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hlásím se vám po delší době než obvykle. Pauza mezi posledním a tímto vydáním Speciálu se natáhla na
rekordní čtyři měsíce. Ano, i na nás dolehla koronavirová krize, a jakmile byly pražské (a všechny výkonnostní) soutěže v sezoně 2019–20 zrušeny, byla logicky pozastavena i výroba časopisu.
Vracíme se ale hned s tím, co máte tak rádi – s přílohou k přeboru a fotografiemi všech 16 týmů a dalším servisem.
Slovo si v hlavním rozhovoru vzal předseda svazu Dušan Svoboda, aby pro vás exkluzivně a hlavně uceleně vysvětlil, co všechno se v souvislosti s pandemií stalo a co se ještě může stát.
V tuto chvíli nezbývá než si přát to, co si přeje i on. A sice aby se ročník 2020–21 dohrál. Ale jak sám
smířeně říká: „Musíme být připravení na to, že v Praze možná přijdou nějaké restrikce. Teď se pojďme snažit hrát fotbal a uvidíme, co se stane.“
Snad ne už nic tak zásadního jako na jaře. To si raději přejme všichni...
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NERVÓZNÍ PODZIM A KLIDNĚJŠÍ JARO.
MYSLÍM, ŽE SE SEZONA DOHRAJE
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU DUŠANEM SVOBODOU O FOTBALU V DOBĚ KORONAVIRU.

ROZHOVOR

Dušan Svoboda při jednom z mnoha rozhovorů, které během posledních let absolvoval.

Na postu předsedy Pražského fotbalového svazu toho za téměř 11 let zažil
už hodně. Ale předčasně ukončená sezona kvůli pandemii koronaviru, to
tady ještě nebylo. Jak podle DUŠANA SVOBODY tahle situace ovlivnila
a ještě ovlivní fotbal v metropoli? „Budeme se muset s koronavirem
naučit žít,“ říká.
Dá se z vašeho pohledu předsedy Pražského fotbalového
svazu shrnout, jak pandemie koronaviru zasáhla fotbal v metropoli?
Primárně tak, že byly na jaře předčasně ukončené všechny soutěže. To
je v oblasti amatérského a mládežnického fotbalu to nejpodstatnější.
Na téhle úrovni to není o penězích
a velkých ztrátách ze sponzorských
kontraktů. I přesto to bylo hodně
bolestivé, možná ještě bolestivější,
protože lidé v těchto soutěžích dělají fotbal, protože ho mají rádi. Je to
jejich velké hobby a na jaře jim bylo
znemožněno se mu věnovat. To cítím
jako ten největší zásah. A minimálně
v téhle sezoně to bude ještě hodně
komplikované. Bohužel.
J
Existují i na úrovni Pražského
fotbalového svazu krizové scénáře, co se bude dít, když…?
Krizový scénář pro tenhle typ soutěží byl přijat na úrovni vedení celé
Fotbalové asociace České republiky,
aby nedošlo k tomu, co se stalo v minulé sezoně, kdy se soutěže ukončily, nikdo nepostupoval, nikdo nesestupoval. Soutěže se rozehrály,
pokud je nebude umožněno dohrát,
J

aby zůstal naplněný základní princip fotbalu a bylo možné určit, kdo
postupuje, kdo sestupuje – na tuhle
situaci se fotbal připravil. Musí být
odehráno aspoň padesát procent zápasů, pak by se pořadí řešilo podle
předem daných kritérií, které jsou
veřejnosti přístupné na webu Fotbalové asociace. Jestli se ale odehraje
50 nebo 65 procent utkání, to už by

komerčních partnerů. I ty však
svaz má. Jak se v posledních měsících zachovali?
Velice vstřícně. Dohodli jsme se tak,
že se jarní část v podstatě nehrála,
takže jsme stávající kontrakty o půlrok prodloužili. Myslím, že je to naprosto férová dohoda. Jaro se kromě
jednoho kola neuskutečnilo, takže nemůžeme chtít, aby nám za něj někdo
dával peníze.
J
V jednom z dřívějších rozhovorů jste zmínil, že pro společnost Pražská teplárenská se měl
pražský fotbal stát celkem důležitým prezentačním nástrojem.

Zatím se bavíme o pokračování spolupráce pro oblast mužského přeboru.
J
Zvládli jste už vyčíslit škody,
které situace ohledně pandemie
přinesla Pražskému fotbalovému
svazu?
Na úrovni Pražského fotbalového svazu nějaké škody vyčíslené
máme, ale nejsou nijak dramatické.
Na jednu stranu sice nemáte příjmy od partnerů, na druhou stranu
tím, že se nehrálo, neměli jsme ani
náklady, které jsou spojené s provozem během sezony. Co se týče
klubů, tak to je otázka na ně, každý
to má nastavené jinak, ale bude to

V takové situaci vždycky nějaké ztráty vzniknou, ale když budu
mluvit za Pražský fotbalový svaz, tak nejsou nijak drakonické,
že by měly ohrožovat jeho ekonomickou stabilitu.
bylo víceméně jedno. Soutěže by byly
v takovém případě významně poznamenány. Něco jiného by bylo, pokud
by se kvůli karanténním opatřením
neodehrálo několik utkání, s tím by
se asi každý bez problémů popasoval.
Pokud by to však měl být masivní zásah, který jsem teď naznačil, tak by
bylo svým způsobem jedno, jestli se
soutěže dohrají, nebo nedohrají. Jinak
to ale udělat nešlo.
J
Mluvil jste o tom, že nelze mluvit o velkých ztrátách z příjmů od

Tato firma je už dlouhá léta hlavním partnerem mužského přeboru. Tady také nenastal žádný
problém?
Spolupráce s Pražskou teplárenskou
je dlouhodobá a já doufám, že dlouhodobá bude i směrem do budoucnosti. Předčasné ukončení soutěží
byla překážka, kterou jsme dokázali
společně relativně lehce překročit.
J
Bude se podpora Pražské teplárenské rozšiřovat na více soutěží?

asi podobné. Jejich problém je větší
v tom, že se musejí starat o fotbalovou infrastrukturu, musejí platit
energie a další věci. V takové situaci
vždycky nějaké ztráty vzniknou, ale
když budu mluvit za svaz, tak nejsou
nijak drakonické, že by měly ohrožovat jeho ekonomickou stabilitu.
J
V době tohoto rozhovoru je
začátek září a soutěže se hrají.
Situace je ovšem velmi nepřehledná. Troufnete si odhadnout
další vývoj?
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Musíme být připravení na to, že v Praze možná přijdou nějaké restrikce.
Teď se pojďme snažit hrát fotbal a uvidíme, co se stane.
Situace byla nepřehledná na jaře a je
nepřehledná v podstatě až dodnes.
Nikdo neví, co může čekat. Nevíme
to ani my. Kluby se ptaly a ptají, co
se stane, když půjdou do karantény.
To jsou otázky, které logicky kladou,
stejně jako zástupci jiných sportovních oddílů. A právě karanténní opatření, to je to, co fotbal zásadně postihuje. A je jedno, jestli na úrovni
profesionálního fotbalu nebo na
amatérské úrovni. V okamžiku, kdy
jde jakýkoli tým na dva týdny do
karantény, tak vlastně tři týdny nemůže hrát mistrovský zápas, protože
je složité jít do utkání bez tréninku.
A tady mohou vznikat trhliny v termínové listině. Na úrovni výkonnostního fotbalu je to samozřejmě komplikovanější, protože se nehraje na
vyhřívaných trávnících, většina klubů
nemá k dispozici umělé osvětlení, tím
se manévrovací prostor dost zužuje.
Jediná šance je hrát v týdnu, což také
není pro amatéry ideální. Začátkem
září jsme evidovali rekordní čísla
nárůstu nových případů, je opravdu
obtížné odhadovat, co se stane. Musíme být připravení na to, že v Praze
možná přijdou nějaké restrikce. Teď

se pojďme snažit hrát fotbal a uvidíme, co se stane.
J
V profesionálním fotbale, kde
vystupujete z pozice šéfa Ligové
fotbalové asociace, máte přesné
manuály, jak se mají kluby chovat. Předpokládám, že na výkonnostní úrovni o něčem podobném
nemůže být řeč. Místo fotbalového svazu musí fungovat a „manuály“ vydávat hygiena?
Neřekl bych ani, že je to věc hygieny,
spíš zdravého lidského rozumu. Na
začátku pandemie jsme se pohybovali ode zdi ke zdi. Přišla opravdu
výrazná opatření, zavřela se celá
ekonomika. Pár měsíců poté se vše
rozvolnilo, lidé považovali všechna
doporučení za zbytečná a mysleli si,
že když se oteplí, tak koronavirus na
koupalištích nebude. Teď už snad
všem došlo, že tak jednoduché to
není a nebude. Snad se lidé dokázali
poučit. Chtěl bych i tímto apelovat
na hráče, funkcionáře a všechny, co
se pohybují ve fotbale, aby se chovali maximálně zodpovědně. Chtěl
bych požádat alespoň o jednu věc,
a sice takové to přecházení malých
viróz, které jsme všichni zažili moc-

krát. Moc všechny prosím, pokud se
necítíte úplně na sto procent, neřešte to paralenem a zůstaňte doma,
nechoďte na klub, nechoďte na trénink. Je to úplné minimum, co můžeme všichni udělat. Nezodpovědné
chování jedince nejenže znemožní
jeho spoluhráčům pokračovat v trénincích a zápasech, ale také zkomplikuje soutěž pro zbylých patnáct
klubů. Pro nás všechny je to nová
situace, se kterou se musíme naučit
žít. Nelze někomu na téhle úrovni nařizovat striktní opatření jako v profesionálním fotbale, ale fotbal máme
všichni rádi, proto se chovejme tak,
abychom ho mohli hrát a sledovat
i v těchto těžkých časech.
J
Uvažovali jste o nějaké formě
testování klubů i na nižší úrovni?
Ne, o tomhle jsme neuvažovali.
J
Vy jste jednal s českým premiérem Andrejem Babišem kvůli
opatřením v profesionálním fotbale. Máte pocit, že by v případě
zhoršující se situace vláda přistoupila k plošnému zákazu sportování, jako se to stalo na jaře?
Fotbal je záležitost, které se každý
víkend účastní v celém Česku stati-

Kromě postu předsedy PFS a šéfa LFA pracuje Svoboda stále i pro Spartu.
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síce lidí, ať už v roli hráčů, rozhodčích,
funkcionářů či fanoušků. Jeho masovost je do jisté míry nevýhodou, protože na hromadných akcích se vir šíří.
Je to daň za popularitu fotbalu a jeho
rozšíření v celé zemi. Pakliže dojde ke
zpřísňování nařízení, tak si troufám
odhadnout, že by se to týkalo počtu
diváků na stadionech. Že by se po
zásahu státu opět zavíraly sportoviště, to neočekávám. O fanoušky mám
v případě nepříznivé epidemiologické
situace obavu, ale sportovní život by
se neměl uzavřít.
J
Můžete to rozvést?
Už od začátku pandemie posloucháme, že jedinci, kteří sportují, tak
nespadají do rizikových skupin. A tohle trochu zaniká. Z předešlé věty
přece vychází základní ponaučení, na
co by se měl stát zaměřit. Z mého
pohledu je to maximální podpora
sportu, aby se mu mohlo věnovat
co nejvíc lidí. Sport je nejjednodušší prevence, když pominu nošení
roušek a dezinfekci. Tohle by měla
být hlavní zpráva současných dní. Vidíme, že se vláda snaží podporovat
různé sociální skupiny od důchodců
přes změnu daňového systému, ale

ROZHOVOR
já říkám, že by se měl připravit program na sportování populace jako
takové. To není jen fotbal, tím nemyslím ani program COVID-Sport,
který má nahrazovat ztráty sportovním oddílům. Bavíme se o tom,
že by se měli nejvyšší představitelé
státu zamyslet nad tím, jak maximálně podpořit sportování nejen
dětí, ale i dospělých. V poslední době
se velmi správně zdůraznil akcent na
sportování dětí, myslím si ale, že by
se stejně mělo akcentovat a podporovat i amatérské organizované
sportování dospělých. Mělo by se
k tomu přistoupit systémově a někdo z odpovědných lidí by měl říct,
že je to jedna z priorit téhle země.
J
Tipnete si, jestli se současná
sezona v amatérském fotbale
dohraje?
Jsem v tomhle mírným optimistou.
Sice nás čeká asi ještě poměrně nervózní podzim, ale zdá se, že klinické
průběhy u většiny lidí nejsou nijak
závažné. Pokud se situace dramaticky nezhorší, nepřibude hospitalizovaných lidí s koronavirem s těžkým průběhem nemoci, tak postupně
přestaneme sledovat počet infikovaných lidí, protože to je jen číslo
pro číslo. Zásadní jsou počty těžkých průběhů nemoci. V okamžiku,
kdy zjistíme, že ty počty neohrožují
kapacitu českého zdravotnictví, což
se doufám nestane, tak by se měla
situace vrátit trochu víc do normálu.

