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N

eznámý kluk a vedle něj reprezentant Ladislav Krejčí, oba
nadšení fotbalisté. Plus pečlivě
vyskládané vrstvy slov, která mají s jejich
kariérami hodně společného. Podoba naší titulní strany si i proto zaslouží bližší
vysvětlení. Tak pojďme do toho.
Jak vychovat talenty. Prý jich je málo, ubývají, stagnují, nestačí. Opravdu?
A čím to je? Jsou na vině oni, nebo jejich
okolí?
Fotbalové akademie v Česku. Svazový projekt na systémové vzkříšení, žijící
druhým rokem.
Mají smysl? Jak pro koho…
Teenageři. Chlapci na titulní straně
je 14 let. Této věkové skupině se dnes
budeme věnovat nejvíc.
Řád. Anebo disciplína, vyberte si. Dodržování pravidel při sportování, ve škole
i na ubytovně a ve volném čase. Naprostý
základ.
Rodiče. Vděční, nároční, ale mnohdy
taky nesoudní. Co se od nich očekává?
Vzdělání. Je to jednoduché: špatné
známky = žádný fotbal.
Tréninky . Vysoce kvalitní, neřkuli
špičkové. Takové by měly být a podle
všeho i jsou.
Budoucnost . Fotbalový blahobyt
na dospělé úrovni, to je hlavní ambice.
Aby se nemuselo jenom slzet při vzpomínání na Nedvědy a Poborské.
Peníze. Na kolik to vyjde - stát, kluby,
rodiče - a komu to může vydělat.
Recepty z vyspělé ciziny. Přinášíme
postřehy z míst, kde už dávno ladí z dětí
špičkové fotbalisty. Z bundesligy a Premier League, kde slova platí a přirozenou
cestou se mění v činy.
Stojí za pozornost.
Petr Schimon,
vedoucí Sport Magazínu

4 TÉMA
Fotbalové naděje v Česku

Opravdu už se tady nenajdou šikovní hráči,
kteří by rozzářili fotbalovou budoucnost
jako nedávno Nedvědova generace?
Obžaloba cílí na systémové nedostatky.
Sport Magazín přináší exkluzivní sondu
do stavu výchovy zdejších talentů.

14 PŘÍBĚH
Očima kluků z Plzně a Sparty
Výpovědi dvou starších žáků, kteří jsou
zapojeni do fotbalových akademií. Martin
Šimek dojíždí do regionální v Plzni, Viktor
Freisinger dochází do klubové na Spartu.
O jejich režimu mluví i rodiče.

22 ROZHOVOR
Petr Ruman

Český šéftrenér mládežnické akademie
bundesligového Darmstadtu vysvětluje,
proč rodiče neplatí žádné příspěvky, co
obsahuje kodex chování a jak se u provinilců
osvědčilo zametání chodníků.

27 ZA KULISY
Jak na to jdou v Arsenalu
Filozofie výchovy mladých hráčů
v londýnském velkoklubu očima Kierona
Lewise, hlavního trenéra Arsenal Soccer
Schools.
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Fotbalové naděj
Copak tady
kluci neumějí
kopnout
do míče?!

TEXT: Pavel Hartman
pavel.hartman@cncenter.cz
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FOTO: Barbora Reichová
barbora.reichova@cncenter.cz
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ěje v Česku

Nemáme top hráče! Povzdech, který se stal symbolem současného
tuzemského fotbalu. Používají ho kluboví trenéři i ti reprezentační. Dost
vzdychání, místo něj si zmapujme, jak vlastně v Česku vychováváme
nástupce Nedvěda a Poborského. Nebo alespoň Kadeřábka a Krejčího.
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N

ejprve malá
hádanka:
Kdy naposledy prodal
český ligový
klub fotbalistu přímo
do špičkového evropského kolosu?
Teenageři si to nemůžou pamatovat, mnozí ještě nebyli
na světě. Událo se to v srpnu
2001. Tehdy si v Baníku Ostrava
vyklidil skříňku dravý útočník
Milan Baroš a zamířil do anglického Liverpoolu. Dostal plat
zhruba 80 milionů korun ročně,
přestupová částka se točila kolem 180 milionů.
Pecka pro kluka z Vigantic,
terno pro fotbalovou ﬁrmu
z Bazalů a také poklona tehdejší
baníkovské mládežnické akademii, která měla pod vedením
Vernera Ličky jednotný moderní střih.
Čas udělal ze zlatého transferu obžalobu. Už dlouhých patnáct let totiž ani ťuk!
Místo Anglie jsou čeští majitelé rádi za prodané kusy do Turecka. A když se za 100 milionů
korun stěhoval Václav Kadlec ze
Sparty do Frankfurtu, týmu ze
spodní části bundesligy, udělaly
se z toho Vánoce. Přitom se odborníci shodovali, že má útočník potenciál na to, aby navázal
na Tomáše Rosického. Malého Mozarta vykoupila v lednu
2001 Borussia Dortmund z Letné za téměř 500 milionů korun.
Kadlec se navíc ve Frankfurtu
neuplatnil a po otočce v Dánsku
přistál zpátky ve sparťanské šatně. Aby se za 73 milionů pokusil
restartovat kariéru.
V Premier League momentálně válčí pouze veterán Petr
Čech. V bundeslize si stabilní místo drží Vladimír Darida
v Hertě Berlín, Theo Gebre
Selassie v Brémách a Pavel Kadeřábek se po roční adaptaci
probil mezi vyvolené v Hoffenheimu.
Španělská liga? Bez české
stopy.
Italská liga? Osamocený trosečník Ladislav Krejčí, slibně se
rozjíždějící v Boloni, a čekatelé
Patrik Schick v Sampdorii Janov
s Jakubem Janktem v Udine.
Francouzská liga? Sám voják
v poli Jaroslav Plašil.
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Z Baníku Ostrava rovnou do
Liverpoolu. Tomuhle příběhu Milana
Baroše už se dnes ani nechce věřit.

poskytnou zdarma školní tělocvičny nebo městské bazény.
Od krajů chceme místa v internátu a vychovatelskou službu,
kterou vybere naše psycholožka, nebo přístup do krajských
nemocnic.“
Ještě než byla tahle akce uvedena do života, strhla se kolem
toho bouřlivá diskuse. Hlavní
výtky oponentů z řad klubů?
Projekt je ušitý horkou jehlou.
Nejde o systémový krok. Mladí hráči budou mít v akademiích
zajištěn komplexní servis, ale co
bude předtím a co potom?
Ztratí klubovou identitu.
Bylo by smysluplnější dát
peníze do vylepšení klubových
mládežnických center.

Umí to kluby líp?

FOTO SPORT: ARCHIV

Karel Jarolím, nový kouč
reprezentace, to před nástupem do funkce trošku lakoval na růžovo: „Nikdo z kluků
nepůsobí ve velkoklubech,
ale myslím, že špatné hráče nemáme.“
Pak na podzim protočil v národním týmu téměř čtyři desítky fotbalistů. Přesto se rozjezd
do kvaliﬁkace mistrovství světa
změnil v temný příběh po domácích bezgólových remízách
se Severním Irskem a Ázerbájdžánem a třígólové facce v Německu.

Svazová centra
za 8 milionů
Jak je to možné?
„Naše matky teď nerodí jiné
děti než ty, které rodily Nedvědy,“ dával k dobru legendární
trenér Karel Brückner.
Takže zaostáváme ve výchově?

Podívejme se tomu na zoubek.
Zastávka první: regionální
svazové akademie. Novinka,
jež funguje teprve druhým rokem. Její cíl: umožnit nejtalentovanějším kopáčům z vesnic
a menších klubů ve všech krajích odborně vedenou fotbalovou přípravu. Organizace:
od pondělí do pátku společný
pobyt ve škole, na trénincích
a na internátu, víkendové zápasy v mateřských klubech. Počet:
v provozu už je 8 akademií. Obsazení: nejnadanější hráči kategorií U14 a U15. Délka pobytu
v akademii: 3 roky. Roční náklady na jednu?
„Čtyři miliony dává svaz,
po dvou milionech města a kraje, ve kterých jsou regionální
akademie zřízené,“ říká Michal
Prokeš, vedoucí úseku mládeže
fotbalového svazu. „Od měst
a krajů nežádáme peníze, ale
službu pro děti. Po městech, ať

Nechme krátce reagovat Michala Prokeše: „Kdybychom
poslali čtyři miliony do klubů
na starší žáky, nedostalo by se
to k nim. Takhle neexistuje,
aby se ztratila jediná koruna.
Lidi z regionálních akademií
platíme přímo! Regionálky bychom nemuseli dělat, kdyby se
u nás hnulo myšlení. Ale kluby
takhle zatím nefungují. Jedinou výjimkou je Sparta. I když
i v ní bylo před příchodem Jaroslava Hřebíka na Strahov
nestabilní prostředí. Ale pak
nastal progres. Výchova má
jasně daná pravidla, metodiku a k tomu si koupí nejlepší
hráče. A když spolu ti nejlepší
trénují, je to znát. Přijedete-li
na reprezentační sraz mládežnických reprezentací, vidíte, že
je trénink od tréninku kvalitativně výše.“
Proč jsou svazové akademie
právě pro kluky od 13 do 15 let,
tedy starší žáky?
„Protože to byl největší průšvih v republice. V dorosteneckém věku už kluby cítí peníze
z výchovy hráčů, takže tam už
skoro všechny kluby dokázaly
vytvořit profesionální prostředí
s trenéry na plný úvazek. Ale
žádné kluby v republice neměly profesionální podmínky pro
žákovské týmy. U nich pracovali trenéři jen na vedlejšák.

MAGAZÍN

STM1647004.indd 6

21.11.2016 16:09:09

téma
Anglická lekce na Strahově. Na letošním kempu Petra Čecha vedl tréninky Kieron
Lewis, šéftrenér žákovské akademie Arsenalu Londýn. Sport Magazín pustil do zákulisí
výchovy mládeže ve světovém velkoklubu, výsledek najdete na straně 27.

