častého rozhodování při řešení situací).

  U všech hráčů podpora útočné hry s častou střelbou na branku.
  Trénink by se měl co nejvíce blížit utkání – „jak trénuješ, tak také hraješ“.

Tréninkové formy:
Sociálně-interakční:

  V tréninku bude neustále převládat skupinová forma a pouze v případě přítomnosti více 
trenérů je možné zařadit individuální, ale pouze k odstranění dílčích problému u kon-
krétních jednotlivců a to pouze krátkodobě tak, aby nedošlo k demotivaci nebo frustraci 
hráče.

Metodicko-organizační:
  Průpravná cvičení a hry střídáme dle potřeby s herními cvičeními (tj. cvičení vyznaču-
jící se přítomností soupeře a  je tudíž nejbližší reálnému utkání) Základním cílem her-
ních cvičení bude postupně získávat stabilní přehled o spoluhráčích a důraz bude kladen 
na samostatné myšlení a rozhodování v závislosti na pohybu spoluhráčů, protihráčů nebo 
brankáře – pohyb s míčem / bez míče.

Organizační zajištění:
  Trénink 3 krát týdně 75–90 minut.
  Počet dětí maximálně 10 na jednoho trenéra.

Struktura tréninkové jednotky – starší přípravka
Úvodní a průpravná část: 

  Seznámení s náplní TJ, práce s míčem formou jednoduchých pohybových her či průprav-
ných cvičení, opakování IHČ, možnost využití švihadel (v pohybu) – základní koordinace.

 10 minut
  Dynamický strečink v různých formách (zástup, „lajna“, kruh), cvičení na zvýšení kloubní 
pohyblivosti, zapojení atletické abecedy a úpolových cvičení. 10 minut

  Rozvoj rychlosti, dynamiky a obratnosti s využitím pomůcek (koordinační pás, překážky, 
kruhy, latě, apod.). 10 minut

Hlavní část: 
  Cvičení a hry převážně zaměřené na individuální herní činnosti, herní cvičení. 20 minut
  Různé formy hry bez zbytečného přerušování – včetně brankářů. 20 minut

Závěrečná část: 
  Zklidnění organismu volným „výklusem“ (s míčem / bez míče), nebo volnou prací s mí-
čem (individuální nebo skupinovou), statický strečink se zaměřením na přesné provedení 
pohybů, lze zařadit i jednoduchá posilovací cvičení, závěrečné zhodnocení TJ, případné 
informace k nejbližším akcím (tréninkům, zápasům, apod.). 10 minut

Dovednosti v jednotlivých kategoriích
Kategorie starší přípravka U10:

  Zpracování / převzetí míče pod tlakem.
  Zvládnout souboj 1 na 1 v rychlosti. 



122

  Volit správné řešení obcházení v souboji 1 na 1 (krátká / dlouhá klička), správné načasování 
kličky.

  Hra pod tlakem.
  Prudká přihrávka po zemi na kratší vzdálenost a její převzetí.
  Nepřisedávat při přihrávce nebo střele = správné provedení těchto dovedností.
  Využití spolupráce se spoluhráčem.
  Zakončení v rychlosti i po změně směru přímým nártem.
  Vlastní poučení z nezdařeného provedení – sám vědět (přijít na to), co bylo špatně a jaké 
by bylo lepší řešení.

  Základ zastoupení (obránce  útočník).
  Vnímat a reagovat na situace: máme míč / nemáme míč / něco mezi tím.
  Ekonomický pohyb bez míče – základní technika běhu.

Kategorie starší přípravka U11:
  Obcházení soupeře 1 na 1 v rychlosti s míčem u nohy.
  Hra pod tlakem po celém hřišti (udržet míč pod tlakem).
  Prudká přihrávka a její převzetí z pohybu do pohybu.
  Prostorová přihrávka.
  Využití „narážečky“.
  Volba správného řešení (hra 1 na 1 / přihrávka „nahoru“, „dolů“ nebo do šířky).
  Zakončení po rychlé práci s míčem přímým nártem nebo technickou střelou – správné 
vyhodnocení dle situace.

  Řešit útočnou situaci 3 na 2.
  Poučení z nezdařeného provedení aplikovat v další situaci.
  Kompaktní pohyb po hřišti.
  Zastupovat spoluhráče + základ zajišťování – postavení v obranné fázi (druhý obránce blíž 
ke středu.

  Ekonomický pohyb s míčem – technika běhu společně s technikou s míčem.
  Základ hry 7 na 7 na větším prostoru (příprava do ml. žáků).

7.4 Metodický materiál pro trénink dětí 

POHYBOVÉ HRY

Vybíjená míčů
Kategorie: U7–U10
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: mety, míče
Organizace: Podle počtu hráčů vytyčíme hrací prostor a určíme hráče, kteří začínají „vybíjet“ 
(př. 15 hráčů – prostor 15 × 15 m, 5 vybíjejících hráčů). Každý hráč má svůj míč.
Popis: Hráči, kteří vybíjí, mají míč v ruce. Ostatní hráči vodí míč nohou ve vymezeném prosto-
ru a snaží se vyhýbat „vybíječům“ tak, aby nemohli trefi t jejich míč. Cílem vybíjejících hráčů je 
trefi t svým míčem míč soupeře. Pokud se jim to podaří, pokládají svůj míč na zem a mění si role 
s vybitým hráčem.
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Cíl: Cílem této hry je naučit hráče pracovat s míčem co nejblíže u nohy. Hráči musí sledovat 
okolí, spoluhráče i vybíjející a zároveň ovládat svůj míč. V „souboji“ – kdy se jej snaží někdo 
vybít, si musí pokrýt míč tělem tak, aby jej soupeř nemohl trefi t.
Varianty:
„Král vybíjené“ – hráči, kteří jsou vybití, se s vybíjejícím nemění, ale přidávají se k němu a vybíjí 
společně. Vyhrává hráč, který jako poslední udrží míč u nohy, aniž by mu jej někdo z protihráčů 
vybil. 