Svoboda je prý mírným optimistou.

Věřím tomu, že jaro už bude klidnější,
bez ohledu na to, jestli bude nějaká
vakcína. Budeme se muset naučit
s koronavirem žít. Věřím, že pokud
na podzim neodehrajeme v Praze
100 procent plánovaných zápasů,
tak to na jaře doženeme.
J
I proto začaly mužské soutěže
Pražského fotbalového svazu už
na začátku srpna, o dva týdny

dříve než třetí liga a divize? Bylo
záměrem tohoto kroku mít co
nejvíce volných termínů do konce
podzimu v případě nutnosti odložených zápasů?
Určitě ano. Zároveň jsme tím brzkým začátkem reagovali na to, že
se na jaře dlouho nehrálo, a myslím,
že i samotní fotbalisté byli rádi, že
se můžou vrátit na hřiště dřív. Roli

hrálo i to, co zmiňujete, tedy že se
očekávalo, že podzimní část sezony
bude potřebovat termíny pro odložené zápasy.
J
Jak při svém vytížení u Ligové
fotbalové asociace stíháte sledovat a řešit problémy, které jsou
v Praze?
Co se týče jara, tak mi do jisté
míry situaci velmi ulehčil fakt, že
INZERCE

ROZHOVOR

Předseda svazu dokázal se svými kolegy vyjednat znovu desítky milionů pro pražský fotbal.

Naše náborové projekty a projekty zaměřené na podporu sportování dětí
budeme omezovat až na posledním místě.
se zrušily soutěže. V tu chvíli nebylo moc co řešit. Problémy Prahy
samozřejmě sleduji, pravidelně jsem
v kontaktu s kolegy z výkonného výboru, spolupracujeme už dlouho
a máme nastavený systém fungování. Zároveň si myslím, že sekretariát Pražského fotbalového svazu
funguje dobře, František Vitovský je
velmi zkušený funkcionář a se svými
kolegy řeší situace podle toho, jak se
zrovna vyvíjejí. Nezaznamenal jsem
žádné stížnosti.
J
Některých klubů se ovšem na
jaře dotklo zrušení soutěží v tom,
že měly nakročeno k postupu. Neuvažovali jste o variantě rozšíření soutěží, tak jako se to stalo
v lize?
O tomhle jsme vůbec nediskutovali.
Zrušily se všechny amatérské soutěže,
nikdo z toho neměl radost, ale v dané
situaci to nešlo udělat jinak.
J
Říkal jste, že je Pražský fotbalový svaz v dobré ekonomické
kondici. Ale i s nejistým výhledem do budoucnosti budete na
něčem muset šetřit? Třeba na
některých projektech, kterých
děláte hodně?
Jak už jsem řekl, Pražský fotbalový
svaz je finančně stabilní, máme vytvořené rezervy, takže v tom problém není. Všechny naše programy
zaměřené na mládež byly postižené
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tím, že se řada akcí nemohla konat.
Budeme čekat, jestli se ty akce budou moct konat. Souvisí to s tím, co
jsem říkal před chvílí, že se musíme

svazu děláme s kolegy hodně. Zároveň je potřeba koncentrovat se na
to, aby se mohly odehrát mistrovské
soutěže tak, jak mají.

Nový projekt mládeže? Počkejte si!

snažit podporovat obecně sportování
celé populace. Naše náborové projekty a projekty zaměřené na podporu
sportování dětí budeme omezovat
až na posledním místě. V tomhle si
myslím, že na Pražském fotbalovém

Kluby v minulých týdnech absolvovaly vyúčtování grantů z Magistrátu hlavního města Prahy,
který rozpustil do pražského fotbalu za rok 2019 50 milionů korun, které jsou vázány na mládež.

J

Dlouho nebylo jisté, jestli bude
grant připsán i pro tuto sezonu.
Nakonec jste se žádostí uspěli
a magistrát uvolní prostředky ve
výši 45 310 000 korun. Jak náročná to byla jednání?
Nejnáročnější jednání bylo na samém začátku před lety, když jsme
o grant žádali poprvé. Tenkrát s tím
bylo hodně práce. Teď byl před námi
další úkol, abychom grant obhájili
před novou politickou reprezentací
a znovu vše nastavili. Byl to poměrně složitý proces, ale jsem rád,
v jaké míře se nám to nakonec povedlo. Je na místě poděkovat všem,
kdo se na tom podíleli. Věřím, že
pražským klubům tyhle peníze pomůžou. Právě probíhá podepisování
smluv, odhaduji, že na konci září už
by mohly prostředky začít odcházet
do klubů.
J
Jste známý tím, že svým kolegům často a rád navrhujete nové
a nové projekty. Máte v hlavě
něco i teď, nebo kvůli koronaviru není prostor na přemýšlení
o tom, co nového v Praze zavést?
Přiznávám, že jsem v hlavě něco měl
a chystal, ale situace s koronavirem
to odsunula do pozadí. Jakmile se
situace vrátí do normálu, rád bych
tento nový projekt představil. Prozradím jen to, že se opět bude týkat
mládeže.

P R AV I D L A

TEXT: JAN HORA, ČLEN PRAVIDLOVÉ KOMISE FAČR

OFSAJD
Ustanovení o OFSAJDU je od prvopočátku součástí pravidel fotbalu
a má dlouhý vývoj, ale teprve v roce 1990 v něm byly striktně rozlišeny
pojmy „ofsajdová pozice“ a „ofsajd“. Zatímco ofsajdová pozice pouze
popisuje určité postavení hráče na hrací ploše a sama o sobě není
porušením pravidla, je přitom ale nutným výchozím předpokladem pro
možné následné odpískání ofsajdu. Rozhodčí odpíská ofsajd, jestliže
hráč, který se nachází v ofsajdové pozici, se „aktivně“ zapojí do hry.
V zájmu zatraktivnění hry došlo
v roce 1990 ještě k další zásadní
úpravě pravidla 11. Bylo rozhodnuto, že hráč, který je od soupeřovy
brankové čáry vzdálen stejně jako
předposlední bránící hráč, není v ofsajdové pozici.

OFSAJDOVÁ POZICE

Hráč je v ofsajdové pozici, je-li
současně
na soupeřově polovině hrací plochy,
 líže k soupeřově brankové čáře
b
než míč a
 líže k soupeřově brankové čáře
b
než předposlední hráč soupeřova
družstva
Protože středová čára je součástí každé z obou polovin hrací plochy, může
být v ofsajdové pozici i hráč, který se
na ní nachází. Proto i na středové čáře
může být následně v ofsajdu.
Hráč není v ofsajdové pozici, jestliže
je na vlastní polovině hrací plochy nebo
je na soupeřově polovině hrací plochy, ale je ve stejné nebo ve větší
vzdálenosti od soupeřovy brankové
čáry než míč,
je na soupeřově polovině hrací plochy, ale ve stejné nebo větší vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry
než předposlední hráč bránícího
družstva
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V ofsajdové pozici nemůže být ani
hráč, který se nachází v prostoru soupeřovy branky, protože není na hrací
ploše. Kromě toho stále platí, že hráč,
který je v ofsajdové pozici, nemůže
být následně v ofsajdu, jestliže se aktivně zapojí do hry po vhazování míče,
po kopu od branky, po kopu z rohu, po
míči rozhodčího.

SAMOTNÝ OFSAJD
Odpískání ofsajdu nutně předchází spolupráce rozhodčího a asistenta rozhodčího. AR (asistent rozhodčího) sleduje
všechny hráče, kteří jsou v ofsajdových
pozicích, a jestliže se podle jeho názoru některý z nich aktivně zapojí do
hry, signalizuje rozhodčímu, že tento
hráč se nachází v ofsajdu; signalizuje
tak dlouho, dokud rozhodčí jeho signalizaci nevezme na vědomí. Signalizací
AR ale ještě není přerušena hra. Tu rozhodčí přeruší píšťalkou až v případě, že
se s názorem AR ztotožní.
Zatímco určení, jestli hráč byl v ofsajdové pozici, je plně v kompetenci AR,
vyhodnocení toho, jestli hráč nacházející se v této pozici je „aktivně zapojen
do hry“, je podstatně složitější.
Podle textu pravidla 11 může být hráč
aktivně zapojen do hry ve třech případech: buď v okamžiku, kdy jeho spoluhráč zahraje míčem, podle názoru
rozhodčího ovlivní hru nebo ovlivní
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soupeře nebo ze svého postavení
získá výhodu.

Hráč, který je v ofsajdové pozici,
ovlivňuje hru

Hráč ovlivní hru, jestliže v ofsajdové
pozici zahraje nebo se snaží zahrát
míčem, který mu přihrál jeho spoluhráč. V praxi ale nastávají dvě herní
situace, které se řeší odlišně. Jestliže
by míčem reálně mohl zahrát jak hráč,
který je v ofsajdové pozici, tak i některý jeho spoluhráč, který v ofsajdové
pozici není, tak rozhodčí čekají, který
z nich se míče dotkne jako první;
a když nakonec míčem zahraje hráč,
který v ofsajdové pozici nebyl, o ofsajd
se nejedná. Jestliže ale v blízkosti akce
není žádný jeho spoluhráč, který v ofsajdové pozici nebyl a který by podle
názoru rozhodčího míčem mohl hrát,
má být hráč v ofsajdové pozici potrestán za ofsajd ještě dříve, než míčem
zahraje nebo se ho dotkne.

Hráč, který je v ofsajdové pozici,
ovlivňuje soupeře

Hráč ovlivní soupeře tím, že z ofsajdové pozice se soupeřem svádí
nebo se pokouší svést souboj o míč
(aby hráč mohl se soupeřem svádět
souboj o míč, musí být v takové vzdálenosti od míče, aby tuto možnost
skutečně a reálně měl). Nebo tím, že
soupeři zabrání hrát míčem nebo jeho
možnost hrát míčem omezí (např. tím,
že při střele na branku brání brankáři ve výhledu na míč), nebo tak, že
provede jinou akci, která má zjevný
vliv na možnost soupeře hrát míčem
(např. se soupeři postaví do cesty
a brání mu tak v pohybu). Ovlivnit
soupeře může hráč ale i verbálně,
třeba tím, že na něj křikne „pusť“.