My chceme, aby lidi pracující
v tomhle systému nekumulovali
práce. Teď totiž mládežničtí trenéři v klubech často dopoledne
učí na škole, pak běží ve sprintu
na trénink a večer ještě pro jistotu točí pivo nebo taxikaří, aby
uživili rodiny. Aby ale trenér
mohl dobře pracovat v senzitivním období s kluky od třinácti
do osmnácti let, musí mít sám
čistou hlavu,“ konstatoval Prokeš.
Trenéři si mají v akademiích
přijít na 40 tisíc korun měsíčně.
Šéftrenéři ještě o pět tisíc víc.
Ovšem co návaznost? Co
bude s žáky po dvou letech
proﬁ drilu v regionálních centrech? Nepřijdou úsilí a peníze
vniveč, když odejdou do klubů,
kde na ně čekají jiné podmínky
a jiný trénink?
„Teď to řešíme. Jako první
v Plzni. Řekli jsme Viktorii:
Dáme vám čtyři miliony roční
podpory, ale musíte dodržovat
principy z regionální akademie.
Aby kluci pokračovali v režimu,
na který jsou zvyklí. A my to
budeme kontrolovat. Viktorka
už otevřela internát a přejala
i stravovací proces z regionálky,“ prozradil Prokeš.
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Dost akademických řečí, jdeme přímo na místa činu. Na návštěvu pilotní svazové regionální akademie v Plzni. A potom
na Strahov do sídla sparťanské
mládeže, nejlepší klubové akademie v Česku.

Plzeňská akademie:
u Žaloudka
Za fotbalem se do západočeské metropole jezdí do Štruncových sadů, kde se čepuje
mistrovská Plzeň. Jenže za nadaným potěrem musíte do okrajové části Skvrňany. Základní
škola Terezie Brzkovské a nedaleký internát bývalého škodováckého učiliště jsou domovem
fotbalových akademiků. Je jich
tu 44. Dvacet v kategorii U15
a čtyřiadvacet kousků v U14.
„A šestnáct kluků bydlí na internátu,“ doplňuje Václav Mrázek, šéf plzeňské regionální
akademie.
Odkud jsou fotbaloví učedníci? Z celého západočeského regionu, ale dva i z toho karlovarského. Hlavně ovšem z Viktorie
Plzeň. Studují tu de facto dva
týmy starších žáků ze Štrunco-

vých sadů. A dva akademičtí
trenéři také vystupují ve dvojroli. Netluče se to s původním
záměrem?
„Až v únoru loňského roku se
potvrdilo, že akademie budou,
protože projekt měl příznivce
i odpůrce. Takže jsme to odstartovali na klucích z Viktorie
Plzeň, která si vybírá z regionu
ty nejšikovnější mladé fotbalisty,“ vysvětluje Mrázek. „Kdo se
na to dívá z nadhledu, zjistí, že
to jinak nejde. Pro žáka, který
přesahuje možnosti krajského
oddílu, je regionální akademie.
A protože nejtalentovanější kluky lze dovést do vrcholového
fotbalu jedině přes dorostenecké týmy proﬁ klubů, je logické,
že Viktorka doplňuje kádry hrá-

či od nás. Na prvním místě musíme mít všichni vývoj hráče.“
Ti, co přišli sem, si mohou
užívat nadstandardu. V počtu
lidí starajících se o ně i v kulisách pro přípravu. Kromě šéftrenéra Mrázka mladíky piplají
další tři trenéři s mládežnickou
proﬁlicencí UEFA a jedna stálá
fyzioterapeutka.
„Každá kategorie má na tréninku tři trenéry, protože nám
chodí odpoledne pomáhat ještě
asistenti. Na každém tréninku
je také trenér brankářů i fyzioterapeut. V pondělí k nám
dochází ještě druhý fyzioterapeut,“ připojuje Mrázek, ovšem
hned zdůrazní: „Tenhle profesionální servis neslouží k tomu,
abychom z nich měli v budouc-

1000

Tolik korun platí
rodiče měsíčně
za dítě ve svazové
akademii.
V mládežnickém
centru Sparty činí
měsíční příspěvky
za staršího žáka
500 korun.
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Sháňka po nastřádaných bodech je logická. Kdo nedosáhne
na 75 procent bodů, které se
dají 4 týdny získat, musí se srovnat s omezením fotbalových
a sportovních aktivit.
Stejná praxe panuje u školního prospěchu. Kdo nešlape
na hranici svých schopností, je
s ním zle.
„Na konci každého týdne
vyhodnocujeme pomocí elektronických žákovských knížek
známky všech. Kdo má prospěch z jakéhokoli předmětu
čtyři a hůře, dáváme mu místo
úterního odpoledního tréninku
studijní volno. S učiteli jsme domluvení, že pokud se hráč látku
doučí, dostane možnost opravy
a může se opět zapojit do plného tréninku,“ objasňuje Mrázek. „Je to obrovská motivace!
Když někdo musí nuceně vynechat trénink, sám cítí, že oproti
ostatním ztrácí. Konkurence je
velká.“
Dávka sportovního adrenalinu také není malá. Od pondělí

do pátku napočítáte celkem 14
hodin různých tréninků. Osm
hodin dopoledne a tři dvouhodinovky odpoledne. V pátek
po obědě se akademici rozprchnou do mateřských klubů,
kde je ještě čeká trénink s týmy,
s nimiž o víkendu absolvují zápasy.
Jaká je náplň? Ráno mají
převahu mimofotbalové aktivity – atletická abeceda,
gymnastika, úpolové souboje,
přeskoky přes dlouhé svištící lano, plavání. Odpoledne
se vybalují kopačky a míče.
„Jde nám o individuální rozvoj
hráče. Budujeme silné technické dovednosti, odvahu, souboje jeden na jednoho a rychlost
ve všech podobách,“ rekapituluje Mrázek opěrné body sportovní výchovy. „Vše probíráme
s mládežnickými reprezentačními trenéry.“
Aby tenhle zápřah začínající puberťáci zvládli, dostávají
sedmkrát denně najíst. Pro ilustraci jedno denní menu:

INZERCE

Neuklízíš
nehraješ
Tady je pohoda a komfort.
Podélnou chodbu lemují dvoupokojové minibyty s vlastní
sprchou a toaletami. Všude pořádek jako v kasárnách. Nechce
se věřit, že tu bydlí nezletilí fotbalisté s pověstí rošťáků a bordelářů.
Ale je to tak. Jak to tu dokázali?
Jednoduše, pokoje se bodují.
A kdo nemá body, má s fotbalem
utrum. Hodnotí se čistota podlahy, úhledné ustlání, pořádek
na stolech, vynesení odpadkového koše ráno před odchodem,
oblečení ve skříních a na věšáku. Kontrola se koná minimálně
dvakrát týdně. Výsledky putují
na nástěnku ve společenské
místnosti a na internet, aby nejen obyvatelé pokojů, ale i jejich
zákonní zástupci věděli, na čem
jsou.
„Když přijedou kluci v neděli
z víkendu zpátky, první se běží
podívat na žebříček bodování,“
usmívá se jedna z vychovatelek.

259383/17

nu jen výborné fotbalisty, ale
aby tu celkově získali správné
návyky pro život.“
Prostě – něco za něco.
Kousek od tělocvičny šplouchá voda v pětadvacetimetrovém krytém bazénu. Hned
u školy je fotbalové hřiště
s umělou trávou a tartanovým
oválem. Útulná malá tribunka
hlásí, že nejde o ledajaký stadion, nýbrž o Stadion Josefa
Žaloudka. Ano, tady péroval
talenty legendární kouč, jehož
pevná ruka a novátorské myšlení vystřelily Pavla Nedvěda
až k titulu nejlepšího fotbalisty
Evropy.
Grande Paolo se coby capart
dusil na tréninku v prachu ze
škváry, jeho následovníci mohou využívat atletický tunel,
sokolovnu s odpruženou podlahou a dvě hřiště s přírodním
trávníkem v areálu v Křimicích
na plzeňském předměstí, kam je
vozí speciální autobus. Jídelníček sestavuje výživový poradce.
O duše pečuje psycholog a tři
vychovatelky.
Co za to?
Režim je náročný a přísný (podrobně ho představuje
na dalších stránkách jeden ze

studentů). Teď na podzim se
začíná a končí za tmy. Vše startuje na internátu, což je maličký
paneláček u sportovního gymnázia.
Kolem vrátnice šplháme
do prvního patra. Je celé pro
akademiky. Dovnitř nikdo cizí
nesmí. My máme výjimku.
Letmou exkurzi nejde odpálit
otázkou: Není brzy na vytržení
kluků bez občanky od rodinného krbu?
„Nikdo rodiče nenutí, aby
syna dali na internát. Někteří
z nich jsou zkraje choulostivější, protože kluci si u nás třeba
musí sami uklízet, na což někteří z domova nejsou zvyklí.
Ale po roce nám rodiče děkují,
jak se v akademii kluci naučili
o sebe postarat,“ odpovídá šéftrenér Mrázek.
Odpůrcům internátu v takhle
raném věku doporučuje, aby
se zašli občas podívat do některých rodin a sami si udělali
obrázek, v čem děti leckde žijí.
Nic dodávat nemusí, rozvodů
je v Česku víc než hub a rodičů,
kteří ratolestem koupí tablety,
aby od nich měli svatý pokoj,
ještě víc.

259383/17
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téma
Předsnídaně: ovocná přesnídávka, piškoty.
Snídaně: 2x koláč, džus.
První svačina: obložená bageta, paprika.
Oběd: vločková polévka, pečený králík, zeleninová obloha,
brambory.
Druhá svačina: sójový rohlík,
Actimel.
Večeře: rizoto.
Druhá večeře: tvaroh.
Důležitý dovětek: Akademici
dostávají v jídelně o půl porce
víc než běžní žáci.

Jídelníček
na prvním místě

Regionální akademie v Česku
fungující RFA
spádová oblast 100 km

Teplice

Pardubice
Olomouc

Plzeň

Karviná

Jihlavaa
České
Budějovice

Proč takový důraz na jídlo?
Jděte se podívat na mezinárodní zápasy mládežnických týmů
a sami uvidíte. Proti svalnatým
zahraničním vrstevníkům nastupují hubení čeští chlapci.