Na krále
Kategorie: U6–U11
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: mety, míče
Organizace: Dle počtu hráčů vyznačíme pomocí met herní prostor. Každý hráč má míč.
Popis: Všichni hráči začínají ve vyznačeném prostoru s míčem u nohy. Úkolem všech hráčů je 
pokrýt si vlastní míč tak, aby jim ho nikdo nevykopnul, a současně se snažit vykopnout ostat-
ním hráčům jejich míč ven z prostoru. Hráči mohou vykopávat míče, pouze pokud mají vlastní 
míč u nohy. Pokud hráči někdo míč vykopne mimo vymezený prostor, vypadává. Vyhrává hráč, 
který zůstane jako poslední s míčem u nohy – KRÁL. Při snížení počtu hráčů trenéři zmenšují 
i vymezený prostor. Vypadnuvší hráči mohou mimo prostor provádět určené cvičení (př. fotba-
lové koníčky).
Cíl: Naučit hráče správně pokrýt si vlastní míč a současně sledovat hráče kolem sebe.
Varianty:
Hráč, kterému někdo vykopnul míč, udělá mimo prostor trestný prvek (kotoul, 5 fotbalových 
koníčků, trestný slalom, apod.) a vrací se zpět do hry.
Jeden hráč začíná bez míče, pokud někomu vykopne míč, vykopávají spolu. Hráč, který udrží, 
jako poslední míč ve vymezeném prostoru vyhrává – je král.

Vykopávaná krabů
Kategorie: U8–U11
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: mety, míče
Organizace: Podle počtu hráčů vytyčíme hrací prostor a určíme hráče – „kraby“ (př. 15 hráčů – 
prostor 10 × 10 m, 5 krabů). Každý hráč, krom „krabů“ má svůj míč. 
Popis: Hráči vodí míč ve vymezeném prostoru a snaží se vyhýbat „krabům“ tak, aby jim nemohli 
vykopnout míč. Hráči, kteří jsou určeni jako „kraby“ zaujmou pozici „na kraba“ (vzpor vzadu 
dřepmo) a snaží se vykopnout míč ostatním hráčům ven z vymezeného prostoru. Hráč, které-
mu „krab“ míč vykopl si pro něj, co nejrychleji, běží a vrací se zpět do vymezeného prostoru 
(možnost vložit „trestný prvek“ – př. kotoul, 3 koníčky,…) Každý „krab“ si počítá kolik soupe-
řových míčů se mu za daný čas (dle kategorie a zdatnosti hráčů - př. 30 s) podaří vykopnout ven 
z vymezeného prostoru. Po uplynutí časového intervalu se hráči v pozici „na kraba“ prostřídají.
Cíl: Cílem této pohybové hry je naučit hráče ovládat míč ve zhuštěném prostoru. Zároveň si 
hráči musí zvládnout míč správně pokrýt, aby mu jej nemohl žádný z protihráčů vykopnout.
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Varianty:
Jestliže „krab“ vykopne soupeři míč z vymezeného prostoru, vymění si s daným hráčem role 
(bere si jeho míč, se kterým se bude pohybovat v prostoru a hráč, kterému míč vykopnul, se 
stává „krabem“). 

Sbírání vršků
Kategorie: U6–U10
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: rozlišovací dresy, vršky, nebo jiné pomůcky ke sbírání
Organizace: Hráče dle počtu rozdělíme na týmy (barevně odlišíme). Každý tým má v prostoru 
své „doupě“ (stejná vzdálenost všech týmů od středu hracího území). Uprostřed prostoru jsou 
vysypané vršky od plastových lahví (lze využít různé pomůcky). 
Popis: Každý tým začíná ve svém „doupěti“. Na pokyn trenéra všichni hráči běží do středu hrací 
plochy a sbírají vršky, které nosí do svého „doupěte“. Každý hráč může vzít každou cestu vždy 
jen jeden vršek (popřípadě dle pokynů). Doba hry 1–2 min, popřípadě do vyčerpání sbíraných 
vršků. Vyhrává ten tým, který za daný čas nasbírá a nanosí do svého „doupěte“ nejvyšší počet 
vršků.
Cíl: Rozvoj rychlosti, orientace v prostoru. Ve variantě s míčem rozvoj ovládání míče v rychlosti 
i ve zhuštěném prostoru.
Varianty:
Forma hry může být skupinová nebo individuální.
„Hlídač vršků“ – je určen jeden, nebo více hráčů (dle počtu), kteří mají funkci hlídače vršků. 
Tito hlídači chytají hráče, kteří jim chtějí vršky sebrat. Pokud někoho chytí, musí chycený hráč 
vršek vrátit a provést „trestný úkol“ (př. kotoul, vrácení se do „doupěte“,…) 
Lze obodovat různé barvy vršků – zvyšuje se soutěživost.
Všechny variace lze provádět bez míče, nebo s míčem u nohy (dle cíle a zdatnosti hráčů).