Hráč, který je v ofsajdové pozici,
získává ze svého postavení výhodu
Získat výhodu ze svého postavení
v ofsajdové pozici může hráč tím,
že zahraje míčem, který se odrazil
od brankové tyče, břevna, soupeře
nebo od rozhodčího, nebo tím, že
ovlivní soupeře, který tímto míčem
chtěl hrát, nebo tak, že zahraje míčem, který byl soupeřem odehrán při
obranném zákroku (např. když brankář
zpět do pole vyrazí míč).
Jestliže se některý hráč nachází v ofsajdové pozici, ale v okamžiku, kdy
jeho spoluhráč zahrál míčem, nebyl
podle názoru rozhodčího aktivně zapojen do hry, nemůže být v ofsajdu
ani potom, když se následně situace
změní, ledaže by v nové herní situaci
byl znovu v ofsajdové pozici.
V roce 2005 FIFA do pravidla 11
zavedla dva nové důležité pojmy:
„obranný zákrok“, tj. situace, kdy
se hráč snaží odehrát míč směřující přímo na jeho branku, a vědomé
(úmyslné) nebo nevědomé (neúmyslné) zahrání, odražení nebo tečování míče.

OBRANNÝ ZÁKROK
Jestliže hráč provede obranný zákrok,
po kterém míčem v ofsajdové pozici
zahraje soupeř, jedná se o ofsajd.
Jestliže ale hráč vědomě zahraje míčem, který nesměřoval na jeho branku
(proto se nejednalo o obranný zákrok),
jeho soupeř v ofsajdové pozici hrát
míčem může.

Nevědomé (neúmyslné) odražení nebo
tečování míče

Jestliže míč se od bránícího hráče náhodně odrazí nebo jestliže ho tento
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Zakončuje střílející hráč z ofsajdu? To asi nebylo těžké posoudit. (padl z penalty)

hráč nechtěně tečuje a míčem potom
zahraje hráč v ofsajdové pozici, jedná
se o ofsajd v každém případě a nezáleží na tom, jestli míč směřoval nebo
nesměřoval na branku.

se bude provádět z vlastní poloviny
hrací plochy hráče, který pravidlo
11 porušil. To v případě, kdy v okamžiku přihrávky je hráč sice v ofsajdové pozici na soupeřově polovině
hrací plochy, ale pro míč se vrací na
vlastní polovinu.

DALŠÍ SITUACE SOUVISEJÍCÍ
S UPLATŇOVÁNÍM PRAVIDLA 11
Hráč č. 3 neprovádí obranný zákrok

Hráč č. 3 provádí obranný zákrok

Za porušení pravidla 11 rozhodčí
nařídí nepřímý volný kop. NVK kop
za ofsajd provede soupeř v místě,
kde hráč míčem zahrál. Paradoxně
tak může nastat i situace, že NVK

Hráče, který záměrně opustí hrací plochu, aby soupeře vystavil do ofsajdu,
bude rozhodčí považovat za hráče na
hrací ploše, a proto žádný z hráčů
soupeře nemůže být v ofsajdu.
Útočník, který záměrně opustí hrací
plochu, aby nebyl v ofsajdu, se smí
zpět na hrací plochu vrátit až potom, co útočná akce jeho družstva
skončila (poté, co míč opustil pokutové území a byl odehrán ke středu
hrací plochy). Pokud by se tento
hráč vrátil na hrací plochu dříve,
bude ho rozhodčí považovat za
hráče na hrací ploše, a proto může
být v ofsajdové pozici. Pokud by ale
ovlivnil hru, rozhodčí ji přeruší, hráče
napomene za neoprávněný vstup na

hrací plochu a nařídí nepřímý volný
kop v místě, kde tento hráč ovlivnil hru.
Jestliže bránící hráč zůstane zraněn
ležet na hrací ploše, musí rozhodčí
okamžitě odhadnout rozsah zranění
tohoto hráče. V případě, že usoudí,
že hráč je zraněn vážně, okamžitě
a bez ohledu na probíhající herní situaci přeruší hru a zabezpečí ošetření
zraněného hráče. Jestliže ale podle
názoru rozhodčího hráč vážně zraněn není, nechá rozhodčí pokračovat ve hře.
Jestliže se zraní některý z útočících
hráčů, tak v případě, že podle názoru
rozhodčího hráč není zraněn vážně,
nemá rozhodčí důvod hru přerušit.
Přerušil by ji jedině v případě, že by
zraněný hráč hru ovlivnil, např. tím, že
by zraněný hráč bránil brankáři soupeře ve výhledu na míč.
Jestliže dojde k přestupku, za který
se nařizuje přímý volný kop na hráče,
který je v ofsajdu, přeruší rozhodčí hru
a nařídí nepřímý volný kop za ofsajd,
protože prvním porušením pravidel
bylo porušení pravidla 11 (hráči, který

se přestupku vůči hráči v ofsajdu dopustil, ale rozhodčí může podle povahy
přestupku udělit odpovídající osobní
trest). Jestliže ale dojde k přestupku
na hráče, který je v pouhé ofsajdové
pozici, a proto se nejedná o ofsajd,
nařídí rozhodčí přímý volný popřípadě
pokutový kop.

V MINULÝCH ČÍSLECH VYŠLO
SRPEN PŘEHLED ZMĚN V PRAVIDLECH
ZÁŘÍ

HRA RUKOU

ŘÍJEN

FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

LISTOPAD NEPŘÍMÝ VOLNÝ KOP
PROSINEC NAVAZOVÁNÍ HRY
ZIMA

DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

BŘEZEN TAKTICKÉ FAULY A JEJICH TRESTÁNÍ
DUBEN

POKUTOVÝ KOP

FOTBALOVÁ PRAVIDLA
OSVĚTLUJE
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TEXT: ROBERT SÁRA
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PÍSKAT MŮŽE JENOM BLÁZEN
OTEC MILOŠ HRUŠKA I SYN PETR JSOU ZNÁMÝMI PRAŽSKÝMI ROZHODČÍMI.

Má tři dcery, jedna z nich taky rok zkoušela pískat, ale rodinné
„řemeslo“ nakonec zcela převzal až nejmladší potomek. A Miloši
HRUŠKOVI, který dělá sudího už 33 let, se tak splnil otcovský sen.
Se synem Petrem si zapískali pár zápasů v Praze a oba si teď přejí,
aby mladší z Hrušků jednou překonal tátu. Ten to i kvůli věku dotáhl
„jen“ do ČFL, dvacetiletý Petr si ale dává vyšší mety.
Oba jste hráli fotbal, až přišel
den, kdy jste si řekli: Budu sudí.
Proč?
Miloš: Hrajete a pořád si o sudích
říkáte: Ten tomu dneska dal. Bylo mi
24 let, když mě začal lákat k pískání
spoluhráč z Vinoře, ale já začal až ve
třiceti a o šest let později jsem pískal
ČFL. Dnes vím, že jsem měl do toho
jít v těch 24, protože bych to možná
dotáhl výš.
Petr: Mě k fotbalu přivedl táta. Hrál
jsem ho 13 let, až jsem se rozhodl,
že ho zkusím i z jiné strany. A nebudu
lhát – pískání jsem bral i jako dobrou
brigádu. Dělám to hlavně pro radost,
ale kačka navíc je plus.
J
Neodradilo vás, když jste jezdil s tátou po zápasech a slyšel
nadávky?
M: Počkat – mně nenadávali. (úsměv)
Já mu už v patnácti říkal, ať začne,
aby měl náskok, a on mi odpověděl:
Nechci, aby na mě křičeli. Na zápasy
se mnou chodil odmalička, jednou
jsem ho měl na přeboru v kočárku.
Manželka mi ho strčila. Já byl na Meteoru na čáře, takže mi ho při zápase
hlídal delegát.
J
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P: Nadávky jsem nevnímal. Většinou
jsem si hrál s gumou od umělky nebo
jsem šel vedle na hřiště.
J
Jako fotbalista nemusíte mít největší talent, ale leccos se dá dohnat tréninkem. Jak je to u sudích?
M: Rozhodčí musí mít v sobě přirozenost, to je dar od boha. Nicméně

znám sudí, kteří když byli v přeboru,
tak bych do nich nikdy neřekl, že se
vyšvihnou, ale svou pílí to dotáhli na
špičky v lize. Důležité je, jakého máte
učitele. Já měl Ivana Grégra (bývalý
mezinárodní sudí), což je takový můj
druhý táta. Dal mi hodně rad. Třeba
že když se hráči chovají jako dobytek,
nesmí je šetřit.
J
Co táta radí vám?
P: Hlavně se z hráčů nepo... Nenechat
si do toho kecat. Já jsem ten, kdo
rozhoduje, ne oni. A dává mi tipy na
známé „firmy“, většinou jsou to kapitáni nebo stopeři – to bývají blázni.

Petr Hruška se nebojí tasit karty.

M: To je dnes největší bolest mladých kluků. Já byl na začátku taky
měkký, ale dnes někam přijdu a řeknou: Je tady Hruška, buďte při zápase
zticha. Někdy mě nemají rádi, protože
nesnáším nesportovní chování. Mohou hrát tvrdě, ale sprosťárny nestrpím. Místo aby se starali o svoji hru,
starají se o rozhodčího. Začíná to od
trenérů. Když mančaft usměrní, je zápas v pohodě. Ale když jsou na lavičce
trenéři, kteří křičí, hráče vyprovokují.
A pak to je šichta.
J
Zažili jste zápas, po kterém jste
si řekl: Končím.

Miloš Hruška to dotáhl až do ČFL.

INZERCE
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Zkušenosti rozhodčího v praxi…

P: Můj první zápas v I. A třídě Kyje –
Ďáblice. Naštval mě, i když abych si
řekl, že už nebudu pískat, to se nestalo.
M: Od první minuty mu dávali kapky.
Viděli mladého, neznámého, tak to
na něj zkusili. Dovedl to do zdárného konce, ale já říkal delegátovi:
Ten skončí. Přišel do auta, sedl si
a říkal: Konečně jsem z toho venku,
bylo to hrozné. Jak byl nezkušený, tak
se v tom plácal. Já bych jim vypálil
karty a nazdar. Po jedné správně písknuté penaltě po něm vystartoval hráč
a Péťa sedmkrát sáhl do kapsy, že

vyndá kartu. A nevyndal. Chtěl jsem
hráče seřvat, ale ze své pozice –
k tomu jsem seděl vedle delegáta –
jsem se musel krotit.
J
Sám jste končit nechtěl?
M: Někdy si to říkám, ale pak si odpovím, že si to nenechám otrávit. Pískám
pro zdraví, pohyb je důležitý. Dělám
kuchaře, bříško mám. Když jsem pískal nahoře, před fyzickými testy jsem
vždycky zhubl 25 kilo, ale za dva měsíce byly zpátky. Nicméně s pohybem
na hřišti jsem problém neměl. Chci na
place nechat všechno, aby nikdo nic
nemohl říct.

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

INZERUJTE VE SPECIÁLU!
· MOŽNOST JAK NA SEBE UPOZORNIT
VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ
· DISTRIBUCE MEZI PRAŽSKÉ KLUBY
A NA DALŠÍ DŮLEŽITÉ ADRESY
· N ÁKLAD: 5 500 KS
CENÍK:

Miloš dává rady synovi nejen v běžném životě.