Brno

Nechceme z kluků dělat robocopy, ale zjistili jsme, že většina
z nich je vlastně podvyživená. Proto jim pořád dodáváme palivo.
Václav Mrázek, šéftrenér regionální akademie Plzeň
„Nechceme z kluků dělat
robocopy, ale zjistili jsme, že
většina z nich je vlastně podvyživená. Přitom potřebují
energii na trénink i na správný
růst. Proto jim pořád dodáváme
palivo,“ rekapituluje Mrázek.
„Po roce jsou výsledky fakt výrazné. Svaly se jim vyvíjejí lépe,
snáze regenerují a jsou méně
náchylní ke zraněním.“
Tuhle osvětu šíří dál. Každé
pondělí vyráží se svými spolupracovníky na ukázkové tréninky po regionu. Zároveň na nich
mapuje i budoucí adepty akademie. „Menší kluby už se na nás
přestávají dívat jako na ty, kteří
jim kradou hráče. Postupně je
získáváme ke spolupráci. Všem
nám přece jde o to, aby ti nejtalentovanější dostali servis nad
rámec,“ uzavírá Mrázek.
Cena pro zájemce je únosná:
1000 korun měsíčně za jedno
dítě. Bez ohledu na to, jestli
využije internátní bydlení, či
nikoli.
A teď už rychle do sparťanské
továrny na fotbal.

10 |

Akademie Sparty:
útok na mozek
Jakmile strčíte nos do sparťanského tréninkového centra
na Strahově, ohromí vás ta zelená nádhera uvnitř chátrajících
ochozů kdysi spartakiádního
stadionu, kam se údajně vměstnalo 280 tisíc lidí. Šest hřišť
s přírodním trávníkem. Dvě
plochy s umělým povrchem.
Jedna toho času pod nafukovací
střechou, aby trénink omladiny nerušily sníh a mráz. Umělé
osvětlení.
Moderní budova s prosklenou restaurací. Prostorné šatny,
posilovna s moderními přístroji,
místnost pro odpočinek a zábavu, rehabilitace se saunou, vířivkami a ledovými káděmi.
Zkrátka největší luxus pro
fotbalový trénink v republice.
Navíc srovnatelný se špičkovou
cizinou. Však to také stálo 256
milionů korun.
Podmínky ještě o patro výš
nad regionálkou v Plzni. Zá-

sluhou ﬁnanční injekce majitele Sparty, miliardáře Daniela
Křetínského.
„Tady z balkonu to vždycky
klukům ukazuju a říkám: Važte
si toho, co tu máte, a vidíte, o co
byste jednou mohli přijít, kdybyste museli odejít. Tohle nikde
jinde nenajdete,“ říká Jan Kopáňko, šéftrenér žákovské kategorie. To vše je měsíčně k mání
za pouhých 500 korun. Tolik
činí příspěvky na jedno dítě.
Odlišností od svazové akademie je víc. Nestuduje se tu
tři roky, ale klidně i třináct let.
Pokud tedy v šesti capart zapluje do fotbalové školičky a vydrží
až do maturity v mužstvu U19.
Žáci navštěvují sportovní
třídy, které jsou od 5. ročníku
na základní škole Marjánka,
kde mají zajištěných šest hodin pohybu navíc (přesný denní program malého sparťana
najdete na dalších stranách).
Ovšem kdo chce studovat jinde
a oblékat rudý dres, může.
„Je to na bázi dobrovolnosti.
Chceme přesvědčit rodiče, že

náš program je tak dobrý a propracovaný, že se vyplatí k nám
přestoupit,“ připojuje Kopáňko.
Internát je i tady k dispozici,
ale bydlí v něm až dorostenci
od patnácti let. „Myslíme si, že
tahat dítě v žákovském věku
od rodiny není dobré. A celou
rodinu přestěhovat k nám, jak
se to děje ve vyspělých evropských klubech, nejsme schopni,“ objasňuje šéftrenér sparťanského potěru.
Týmy mladších a starších
žáků tak tvoří kluci z české metropole a blízkého okolí, odkud
lze dojíždět. Třeba z Berouna.
„Na rozmezí žáků a dorostu,
kdy se děti rozhodují o studiu na středních školách, jsme
schopni přivést děti z celé republiky,“ upřesňuje Kopáňko.

Osmí v Evropě
Taky zde vládne přísnost
a disciplína. Pravidlo číslo jedna: kdo nesplňuje kritéria v prospěchu, v chování, ve fotbalových nárocích, nemůže hrát.
Odpolední tréninky starších
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téma

Top akademie
v Evropě 2016

Matěj Pulkrab, jedna z mladých
pušek vychovaných pro sparťanské
áčko ve strahovské akademii.

Podle počtu vychovaných hráčů
pro 31 evropských lig
1. Ajax Amsterdam
72
2. Partizan Bělehrad 61
3. Dinamo Záhřeb
55
4. Sporting Lisabon 54
5.-6. Barcelona
53
5.-6. Real Madrid
53
7. Dynamo Kyjev
52
8. Sparta Praha
48
9. Dinamo Minsk
47
10. Hajduk Split
46
Zdroj: CIES Football Observatory

žáků trvají 120 minut. Půlhodinku předtím a půlhodinku
potom mají ještě hráči na individuální přípravu, respektive odstraňování osobních nedostatků. I tohle totiž patří k návykům
skutečných profesionálů.
Strahovský štáb profesionální
je. Čtyři trenéři na plný úvazek
se nacházejí u žákovských celků, u těch dorosteneckých platí
totéž. Najdeme tu kondiční, atletické trenéry, fyzioterapeuty.
Spousta specialistů, třeba kouč
na gymnastiku, je mezi stálými
spolupracovníky.
Vnitřní motivaci fotbalových učedníků aktivují impulzy
z vlastních zdrojů. Přestupy Kadeřábka do bundesligy, Krejčího, Schicka do Serie A, Brabce
do Belgie a Skaláka do Anglie,
tedy vesměs absolventů sparťanské akademie, jsou hnacím
motorem.

Stejně tak i podzimní přechod nejlepších plejerů z devatenáctky do kabiny zraněními
vybrakovaného áčka. A s trenérem Davidem Holoubkem
navrch. Mimochodem, to je
nová dimenze návratnosti nemalých investic do výchovy
mládeže ve Spartě. Strahov už
nevychovává pro letenské první mužstvo jen hráče, nýbrž
i kouče.
Navíc Evropě už tuhle fabriku
na talenty nemusí nikdo představovat. V aktuálním žebříčku
švýcarské společnosti CIES sestaveném z počtu fotbalistů vychovaných kluby pro 31 elitních
ligových soutěží zaujímá Sparta
8. místo, jen o dvě příčky níž
než Barcelona a Real Madrid.
Kde hledat základní pilíř toho
všeho?
V jednotném učebním plánu.
„Připravujeme mládež na fotbal

Myslíme si, že tahat dítě
v žákovském věku od rodiny
není dobré. A celou rodinu
přestěhovat k nám nejsme schopni.

budoucnosti. Tedy na takový,
který se bude hrát, až budou
dospělí a měli by ho zvládnout.
Upřednostňujeme rozvoj hráče před výsledky,“ líčí Jaroslav
Hřebík, šéf sparťanské mládeže a duchovní otec jednotné
sparťanské výchovné koncepce.
„Máme v ní jasně zakotvené, že
nejlepší hráče v České republice
si musíme umět vychovat sami.
A totéž platí o trenérech. Celkově
naše koncepce odpovídá tomu,
co píše doktor Luděk Bukač o hokeji,“ doplňuje.

Kontroluj prostor!
Abyste pochopili, o čem je
řeč, připomeneme si pasáž z nedávného rozhovoru bývalého
trenéra hokejových mistrů světa
Luď ka Bukače pro deník Sport.
Mluvil v něm o nutnosti generační obměny trenérů a změny
myšlení v uvadajících kolektivních sportech v Česku. Co přesně je třeba přehodnotit?
„Zatímco kdysi Masopust
nebo Zábrodský precizně přečetli hru, na reakci měli spoustu
času a situaci řešili rozumově,
dnes se nám času nedostává.
Není šance se při nejvyšší rychlosti akce spolehnout na rozum.
Zodpovědnost přebírá citový
mozek, socioherní paměť. Ta
jde tréninkem zlepšit, ale musí

se aplikovat od dětství, aby se
mozek včas a správně nakopl,“
pravil Bukač.
Sparťané se snaží o to, aby se
děti samy uměly správně a co
nejrychleji rozhodovat pod tlakem času a prostoru.
„Jedno ze tří našich nejdůležitějších kritérií je vnímání
a řešení prostoru. Rozvíjíme to
herním způsobem. Máme na to
udělané průpravná cvičení
i hry,“ naznačuje Hřebík.
Pro bližší představu, o co
jde, se přenesme na trénink
starších žáků, tedy vrstevníků
plzeňské regionální akademie.
Do trávníku jsou zapíchnuté
dvě překřížené tyčky nahrazující protihráče. Za ním stojí jeden sparťánek. Asi deset metrů
před ním je spoluhráč s míčem.
Úkolem prvního je odskočit si
od obránce do strany pro přihrávku, pak převzít co nejrychleji balon a sprintem s ním vyrazit do prostoru za zády.
Ale pozor, teď to nejdůležitější! Než dotyčný přijme přihrávku od kamaráda, musí si
pohledem zkontrolovat prostor
za sebou. Když se tak nestane, nebo jen málo, okamžitě
chladné strahovské odpoledne
rozčísne hlas trenéra Kopáňka:
„Zkontroluj si, jestli tam můžeš
jít!“