Dinosaurus
Kategorie: U6–U8
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: míče, malé míčky, „dinosaurus“ – krabice na provázku
Organizace: Ve volném prostoru jsou různě rozprostřené malé míčky. Trenér, má nachystaného 
„dinosaura“ (přiměřeně velká krabice na provázku). Každý hráč má svůj míč.
Popis: Všichni hráči vodí svůj míč ve volném prostoru, ve kterém jsou různě rozprostřené malé 
míčky. Trenéři se v tomto prostoru pohybují a tahají za sebou „dinosaura“. Hráči se snaží sbírat 
malé míčky a trefovat s nimi „dinosaura“ (krabici) tak, aby v něm míček zůstal. Během sbírání 
a házení míčků musí neustále ovládat svůj míč. Úkolem je dostat za určitý čas co nejvíce míčků 
do „dinosaura“ (krabice).
Cíl: Rozvoj rychlosti, obratnosti, orientace v prostoru. Hráči musí ovládat míč a zároveň pro-
vádět i  jinou činnost – nutnost sledovat co se děje kolem nich (práce s míčem se zvednutou 
hlavou).
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Varianty:
Hráče lze rozdělit do dvou nebo více týmů, kdy každý tým má jednoho „dinosaura“, do kterého 
se strefují. Vítězí tým, který se za daný čas vícekrát trefí do „dinosaura“ (který tým bude mít 
v krabici více míčků).
Hráči hází míče ze stoje, z běhu, nebo z výskoku.
Hráči jsou bez míče, nebo s míčem u nohy.

Na čerta
Kategorie: U7–U11
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: mety, rozlišovací dresy nebo šerpy
Organizace: Ve vymezeném prostoru (dle počtu hráčů) určíme dostatečný počet „čertů“ (př. 
15 hráčů – 6 čertů). „Čert“ je hráč, který má za kalhotami zastrčenou „rozlišku“, nebo nějakou 
šerpu jako ocas.
Popis: „Čerti“ mají za  úkol pohybovat se ve  vymezeném prostoru tak, aby jim ostatní hráči 
nesebrali ocas. Musí se různě vyhýbat, otáčet a utíkat, aby si ocas uhlídali. Volní hráči se snaží 
sebrat „čertům“ ocas a stát se tak „čertem“. Pokud se hráči podaří sebrat „čertovi“ ocas, stává se 
„čertem“ a z „čerta“, který ztratil ocas, se stává volný hráč. Platí pravidlo, že nesmí sebrat ocas 
hráči, který mu jej v předchozím souboji sebral. Vyhrávají hráči, kteří po uplynutí určeného času 
mají ocas a jsou tak „čerty.
Cíl: Rozvoj rychlosti, obratnosti, změny rychlosti a směru pohybu a prostorové orientace. Ve va-
riantě s míčem se rozvíjí práce s míčem se zvednutou hlavou, změny rychlosti a směru s míčem.
Varianty: Hráči mohou být rozděleni do týmů, kteří kradou ocas pouze soupeřovým hráčům.
Hráči jsou rozděleni do týmů, kde všichni hráči mají ocas a v určeném místě („pekle“) mají oca-
sy náhradní. Soupeři si mezi sebou snaží ocasy krást a nosí je na určené místo. Hráč, který nemá 
ocas, nemůže odebírat soupeřům, ale musí si jít do určeného místa „pekla“ pro nový. Vyhrává 
tým, který po uplynutí daného času bude mít více ocasů (včetně ocasů v „pekle“)
Všechny varianty pohybové hry jde hrát bez míče, nebo s míčem u nohy (dle cíle a zdatnosti 
hráčů). 

Semafor
Kategorie: U6–U10
Část TJ: úvodní
Pomůcky: mety, míče, barevné značky
Organizace: Vymezený prostor dle počtu hráčů (př. 15 hráčů – prostor 15 × 15 m). Každý hráč 
má míč. Trenér (trenéři) mají barevné značky (mety / kužely / karty).
Popis: Všichni hráči pracují s míčem u nohy ve vymezeném prostoru a zároveň musí sledo-
vat trenéry, kteří zvedají barevné značky, na které musí hráči reagovat. Červená = stůj, žlutá = 
nastartuj a zelená = jeď (pohybuj se). Hráči, kteří reagují, jako poslední dostávají trestný bod, 
trestný kotoul, apod.
Cíl: Naučit hráče pracovat s míčem se zvednutou hlavou a vnímat tak, co se děje kolem něj. 
V různých variacích lze využít i obratnost nebo rychlost.
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Varianty:
Zapojení dalších barev nebo pokynů, které mohou znamenat např. couvání, zatáčku, kličku, 
kotoul, srážku, vyhození a následné zpracování míče, atd. 
Hráči jsou rozděleni do týmů. Každý tým reaguje na jiný „semafor“ – nestačí, když vidí hráče 
vedle sebe dělat daný pokyn, ale musí neustále sledovat svůj „semafor“ (trenéra).

Shazování kuželů
Kategorie: U7–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: kužely, míče, rozlišovací dresy
Organizace: Ve volném prostoru jsou rozestaveny dva druhy barevně odlišných kuželů. Hráči 
jsou rozděleni do dvou týmů pomocí rozlišovacích triček. Každý tým má určenou barvu svých 
kuželů. Každý hráč má svůj míč.
Popis: Hráči vodí míč ve volném prostoru a je jejich úkolem shazovat soupeřovy kužely a sou-
časně zvedat kužely vlastní barvy. Vyhrává tým, který dokáže shodit všechny soupeřovy kužely, 
aniž by je soupeř stihnul postavit, popřípadě vyhrává tým, který po uplynutí časového intervalu 
bude mít v prostoru více stojících kuželů než soupeř.
Cíl: Pocit míče, reakce na stav (sledování svých a soupeřových kuželů v jaké jsou pozici) a ori-
entace v prostoru. Současně se také rozvíjí rychlost a spolupráce.
Varianty:
Hráči jsou rozděleni do více týmů – každý tým má svou barvu kuželů. 
Hráči mohou kužely shazovat nohou, nebo mají určený způsob shazování kuželů (př. míčem).
Hru jde hrát i ve variantě bez míče.