· II. A III. OBÁLKA:
· IV. OBÁLKA:
· CELOSTRANA:
· PŮLSTRANA:
· PODVAL:

12 000 KČ
15 000 KČ
8 000 KČ
4 000 KČ
3 000 KČ

[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 146 MM]
[210 × 70 MM]
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J
Pokřikují na sudí i u mládeže?
P: Ještě jsem na to nenarazil.
M: To proto, že pískáš jen dva a půl
roku. Za posledních pět let se to výrazně změnilo a stojí za tím osvěta
svazu i práce oddílů, že si dnes vybírají trenéry na úrovni. Dřív se chovali jako blázni, hnali děti za výsledky
a někteří rozhodčí odmítali na ligy
žáků chodit, protože to byly větší
nervy než v chlapech. Byl i problém
s rodiči, kteří na nás fakt sprostě
řvali. Ale oddíly jim řekly, že škodí
hlavně dětem, a zlepšilo se to.
J
Syn sní o lize. Věříte mu?
M: Lajnu má od boha, od začátku ji
dělá výborně a i kolegové říkají, že se
na ní chová jak starý mazák. Na píšťale se musí vypracovat, získat cit, ale
nikdo z nás hned nebyl Collina. Radím
mu, ať si každý zápas přehraje a zamyslí se, co mohl udělat jinak. Já to
dělám dodnes.
J
Říkám si, jak to máte doma
s víkendovými výlety?
M: Od 22. listopadu do 1. ledna jezdíme na chalupu či hory, pak už začínají
zimní turnaje. A od 8. března do 15.
června má manželka zase smůlu. Dřív
jsme pískali třeba jen v neděli, takže se
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MILOŠ HRUŠKA
Věk: 63

PETR HRUŠKA
Věk: 20

dalo v pátek odjet. Teď je s rozhodčími
krize, takže jsme na hřišti celý víkend.
J
Máte doma zákaz bavit se
o fotbale?
P: Mamka je sportovní nadšenec, fotbal miluje a v Lize mistrů se vyzná
víc než táta.

M: Pískání vás musí chytit, musíte
ho mít rád. Říkám, že to může dělat
jenom blázen. Když jsem ve třiceti
začínal, ani v nejmenším by mě nenapadlo, že ještě v 63 letech budu
běhat po hřišti. Chci pískat, dokud
mi to zdraví dovolí. Kouknu se na

sáti, devadesáti lidech, a to byly
nervy. Fotbal je odreagování. Jasně,
jsou vyhrocené zápasy, ale já vždy
říkám: Když budou hráči zlobit, dostanou za uši.
J
Poznají sudí brzy, jaký to bude
zápas?
M: Jasně, prvních deset minut rozhoduje. Na poradách si opakujeme,
že když budou chtít hrát, tak je necháme. A když ne, tak jim to rozkouskujeme, protože by se jinak pokopali.
Vytahovat hned karty není nic dob-

Syn má lajnu od boha – od začátku ji dělá výborně
a i kolegové říkají, že se na ní chová jak starý mazák.
M: Protože já se o vrcholový fotbal
moc nezajímám. To je jen divadlo. Mě
baví ten amatérský, kde tomu lidi dají
srdce i čas.
J
Říkáte, že je nedostatek sudích.
Petře, proč vaše vrstevníky neláká pískání?
P: Je to pro ně zabitý víkend, protože
jdete z fotbalu na fotbal. A oni jsou
přes týden ve škole, takže o víkendu
si chtějí užít.

Ivana Grégra, mého „tátu“, a on vám
v 78 letech udělá v I. B třídě lajnu
jak mladí kluci. To bych taky chtěl
dokázat.
J
Povoláním jste kuchař. Co je
větší stres – restaurace v čase
oběda, nebo vyblázněné fotbalové klání?
M: Pro mě je fotbal relax. Kuchaře
dělám 47 let, z toho 40 let šéfuji.
Vedl jsem velké kolektivy o pade-

rého, to by člověk nedohrál. Před 20
lety jsme soutěžili, kdo odřídí víc minut bez karty. Taky jsme měli soutěž, kdo odřídí víc minut bez písknutí.
A jeden kolega v ČFL nefoukl do píšťalky do 40. minuty. My mu schválně
mávali ofsajd a on: Hrajte. Mám pocit, že dřív se tím fotbalem hráči víc
bavili. Posledních deset let mi ale lidi
přišli takoví zlí a odráželo se to i na
fotbale.
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PŘEBOR JE ZPÁTKY. HLAVNÍ ÚKOL: DOHRÁT!
V kolonce vítězů Pražská teplárenská přeboru mužů zůstane u ročníku
2019–20 navždy prázdné pole. Po koronavirové pauze, kvůli které se
minulý ročník nedokončil, odstartovala nejvyšší metropolitní soutěž
do další sezony. Hlavní úkol zní: Dohrát ji! Na co se v ní můžeme těšit?

NA VÍTĚZE.
Tedy doufejme… Snad se už nebudou
opakovat scénáře z minulého ročníku,
kdy se po prvním jarním kole předčasně ukončily veškeré soutěže od
třetí ligy níž. Trable s koronavirem
se během léta dotkly i týmů z Pražská teplárenská přeboru: Třeboradice
i Újezd nad Lesy musely do karantény a jejich zápasy se odkládaly.
Nejspíš i proto oba celky nevstoupily do soutěže moc dobře a podle
všeho nebudou patřit k favoritům.
Ty bychom měli hledat asi jinde.
Podle „papírových“ předpokladů by
se o celkový triumf měla prát Admira B, Újezd Praha 4, Přední Kopanina, Královice či Dukla Jižní Město.
Vybrat největšího aspiranta na první
místo? V podstatě nemožné. „Tahle
soutěž nemá favorita,“ říká i Karel Jeřábek, trenér Újezdu Praha 4, s nímž
v předminulé sezoně soutěž ovládl,
v té minulé – zkrácené bojoval před
ukončením o obhajobu s Admirou B.
„Přebor bude v téhle sezoně asi nejvyrovnanější z těch, co jsme s Újezdem
hráli,“ myslí si i Jan Jeřábek, záložník
Újezdu Praha 4 a koučův syn.

NA SPOUSTU GÓLŮ.
Jestliže je něco v Pražská teplárenská přeboru jistota, tak právě velké
množství gólů. Tahle soutěž jimi rozhodně nešetří. V poslední dokončené
sezoně jich chybělo pouze sedm do
magické hranice 1000, průměr se vy-

14 ZÁŘÍ 2020

houpl přes 4 góly na zápas (4,15).
V předčasně ukončené sezoně byl po
16. kole tento ukazatel ještě lepší
(4,36). A v nastaveném trendu ka-

kole přečíst toto hodnocení: „Nám
Urban góly nedává, není v pohodě.“
Pak se ale rozjel a po dalších třech
kolech už vedl tabulku střelců. Společně s ním k elitním šutérům Pražská teplárenská přeboru budou podle
všeho patřit Jakub Michálek z Admiry
B a další osvědčené jméno, Ondřej
Kotlík z Dukly JM. „Ondra kanonýrem

NA OSOBNOSTI.
Stalo se už normou, že kromě známých „přeborových jmen“ v Pražská
teplárenská přeboru působí i fotbalisté s ligovými zkušenostmi, kteří
přitahují pozornost. Za všechny lze
jmenovat Antonína Rosu, novou posilu Újezdu Praha 4, který se uvedl
skvěle. V Újezdu nad Lesy podává
v brance stabilně vynikající výkony
Jaromír Blažek, Královice posílil již
zmiňovaný Josef Marek, za Hostivař
chytá Martin Slavík, Přední Kopanina
kromě střelce Urbana spoléhá také
na duo Jiří Krejčí – Pavel Šultes, Motorlet B vede z lavičky bývalý reprezentant Jan Rajnoch.

NA DRAMATICKÝ BOJ O ZÁCHRANU.

Sezona 2020–21 Pražská teplárenská přeboru je již v plném proudu… Se vším všudy.

nonýři pokračují i tentokrát. Během
srpna se průměr držel nad číslem 4.
Od koho se dá čekat, že bude nejvíc
přispívat do těchto statistik? Zatímco
mezi týmy výrazný favorit opravdu
není, mezi kanonýry ano, a to Daniel
Urban. Tahoun Přední Kopaniny měl
vlažnější úvod a od trenéra Daniela
Votta si musel po druhém odehraném

je a vždy bude. Ten, do čeho plácne,
tak je to gól. Jeho čas brzy přijde,“
předpovídá Vladimír Solař, kapitán
Dukly JM. Zapomínat se nemůže ani
na královického Pospíšila společně
s novým hrajícím koučem Markem,
bratry Klánovy (Uhelné sklady a Vyšehrad B), Poláka z Hostivaře či Vašuta ze Zličína.

V klubech mají z bojů o záchranu velké
nervy, ale pro fanoušky sledující Pražská teplárenská přebor je zaručená
zápletka do posledních okamžiků soutěže. Stále platí přísný sestupový klíč,
kdy do I. A třídy padají čtyři týmy.
I proto místo euforických slov po
velkých výhrách padají komentáře
jako tento Dominika Vašuta, když
hattrickem pomohl k velmi překvapivému triumfu Zličína na Přední
Kopanině. „Určitě po výhře na Kopanině, byť je příjemná, nebudeme nosit
v hlavě nějaký pocit, že jsme nejlepší
a můžeme hrát v první čtyřce nebo
první šestce tabulky. I do dalšího zápasu půjdeme s pokorou a cílem vyhnout se čtyřem sestupovým příčkám.
To je náš hlavní úkol.“
Stejný úkol si dává víc týmů, ale ve
čtyřech z nich se nepodaří splnit.
Pokud bude naplněn základní cíl dohrání...

2020–21

FK A D M I R A P R A H A B
Sídlo klubu: Na Pecích 46, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

WWW.FKADMIRA.INFO
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

1. MÍSTO

V minulé sezoně mělo béčko třetiligového klubu z Kobylis parádně našlápnuto. Ambice, touha uspět a kvalita nechybějí ani tentokrát. Admira B se
může dočkat triumfu.

Horní řada zleva: Miroslav Petrů – vedoucí mužstva, Martin Jungr,
Stanislav Komínek, Oskar Drescher, Štěpán Skalický, Dominik Škarda,
Dominik Trnka, Jakub Michálek, Adam Milner, Timothy Pelikán, Matyáš
Heinzel, David Záhora, Pavel Gregor – trenér, Luboš Záhora – vedoucí
mužstva
Dolní řada zleva: Jaroslav Pronyshyn, Daniel Křížek, Marek Jung, Daniel
Šindelář, Vojtěch Karvánek, Petr Matějka

FK DU K LA J I ŽN Í M Ě STO
Sídlo klubu: Mikulova 1594/4, 149 00 Praha 11

Horní řada zleva: Josef Světlík – trenér, Martin Tlustý, Ondřej Kotlík,
Vojtěch Růžička, Martin Inneman, Simon Budínský, Filip Novák, Victor
Ferreira, Nicolas Čermák, Tomáš Procházka, Bohuslav Verbík – vedoucí
mužstva

WWW.FKDUKLAJM.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

5. MÍSTO

Ambiciózní klub, který bude hrát ve špičce. Vedle kanonýra Kotlíka je v týmu
několik velmi zajímavých jmen, která jsou v přeboru hodně ostřílená. A to
se projeví.

Dolní řada zleva: Vladimír Solař, Matyáš Lafek, Dominik Farkaš, Damián
Farkaš, Martin Petrák, Miloš Vostárek, Khac Hien Tran, Adam Trávník, Marek
Čermák, Jakub Sklenář
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S K H O ST I VAŘ
Sídlo klubu: Švehlova 1362/36, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Horní řada zleva: Martin Slavík, Michal Kadlčík, Jan Špaček, Filip
Laštovka, Tomáš Proskočil, Jan Penc, Lukáš Polák, Michal Pazdera, Lukáš
Provazník, Petr Procházka – trenér

WWW.SKHOSTIVAR.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

10. MÍSTO

Po bídném podzimu minulé sezony se tým dal obdivuhodně dohromady a tuto
sezonu zahájil ve velmi dobré formě. Přebor udrží.