Jan Kopáňko, šéftrenér sparťanských žáků
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Nahrávače zase opravuje:
„Musíš vnímat, kam spoluhráč odskakuje. A dát mu to
na správnou nohu.“
Přihrávka na špatnou nohu
totiž zpomalí akci. Přitom moderní fotbal je, a čím dál víc
bude, o úspoře zlomků vteřin.
Proto je nutné si to zaﬁxovat
v emočním mozku správně, aby
to pak z něj v zápase vycházelo automaticky. Jako u Iniesty,
světového mistra ve vyhodnocování herních situací a volbách
nejlepších řešení.
Ani on magické oko, kterým
vidí za sebe, nezískal shůry, ale
drilem v barcelonské akademii.
A i snem malých sparťanů přece
je hrát jednou na Camp Nou.
Nyní něco málo k principům,
které na Strahově musí mladší i starší páni kluci znát jako
násobilku. Proč všechno stojí
na principech? „Každá herní
situace ve fotbale je jedinečná
a neopakovatelná, ale některé
principy se opakují,“ vysvětluje
Hřebík.
Nelekejte se, nepůjde o žádné kosočtverce. Jde o veskrze

jednoduché zásady, do útoku
a obrany, pochopitelné i pro
laiky. Samozřejmě jsou úměrné
věku.
Pro názornost jeden vyžadovaný obranný princip: v pokutovém území nesmíš chtít soupeři odebírat míč. Je to příliš
riskantní. Musíš bránit pozičně
- tedy vykrokovat ho tak, aby
nemohl vystřelit.
Ovšem než si s tímhle jednoduchým pokynem hlava poradí,
proteče ve Vltavě hodně vody.
„Když hrála devatenáctka v Middlesbrough (utkání
Premier League International
Cupu, prestižní soutěže pořádané Premier League), porušil
tuhle zásadu hráč, který si tenhle princip tréninkem osvojuje
asi tři roky. Přesto na to v důležitém zápase zapomene a je
z toho zbytečná penalta, která rozhodla o prohře. A teď si
představte, že to někdo vůbec
netrénuje. Jak to asi pak může
vypadat,“ přemítá Hřebík.
Právě konfrontace se zahraničím je největším hybatelem progresu. Proto ven často vyjíždějí

žáčci i dorostenci. A neztratí
se. Sedmnáctka má skalp Manchesteru United, Borussie Dortmund či Schalke.

Vyšší náročnost
je problém
„Když vidím, kolik lidí na turnajích lítá kolem německých
mužstev a kolik kolem našich
kluků, nemyslím si, že jsme
na tom v porovnání s nimi špatně. Byli jsme se žáky na turnaji,
kde se utkalo 46 týmů z deseti
zemí, a skončili jsme druzí,“ podotýká Jiří Freisinger, otec jednoho ze sparťanských starších
žáků (jeho pohled na výchovu
najdete v další části magazínu).
Tak co chybí, aby ze Sparty
a z českého fotbalu vůbec opět
vylétla mladá kometa rovnou
do evropského top klubu za obří
ﬁnanční raketu?
„Větší konkurence,“ odpovídá šéf Hřebík. „V Middlesbrough mají v akademii přes
dva tisíce talentovaných kluků,
my jich na Strahově trénujeme
asi 250. Zatímco tedy hráči

v Anglii podstupují vysoký konkurenční tlak na tréninku a odpovídá tomu vysoké nasazení,
u nás nejlepší hráči na tréninku tohle nasazení nepotřebují,
protože to zvládají oproti ostatním i bez něj. A to se potom
projeví. Přitom jinak bychom
hráče pro top kluby stále vychovat uměli. Třeba teď bude
mezi nimi o Krejčího zájem. Ale
jde to složitější cestou.“
Jak zatočit s tímhle handicapem?
„Vyšší náročností,“ říká Hřebík. „Ale když jste jako trenér
u nás hodně náročný na nejtalentovanější hráče, je to problém. Ten hráč slyší od agentů
nebo rodičů, že je dobrej, a nemusí přijmout náročnější pohled trenéra. Pokud okolí trenérovi s tímhle nepomůže, nemá
šanci.“
Jak mají výchovné prostředí
nastavené v Německu či v Anglii, se dočtete v závěru tohoto
magazínu. Sami se přesvědčíte,
že náročnost je tam považována
za zákon a nikoli za buzeraci.
Proto jsou dál.

INZERCE
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v regionální plzeňské akademii
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MARTIN ŠIMEK | 14 let, krajní obránce ze Žihle, bydlí na internátu
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„Paní
vychovatelka
obchází pokoje, řekne
´Vstávat´ a rozsvítí, protože světlo
je nejlepší budíček. Věci na druhý den
si připravuju už večer, takže si jen vyčistím
zuby, obléknu se, ustelu postel. V pondělí
a v úterý se mi vstává v pohodě. Ve středu
a ve čtvrtek už je to trošku unavenější,
protože režim je náročný. Ale pořád je to
lepší, než když jsem do Plzně dojížděl.
To jsem musel z postele i v půl
čtvrtý, když jsme měli trénink
od sedmi.“
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„Výhodou
je, že předsnídani
máme v jídelně hned vedle
budovy intru. Vodí nás na ni paní
vychovatelka. Jídlo je malé, jen
aby do nás dostalo trochu energie.
Nejradši mám ovesnou kaši s ovocem
nebo přesnídávku s piškoty. Ráno
se ještě cítím unavený, ale když
jdu z předsnídaně, už jsem
ready a mám zase hodně
energie.“
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„Tu už
máme
ve školní
10
2
jídelně. Po ranním
tréninku mám pokaždé
docela velkej hlad. Nejradši si
dávám kuličky s mlékem a jogurt.
3
Když dojíme, jdeme na vyučování,
ale o velké přestávce máme
další jídlo, teda svačinu.
8
Dostáváme třeba velké
4
bagety.“
2

8.45
8:35

„Střídáme
ho buď ve škole,
10
v atletickém tunelu nebo
v sokolovně. Z atletické přípravy mě
baví cvičení na rychlost. Na atletickém
žebříku to se mnou bylo horší, ale jak jsme
na něm často, zlepšuje se to. Taky mám rád
9
skákání salt a přemetů. V sokolovně děláme
posilovací a zpevňovací cviky. Hodně
děláme úpolové souboje mezi sebou,
výmyky, skoky přes kozu. Na hrazdě
už zvládnu i výmyk z visu. Předtím
8
4
jsem to zkoušel jen ze
země.“
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fo „Ze školy jdeme

do kabiny. Služba se
stavuje u trenérů v kanclu, kde
fasuje bednu se svačinou. Musíme
taky připravit, co trenér řekne – míče,
kuželky, brány. Pak začíná trénink. Nejvíc
mě baví poziční hry. Nebo když hrajeme
na dva doteky. V mladších žácích jsem
hrál útok. Pak jsem se posunul do zálohy
a teď do obrany. Nejdřív na stopera, teď
na beka. Ale chtěl bych být na levém
křídle. Po tréninku se nasvačíme.
Máme třeba jogurty nebo
müsli tyčinky.“
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udržet pozornost,
protože prospěch se hodně
hlídá. Když máte tři špatné
známky za týden, nehrajete. Nebo
máte studijní volno, to znamená, že
některý tréninky jsou bez vás. Zažil jsem
to na sobě: ze dvou testů za sebou z matiky
jsem schytal dvě pětky a místo úterního
odpoledního tréninku jsem musel sám
studovat. Když jsem přijel o víkendu
domů, hodně jsem počítal se
ségrou. Abych mohl brzy
zase na trénink.“
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„Když jsem
chodil do školy v Žihli,
nekladli na nás takové nároky.
10
A když jsem měl špatný známky,
nehrozilo, že bych nemohl hrát fotbal. Tady
je to mnohem těžší. Nemáme žádné úlevy. Paní
učitelka ustoupí jen v tom, že když jsme třeba byli
s fotbalem někde pryč a přijeli jsme zpátky až večer,
test máme posunutý o den. V Žihli jsem se neučil vůbec
9
a měl jsem samý jedničky. Tady, i když se učím, byly
na vysvědčení i nějaký trojky. Nejvíc mi nejde matika.
Naopak nejradši mám češtinu a tělák. Z jazyků dělám
němčinu a ájinu. Chtěl jsem francouzštinu, přijde mi
jako hrozně gentlemanský a sympatický jazyk
a taky bych se chtěl do Francie podívat,
8
4
ale protože nás bylo málo, udělala se
kromě angličtiny jen ruština
a němčina.“
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„Vaří nám
zdravá jídla, ale doma
jsem jedl taky zdravě. Musel
jsem, protože jsem měl po dědovi
zvýšenej cholesterol. Bylo to fakt hodně
na hraně. A tak jsem musel jíst celozrnný
pečivo a hodně zeleniny. Když jsem přišel
do akademie, už jsem mohl jíst normálně.
Jídlo je výborné, všichni cítíme, že rosteme
a nabíráme sílu. Je to prostě na tom těle
znát. Po obědě čekáme ve školním klubu
na odpoledku. Nejčastěji hrajeme
fotbal, hry na počítači, anebo si
děláme něco do školy. Třeba
referáty.“

šk

FOTO SPORT: DOMINIK BAKEŠ (2), ARCHIV RFA PLZEŇ (7)
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„Z tréninku
chodíme s paní
vychovatelkou. Někdy
se stane, že to nestíháme,
a tak jdeme na večeři rovnou
s taškami. Když se to stíhá,
hodíme je na intr. Dávají nám
rizoto a podobná jídla.
Většinou to není špatný,
ale sta
stane se, že něco
ne
nejde.“
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21