Myslivci a zajíci
Kategorie: U9–U11
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: mety, míče, rozlišovací dresy
Organizace: Hráče rozdělíme do dvou týmů pomocí rozlišovacích dresů. Vyznačíme herní pro-
stor (dle počtu hráčů – pro 10 hráčů v jednom týmu je vhodná velikost volejbalového hřiště), 
ve kterém vyznačíme čáry (lze využít čar v tělocvičně). Na konci prostoru jsou umístěny míče 
(viz. obrázek).
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Popis: Jeden tým (myslivci) obsadí všechny čáry tak, že na  každé můžou stát 1 až 3 hráči. 
„Myslivci“ (obránci) se mohou pohybovat pouze po čarách (do stran). „Zajíci“ (útočníci) začí-
nají před první čarou. Po zahájení hry se „zajíci“ snaží pomocí klamných pohybů proběhnout 
mezi „myslivci“ tak, aby se jich žádný nedotknul. Pokud se „zajícům“ podaří projít až k míčům, 
vezmou si míč (do ruky nebo k noze) a snaží se s ním projít přes „myslivce“ zpět. Pokud míč do-
nese (dovede) do původního místa, nechá ho tam a běží pro další. Pokud se „myslivec“ dotkne 
„zajíce“, „zajíc“ se vrací zpět (mimo herní prostor) na stranu, ze které vybíhal. Úkolem „zajíců“ 
je donést (dovést) za určený čas co nejvíce míčů do místa, kde hru začínali. Po určeném čase 
se týmy vymění. Vyhrává tým, kterému se za stejný časový interval podaří donést (dovést) více 
míčů.
Cíl: Rozvoj rychlosti, nutnost využití klamných pohybů. Hráči zjistí, že musí spolupracovat. 
Obránci „myslivci“ se učí „obranný postoj“ na špičkách, musí rychle reagovat na pohyb útoční-
ků. Ve variantě s míčem „u nohy“ hráči rozvíjí ovládání míče nohou a obejití soupeře v souboji 
1 na 1.
Varianty:
Hráči, kteří nesou míč zpět do místa začátku hry, musí s míčem driblovat. V této variantě musí 
„myslivci“ míč soupeři vypíchnout – nestačí pouhý dotek hráče.
Hráči vedou míč nohou a snaží se obejít obránce (souboj 1 na 1). V této variantě musí „myslivci“ 
(obránci) míč soupeřům vykopnout – nestačí pouhý dotek hráče.
Zapojení volného „myslivce“, který se může pohybovat různě v prostoru.
Upravení velikosti hrací plochy, popřípadě změna počtu obránců na jednotlivých čárách (dle 
zdatnosti hráčů). 

Štafeta v prostoru
Kategorie: U6–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míče, rozlišovací dresy
Organizace: Hráče rozdělíme do týmů (dle počtu – př. 15 hráčů = 5 týmů). Týmy barevně roz-
lišíme. V prostoru rozmístíme barevné branky (př. 5 od každé barvy) tak, aby každý tým měl 
jednu barvu branek. Určíme startovní místo každé štafety. Každá štafeta má jeden míč.

Popis: První hráči z týmů startují na povel trenéra a úkolem je provést míč (nohou) všemi bran-
kami vlastní barvy. Hráči nemají určené přesné pořadí branek, ve kterém musí projít – trasu si 
volí samostatně. Když hráč projde všemi svými brankami, vrací se zpět a předává míč dalšímu 
hráči. Vyhrává tým, ve kterém se jako první vystřídají všichni hráči a vrátí se do pozice, ve které 
začínali.
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Cíl: Hráči rozvíjí rychlost a současně ovládání míče a orientaci v prostoru. Zároveň se musí roz-
hodnout, jakou trasu (pořadí branek) si zvolí (většinou hráči vymýšlí již před startem).
Varianty:
Při větším počtu hráčů v týmech, zvýšit počet míčů na tým (př. 5 hráčů v týmu = 2–3 míče). 
Trenér pouští hráče, kteří mají míč v intervalech tak, aby hráči v zástupech dlouho nestáli. Hráči 
bez míčů se zapojí stejně jako v první variantě tj. až jim spoluhráč dovede míč.
Změna barvy branek jednotlivých týmů.
Hráči mají přesně určené pořadí branek.
Hráči musí / nesmí volit stejnou cestu jako spoluhráč (nutnost sledovat hráče).
Hráči musí projít nižším počtem branek, než kolik jich v prostoru je (př. 3 z 5) – hráči si sami 
volí, kterými brankami projdou, a jakou trasu si zvolí. Lze opět zapojit variantu s jinou trasou / 
jinými brankami, než předchozí spoluhráč.

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ

Mraveniště
Kategorie: U6–U11
Část TJ: úvodní
Pomůcky: mety, míče
Organizace: Dle počtu hráčů vyznačíme pomocí met vymezený prostor. Každý hráč má míč.
Popis: Hráči se pohybují ve  vymezeném prostoru a  neustále kontrolují a  ovládají svůj míč. 
Zkouší mezi sebou různé kličky a vyhýbají se ostatním hráčům tak, aby se nesrazili.
Cíl: Rozvíjení jemné práce s míčem (pocitu míče), opakování již dříve naučených kliček, orien-
tace v prostoru – hledání si volného místa. Ve variantě s obráncem souboj 1 na 1.
Varianty:
Lze zapojit obránce (trenéra, nebo hráče bez míče), který se snaží odebírat míče.
Přidání obratnostního prvku (kotoul, sed na míč, atd.) na pokyn trenéra.
Klička na kužel v prostoru.
Přidání technického prvku (zasekávačka, „pink-ponk“, stahovačka, atd.).
Ovládání míče určenou částí nohy (vnitřní, přímý, vnější nárt, podrážka, atd.).