Dolní řada zleva: Jakub Černý, Jozef Tulinský, Jakub Václav, David
Kronovetr, Viktor Žampa, David Macháček, Michal Turek, Jan Kučera, Daniel
Boubín

S O KO L KO LOV R ATY
Sídlo klubu: Do Hlinek 427, 103 00 Praha 10 – Kolovraty

Horní řada zleva: Jakub Slezáček – trenér, Jakub Sommer, Jiří Hynek,
Martin Bláha, Ondřej Žitný, Martin Votřel, Pavel Dejmek, Tomáš Vejr, Milan
Morávek, Karel Pacovský – vedoucí mužstva

WWW.SOKOLKOLOVRATY.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

8. MÍSTO

Tohle mužstvo může pozlobit každého, obzvláště na domácím hřišti. Na boj
o postup to asi stačit nebude, ale s ohledem na záchranu by tým trenéra
Slezáčka neměl mít žádné starosti.

16 ZÁŘÍ 2020

Dolní řada zleva: Jakub Klír, Štěpán Böhm, Daniel Hájek, Tomáš Kuchta,
Michal Gračko, Robin Ráža, Filip Hladký, Milan Bébr

2020–21

TJ S O KO L K R Á LOV I C E
Sídlo klubu: Do Dolnic 72, 104 00 Praha 10 – Královice

Horní řada zleva: Tomáš Hubínek, Jiří Ptáček, Miroslav Krivosheev, Aleš
Plášek, Matouš Slováček, Josef Marek, Alexander Krivosheev

WWW.SOKOLKRALOVICE.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

6. MÍSTO

Dolní řada zleva: Eduard Formáček, Jakub Pospíšil, Michal Krejča, Jan
Sus, Petr Vacík, Petr Malík

Široký kádr Královice nikdy neměly, ale velmi dobrý skoro vždycky. Tradiční
přeborový účastník umí složit tým, který patří k tomu lepšímu, co přebor nabízí.

FK M OTO R L ET P R A H A B
Sídlo klubu: Butovická 35, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Horní řada zleva: Filip Simaichl, Matěj Podzemský, Petr Hulinský, David
Hrabina, Patrik Velek, Matěj Blažek, Patrik Simaichl, Jakub Zeman, Martin
Žižka, Jan Hauer, Marek Vyčichl, Jan Rajnoch – trenér

WWW.FOTBAL-MOTORLET.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

4 . MÍSTO

Dolní řada zleva: Josef Hamouz, Matouš Štědrý, Oliver Bitto, Tomáš
Rossmann, Jan Rada, Jan Walter

Další ze zajímavých rezerv v soutěži. Motorlet se může kvalitní mládeží pyšnit dlouhodobě, na první místo jako v roce 2017 to nebude, ale velmi dobrý
výsledek se očekávat dá.
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A F K S LAVOJ P O D O L Í
Sídlo klubu: Na Hřebenech II/1062, 147 00 Praha 4 – Podolí

Horní řada zleva: Petr Majer – trenér, Martin Brož, Jiří Krob, Adam Roušal,
David Brezina, Jan Svoboda, Michal Zezula, Robert Jůzek, Jan Červenka, Filip
Podobský, Martin Čermák – asistent trenéra, Jiří Janoušek

WWW.AFKSLAVOJPODOLI.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

12. MÍSTO

Dolní řada zleva: Jan Doubek, Martin Bednář, Martin Štrajt, David
Čtrnáctý, Marek Šumník, Jiří Hrubý, Stanislav Rosendorf, Michal Vondrka

Sezona 2020–2021 asi nebude v kronikách Podolí zapsána jako historická.
Tým bude hrát o záchranu. Bude to těsné, ale v přeboru zůstane.

F C P Ř E D N Í KO PAN I N A
Sídlo klubu: Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

Horní řada zleva: Karel Koloušek – asistent trenéra, Tomáš Mejdr, Petr
Cipra, Robert Vágner, Jiří Krejčí, Luboš Kučera, Jakub Tržický, Ivo Flaks,
Daniel Vott – trenér, Tomáš Cigánek – vedoucí mužstva

WWW.FCPK.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

3. MÍSTO

Solidní vstup do soutěže v kombinaci se zajímavým kádrem a kanonýrem Urbanem předurčuje Přední Kopaninu k tomu, aby hrála na nejvyšších pozicích.

18 ZÁŘÍ 2020

Dolní řada zleva: David Voborský, Oldřich Hollmotz, Šimon Vik, Lukáš
Boček, Ondřej Nejeschleba, Jan Karbulka, Daniel Urban, Mattia Mainolfi

2020–21

SC RA D OT Í N
Sídlo klubu: Ke Zděři 1111, 153 00 Praha 5 – Radotín

Horní řada zleva: Jan Horníček, Jan Bártl, Lukáš Kubišta, Vojtěch
Procházka, Marek Kotlík, Jaroslav Louda ml., Václav Šíl, Dalibor Hollý, Martin
Saladiak, Filip Císařovský, Jaroslav Louda – trenér

WWW.SCRADOTIN.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

16. MÍSTO

Dolní řada zleva: Jiří Ježdík, Jan Bazal, Jiří Doležal, Jakub Pavel, David
Kotek, Leo Bužík, Jan Tyburec

Radotín před sezonou přišel o lídra v osobě Martina Jiránka, start si v klubu
také představovali jinak, mužstvo bude mít velké starosti se záchranou. A někdo sestoupit musí…

SK T ŘEB O R AD I C E
Sídlo klubu: Scheollerova 231, 196 00 Praha 9 – Třeboradice

Horní řada zleva: Petr Junek, Robert Rambousek – trenér, Martin Šanda,
Filip Hruška, Stanislav Mařík, Pavel Červenka, David Hruška, Ondřej Bejbl,
Jan Lapka, Petr Viktorin, Radomil Klouček – vedoucí mužstva

WWW.SKTREBORADICE.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

9. MÍSTO

Dolní řada zleva: Radim Novotný, Radek Farkaš, Vojtěch Polívka, Tomáš
Kadlec, Pavel Grznár, Radek Klouček, Petr Janda, Daniel Beránek

Karanténa kvůli koronaviru, ne zcela povedený vstup do soutěže. Třeboradicím
se v nabité soutěži bude ztráta těžko dohánět.
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U H EL N É S K LA DY P R A H A
Sídlo klubu: Fabianova 1134/2b, 150 00 Praha 5

Horní řada zleva: Radek Treml – org. pracovník, Václav Klán, Ondřej Koc,
Daniel Kocourek, Jaroslav Ramba, Oleg Knyazev, Petr Jarolímek, Lukáš Zilvar,
Milan Stolfa, David Belán, Michal Šimánek – trenér

WWW.US-PRAHA.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

14 . MÍSTO

Dolní řada zleva: Ilia Kozlov, Jiří Müller, Jakub Sainer, Tomáš Koubek,
Vojtěch Šafránek, Petr Šístek, Adam Borský

Slavná pražská fotbalová značka trochu ztrácí punc. Je patrné, že si trenér
nemůže vybírat z extra širokého kádru, pozitivem nejsou ani problémy s disciplínou.

F K ÚJ EZD N A D L E SY
Sídlo klubu: Čentická 1470, 190 16 Praha 9 – Újezd n. L.

Horní řada zleva: Josef Šimek – trenér, Radek Lukeš – masér, Vladimír
Lacina – vedoucí mužstva, Michal Parys, Daniel Hlubuček, Martin Mruvčinský,
Michal Grečl, Vratislav Kohout, Jaromír Blažek

WWW.FKUJEZD.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

13. MÍSTO

Kvalitou by Újezd nad Lesy do nejnižších pater patřit neměl, ale začátek mu
vůbec nevyšel, po pěti kolech neměl ani jedno vítězství. To se bude dohánět těžko.

20 ZÁŘÍ 2020

Dolní řada zleva: Lukáš Křivánek, Petr Kovář, Jiří Borovička, Nikolozi
Khornauli, Ondřej Lukeš, Lukáš Vít

2020–21

SK ÚJ EZD P R A H A 4
Sídlo klubu: Nad statkem 118, 149 00 Praha 4

Horní řada zleva: Karel Jeřábek – trenér, Jiří Stehlík – masér, Daniel
Bojčuk, Jiří Doležel, Antonín Rosa, Václav Malčánek, Martin Daňhel, Petr
Jackl, Daniel Valeš, Tran Huy Nam

WWW.SK-UJEZDP4.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

2. MÍSTO

Dolní řada zleva: Tomáš Ježek, Patrik Tomaies, Petr Vrabec, Jakub
Lupínek, Jan Novák, Jakub Řezníček, Tomáš Pešír

Suverénní jako v první přeborové sezoně Újezd určitě nebude, ale na nejvyšší
pozice se s ním počítat musí zcela bez debat. Pokud nevyhraje přebor, tak
skončí druhý jen s malou ztrátou.

FC S LAVOJ VYŠ E H R A D B
Sídlo klubu: Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4

Horní řada zleva: Jiří Kubík – asistent trenéra, Aleksandr Emelianov, David
Souček, Oleg Pryshlyuk, Stanislav Novichikchin, Robert Procházka, Martin
Klán, Jaroslav Macej, Jan Vejvar, Jakub Kubek, Vladimír Pokorný – trenér

WWW.SLAVOJVYSEHRAD.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

7. MÍSTO

Nečitelné béčko s výkyvy ve výkonech i výsledcích. Záloha druholigového klubu
by ale neměla mít sebemenší problémy se záchranou.

Dolní řada zleva: Petr Dočekal, Matěj Drozd, Vasyl Markovych, Jakub
Škobis, Tomáš Stareček, Tomáš Kankara, Tomáš Topol, Felix Čejka, Matěj
Zvoníček
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FC ZLIČÍN
Sídlo klubu: U zličínského hřiště 499/3, 155 21 Praha 5 – Zličín

Horní řada zleva: Miroslav Vašut – trenér, David Schopf, Tomáš Vagner,
Dominik Vašut, David Holoubek, František Bous, Lukáš Žák, Stanislav Kubr,
Martin Billý, Petr Mareš, Marek Muller – vedoucí mužstva

WWW.FCZLICIN.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

11. MÍSTO

Dolní řada zleva: Michael Gröbl, Lukáš Stýblo, Oleg Shyryaev, Tomáš
Karták, David Hájek, Zdeněk Krpata, Adriano Ibraimi, Adam Jákl

Podobný případ jako Hostivař. Ani s tímhle celkem se před sezonou moc
nepočítalo, ale nástup měl Zličín nad očekávání. I to mu dopomůže k tomu,
aby zůstal v přeboru.

F K VI KTO R I A ŽI Ž KOV B
Sídlo klubu: Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Horní řada zleva: Daniel Moss – asistent trenéra, Simon Slanina, Otakar
Fleišman, Jan Štěpánek, Vojtěch Souček, Denis Faigl, Martin Dvořák –
vedoucí mužstva, Daniel Mucha, Jakub Pařízek, Miroslav Chytra, Adam Lanc,
Martin Kaisler, Marek Štika, Miroslav Hlad – trenér

WWW.FKVZ.CZ
Odhad umístění v sezoně 2020–21 podle Speciálu:

15. MÍSTO

Bez posil z A-týmu bude záchranářská mise Žižkova neřešitelným úkolem.
A ne vždy je na hřišti znát, když druholigové posily přijdou.
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Dolní řada zleva: Martin Blažek, Tadeáš Janda, Sebastian Minárčin, Jan
Plotnárek, Matěj Novinský, Daniel Kříž, Filip Veselý

2020–21

ROZPIS PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU
15. KOLO
Újezd P4 – Podolí
Motorlet B – Admira B
Dukla JM – Hostivař
Zličín – Královice
Uh. sklady – Př. Kopanina
Radotín – Vyšehrad B
Žižkov B – Kolovraty
Třeboradice – Újezd n.L.