20
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21.00
15
20
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„Nemusíme
hned spát, ale
musíme být na pokojích
a musíme mít zhasnuto. Když
je Liga mistrů, můžeme se dívat
na první poločas. A jenom starší
kluci. Malí nesmí. Já už jsem starší,
ale naposledy jsem se nedíval. Byl
jsem unavený a šel jsem radši
spát. Abych byl na druhý
den odpočinutý.“
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„Hoďku se
všichni musíme učit.
I když druhý den nepíšeme
test, paní vychovatelka nás dokope
k učení. Na pokojích v jedné místnosti
spíme, ve druhé se učíme. Když něco potřebujeme psát, jsme v té učební. Když si
něco jen pročítáme, lehneme si do postele
a čteme si to tam. Partu máme fajn. Byly
nějaký problémy s kamarádstvím, ale
teď už jsme všichni zajedno. Vytvořili
jsme si tu dost dobrý prostředí.
Abysme se zlepšovali a šli
nahoru.“
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„Druhé večeře si
kupujeme v krámě cestou
z odpoledního tréninku. Každý si
může nakoupit podle chuti. Já si kupuju
nejvíc tvaroh a nutelu. Taky musíme udržovat
perfektní pořádek. Dvakrát týdně máme bodování pokojů. Bydlíme po dvou na pokojích, takže
se ve vytírání střídáme po týdnu. Když máme třeba
tašky za dveřma, musíme odůvodnit proč. Nesmíme
mít ani nabíječku v zásuvce. Je to dost přísný, ale
na druhou stranu zase máme na pokojích pořádek. S mámou si ani moc nevolám. Jen když něco potřebuju. Jinak si jenom píšeme. Brácha
měl nedávno zlomenou ruku, tak mi to
napsala. Nebo že se sestřenici
narodilo dítě.“
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Už se neklepu strachy
J

estli ho dát ve třinácti do akademie
na internát, nebo ne, jsme nezvažovali skoro vůbec. Pro nás i pro Marťase to byla strašně veliká pomoc. Před
tím totiž
do Plzně od šesté třídy dennodenn
ě cestoval,
protože začal hrát za mladší žáky
Viktorie
a chodil tam do školy. Zhruba 50
kilometrů
tam a 50 zpátky.
Přes léto jsem s ním jezdila na
tréninky
a ukazovala mu, jak se dostat tam
a zpátky
vlakem a autobusem. Od září to pak
zvládal
sám. Nikdy se nespletl a nejel jinam
, ale já
jsem se strašně bála. Když měl ve
škole nulté hodiny, odjížděl vlakem už ve
tři čtvrtě
na pět ráno a domů se vracel po sedm
é večer.
Po skončení tréninku jsem mu vždy
cky volala, jestli už je na nádraží a jede. Pak
jsem se
klepala strachy, aby dojel. Kolikrát
mi vyprávěl hrozné příběhy z vlaku.

16 |

očima ro
diče
GABRIELA ŠIMKOVÁ | maminka Martina

Přechod na internát byl pro nás
všechny
úleva. Navíc jsme na dni otevřený
ch dveří
před startem akademie viděli, jak
mají kluci
k dispozici dva pěkné pokoje s vlas
tním záchodem a sprchou. Prostě luxus.
Jídlo je také super. Dřív měl oběd
ve škole
a já jsem mu dávala do tašky svačinu.
Chleba
s něčím, jogurt, ovoce. Ale to se ned
á srovnat
s tím, co má dneska.
Marťase nemusím mít doma, přes
to vím
všechno, co během týdne dělá a co
se kolem
něj děje. Veškeré informace si najd
u na internetu. Kolikrát vím jeho známku ještě
dřív než
on. Přes den se nedostane na internet
, ale já
jo, takže když mi řekne, že psali test,
mrknu
na školní web a dozvím se výsledek
dřív než
Marťas.
Na stránkách akademie zase vidím
, jak to
vypadá na internátu. Můžu si přeč
íst hodno-

cení úklidu, docházku do školy nebo
to, když
Marťas dostane místo úterního odp
oledního
tréninku volno, aby samostudiem doh
nal látku, která mu nejde.
Voláme si jen občas. Večer kole
m osmé
po studijním volnu. A když Marťas
něco potřebuje, cinkne mi během dne. Koli
krát jsme
za ním i byli. Vychovatelky jsou hod
né, mohli
jsme ho vzít po tréninku třeba do
kina. Není
to tak, že by kluky izolovaly.
Tisíc korun, které měsíčně za všec
hno platíme, je pro nás výhodná cena. Kdy
ž to porovnám s dobou, kdy syn denně dojížděl
, a spočítám si tehdejší náklady na cestu a oběd
y, jsme
minimálně skoro tisícovku v plusu.
Marťasovi se v akademii strašně
líbí. Dokonce mi řekl, že kdyby měl náhodo
u v akademii skončit, tak skončí s fotbalem
úplně. Že
nikde jinde hrát nebude.“
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a s n í d a ně
k
e „Když máme

ve škole nultou hodinu
od sedmi, vstávám lehce před
šestou hodinou. Kopnu do sebe
tvaroh nebo ovesnou kaši, obleču
se a spěchám na tramvaj. Ta mi
jede v 6.20. Pak ještě přestoupím
na autobus a do školy na Marjánce
to dojdu pěšky. Když začínáme
v osm, můžu si trošku
přispat.“

VIKTOR FREISINGER | 14 let, střední obránce, bydlí doma v Praze
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z dr
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„Nultou hodinu
mám jednou týdně,
ve středu. Máme protahování
a flexibilitu. Jsem docela
v pohodě, i když bych se mohl
ještě víc protahovat. Největší
problémy mi dělá protahování
hýžďového svalu. Ale snažím
se a nejsem na tom úplně
nejhůř.“
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„Střídáme gymnastiku,
trénink v písku a fotbalovou
přípravu na Strahově.
Na gymnastiku nejsem typ. Stojka
a hvězda mi moc nejdou, ale od šesté
třídy, co máme gymnastiku, vidím pokroky.
Na beachvolejbalových kurtech v písku
posilujeme. Děláme trakaře, kliky nebo
různé přeběhy. Potom hrajeme nohejbal
na zlepšení techniky. Nejradši ale
mám, když jdeme na Strahov
na fotbalovou přípravu.“
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„Liší se podle
toho, co nás ten den
ještě čeká. V úterý do sebe
nic moc nemůžeme dostat,
protože hned pátou hodinu
máme plavání nebo posilování. Je
to jen na bílý rohlík, co se rychle
stráví. Nebo na nějakej
tvaroh. Jindy se můžeme
najíst víc.“
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„Když je čas, chodíme
22

i

21

20

ještě před tréninkem
do posilovny, nebo jdeme na hřiště
zlepšit, co nám nejde. Když čas není, jenom
se převlíkneme a jdeme trénovat. Tréninky jsou
náročný na kondici. Třeba souboje jeden na jednoho
mi dají hodně zabrat, protože se snažím dodržovat
všechny předepsané principy. Když jde na mě rychle
hráč, musím se k němu přiblížit, být v bočním postavení,
rychle nabrat jeho rychlost a ještě stát tak, aby soupeř
nemohl vystřelit na bránu. A taky na něj nesmím
zbytečně vystupovat, abych mu neumožnil, aby přese
mě lehce přešel. Nejvíc mě baví střelba, anebo
když můžu dát dlouhý balony útočníkům.
Po tréninku ještě chodím na dvacet minut
do posilovny. Pak jedu autobusem
a tramvají domů.“
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„Ve školní jídelně vaří
docela dobře. Nejvíc mi
chutnají těstoviny, a když
jsou brambory s dobrým
masem. Zase naopak čočka
nebo takovýhle věci mi fakt
nechutnaj.“
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FOTO SPORT: DOMINIK BAKEŠ (7), ARCHIV AC SPARTA PRAHA (4)
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„Máme ho jednou
týdně a dvakrát měsíčně,
protože se to střídá s posilováním.
Plaveme různé styly – kraul, prsa,
znak. Vždycky si dáváme osm nebo deset
bazénů na rozplavání. Pak si třeba vezmeme
destičku a kopeme nohama. Na závěr si
dáváme závody. Ty jsou fakt náročný, protože
plaveme naplno a tělo je pak vyčerpaný.
Posilovat chodíme do jedné haly, kde máme
kompenzační cvičení na zpevnění těla.
To mi docela jde. Mám rád cviky
na břicho, dřepy mi taky
nevadí.“
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„Takhle krátkou
výuku máme jen
v úterý. V pondělí, ve čtvrtek
a v pátek máme šest hodin školy.
Ve středu pět. Nemáme žádný úlevy. Ale
když člověk chce, dá se to zvládnout. Baví
mě zeměpis a matematika. Naopak nemusím
chemii a přírodopis. Prospěch kontroluje trenér
Kopáňko, který je v pondělí a v úterý ve škole.
A samozřejmě rodiče. Když mi něco nejde,
řeknou mi, ať si zajdu za učitelem a domluvím
se, jak si to můžu vylepšit. Ale já jsem
měl zatím vždycky vyznamenání.
Teď se budu zkoušet dostat
na gymnázium Nad Štolou.“
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„Obvykle večeřím
touhle dobou, ale
v pondělí až v osm. Dřív to
nejde, protože máme do půl pátý
odpoledku a trénujeme až od pěti.
Takže domů se dostanu v osm. A hned
se jdu najíst. Večeřím většinou maso
s rýží nebo s bramborem. Někdy
i těstoviny. Máme přesně sepsané,
co a kdy máme jíst, a já se to
snažím dodržovat.“

19.00

14

15

16

a
av

do šk
o

ly

21

eře

r

22

ve č

p říp

23

Viktor relaxuje ve společnosti
maličké sestřičky Julinky.