Cirkulační kruh
Kategorie: U8 – U11
Část TJ: úvodní, hlavní
Pomůcky: mety, míče (1 míč na 2 hráče)
Organizace: Pomocí met vyznačíme kruh (lze využít středový kruh hřiště). Uprostřed kruhu 
vyznačíme menší čtverec (cca 3 × 3 m). Hráče rozdělíme Do dvou skupin se stejným počtem 
hráčů – jedna skupina s míčem a druhá bez míče (Obrázek 7.).
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Popis: Hráči bez míče začínají rozprostřeni po obvo-
du kruhu a hráči s míčem začínají ve středovém čtver-
ci. Hráči s míčem provádí míč přes čtverec a vedou 
jej k hráči na obvodu. Hráč na obvodu míč přebírá, 
provádí jej skrz středový čtverec a pokračuje k jinému 
hráči na obvodu. Po předání míče si hráči role střídají. 
Hráči na obvodu čekají na špičkách a mohou si zavo-
lat na spoluhráče s míčem.
Cíl: Hráči rozvíjí práci s míčem, vedení míče a orien-
taci ve zhuštěném prostoru (středový čtverec). Hráči 
mezi sebou komunikují, učí se zavolat na spoluhráče 
a při přebírání míče si osvojují první dotek s míčem 
do pohybu (lze určit, že musí být do strany). Ve vari-
antě s kličkou ve čtverci si hráči osvojují naučené klič-
ky a ve variantě s přihrávkou zdokonalují i přihrávku.

Varianty:
Hráči mají za úkol ve středovém čtverci provést nějakou z naučených kliček, až poté mohou 
předat míč jinému hráči. 
Hráči si míč nepředávají, ale po provedení čtvercem a následném zavolání, hráč míč přihrává 
na hráče na obvodu kruhu.

Abeceda kliček
Kategorie: U8–U11
Část TJ: hlavní (průpravná)
Pomůcky: mety, zapichovací tyče, míče
Organizace: Dle počtu hráčů vytyčíme počet „stanovišť“ (1 stanoviště = 3–5 hráčů). Každé stano-
viště je vyznačeno dvěma metami vzdálenými asi 10 m, mezi kterými jsou zapíchnuté dvě tyče tak, 
aby vytvořili písmeno „X“. Tyče nám simulují obránce. Každá skupina (stanoviště) má jeden míč.

Popis: První hráč vede míč proti obránci (tyčím), kte-
rého se snaží obejít pomocí určené kličky – stahovačka, 
přešlapovačka, klička s  výpadem, klička s  naznačením, 
apod. Kličku zakončuje každý hráč zaseknutím za obrán-
ce a následným zrychlením. Na konci předává míč hráči 
na protější metě, který provádí stejné cvičení.
Cíl: Cílem tohoto cvičení je naučení a osvojení si základ-
ních fotbalových kliček, které nám slouží k  obcházení 
soupeřů. Hráči by se měli naučit správné provedení klič-
ky včetně zakončení a zrychlení po kličce.

Varianty:
Střídání různých kliček, popřípadě střídání provedení pravou respektive levou nohou.
U hráčů, kteří již zvládají kličku proti simulovanému obránci lze využít pasivně bránícího hráče.
Další, těžší varianta je bez středového obránce, kdy z obou met vyráží souběžně hráči s míčem, 
kteří se uprostřed střetnou a provádějí určenou kličku proti sobě (nutnost určit stranu vyvedení 
z kličky). 
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Výměna pozic
Kategorie: U8–U11
Část TJ: hlavní (průpravná)
Pomůcky: mety, rozlišovací dres
Organizace: Pomocí met vyznačíme čtverec (cca 6 × 6 m) a jednu metu dáme doprostřed – vari-
anta pro 5 hráčů a jednoho obránce. Každou metu obsadí jeden hráč. Určíme jednoho obránce, 
který si vezme do ruky rozlišovací dres.

Popis: Úkolem hráčů je měnit si mezi sebou pozice na metách 
tak, aby se na volnou metu nedostal obránce. Hráči si počítají 
jednotlivé výměny a nakonec vítězí ten, který jich zvládne nejvíce. 
Pokud se obránce dostane na metu dříve než hráč, který mění 
pozici, vymění si role (obránce předá „rozlišku“) a cvičení pokra-
čuje. Pokud je obránce v roli delší dobu (cca 1 min), trenér cvičení 
zastaví a roli hráčů vymění. Do pozice obránce určí hráče, který 
získal nejméně výměn.
Cíl: Rozvíjet u hráčů startovní rychlost, schopnost rychlého roz-
hodování, komunikaci a spolupráci zábavnou formou. Hráči také 
využívají klamavých pohybů ke zmatení obránce.

Varianty:
Cvičení lze upravit pro různý počet hráčů (max. 8) změnou rozložení met.
Dle počtu a zdatnosti hráčů lze zapojit i více (2–3) obránců.
Cvičení lze provádět i s míčem u nohy. 