14. KOLO
4:1
1:2
1:4
0:2
0:3
1:0
1:3
4:1

3. KOLO

Kolovraty – Újezd P4
Podolí – Uh. sklady
Královice – Dukla JM
Hostivař – Radotín
Vyšehrad B – Třeboradice
Př. Kopanina – Zličín
Admira B – Žižkov B
Újezd n.L. – Motorlet B

1. KOLO
4:2
5:1
3:1
4:0
2:0
1:4
4:1
1:3

Kolovraty – Motorlet B
Podolí – Žižkov B
Královice – Uh. sklady
Hostivař – Zličín
Radotín – Dukla JM
Př. Kopanina – Újezd P4
Admira B – Třeboradice
Újezd n.L. – Vyšehrad B

2. KOLO
3:4
3:3
3:4
0:1
1:5
5:1
7:1
1:1

Hostivař – Uh. sklady
Újezd P4 – Královice
Zličín – Radotín
Motorlet B – Podolí
Vyšehrad B – Dukla JM
Třeboradice – Kolovraty
Újezd n.L. – Admira B
Žižkov B – Př. Kopanina

4. KOLO

5. KOLO

6. KOLO

Pátek 11. září:
17.30 Dukla JM – Uh. sklady
Sobota 12. září:
10.15 Újezd P4 – Radotín
10.15 Motorlet B – Královice
14.00 Vyšehrad B – Zličín
Neděle 13. září:
14.00 Admira B – Kolovraty
17.00 Třeboradice – Př. Kopanina
17.00 Újezd n.L. – Podolí
17.00 Žižkov B – Hostivař

Sobota 19. září:
10.15 Kolovraty – Vyšehrad B
10.15 Podolí – Admira B
10.30 Královice – Třeboradice
10.30 Hostivař – Motorlet B
10.30 Dukla JM – Újezd P4
10.30 Zličín – Uh. sklady
16.30 Radotín – Žižkov B
16.30 Př. Kopanina – Újezd n.L.

Sobota 26. září:
10.15 Kolovraty – Podolí
10.15 Újezd P4 – Zličín
10.15 Motorlet B – Radotín
14.00 Vyšehrad B – Uh. sklady
Neděle 27. září:
17.00 Žižkov B – Dukla JM
Pondělí 28. září:
14.00 Admira B – Př. Kopanina
16.30 Třeboradice – Hostivař
16.30 Újezd n.L. – Královice

7. KOLO

8. KOLO

9. KOLO

10. KOLO

Sobota 3. října:
10.15 Podolí – Vyšehrad B
10.30 Dukla JM – Motorlet B
10.30 Zličín – Žižkov B
10.30 Uh. sklady – Újezd P4
10.30 Královice – Admira B
10.30 Hostivař – Újezd n.L.
16.00 Radotín – Třeboradice
16.00 Př. Kopanina – Kolovraty

Sobota 10. řjna:
10.15 Motorlet B – Zličín
10.15 Kolovraty – Královice
10.15 Podolí – Př. Kopanina
14.00 Vyšehrad B – Újezd P4
Neděle 11. října:
14.00 Admira B – Hostivař
16.00 Třeboradice – Dukla JM
16.00 Újezd n.L. – Radotín
17.00 Žižkov B – Uh. sklady

Sobota 17. října:
10.15 Újezd P4 – Žižkov B
10.30 Dukla JM – Újezd n.L.
10.30 Zličín – Třeboradice
10.30 Uh. sklady – Motorlet B
10.30 Př. Kopanina – Vyšehrad B
10.30 Královice – Podolí
10.30 Hostivař – Kolovraty
15.30 Radotín – Admira B

Sobota 24. října:
10.15 Motorlet B – Újezd P4
10.15 Kolovraty – Radotín
10.15 Podolí – Hostivař
14.00 Vyšehrad B – Žižkov B
14.30 Př. Kopanina – Královice
Neděle 25. října:
14.00 Admira B – Dukla JM
14.30 Třeboradice – Uh. sklady
14.30 Újezd n.L. – Zličín

11. KOLO

12. KOLO

13. KOLO

Sobota 31. října:
10.15 Újezd P4 – Třeboradice
10.30 Dukla JM – Kolovraty
10.30 Zličín – Admira B
10.30 Uh. sklady – Újezd n.L.
10.30 Královice – Vyšehrad B
10.30 Hostivař – Př. Kopanina
14.00 Radotín – Podolí
Neděle 1. listopadu:
17.00 Žižkov B – Motorlet B

Sobota 7. listopadu:
10.15 Podolí – Dukla JM
10.30 Královice – Hostivař
11.00 Třeboradice – Žižkov B
14.00 Vyšehrad B – Motorlet B
14.00 Př. Kopanina – Radotín
Neděle 8. listopadu:
14.00 Újezd n.L. – Újezd P4
14.00 Admira B – Uh. sklady
16.45 Kolovraty – Zličín

Sobota 14. listopadu:
10.15 Újezd P4 – Admira B
10.30 Zličín – Podolí
10.30 Uh. sklady – Kolovraty
10.30 Hostivař – Vyšehrad B
12.30 Motorlet B – Třeboradice
13.30 Radotín – Královice
13.30 Dukla JM – Př. Kopanina
Neděle 15. listopadu:
17.00 Žižkov B – Újezd n.L.

Kolovraty – Újezd n.L.
Podolí – Třeboradice
Královice – Žižkov B
Hostivař – Újezd P4
Dukla JM – Zličín
Radotín – Uh. sklady
Př. Kopanina – Motorlet B
Admira B – Vyšehrad B

3:1
0:4
4:0
1:3
6:2
2:2
5:1
2:0

3:1
3:2
3:1
5:0
4:5
1:1
0:0
0:2

Poznámka:	Dukla JM hraje domácí zápasy v Kunraticích, poslední podzimní utkání na UMT Mikulova. Kolovraty odehrají poslední podzimní domácí duel v Uhřínevsi na
UMT. Uzávěrka Přeborového speciálu byla 9. září.
Podrobnější informace a případné změny najdete vždy před hracím víkendem na webech www.fotbal.cz a www.fotbalpraha.cz.
Přeborový speciál připravili: Lukáš Vrkoč, Radim Trusina, Pavel Jiřík st., Jiří Ipser, Martina Klánová a Martin Rohr
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

MLÁDEŽ

FOTO: ARCHIV ADAMA VITOUŠE, SOKOL KOLOVRATY

ROZSTŘEL
SPARTA
RONALDO

nebo
nebo

ÚTOČIT
BLONDÝNY

nebo
nebo

PREMIER LEAGUE

SLAVIA
MESSI
BRÁNIT

BRUNETY
nebo

BUNDESLIGA

N E U S TÁ L E S E P O S O U V AT
O FE NZ IVA STA R Š ÍC H ŽÁ KŮ KO LOVRAT MOMENTÁLNĚ STOJÍ NA ADAMU VITOUŠOVI
Má prsty, tedy spíš nohy ve většině gólů, kterými starší žáci Kolovrat
obtěžkávají branky soupeřů. Dokáže v rychlosti obejít i tři protihráče
a pak zakončit. Oporou však není jen na hřišti, ale i v kabině, kde
neváhá poradit a pomoct těm, kteří tolik talentu nepobrali. A hlavně
se chce fotbalově neustále posouvat. I proto jeho trenéři nepochybují,
že se jednou dokáže prosadit i ve vyšších soutěžích. Seznamte se se
čtrnáctiletým talentem ADAMEM VITOUŠEM, který se nejlépe cítí
v útoku či těsně pod ním.
Fotbalové začátky – co ho přivedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedl, asi jako všechny,
táta. Začínal jsem v šesti letech
v Horních Měcholupech a asi před
dvěma a půl lety jsem přešel sem.
J
Důležité kroky v kariéře:
Pro mě bylo vždy nejdůležitější to, že
jsem se v každém týmu dokázal chytit, sehrát se, a tím pádem jsme si
dokázali vyhovět i na hřišti.
J
Nejoblíbenější trenér:
Nemám nejoblíbenějšího trenéra. Ale
kdybych musel někoho říct, tak José
Mourinha.
J
Fotbalový vzor:
Lionel Messi.
J
Oblíbený klub:
Barcelona, Chelsea, Slavia.
J
Neoblíbený klub:
Sparta.
J
Poslední výsledek A-týmu mužů
Kolovrat v sezoně:
J

Nevím.
Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:
Asi minulý rok v poháru, když jsme
postoupili přes Duklu Jižní Město.
Myslím, že jsme předvedli nadstandardní týmový výkon a zaslouženě
šli dál.
J
Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Z tribuny určitě osmifinále Evropské ligy Slavia – Sevilla, když Slavia
vyhrála 4:3 v prodloužení. V televizi
čtvrtfinále Ligy mistrů Manchester
City – Tottenham.
J
Nejlepší spoluhráč v týmu:
Nejlépe se mi hraje s Glebem a Vlčákem.
J
Sportovní cíl:
Pro mě je nejdůležitější, aby mě fotbal pořád bavil a naplňoval. Jednou
bych si rád zahrál ligu, ale důležité
je, abych se stále posouval nahoru.
J
A kdyby to nevyšlo ve fotbale,
čím chce být:
J

Adam je slávista, to se pozná. Dotáhne to jednou do služeb slavného klubu?

Určitě bych se chtěl věnovat fotbalu
trošku jinak. Buď být trenér, nebo se
věnovat komentování fotbalu, případně komentování jiných sportů.
J
Dělá i jiný sport než fotbal:
Pouze fotbal.
J
Mimosportovní zájmy:
U mě se všechno točí okolo sportu.
J
Nejlepší relax a odpočinek:
Sledování fotbalu v televizi a bazén.
J
Oblíbené jídlo:

Pizza, zeleninový salát.
J
Oblíbená hudba – skupina, interpret:
Těžko říct, spíš od každého stylu něco.
J
Oblíbený film:
Nemám.
J
Prospěch ve škole:
S vyznamenáním.
J
Počet přátel na Facebooku:
Na Facebooku nevím, na Instagramu
něco kolem 90.

OČIMA TRENÉRŮ
„Víťu trénuji druhým rokem a jsem moc rád, že ho v Kolovratech máme. U nás v týmu hraje na pozici ofenzivního záložníka nebo útočníka. Je to pracovitý hráč,
který se nejlépe cítí s balonem u nohy. Je schopný obejít v rychlosti dva až tři hráče a chladnokrevně zakončit. Až se naučí dát balon od nohy nebo si ho jen
narazí o spoluhráče a rychleji a přímočařeji bude řešit situace, bude skvělým hráčem. Co se týká tréninků a zápasů, vždy jde klukům příkladem, také si ho tento
rok zvolili kapitánem. Naše ofenziva momentálně stojí na něm. Většinu gólů, ať už přímo nebo nepřímo, zařídí on. Na tréninku vždy vše odjezdí na sto procent,
přidává si a zároveň dokáže poradit a pomoct méně talentovaným spoluhráčům. Věřím, že o něj bude dříve nebo později zájem ve vyšších soutěžích, a nepochybuji, že pokud bude chtít, nebude mít problém se v nich prosadit.“

Petr Všetečka, trenér starších žáků Sokol Kolovraty
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TEXT: OTMAR LITERA

ILUSTRAČNÍ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

PARAMETRY HODNOCENÍ KVALITY TRÉNINKU
SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE – TÉMATA Z LICENCE
Co jsou parametry „kvality“ tréninku? V rámci vyšších licencí již dochází
ke zpětné vazbě k trenérům, kteří natáčejí své tréninky v klubu s týmem
na kameru. A lektoři studentům jejich práci připomínkují. Přibližme si
daná kritéria a rozeberme si, co znamenají. Kvalita je záměrně uvedena
v uvozovkách, neboť vychází ze subjektivního pohledu a mnohdy mohou
mít trenéři v rámci tréninku jiný záměr.
V rámci tréninku si představitelé mládežnického fotbalu vytyčili tři hlavní
složky, které je možné pozorovat. Pod
každou z nich se pak dá najít mnoho
dalších „podsložek“. První složkou je
organizace tréninku, tedy to, jak má
trenér trénink připraven, zda má připraveno téma tréninku, kolik bude mít
cvičení, jaká, kolik bude skupin atd.
Další složka se dá nazvat jako komunikace, ale schovává se tam víc než
jen to, jaká komunikace v rámci tréninku probíhá. Např. se zde řeší, jaké
je na tréninku vytvořené prostředí.
Zda hráče trénink baví (zejména ty
mladší), jaké jsou na tréninku vztahy,
zda je vytvořeno prostředí, kde je
možné se učit a další.
Třetí složkou je práce s detailem.
Tedy to, zda když má trenér záměr,
umí ho v tréninku vidět a s hráči dále
řešit tak, aby se posouvali. Či zda vůbec cvičení a hry naplňují záměr z hlediska detailu, který trenéři v daném
tréninku mají.
Tyto tři složky se navzájem ovlivňují a prolínají. Nelze jednu oddělit
od druhé, ale rámcově si lze říct, ve
které se trenéři cítí lépe a kde by se
chtěli a mohli zlepšit. Zejména třetí
složka, tedy práce s detailem, přichází
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časem se zkušenostmi. Proto např. ligoví fotbalisté, kteří absolvují trenérské licence, jsou schopni rychle vnímat detaily, protože jsou na ně zvyklí
z profesionální úrovně fotbalu.