„Když mě druhý den
čeká test, učím se
na něj. Nebo si dělám
úkoly. Pak se ještě jdu
protáhnout.“
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očima rodiče
JIŘÍ FREISINGER | otec Viktora

Plně důvěřuju trenérům
S

21

20.00

nějaký zajímavý film,
kouknu se na něj. Anebo
na fotbal. Ligu mistrů sleduju jen
do 60. minuty. Jenom když hraje můj
oblíbený Arsenal, dívám se na celý
zápas. Na koníčky mám čas o volném dnu
o víkendu. Nebo v úterý odpoledne,
kdy nemáme trénink. To si jdu zahrát
jen tak s kamarády fotbal. Anebo
když jsem unavený, tak jsem
doma.“
doma.
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zhasínám
a usínám.
usíná
á O čem sním?
Chtěl by
bych
y to dotáhnout
do A-týmu
A-tý
ý
Sparty. A můj
velkejj sen je si zahrát
za
z Arsenal.“

a

Co říkám jejich režimu? Škola
náročná, fotbal náročnej. Na svůj
věk dostávají hodně zabrat. Večer
přijdou domů a mají toho plný
zuby. Já se hodně starám o jídlo.
Vyváříme Vikimu polévky, teplé
večeře, děláme poctivé svačiny.
vačiny.
y
Mám ﬁtko na Strahově, takže
že jsem
rád, když se někdy zastaví a dostane do mlíka sacharid. Ve výživě
jsou ve Spartě trošku rezervy,
rvvy, ale
slibují, že se to má změnit.
Ale na Viktorovi vidím, že to
zatím zvládá mentálně i fyzicky.
fyyzicky.
A my jsme rádi, že se hýbe a má
smysluplnou náplň volného
h
ho
času.
Jak to máme nastavené
mezi školou a fotbalem?
Říkám mu, ať běží na dvou
tratích. Je těžké malému
u
klukovi vykládat: Škola, škola,
olla,
škola a až pak fotbal. Děcka
k to
ka
nerady slyší. Ale je možné nastavit je tak, aby měli školu a fotbal
na stejné úrovni. Navíc ve Spartě,
S
když děcko ve škole nezvládá,
dá
á, není
nominované na turnaj nebo zápas.
Takhle klub dává najevo, že to
t není
jen o kopání do balonu. Já mám
to
m
štěstí, že Vikouš je chytrej a zodpovědnej kluk. Směrem kee škole
i k fotbalu. Teď chce zkusit
itt gymnázium.
Nejsem naivní, abych v něm
něm viděl Maradonu. Ale kope slušně,
s
takže bude kombinovat fotbal
t
tbal
se
studiem. A pak se děj vůle bo
boží.“
oží.“

22.00

13

rk

ynka mám ve Spartě
od minipřípravky. Dal
jsem ho tehdy na nábor
malých prcků a přijali ho. Bydleli
jsme na Haunspalce a ve hře byla
taky Dukla. Ale viděl jsem její trénink přípravky, a to se s tréninkem
Sparty nedalo srovnat.
Dnes jsem rád, že jsme se rozhodli takhle. Nikde v republice
jsem neviděl hezčí, lepší a vybavenější tréninkové centrum než
na Strahově. Kluci v něm mají
všechno, co potřebují. A kvalita
trenérů na Spartě je výborná.
Nejsem ten aktivní táta, který
by chodil za trenéry a ptal se jich,
jestli kluk kope a chová se dobře.
Plně trenérům důvěřuju a nechávám je dělat svoji práci. Říkám si,
že pokud by se něco dělo, trenér by
se mi ozval.
Je ale spousta tátů, kteří do toho
šijou a znepříjemňují trenérům
život. Proto respektuju, že jsou
tréninky pro nás rodiče na Strahově uzavřené. Kdyby rodiče byli
rozumní a nemotali se do toho, tak
by to Sparta nezavedla.
Za Vikouše platíme klubu 500
korun měsíčně. Plus se přispívá
na nějaké turnaje a zahraniční cesty. Jinak nehradíme nic. Takže je to
levný zájmový kroužek. Když byl
mladší, byly výdaje větší. Pokud se
sešly dva zahraniční turnaje v jednom měsíci, bylo deset tisíc v trapu, jen to ﬁklo.
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„Pomáhá i za
TEXT: Pavel Hartman
pavel.hartman@cncenter.cz

V

bundeslize
odehrál 42 zápasů a vstřelil 7 gólů.
Po
úspěšné
kariéře v Německu zůstal
a vrhl se na trenérskou dráhu.
Založil privátní fotbalovou školu. Souběžně trénoval dorost v
Mainzu a poté ve Frankfurtu.
Profesionální licenci UEFA však
vystudoval v rodném Česku.
A teď je šéftrenérem mládeže
v Nachwuchsleistungzentrum
Darmstadt, v jedné z 55 elitních
německých fotbalových mládežnických akademií.
„Máme u nás kluky od deseti
let až po devatenáctku,“ upřesňuje 40letý Petr Ruman.
Německý výchovný model zná
do nejmenších detailů a mluví o něm otevřeně. Na západ
od Česka je to zvykem.
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Co vězí za obrodou výchovy
talentů v Německu? Zázračné
metody, nebo cvičení?

„Žádné zázračné metody ani
cvičení. Vzestup německého
fotbalu spočívá v nastavení nové
koncepce ze strany fotbalového
svazu na základě pravděpodobného vývoje moderního fotbalu
a v dodržování licenčních pravidel, ve kterých je přesně dáno,
co klub musí splnit, pokud chce
hrát v nejvyšších soutěžích. Jednou z podmínek je mít tréninkové středisko mládeže. Kdo kritéria nesplňuje, má smůlu. Bez
výjimek. Nikdo se s nikým nebaví. Neexistují žádné ale, kdyby…
No a pak už je za vším jen dřina,
dřina a zase dřina. V tomhle jsou
Němci prostě výborní.“
Licenční řízení je tedy tvrdé?

„Licenční řízení je rozdělené
na dvě části. První část se týká
profesionálního úseku v čele s A-

-týmem. Pečlivě se kontroluje
zabezpečení ﬁnancí, majetková
struktura klubu, stadion a tak
dále. Druhou část tvoří licenční
řízení pro tréninkové středisko
mládeže. Musíte doložit ﬁlozoﬁi výchovy mládeže, zaměstnanecké smlouvy, kvaliﬁkaci
trenérů, spolupráci se školami,
s psychology, s fyzioterapeuty, s lékaři. Musíte prokázat, že
máte odpovídající zázemí. Kluby
první a druhé bundesligy nemají na výběr, bez certiﬁkovaných
akademií nemůžou tyhle soutěže hrát.“

Takže jen doporučuje.

Co a jak se má v akademiích
trénovat, svaz nediktuje?

„Já jsem si už některé věci sám
pro sebe převzal. Zároveň jsem
přesvědčený, že systém doporučení a volnosti pro kluby je
obrovská výhoda. Kluby a trenéři se totiž mohou vzájemně
inspirovat a učit se od sebe.
Principy výchovy jsou ve všech
mládežnických centrech hodně

„Ne. Svaz sice má své vlastní
principy výchovy mládeže, které
se promítají do reprezentačních
mužstev, ale klubům nechává
při volbě sportovního programu
tréninkových středisek mládeže
naprostou volnost.“

„Přesně tak. Dvakrát do roka
jsme my trenéři povinně školeni
na workshopech DFB (Německá
fotbalová asociace), které slouží
i ke vzájemné komunikaci mládežnických reprezentačních trenérů s těmi klubovými. Vždycky
se tam probírají principy výchovy fotbalového svazu. Ale
na každém jednotlivci je, jestli si
z toho něco vezme. Nikdo nikomu nic nevnucuje. Je to seminář
v duchu: Takhle to děláme my,
a co vy na to.“
A co vy na to osobně?
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Vychovat z hráčů vítěze. O to se v Darmstadtu snaží vedoucí
akademie Björn Kopper (vlevo) a Petr Ruman, šéftrenér mládeže.

podobné, ale také je prostor pro
rozdíly. Takže se to pořád posouvá dál. Já jsem třeba něco převzal od Mainzu, od Dortmundu.
Naopak my v Darmstadtu zase
můžeme dát impulzy jiným. Tahle komunikace je skvělá a velice důležitá pro vývoj německého
fotbalu.“
Jak byste charakterizoval filozofii výchovy mládeže v Darmstadtu?

„Naším základním krédem je,
abychom z kluků vychovali vítěze. Aby chtěli v každém tréninku
a každý zápas vyhrát. K tomu ale
samozřejmě vedou různé cesty
a v tom necháváme trenérům
volnost. Nemáme žádné pevné
organizace a systémy hry, které
bychom trenérům shora diktovali. To ne! Naše patnáctka hodně
mění systémy, sedmnáctka hra-

je klasicky 4-4-2, my s devatenáctkou hrajeme na tři obránce.
Ale po trenérech chceme, aby
vyžadovali od hráčů plnění základních principů fotbalu, které
máme v našem konceptu. Aby
tyhle principy byly na trénincích
a v zápasech vidět. Bez ohledu
na to, jakým systémem kdo hraje.“
Co je to konkrétně za principy?

„Tak třeba - pokud má soupeř
míč, musíš být kompaktní a spolupracuješ na tom, aby tým získal míč. Pokud máš balon v držení, musíš využít kompletně celou
šířku a hloubku hřiště. Rychlé
přepínání z obrany do útoku
a naopak. Otevřené postavení
při převzetí míče.“
Tohle učíte už žáky?

„Jo a ne. Jelikož tréninkové středisko v Darmstadtu je relativně

mladé, funguje teprve od roku
2015, jsme teď ve fázi, kdy jsme
našli a upevnili vlastní ﬁlozoﬁi.
Nyní se snažíme v jejím duchu
vyškolit trenéry. Každý měsíc
s nimi máme pravidelná sezení,
kde se o všem bavíme. Na některých mužstvech už je vidět, že to
trenéři nasávají dobře.“
Kolik lidí je zaměstnaných
v darmstadtském mládežnickém centru?

„Od léta máme jedenáct stálých
zaměstnanců. K tomu čtyři praktikanty. Na plný úvazek pracuju
ve středisku já jako šéftrenér
mládeže a hlavní trenér devatenáctky. Naplno jsou zaměstnaní
také hlavní trenéři sedmnáctky,
patnáctky a třináctky, pedagogický šéf, atletický trenér, který
je zodpovědný za kondiční trénink všech mládežnických týmů,

Petr
Ruman
Věk: 40 (2. listopadu
1976 v Přerově)
Hráčská kariéra:
Baník Ostrava (19931999), Fürth (19992005), Mainz (20052009), Ahlen (2009)
Bilance v bundeslize:
42/7
Trenérská kariéra:
vlastní fotbalová
akademie, U16, U17,
U19 Mainz, U19 FSV
Frankfurt, šéftrenér
mládeže v Darmstadtu
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Opakujeme hráčům, aby se nespoléhali na to, že z nich jednou bude
velký fotbalista s velkými penězi, ale aby se naopak poctivě učili.
dva fyzioterapeuti, organizační
šéf, pod nějž spadá i pořádání
fotbalových kempů Darmstadtu.
A samozřejmě vedoucí tréninkového střediska mládeže a sportovní šéf.“
Celý štáb je ovšem jistě větší.