Trefování zmenšujících se branek
Kategorie: U8–U11
Část TJ: závěrečná
Pomůcky: mety, míče
Organizace: V prostoru vedle sebe vyznačíme pomocí met různě velké, barevné branky (od nej-
větší po nejmenší). Určíme vzdálenost a místo přihrávky do branky. Každý hráč má míč.
Popis: Všichni hráči začínají u největší branky. Hráči začínají z určeného místa navedením míče 
do místa přihrávky, odkud z pohybu přihrávají míč do branky. Pokud míč trefí do branky, po-
kračují k další (menší) brance. Pokud branku minou, běží pro míč a pokus opakují. Vyhrává 
hráč, který projde všemi velikostmi branek a trefí jako první i tu nejmenší.
Cíl: Přesnost přihrávky míče z pohybu.
Varianty:
Hráči kopou určenou částí nohy (přímý nárt, placírka).
Hráči kopou pravou nebo levou nohou.
Pokud hráč netrefí branku, posouvá se o jednu velikost branky zpět.
Pokud hráč projde všemi brankami, má jeden bod a pokračuje znovu od největší – vyhrává hráč, 
který má na konci nejvíce bodů.
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Vedení míče po lavičce se střelbou
Kategorie: U7–U10
Část TJ: závěrečná
Pomůcky: švédské lavičky, míče, malé branky, rozlišovací dresy, mety
Organizace: Hráče rozdělíme do týmů. Dle počtu týmů nachystáme odpovídající počet švédských 
laviček, za které umístíme branky. Určíme startovací bod každého týmu. Každý hráč má svůj míč.
Popis: Hráči v týmech vyráží jednotlivě s míčem u nohy k lavičce, kde si míč pomocí rukou po-
loží na švédskou lavičku. Opatrně na ni vylezou a snaží se míč, pomocí krátkých dotyků, převést 
nohou až na konec lavičky, kde míč nechají spadnout, poté si jej kousek navedou a střílí do bra-
nek. Po vystřelení vedou míč u nohy zpět na začátek cvičení. Pokud hráči míč z lavičky spadne, 
naváže na stejném místě, kde mu míč spadl. Další hráč začíná, až je předchozí dole z lavičky.
Cíl: Cílem tohoto cvičení je, aby hráči jemnými doteky získali pocit míče, a  zároveň cvičení 
slouží jako balanční cvičení. Cvičení může být zaměřeno i na následnou střelbu, nebo jiný pr-
vek, ale až po zvládnutí úvodní části – převedení míče po lavičce.
Varianty:
Hráči míč ovládají pouze pravou nebo levou nohou, popřípadě určenou částí nohy (přímý, 
vnitřní, nebo vnější nárt).
Cvičení je po převedení lavičky navázáno jiným prvkem než střelbou (přihrávkou, kličkou, atd.).
Dle zdatnosti hráčů lze zvolit varianta, kdy pokud míč spadne z lavičky, vrací se hráč na konec 
zástupu a začíná další hráč v pořadí (pozor na opakovaný neúspěch jednotlivých hráčů!).

HERNÍ CVIČENÍ

Souboj 1 na 1 do dvou branek
Kategorie: U8–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míče
Organizace: Pomocí met vyznačíme dvě branky vedle sebe a místo proti brankám, odkud bu-
dou vybíhat útočící hráči.

Popis: Hráči vybíhají proti obránci (nejdříve vhodné zapojení trenéra) 
a klamavými pohyby se jej snaží zmást tak, aby je nechytil a mohli pro-
běhnout jednou z branek. Hráči během pohybu nesmí zastavit – pouze 
mění rychlost a směr pohybu. Obránce se snaží hráče zachytit a nedovolit 
mu tak projít brankou (může ho chytit kolem pasu). Jestliže se útoční-
kovi podaří projít brankou, získává bod. Hráči si pravidelně střídají role 
útočníka a obránce. Vyhrává hráč, který bude mít na konci nejvíce bodů. 
Souboj nesmí trvat víc než 10 sekund.
Cíl: Naučit hráče správnému klamavému pohybu (včetně ramen) a to bez 
zastavení, nebo případného šlapání na místě (pokud zastaví, nebo šlape 
na místě, tak ho obránce lehce chytí). Při variantě s míčem využití klama-
vého pohybu s míčem u nohy a současná změna rychlosti a vyražení s mí-
čem. V této variantě je důležitá i činnost obránce, který se učí odebrat míč.



132

Varianty:
S míčem – hráči (útočníci) vyráží s míčem u nohy a snaží se soupeře zmást klamavými pohyby 
s následnou kličkou a zrychlením po kličce. Obránce se snaží útočníkovi míč odebrat a odvést 
jej do určeného prostoru.
Cvičení začíná přihrávkou míče od obránce.

Souboj 1 na 1 do tří branek s převzetím míče 
Kategorie: U9–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míče
Organizace: Pomocí met vyznačíme tři branky (1 červená a 2 modré) a proti brankám vyznačí-
me pomocí met čtverec, do kterého budou vbíhat útočící hráči a přebírat zde míč (Obrázek 11.).

Popis: Hráč s  míčem (obránce) začíná krátkým navedením míče 
a  přihrávkou do  vyznačeného čtverce, do  kterého současně vbíhá 
útočník. Útočník míč přebírá určeným způsobem (pravá nebo levá 
noha, vnitřní nebo vnější nárt) do strany čtverce a snaží se obejít pro-
tihráče, který mu míč přihrál. Obránce po přihrávce útočníka napa-
dá a snaží se získat míč. Úkolem útočníka je projít jednou z branek. 
Platí pravidlo, že červená branka je za dva body a modrá za jeden. 
Jestliže získá míč obránce, snaží se jej odvést do určeného prostoru 
(lze využít varianty, kdy se v tomto případě role hráčů vymění a útočí 
obránce). Po každém souboji se role hráčů střídají. Souboj by neměl 
trvat déle než 10 s. Vyhrává hráč, který bude mít nejvíce bodů.
Cíl: Cílem je naučit hráče správně převzít míč (z pohybu do pohybu) 
do strany. Pomocí klamavých pohybů a fotbalových kliček obejít sou-
peře v souboji 1 na 1. Hráčce také učí vyvést míč po kličce do správné-
ho prostoru. Zároveň se útočníci musí rozhodnout (v případě změny 
podmínek změnit rozhodnutí) do  které branky půjdou. Obránci se 
učí čistě odebrat míč soupeři a přejít s ním do rychlého protiútoku.