1. ORGANIZACE TRÉNINKU
Co vše se řeší v rámci organizace tréninku? V prvé řadě je potřeba promyslet, co se na tréninku bude dělat a jak.
Tedy stanovit si téma a cíl tréninku.
I když se, zvlášť u menších dětí, mluví
o pestrosti, jednou z cest, která se
používá častěji, je stanovení si jednoho či dvou hlavních témat (většinou
spolu úzce souvisejí, např. přihrávka
a převzetí míče) v rámci jednoho tréninku. A v dalším tréninku je zase jiné
zaměření. Neznamená to však, že se
v tréninku neobjeví nic jiného.
Již z minulých článků víte, že se klade
u přípravek velký důraz na všestrannost, a proto vstup na 5 až 15 minut z hlediska rozvoje síly, rychlosti
či obratnosti by se měl objevit ve
většině tréninků. Další cvičení a hry
by už měly být zaměřené více na téma(ta), které(á) si trenéři pro daný
trénink zvolí.
Když se pominou pomůcky a včasná
příprava hřiště (kolikrát nasta-

nou komplikace při skloubení práce
se včasným příchodem na trénink
a přípravy hřiště či v souvislosti plné
hrací plochy s týmy trénujícími dříve),
je výraznou složkou z hlediska organizace zajištění dostatečného množství
pokusů při učení. Tedy časové efektivity tréninku.
Na toto téma byl napsán článek
v jednom z předešlých čísel, a tak
budou zmíněny jen základní věci. Cílem je, aby trenéři vytěžili z tréninku
maximum, pokud se trénuje střelba,
aby hráč vystřelil třeba 20x, 30x, nikoliv jen pětkrát. Aby když se hraje
hra, hráli všichni a nikdo nestřídal
(pokud to není dáno ve starších kategoriích, např. v souvislosti s rozvojem kondice, kde jsou jistá specifika). Také je třeba si říct, kolik se
postaví stanovišť, a řešit, jaké budou
přechody mezi stanovišti, zda budou
hráči vždy pít či někdy ne. Obecně je
třeba si stanovit, jak často potřebují
hráči pít při tréninku. Při přechodu
mezi stanovišti a při pití nastává
velká ztráta času.
Do organizace a skladby tréninku
také spadá to, v jakém prostředí a jak
dlouho se budou cvičení a hry odehrávat. Zda v souvislosti s herním dějem,
či izolovaně. Tedy jestli se ve cvičeních objeví obránci i útočníci, nebo si
hráči zkoušejí dovednosti, kombinace
a taktiku izolovaně bez soupeře. Odborně se hovoří o používání tzv. metodicko-organizačních forem (MOF).
Oboje má v tréninku své místo (izo-

lované učení i učení „ve hře“). Filozofie FAČR směřuje k většímu zapojení
her a cvičení v herním prostředí. Tedy
aby si hráči zkoušeli dovednosti, pokud je mají na nějaké úrovni osvojené,
v herním ději.
Poslední z podsložek, kterou zmíním (je jich víc), je reakce na průběh cvičení či hry. A teď nikoliv
z hlediska detailu, co trenér vidí,
jak hráči uplatňují své dovednosti,
ale z hlediska např. prostoru, počtu
hráčů, dohazování míčů atd. Příkladem může být úvodní pohybová hra
na babu. Přišlo 15 hráčů a trenér
zvolí 3 hráče, kteří mají babu. Vidí
však, že na hřišti někteří hráči postávají, protože hráčů, co mají babu,
je málo. Trenér tedy přidá jednoho
hráče s babou a hra se tím rázem
může změnit, všichni jsou zapojeni
a v pohybu. Dalším příkladem může
být situace, kdy trenér hraje tzv. bagovku ve vymezeném prostoru, ale
hráči nejsou úspěšní, míč stále létá
ven, není naplněn záměr. Rozšířením
hřiště např. o 2 metry se hra najednou změní a naplní se tak cíl tréninku. Tyto reakce spadají také do
organizace a souvisejí s naplněním
cíle a záměru tréninku.

2. KOMUNIKACE
Již výše bylo napsáno, že sem spadá
i prostředí, vztahy, atmosféra. Zvláště
u mladších kategorií, ale platí to napříč celým spektrem, je prostředí základ. Aby ze hřiště bylo cítit, že se

TRÉNINK

trénink dělá pro hráče, i když je to
pro ně mnohdy i něco za hranicí komfortní zóny.
O komunikaci se také více psalo
v předešlých číslech časopisu, např.
o projevu verbální a neverbální komunikace. Stejně tak i o tom, zda je
komunikace jednosměrná, či obousměrná. Pokud je to o tom, že mluví
primárně trenéři, nebo dají hráčům
prostor se projevit. Vyjádřit svůj úhel
pohledu, či přijímat od trenéra. Zde
je potřeba zmínit, že každý trenér má
svoji přirozenost v tomto ohledu jinde,
někdo více mluví, někdo méně, ale
většinově panuje shoda, že je dobré
dát hráčům prostor ke komunikaci i je
často vyzývat k tomu, aby řekli, co si
myslí a jak to vidí.
Tématem také je, na kolik hráčů trenér v jednom okamžiku působí. Zda
na celý tým, skupinu či jednotlivce.
Jestli trenér zastavuje hru a vysvětluje všem, či si vytahuje hráče individuálně a v jakých situacích to dělá.
To je zásadní při dávání zpětné vazby.
Jsou situace, kdy je vhodnější zastavit
cvičení či hru a mluvit ke všem, a jsou
situace, kdy je vhodnější mluvit skupinově či individuálně.

u menších tak, aby to bylo stručné,
srozumitelné, jasné a výstižné.

3. PRÁCE S DETAILEM

Do složky komunikace patří práce
s motivací a emocemi. Jaké praktiky uplatňuje v rámci motivace a jak
pracuje s emocemi v rámci celého
tréninku směrem k hráčům. Tedy
zda emoce u hráčů vystupňuje, či
je dokáže uklidnit, když potřebuje.
Patří sem také komunikace s ostat-

ními trenéry v rámci tréninku – pokud jsou trenéři domluveni např.
na tom, kdo bude mluvit k hráčům,
kdo je rozdělí do skupin, jaké jsou
cíle daného cvičení a další. V neposlední řadě je to pak srozumitelnost
při vysvětlování cvičení a her a také
časová efektivita. Zda mluví např.

Co se týče práce s detailem, primárně
je to o tom, aby byl naplněn záměr
tréninku. Tedy pokud je tématem zakončování po přihrávce z křídelního
prostoru, tak aby se zakončování
po přihrávce z křídelního prostoru
v hrách a cvičeních objevilo tak, jak si
trenér představuje. Následně s hráči
řeší, jaké detaily vidí, a dává hráčům
zpětnou vazbu, jak se v daných situacích chovat, na co si dát pozor,
jak je řešit.
A také jestli umí trenér detaily nejen vidět, ale i správně ukázat. Ať už
sám či na hráči, nebo použije elektroniku, tedy telefon, tablet, počítač.
Naučit se vnímat detail, nastavovat
výzvy pro hráče individuálně i pro tým,
to je považováno spíše za složitější
a více se na detail zaměřuje asociace
na vyšších licencích. Respektive práce
s detailem se vyžaduje od úvodních
školení, ale hloubka detailu se právě
více řeší na vyšších licencích, kam je
zaměřována tímto směrem i větší pozornost.

Článek má sloužit jako námět pro trenéry, aby se zamysleli, jak s výše popsanými kritérii mohou pracovat a pracují. Při zpětné vazbě, kterou lektoři dávají trenérům, je základem oboustranná komunikace a znalost záměru a specifik dané věkové kategorie. Zpětné vazby slouží spíše jako doporučení a názor lidí s dlouholetými zkušenostmi
z tréninku mládeže.
Takovou obecnější zpětnou vazbou stejně v praxi bývá spokojenost či nespokojenost hráčů, rodičů a dovednosti a herní projev, např. odvaha, uvolněnost, konstrukce x destrukce a další. S kolegy se čím dál více bavíme o autenticitě trenéra, což považujeme za zásadní, a proto je při dávání zpětné vazby důležitou věcí oboustranná komunikace.
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SEŠÍVANÝ DEVADESÁTÝ ŠESTÝ
KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: O TITULU SLAVIE PO 49 LETECH PŮSTU
Slavia na prahu mistrovské sezony 1995–96: zleva sedí Černý, Bejbl, trenér Cipro, Stejskal, druhý trenér Pešice, Novotný a Blažek, nad nimi MUDr. Ullmann, kustod Petrák,
Poborský, Hyský, Lerch, Šmejkal, Šmicer, Veselý III., Pixa, maséři Zlámal a Trenkewitz, zcela nahoře Vágner, Krištofík, Pěnička, Hogen, Suchopárek, Kozel, Hunal a Vávra.