„U každého týmu pomáhá hlavnímu trenérovi asistent. U devatenáctky je týmová manažerka,
která se stará o organizační záležitosti a pečuje o databanku
tréninkového střediska mládeže.
Asistent u sedmnáctky je zároveň pedagogickým šéfem. Ten
koordinuje komunikaci a vztahy
mezi hráčem, klubem, rodičem
a školou. U patnáctky je také
týmový manažer. A nesmím zapomenout na dva trenéry gólmanů.“
Spolupracujete speciálně se
školami?

„Musíme, je to přímo v licenčních podmínkách. Máme jich
v okolí více, s kterými udržujeme
přátelské kontakty. Ale u nás,
bohužel, schází elitní škola fotbalu.“
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Co se skrývá pod pojmem elitní škola fotbalu?

„Jsou to taková sportovní gymnázia. Talentovaní fotbalisté
z klubu jsou staženi do jedné třídy a mají možnost dopoledních
tréninků. Fotbalový svaz přispívá na chod těchto tříd určitou
částkou. Tuším, že to je 40 nebo
50 tisíc eur na rok. V okolí Darmstadtu jsou tři elitní fotbalové
školy - ve Frankfurtu, v Mainzu
a ve Wiesbadenu.“
Jak tenhle handicap řešíte?

„Pět minut pěšky od tréninkového areálu máme gymnázium,
s kterým se nám daří velice těsně
spolupracovat. Díky tomu nám
chodí 8 kluků ze sedmnáctky
na tomhle gymnáziu do jedné
třídy a z devatenáctky jsou tam
ještě další tři hráči. Zásluhou
toho mají dvakrát týdně navíc
dopolední trénink.“
Žáci nemají možnost dopoledního tréninku?

„Tady je to se školou trochu jiné
než u nás. Základní škola se tu
říká jen prvním čtyřem roční-

kům. Pak děti odcházejí na reálná gymnázia či jinam. A jelikož se
v Německu hodně dbá na vzdělání, neexistují na školách sportovní třídy jako v Česku. Ani my
na kluky s fotbalovým tréninkem
netlačíme. Jsme přesvědčeni, že
opravdu intenzivní trénink by
měl začít až kolem čtrnáctého
a patnáctého roku. Pak se trénink zintenzivňuje co do počtu
hodin i náplně. Sedmnáctka má
pětkrát týdně odpoledne týmový
trénink, dvakrát dopoledne a navrch ještě individuální tréninky.
Takže to už je slušný záhul.“
Jak dohlížíte na prospěch?

„Dělá to hlavně pedagogický šéf
centra. Kontrolujeme nejen prospěch, ale také počty absencí.
Kluci mají povinnost vždy na začátku školního roku přinést rozvrh hodin a v pololetí a na konci
vysvědčení.“
Co když hráč ve škole nestíhá?

„Tak mu pedagogický šéf pomáhá látku, kterou nechápe, se
doučit. V tréninkovém středisku máme kvůli tomu udělanou

učební místnost. Hlavně se ale
snažíme hráčům narvat do hlavy, že je pro nás důležité, aby
byli vzdělaní. A je to i pro jejich
dobro. Nejen proto, že když se
zraní a nebudou moct hrát fotbal
na špičkové úrovni, budou mít
základ, od kterého se můžou odpíchnout. Ale inteligence pomáhá i v současném fotbale. A my
chceme vychovávat v Darmstadtu inteligentní hráče. V minulém
roce jsme měli případ, že když
jsme zintenzivnili trénink, zhoršil se jednomu klukovi prospěch.
Tak jsme mu ubrali na dávkách
a řekli mu: Hele, máš dva tři týdny, abys to spravil. Pokud se nezlepšíš, máš smůlu, nebudeš mít
nárok na individuální tréninky.“
Funguje to?

„Ano. My trenéři máme oproti
rodičům obrovskou výhodu. Rodiče můžou synům nadávat nebo
je prosit, ale stejně je to často
marné. Kdežto my jim můžeme
vzít fotbal. Tedy něco, co milují.
Pokud jim fotbal vezmeme, je
pro ně úžasná motivace, aby se
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vrhli do školy a co nejrychleji si
to v ní spravili. My samozřejmě
musíte zůstat tvrdí a důslední
a do té doby, než si prospěch vylepší, nesmíme povolit.“
Jinak byste byli zpátky,
v bodě A.

„Což nechceme. Opakujeme
hráčům, aby se nespoléhali
na to, že z nich jednou bude velký fotbalista s velkými penězi,
ale aby se naopak poctivě učili.
Pokud se hráč naučí si sám dobře organizovat čas, dají se škola
a fotbal zvládnout dohromady.
Jen holt musí jít některé radovánky, třeba holky, diskotéky
nebo alkohol, stranou. Takhle
nastavený fotbalista z toho
bude proﬁtovat i v životě. Bude
znát svoje cíle a bude vědět, jak
si má zorganizovat život, aby
těchto cílů dosáhl. A bude mít
profesní úspěch.“

kontrolovali snídaně, obědy,
večeře, to neděláme vůbec!
Jsme totiž přesvědčeni, že nejdůležitější je, aby měl hráč svou
vlastní vnitřní motivaci. Pokud
chce mladý fotbalista sám něčeho dosáhnout, bude si dávat
na zdravý jídelníček sám bacha.
To je další z našich základních
principů: vychovat hráče k samostatnosti. Aby nebyli závislí
na tom, co jim řekne trenér, ale
aby se uměli sami správně orientovat na hřišti i mimo ně. My
jim pomůžeme nasměrovat, ale
oni si to musí rozhodnout a zorganizovat sami.“
Mají členové akademie přesně
vymezená pravidla chování?

„Samozřejmě! Kodex chování,
zahrnující základní pravidla, je
součástí certiﬁkace. Ten kodex
je dost podrobný.“
Co například obsahuje?

„Rádi bychom internát měli, ale
zatím ho nemáme. Je to jeden
z našich dalších cílů, protože
nás to limituje při výběru hráčů. Momentálně jsme závislí
výhradně na hráčích z okruhu
do 100 kilometrů od Darmstadtu. Takže děláme všechno pro
to, abychom brzy měli internát, anebo rodiny, u kterých by
mohli kluci z větší vzdálenosti
bydlet. Ale záleží na ﬁnancích.“

„Když přijde hráč do tréninkového střediska, nesmí mít
žádnou čepici na hlavě. Ani
kšiltovku. Nesmí mít v uších sluchátka a musí mít vypnutý telefon. Po vstupu do areálu musí
všechny zaměstnance, které
potká, pozdravit podáním ruky.
Musí trénovat výhradně v tréninkovém vybavení od Darmstadtu. Neexistuje, že by někdo
trénoval s jinými stulpnami
nebo v jiných trenkách. Pokud
to není tréninkový host.“

Hlídáte stravu?

A dál?

„Hráči jsou během letní přípravy proškolení o správné stravě
pro sportovce. Ale abychom

„Hráči jsou zodpovědní za stav
kabiny po skončení tréninku.
Takže musí uklízet a trenéři to

Bydlí někteří hráči na internátu?

musí kontrolovat. Zouvat kopačky si před šatnou sice nemusí, ale když přijdou k nám
nahoru do kanceláří, musí tak
učinit. To samé před vstupem
do místnosti, ve které děláme
videoanalýzy nebo jiná týmová
sezení. V kopačkách se nesmí
ani do učební místnosti. Celkově musí dbát, aby tréninkové
středisko zůstalo v dobrém stavu. Nesmí jakkoli ničit zařízení.
Pravidel je opravdu docela dost.
Když jsem si dělal výpis těch,
která ctíme v devatenáctce, dospěl jsem k číslu 27.“

„Každý hráč dostane na začátku sezony brožuru, kde je
přesně zformulované, co očekáváme od rodičů. Tedy jakým
způsobem chceme, aby se u nás
chovali. Třeba je u nás v areálu absolutní zákaz kouření.
Samozřejmě rodiče u nás nesmí konzumovat ani alkohol.
Chceme po nich, aby podpořili
svoje děti, ale aby nekoučovali
zpoza zábradlí. Stručně řečeno:
aby přišli, odevzdali nám své
děti a důvěřovali nám v tom, co
s nimi děláme.“

Jaké sankce následují při porušení některého ze svatých
přikázání?

„Klidně se můžou koukat.
Všechno je otevřené. Ale očekáváme od nich, že nebudou radit,
jak se má trénovat. Můžou pozorovat ratolesti a povzbuzovat
je.“

„Velice dobře se nám jako trest
osvědčily sociální práce. Kluci
musí být dvacet minut před tréninkem v kabině. A když nejsou,
musí mi zavolat. Nestačí napsat
esemesku, musí mi zavolat
a omluvit se. Ze začátku na to
trošku kašlali, a tak museli uklízet středisko. Vyfasovali košťata a šli zametat chodníky nebo
vytrhávat kousky trávy z chodníkových spár. To se nám moc
osvědčilo.“
Manuální práce se klukům
nelíbila?

„Přišli za mnou a škemrali: Trenére, radši dáme do kabiny pizzu pro mančaft. Říkám: Ne, ne,
kamarádi. O to víc si to budete
pamatovat. Máme s tím fakt výbornou zkušenost.“
Rodiče si asi také nemohou
dělat, co chtějí.

Mohou se na tréninky dívat?

A když se jim něco nelíbí?

„Pak můžou kdykoli přijít za trenérem a vyřešit to s ním. Rodiče
jsou pro nás důležitým spolupracovníkem. Přivezou kluky
na trénink, odvezou je, starají se
o ně doma. A má-li se ve střediscích pracovat dobře, musí dobře
fungovat všechno - hráč, rodič,
trenér, škola. Snažíme se to dát
dohromady tak, aby se hráč
mohl optimálně rozvíjet.“
Respektují to tátové a mámy?

„Musí. Samozřejmě se najdou
tátové, kteří občas něco zpoza
hřiště žblebtnou. Nad tím se dá
přimhouřit oko. Ale pokud bychom zjistili, že někdo zvenku
zasahuje trenérovi do koučování, jsme připravení jít až do ex-
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rozhovor
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trému. A sice, že by hráč byl
kvůli nevhodnému chování rodiče vyloučený ze střediska. Pokud byste totiž dovolili jednomu
tátovi mluvit trenérovi do práce,
do sestavy, do koučování, přidal
by se druhý, třetí a byl by konec.“
Kolik platí rodiče za dítě v akademii Darmstadtu?