Varianty:
Lze vyznačit více branek.
Změna určeného způsobu převzetí míče.
Za brankou stojí hráč nebo trenér, který ukazuje útočníkovi, kterou brankou musí projít.

PRŮPRAVNÉ HRY

Odebírání míčů
Kategorie: U8–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míče
Organizace: Pomocí met vyznačíme hrací plochu – velikost podle počtu a zdatnosti hráčů (15 
hráčů = prostor 15 × 15 m). Někteří hráči mají míč, a někteří jsou bez míče (poměr dle záměru 
využití průpravné hry a zdatnosti hráčů – př. 15 hráčů = 8–9 míčů).
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Popis: Hráči se pohybují v prostoru a snaží se kontrolovat a pokrýt si míč tak, aby o něj nepřišli. 
Hráči, kteří jsou bez míče, se snaží v souboji 1 na 1 získat míč od protihráče. Jestliže hráč o míč 
přijde, snaží se získat míč od jiného hráče. 
Cíl: Naučit hráče pracovat s  míčem pod tlakem protihráče a  zároveň si míč správně pokrýt 
tělem. Hráči současně rozvíjí hru tělem v soubojích 1 na 1 (musí se zpevnit a opřít o soupe-
ře). Hráči bez míče se učí čistým způsobem odstavit protihráče od míče a získat míč pro sebe. 
Zároveň se rozvíjí prostorová orientace hráčů.
Varianty:
Různý poměr míčů k počtu hráčů.
Změna velikosti hrací plochy.
Soutěžní formou – kdo bude mít po uplynutí stanoveného času míč, vyhrává hráč, který ztratí 
míč, musí nejprve udělat kotoul, až poté může jít získat jiný míč.

Souboje 1 na 1 na branky v prostoru
Kategorie: U8–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míče, rozlišovací dresy (varianta týmů)
Organizace: Ve volném prostoru pomocí met vyznačíme dostatečné množství malých branek. 
Dle počtu hráčů určíme hráče s míčem (2/3) a hráče bez míče (1/3).

Popis: Všichni hráči jsou souběžně v  prostoru s  brankami 
a snaží se během časového intervalu projít co nejvíce branka-
mi (1 branka = 1 bod). Platí pravidlo, že nesmí projít dvakrát 
brankou stejné barvy. Hráči, kteří nemají míč, se snaží hráčům 
s míčem míč odebrat a získávat s ním body. Hráč, kterému byl 
odebrán míč, musí získat míč od  jiného protihráče. Vyhrává 
hráč, který po uplynutí časového intervalu (max. 1 min) získal 
nejvíce bodů.
Cíl: Naučit hráče pracovat s míčem v rychlosti a zároveň pod-
stupovat souboje 1 na  1. Zároveň hráči musí vnímat prostor 
a sledovat, do které branky (barvy) mohou jít. Hráči bez míče 
se učí napadat hráče s míčem a získávat míč v soubojích 1 na 1 
(nemělo by docházet k soubojům 2 na 1, nebo k situaci, kdy 
hráč bez míče pobíhá „od hráče k hráči“ aniž by získal míč!)

Varianty:
Hráči mají určeno (jsou rozděleni), kterou barvou branek mohou procházet a kterou ne.
Při větším počtu hráčů lze hráče rozdělit do týmů. Platí stejná pravidla. Vyhrává tým, který získá 
dohromady nejvíce bodů.

Hra 1 na 1 s dotykem branky
Kategorie: U8–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míče, rozlišovací dresy, malé branky
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Organizace: Pomocí met vyznačíme hřiště (10 × 5 m) s malými brankami. Hráče rozdělíme po-
mocí rozlišovacích dresů do dvou týmů (max. 5 hráčů v týmu) a určíme jejich pořadí. Každý 
tým stojí v určeném pořadí za svojí brankou. Přichystáme dostatečné množství míčů.

Popis: Hráči hrají 1 na 1 ve vymezeném hřišti a snaží se dosáh-
nout branky. Pokud hráč vstřelí branku, co nejrychleji se běží do-
tknout vlastní branky a jde napadat soupeře s míčem. Hráč, který 
branku obdržel, se snaží míč co nejrychleji vytáhnout a hrát dál. 
Po určeném intervalu (20–30 s) se hráči v  týmu střídají a hraje 
další dvojice. Pokud míč opustí hrací plochu, trenér vhazuje nový 
míč a  hra plynně pokračuje. Hráče, kteří čekají na  střídání, lze 
využít k podávání míčů. Branky se týmům sčítají a vyhrává tým, 
který vstřelí více branek.
Cíl: Rozvoj herní situace 1 na 1 s reakcí na ztrátu míče a následné 
aktivní napadání v souboji 1:1.

Varianty:
Hráči po vstřelení branky běží oběhnout určený kužel, nebo provádí obratnostní cvik (př. ko-
toul) a poté znovu napadají protihráče.
Hráči se po vstřelení branky v týmu střídají tlesknutím za brankou (pozor na dlouhý interval 
jednoho hráče – někdy nutno vystřídat trenérem).
Hráči hrají 2 na 2.