„Nic. Kromě členských příspěvků, které dělají 90 eur za rok. Aby
hráč mohl být pojištěný během
tréninků a zápasů, musí být členem klubu. Jinak ještě rodiče až
po kategorii U16 kupují klukům
na začátku sezony vycházkové
a tréninkové věci. Jednorázově
zaplatí zhruba 150 eur. Sedmnáctka dostává vycházkové věci,
ale platí si tréninkové. A devatenáctka dostává od tréninkového
střediska všechno zdarma. Sedmnáctka, devatenáctka a zaměstnanci střediska dostávají
ještě asi tři páry bot zdarma.“
To je super.

„Na druhou stranu je to výhoda
pro klub. Pokud by rodiče platili dejme tomu 100 eur měsíčně,
aby kluk mohl ve středisku hrát,
měli by v jistém smyslu právo
mluvit trenérům do práce. Ale
tohle my nechceme v žádném
případě dopustit. A nejedná se
jen o nás tady v Darmstadtu,
ale o všechna tréninková centra
mládeže. Nikde neplatí rodiče

Kvalita
akademií je
oceňována
hvězdičkami.
Každá hvězdička
přinese od svazu
do rozpočtu
zhruba 100 tisíc
eur ročně.
26 |

STM1647022.indd 26

měsíční příspěvky. Právě kvůli
tomu, abychom měli svobodu
každému říct: Máme svou ﬁlozoﬁi, a buď se vám to líbí, nebo
ne. Pokud ne, vezměte si kluka
a běžte tam, kde to je pro vás
lepší.“
Neubývají děti?

„Dětí máme jako máku. Ale je
tu obrovská konkurence. Když
to vezmu z našeho hlediska,
tak je 100 kilometrů od nás
Hoffenheim, máme tu Mainz
a Wiesbaden, ve Frankfurtu
jsou Eintracht a FSV Frankfurt.
Ale dětí neubývá. Co se trošku mění, je jejich všeobecná
pohybová připravenost. Jsou
nevyběhaní, nevylezení. Rodiče prostě mají strach je nechat
po něčem lézt.“
Jak svaz kontroluje mládežnická centra?

„Kontrolu zadal nezávislé belgické auditorské ﬁrmě. Ta hodnotí
jednou za tři roky kvalitu střediska a jeho zabezpečení. V reálu to
znamená, že se dopředu ohlásí,
musí dostat předem veškeré
podklady, které si vyžádá. Pak
její zástupci přijedou na tři až
čtyři dny na návštěvu a proklepnou všechno od A až do Z.“
Návštěva z Belgie tedy chodí
po areálu a strká do všeho
nos?

„Kontroloři se zajímají o přenos
vytyčené ﬁlozoﬁe do skutečnosti. Dívají se na to, jestli se kluci
chovají podle našeho kodexu.
Pozorují, jestli průpravné hry,
které máme ušité na základní principy našeho fotbalu, se
opravdu objevují v tréninko-

vých jednotkách. Také si vyberou dva tři talentované hráče
a vedou s nimi individuální
půlhodinové rozhovory. Ptají
se jich, jak funguje tréninkový
proces, zdravotní zabezpečení
a porovnají to s tím, co je napsané na papíře. Rozhovory vedou
i s trenéry. Takže nemá cenu napsat do certiﬁkačního manuálu
bludy, které pak nemůžete přenést do reality.“
Co se stane, když najde kontrola resty?

„Kvalita mládežnických středisek je oceňována hvězdičkami.
Podobně, jak to bývá u hotelů.
Můžete získat tři hvězdičky,
dvě, jednu, nebo zůstat bez jediné. Na základě toho pak klub
získá od fotbalového svazu
na rok dotaci. Každá hvězdička
přinese do rozpočtu zhruba 100
tisíc eur ročně. Takže se vyplatí
investovat, protože hvězdičku
můžete ztratit, když máte místo
dvou fyzioterapeutů jednoho,
nebo zredukujete počet tréninkových ploch. My máme od letošního ledna nový areál pro
středisko mládeže se dvěma
novými hřišti s umělými trávníky nejnovější generace, nové
kanceláře a šatny, tak by nám
to mohlo nahnat u kontroly,
kterou čekáme v příštím roce,
plusové body.“
Dostávají kluby na provoz akademií ještě jiné dotace od svazu než ty za kvalitu?

„V první a druhé bundeslize
už ne. Veškeré náklady nesou
na zádech samy. Ve třetí a čtvrté
lize nějaké dotace jsou, ale ne-

pokryjí ani desetinu nákladů tréninkového střediska mládeže.“
Co byste přenesl z Německa
do výchovy mládeže v Česku?

„Slabinou v českém fotbale je
podle mě způsob komunikace
mezi lidmi, kteří v něm působí.
Mají strach mezi sebou otevřeně
komunikovat. Jeden trenér vymyslí dobré cvičení, ale bojí se,
aby se to nedozvěděl druhý trenér. Mohl by s tím mít přece taky
úspěch.“
Což je krátkozraké.

„Je to obrovská kravina! Když
jsem byl v Dortmundu na stáži u Jürgena Kloppa, ukázal mi
na rovinu veškerá cvičení. Ptal
jsem se ho, jestli je to v pohodě,
že jsem na hřišti, úplně blízko
u mužstva a vidím jeho přípravu
do nejmenších detailů. On mi
povídá: A z čeho bych měl mít
strach? Pokud já udělám cvičení
a ty ho jedna k jedné okopíruješ,
přesto to nebude stejné. Nejdřív
jsem na něj nevěřícně koukal,
ale když jsem pak o tom přemýšlel, zjistil jsem, že má naprostou
pravdu.“
Protože každý jsme jiný.

„Každý trenér má jinou osobnost a dívá se i jinak na klíčové body průpravné hry. Takže
i když bude vypadat hra na první pohled stejně, bude nakonec
jiná. Pokud si dva trenéři spolu
sednou a budou se bavit otevřeně o své práci, můžou z toho
jedině proﬁtovat. V českém fotbale se najdou výjimky, které se
už takhle chovají, ale celkově
spíš platí opak. A to je velká nevýhoda.“
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Náš cíl
„Vzrušující útočný fotbal.
Snažíme se napodobovat to,
co dělají mladí hráči v prvním týmu Arsenalu. Jako
třeba Mesut Özil. Musíme
kluky naučit dobře ovládat
míč, ale zároveň je musíme
naučit správně rozhodovat
o tom, jak techniku využít.
Jde nám také o to, aby z nich
vyrostli dobří lidé. Máme
velkou tradici a velké hráče,
ve kterých mají velké vzory.
Kdo to nepochopí, nemůže
u nás být.“

Boss Arsenalu
„Arséne Wenger je klíčovou
osobou nejen pro A-tým, ale
pro celý klub. Vytvořil jasnou
ﬁlozoﬁi. My jsme tuto klubovou ﬁlozoﬁi vzali a zasadili
ji do prostředí naší školy. Ale
šéf je Wenger. Pokud udělá
jakékoli rozhodnutí, má to
samozřejmě vliv na naši akademii. Jsme přece zásobárnou
áčka.“

Klíčové body
„Kreativita a samostatnost rozhodování. Navozujeme situace
tak, abychom kluky nechali sami
dělat inteligentní rozhodnutí.
Trenér neříká hráčům: Udělej
tohle a tamto. Ale: Můžeš zkusit
tohle, je správný čas udělat
tamto, promysli to. Hráči se
musí učit sami, pak všechno lépe
pochopí a rychleji se rozvíjejí.
Čím větší svobodu v rozhodování
jim dáte, tím větší mají motivaci
a tím víc o hře přemýšlejí.“

Trenéři = průvodci
„Mladý hráč se musí v okolí
setkávat s lidmi se správným
myšlením. Pokud dítě nemá
od koho pochopit, jak se stát
lepším hráčem, může mít
všechny fotbalové dovednosti,
a stejně se nezlepší. Proto jsou
naši trenéři a zaměstnanci permanentně vzděláváni. Zásada
číslo 1 se však nemění: trénink
musí co nejvíce imitovat zápas.
Pokud se trénink nepřibližuje
zápasu, je to špatný trénink.“

Výsledky? Ano!
„Samozřejmě že nás zajímají výsledky zápasů. Protože fotbal je
o vítězstvích. Nejdete na hřiště
prohrát. Nemůžete brát dětem
výhry, ale výsledek pro nás není
to hlavní. Na prvním místě je
náš styl hry. Pokud bychom jen
bránili a vyhráli náhodným brejkem 1:0, to by nás netěšilo.“

Odkdy učíme taktiku
„Odmalička. Vždyť je to
součást hry. Hra je přece plná
taktiky a strategie. Nemůžete
to od sebe oddělovat. Hráči
musí pochopit, jaká je taktika
při útočení a při bránění. A vše
se snažíte přenést do hry.
Samozřejmě všechno se děje
postupně. Nemůžete sedmileté
kluky učit náročné taktické
manévry. Ale jak vést balon,
aby mu ho soupeř nemohl vzít,
ho učit můžete. Totéž se týká
rychlého rozhodování, změny
tempa nebo správného načasování přihrávek. V naší škole se
už u šestiletých dětí snažíme,

aby se prvním dotekem dostaly
do takové pozice, aby jim soupeř nemohl ukrást míč, nebo
to měl co nejvíce ztížené.“

Vnitřní motivací
k větší koncentraci
„Je moc důležité, aby každé
dítě zažilo na tréninku úspěch.
S každým úspěchem totiž roste
vnitřní motivace a tím pádem
i koncentrace. Trenér nesmí
chválit jen lepší jednotlivce
z mužstva, ale i ty horší. Třeba
za to, že se jim povedlo víc
přihrávek než minule. Platí
zásada, že pochvala by vždy
měla směřovat ke konkrétní
činnosti. A koučovat by se mělo
pozitivně! Třeba – ještě se ti ta
střela úplně nepovedla, ale jsi
na správné cestě. Pak dítě bude
soustředěné na tréninku ne
10 vteřin, ale 60 minut.“

Připravili: Pavel Janega a Pavel Hartman
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