Minihra 2 na 2
Kategorie: U7–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: malé branky, míče, mety, rozlišovací dresy
Organizace: Pomocí met vyznačíme malé hřiště. Hráče rozdělíme do dvojic, které barevně od-
lišíme pomocí rozlišovacích dresů (Obrázek 14.).

Popis: Hráči hrají fotbal na  malém hřišti s  malými brankami. 
Hráči se snaží co nejvíce pracovat s míčem a vyhledávat souboje 
1 na 1. Když míč opustí plochu hřiště, trenér vhazuje nový míč 
a  hra pokračuje. K  podávání vykopnutých míčů lze využít stří-
dajících hráčů – neustále musí sledovat hru. Vyhrává tým, který 
vstřelí více branek.
Cíl: Cílem této „minihry“ je, aby hráči neustále podstupovali situ-
ace blízké normálnímu utkání a byli neustále nuceni být zapojeni 
do hry s míčem i bez něj – rozvíjí herní činnosti jednotlivce.
Varianty:
Větší počet branek.
Změna velikosti hřiště.
Hra se dvěma míči – neustálé souboje 1 na 1 a orientace v prosto-
ru (nutnost navázat volného hráče).
Hra s obrácenými brankami (gól platí zezadu).
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Hra 3 na 3 s pěti brankami
Kategorie: U10–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míč, rozlišovací dresy
Organizace: Vyznačíme hřiště (velikost dle zdatnosti hráčů – př. 20 × 10 m). Pomocí met vytvo-
říme na každé straně hřiště dvě malé (koncové) branky a jednu uprostřed hřiště. Hráče rozdělí-
me a odlišíme pomocí rozlišovacích dresů. 

Popis: Hráči hrají fotbal 3 na 3 s cílem dosáhnout co nejvíce bodů. 
Útočí do soupeřových dvou branek a prostřední branka je společ-
ná. Pokud hráči vstřelí gól do koncových branek, získávají 1 bod. 
Pokud si hráči přihrají přes středovou branku (míč musí převzít 
spoluhráč), získávají dva body a mohou pokračovat v útočení na 
koncové branky. Hráči si nesmí vícekrát po sobě přihrávat přes 
středovou branku. Vyhrává tým, který získá více bodů.
Cíl: Rozvíjet u hráčů herní myšlení a rozhodování se v jednotli-
vých situacích. Hráči mezi sebou komunikují a pomocí rozestavě-
ní branek se učí otáčet hru. 
Varianty:
Lze přidat více branek.
Lze zapojit po stranách hřiště „narážeče“ (neutrální hráče, se kte-
rým si mohou hráči přihrát míč) – pouze u vyspělejších hráčů.

Hra 3 na 3 bez středu hřiště
Kategorie: U10–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míč, rozlišovací dresy, 2 malé branky
Organizace: Vyznačíme hřiště (velikost dle zdatnosti hráčů – př. 20 × 10 m). Na každou stranu 
hřiště postavíme malou branku (na střed hřiště). Uprostřed hrací plochy vyznačíme pomocí met 
čtverec (cca 5 × 5 m). Hráče rozdělíme a odlišíme pomocí rozlišovacích dresů (Obrázek 16.). 

Popis: Hráči hrají malou formu fotbalu (3 na 3) na dvě malé bran-
ky. Platí pravidlo, že do  vyznačeného středového čtverce nesmí 
vstoupit žádný hráč (s míčem nebo bez míče). Přes středový čtve-
rec může projít přihrávka.
Cíl: Rozvíjet u  hráčů herní myšlení a  rozhodování se v  jednot-
livých situacích. Hráči se učí využívat krajů hřiště k  přechodu 
do  útoku. Hráči se učí pomocí přihrávky přes střed otáčet hru 
(ve středu hřiště je volný prostor pro přihrávku). 
Varianty:
Změna velikosti hřiště nebo středového čtverce.
Změna počtu hráčů.
Pravidlo, že do středového čtverce může pouze jeden hráč z kaž-
dého týmu.
Pravidlo, že do čtverce mohou vstupovat pouze bránící hráči.
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Hra 3+3 proti 3
Kategorie: U10–U11
Část TJ: hlavní
Pomůcky: mety, míč, rozlišovací dresy
Organizace: Ve volném prostoru vyznačíme pomocí met větší počet malých branek, které jsou 
různě rozmístěny. Hráče rozdělíme do trojic a barevně je oddělíme (pomocí rozlišovacích dresů).

Popis: Vždy spolu hrají dva týmy proti třetímu (tzn. hra 6 na 3). 
Hráči, kteří mají míč, se snaží dosáhnout co nejvyššího počtu bra-
nek. Branka platí, jestliže hráč přihraje skrz branku svému spo-
luhráči, který míč převezme. Hra stále pokračuje a hráči mohou 
dosáhnout neomezeného počtu branek. Pokud bránící hráči zís-
kají míč, odevzdají jej zpátky útočícím hráčům. Po určené době se 
role týmů vymění.
Cíl: Využití vyššího počtu útočících hráčů k základní kombinaci 
a snaze udržet co nejdéle míč. Hráči musí hledat volné prostory 
a pohybem se nabízet spoluhráčům. Hráči by se také měli naučit 
otáčet hru podle postavení obránců. Obránci se snaží získat míč, 
přičemž musí mezi sebou komunikovat (nestačí pouhé „běhání 
za míčem“).

Varianty:
Branka platí, pokud hráč nejdříve provede míč brankou, až poté přihraje spoluhráči.
Role týmů se střídají po určeném počtu zisků míče obránci (pozor na dlouhý interval obránců).
Tým, který ztratí míč – brání, a tým, který jej získal, hraje spolu se třetím týmem – v průběhu 
hry se neustále střídají role hráčů (využití u rozumově vyspělejších hráčů).
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