Svůj třináctý MISTROVSKÝ TITUL v lize oslavila Slavia už roku 1947.
Čtyřicet devět nekonečně dlouhých let pak čekala na čtrnáctý. Že
jsou šampiony, se červenobílí dozvěděli večer 1. máje 1996 z rozhlasu
v dálniční restauraci, u které zastavili, když se po prohraném utkání
27. kola ligy v moravských Drnovicích dost schlíple vraceli domů.
Bujaře slavit začali hned tam, kde je zastihla vytoužená, ale v té chvíli
nečekaná informace.
Drnovičtí s řadou zkušených ligových
harcovníků tehdy uhráli páté místo.
Doma dovedli být nebezpeční. Přesto
tam slávisté odcestovali s jednoznačným předsevzetím vyhrát a zajistit
si tak mistrovské vavříny už tři kola
před koncem soutěže. Ale známe to:
když se nejvíc chce… Zkrátka Slavii se

ten zápas před televizními kamerami
krutě nevydařil a prohráli 0:3. Zatím
nebylo žádné zle, byl to první ze čtyř
mečbolů na cestě k vysněnému poháru ligových šampionů, ale mistrům
by takhle ujet nohy neměly. Do srandy
nikomu nebylo. Už znovu nasedali do
autobusu, když zazněla skvělá zpráva:

také olomoucká Sigma, už jediná nebezpečná pronásledovatelka sešívaných, vyšla naprázdno – prohrála 1:2
v Uherském Hradišti!
Důrazně varována na vesnickém stadionu kousek od Vyškova Slavia už dál
neponechala nic náhodě. V příštích
zápasech v Edenu porazila Hradec
Králové i Brno shodně 2:1, v posledním utkání liberecký Slovan 3:2. Na
jeho stadionu U Nisy převzala mistrovskou trofej.
A slavilo se napořád – jak by ne, po
takovém půstu! V průběhu střetnutí
s hradeckými „Votroky“ se čepovalo
pivo zdarma a po vítězství byl odpálen

Velkou oporou sešívaných v tažení za mistrovským titulem byl gólman Jan Stejskal.
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ohňostroj. Po zdolání brněnské Zbrojovky (která se v těch letech poněkud
nesmyslně jmenovala po svém majiteli
Boby) následoval pochod na Václavské
náměstí a oslava u sochy patrona země.
A po Liberci slavnostní večeře, při které
kapitán mužstva Jan Suchopárek rozkrojil obrovský slávistický dort.
Na historickém úspěchu měl nezastupitelný podíl trenérský tandem
František Cipro – Josef Pešice. O jejich vzájemném postavení se podnes
mezi fanoušky vedou debaty. Byli si
rovnocenní – nebo byl druhý asistentem prvního? Jak to bylo, objasnil Cipro v knize Vítězslava Houšky a Pavla

HISTORIE

DOBOVÉ STŘÍPKY
BICAN: STO SEDMDESÁT DVA GÓLŮ!
Slavia vyhrála ligu až doposud dvacetkrát – z toho osmkrát v Československu před II. světovou válkou, čtyřikrát v českomoravské lize v letech
nacistické okupace, v poválečném
Československu pouze jednou roku
1947 a v České republice šestkrát.
V letech 1929 až 1931 a 1933 až
1935 dvakrát dovršila hattrick tří
titulů v nepřetržité řadě. Jejím rekordním úspěchem byly čtyři tituly

po sobě v letech 1940 až 1943. Legendární kanonýr Josef Bican v oněch
čtyřech letech nastřílel ligovým soupeřům v součtu 172 gólů!

TŘIKRÁT V PROPADLIŠTI
Devětačtyřicetiletému půstu předcházel titul z roku 1947. Tehdy Bican nastřílel 43 ze 110 gólů mistrovského mužstva. K dalšímu
možnému titulu měli červenobílí
nakročeno po podzimu 1948, kdy

Titulní strana měsíčníku Fotbal Sport vyhlásila výsledky jeho ankety o hvězdu
roku 1996. Luboš Kubík u mistrovského titulu Slavie nebyl, po osmiletém
vandru se do Edenu vrátil až v létě, ale i jeho volba patřila k triumfům
klubu v onom pamětihodném roce. V jedenáctce nejčastěji bodovaných
byli další tři slávisté: Jan Stejskal, Karel Poborský a Radek Bejbl.

Procházky Věčná Slavia: Ti dva se domluvili na partnerské spolupráci, jen
poslední slovo a následnou odpovědnost měl on.

ŠEST MUŽŮ VE WEMBLEY
Triumf v lize nebyl jediným úspěchem
červenobílého klubu v roce, do kterého
jsme se dnes vrátili. Než však přehodíme výhybku do národního mužstva,
nejprve se domluvme na malém posunu, podle nás pro téma dnešního
výletu do historie naprosto spravedlivém: mezi slávisty, kteří hráli na ME
1996 v Anglii, pro tu chvíli započítáme
také Pavla Kuku a Patrika Bergra, kteří
sice v té době už působili (v prvním
případě dva, ve druhém rok) v německých klubech. Ale odešli tam z Edenu
a srdcem byli stále sešívaní.
Na základě té „úpravy“ lze konstatovat, že 30. června 1996 ve finále
evropského šampionátu na londýnském stadionu Wembley nastoupilo
proti Němcům v základní sestavě
pět slávistů – Jan Suchopárek, Karel
Poborský, Radek Bejbl, Patrik Berger
a Pavel Kuka – a v závěru mače vy-

běhl na trávník šestý, Vladimír Šmicer.
V jednom utkání v turnaji nastoupil
také Pavel Novotný. A ve čtyřech Luboš Kubík, který se hned po mistrovství vrátil do Edenu, kde působil už
v letech 1982 až 1988.
O roli slávistů na šampionátu svědčí
i skutečnost, že ze šesti gólů českého
týmu ze hry nastřílelo patero slávistů
pěkně po jednom pět: Italům (2:1)
Bejbl, Rusům (3:3) Suchopárek, Kuka
a Šmicer, Portugalcům (1:0) Poborský
a ve finále Němcům (1:2) z penalty
Berger. Semifinálové klání s Francií
skončilo 0:0, na stoprocentně úspěšném penaltovém rozstřelu (6:5) se podíleli Kubík, Berger, Poborský a Kuka.

NA EVROPSKÉ POHÁROVÉ SCÉNĚ
Jako vicemistr předchozího ročníku
ligy se Slavia kvalifikovala do Poháru
UEFA. Už v předkole v srpnu 1995
v něm nejprve vyřadila rakouský
Sturm Graz – na jeho domácí půdě
zvítězila 1:0, zápas v Edenu skončil
1:1.
V podobném gardu přehrála v září
silně favorizovaný německý SC Fre-

byli v čele soutěže. Ta se však na
jaře nedohrávala, aby se okamžitě
mohlo přejít na sovětský systém
jaro – podzim. Po únoru 1947 se
klub netěšil přízni totalitní moci
a byl soustavně a záměrně oslabován a poškozován. V letech 1951,
1961 a 1963 třikrát sestoupil, v posledním případě na dva roky. Jen
díky obětavému úsilí příznivců z řad
umělců se tehdy podařilo vrátit tým
do elitní soutěže.

TITUL ZTRACENÝ V POSLEDNÍM KOLE
Po návratu do I. ligy v sezoně
1965–66 se Slavia nečekaně rychle
zařadila zpět mezi její lídry. Před závěrečným kolem měla stejně bodů se
Spartou a byla nejvážnějším kandidátem prvenství. Obě „S“ však své zápasy s přispěním rozhodčích prohrála
– rudí v Košicích, červenobílí doma
s bratislavským Interem. Ligu vyhrála
Dukla, která předtím po celý rok ani
jednou nebyla v čele soutěže…

Vladimír Šmicer patřil k hráčům Slavie, kteří roku 1996 nastoupili
v londýnském finále mistrovství Evropy proti Německu.

iburg, třetí v Bundeslize. V prvním
utkání nad ním po sebevědomém výkonu vyhrála před jeho fanoušky 2:1,
v pražské odvetě jí stačila bezgólová
plichta.
V říjnu ji nezastavilo ani Lugano. Tentokrát naplno bodovala v obou střetnutích, ve Švýcarsku 2:1 a doma 1:0.
V listopadovém měření sil s francouzským RC Lens skončil pražský souboj
i odveta na hřišti soupeře bez vítěze
a bez branek. Proto se tam prodlužovalo a gól Poborského v 95. minutě
poslal Pražany do čtvrtfinále. Ligoví
mistři ze Sparty (do PMEZ nebyli zařazeni pro nízký bodový koeficient
českých klubů) až doposud postupovali Pohárem UEFA bok po boku se
svým dávným rivalem, ale teď ztroskotali na italském AC Milan.
Tím víc skvělé tažení sešívaných
elektrizovalo fanoušky v celé zemi
bez ohledu na sympatie k tomu či
onomu kubu. A slávisté se v březnovém čtvrtfinále nezalekli ani
italského AS Roma. Také v tomto
souboji se prodlužovalo – po shodném vítězství hostitelů 2:0 v Praze

i v Římě se nastavovalo tentokrát
ve Věčném městě. A bylo to drama!
Italové v 99. minutě přidali třetí gól
a už se cítili být na koni, ale ve 112.
minutě se hrdinou dne i celé té slávistické spanilé jízdy stal Jiří Vávra,
jehož ne právě dělová rána pronikla
do italské sítě!
V dubnovém semifinále postavil los
slávisty proti sedmému týmu francouzské ligy Girondins Bordeaux. Byl
to ještě těžší soupeř, než očekávali
i na slovo vzatí odborníci. V Praze
(tentokrát na Strahově) vyhrál 1:0
a doma ten výsledek vzal přes kopírák. I Girondins mohli být za lepších okolností k poražení. Ale špičkoví
hráči z Edenu už byli přetažení. Rozmary zimy, která toho roku ne a ne
ustoupit, způsobily odklady a nakupení termínů v lize, nadto byla nemalá část týmu angažovaná ve státní
reprezentaci.
Ale je snad postup až do semifinále
prestižní kontinentální soutěže neúspěchem? I díky němu patří sezona
1995–96 v celé bohaté historii Slavie
k nejslavnějším.
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DÍVČÍ FOTBALOVÁ RADOST
I MENŠÍ KLUB, JAKO JE SLAVOJ PODOLÍ, MŮŽE ZALOŽIT A ROZVÍJET RYZE DÍVČÍ TÝMY
Zatím je to sice pořád spíše sporadické, nicméně i tak jde o důkaz, že
se vnímání ženského fotbalu v tuzemsku výrazně mění. A že i oddíl
„venkovského“ rodinného ražení, jakým AFK Slavoj Podolí je, může
vytvořit ryze DÍVČÍ DRUŽSTVA a vychovat je pro zdejší velkokluby.
Stačí jen mít odvahu, zapálení a občas i zbourat předsudky.
Začalo to před třemi lety. V Podolí už
totiž léta pořádají ve školách a školkách oblíbené fotbalové kroužky, do
kterých se rády hlásily i dívky. Začínaly – jak bývá zvykem – hrát společně s kluky, jenže kolem osmého,
devátého roku pravidelně přicházel
výrazný zlom. „Najednou jsou kluci
rychlejší, agresivnější a dívky v týmech zůstávají osamocené. Fotbal je
sice baví, jenže trenéři je kvůli výkonnosti trošku upozaďují. Ony pak často
nemají kde hrát. A to byly věci, které

mě motivovaly, abychom ve Slavoji založili čistě dívčí oddíl,“ vysvětluje trenér Michal Skružný.
Vedení klubu tím zprvu zaskočil, nicméně dostal volnou ruku a dnes se
už dívčí složka bere za pevnou součást. A tak i další mládežničtí trenéři
Slavoje plní roli „skautů“ a dávají
Skružnému tipy na šikovná děvčata,
která se objevují ve školních družstvech. On zase jindy oslovuje rodiče
dívek, která vídává hrávat na venkovních pláccích. A vnímá, že se obecně

O výsledky dívkám v Podolí primárně nejde...
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mění pohled na dívčí fotbal: Ano,
sice máme pořád daleko k americkému pojetí, kde je „soccer“ jedním
z nejoblíbenějších holčičích sportů,
ale zároveň už to taky v Česku není
okrajová záležitost.
„Vážím si toho, že máme holky z ulice,
které k nám přišly různými cestami,“
říká.

JAK PROPADNOUT FOTBALU
Občas je ale přece jen nutné překonat
předsudky, ostych. Když Jana Holčáková poprvé uslyšela, že by její dcera
měla hrát fotbal, řekla rázné NE. Jednak fotbal nesnášela, nechápala, že
na něj manžel může pořád koukat
v televizi, hrát ho. A za druhé měla
strach. „Bála jsem se, že dcera bude

okopaná, zničená. Že to není nic pro
ni, pro holky.“
Nakonec se nechala od kouče Skružného přesvědčit k nezávazné zkoušce,
a když viděla, jak je dcera z tréninku
nadšená, že to tam zdaleka není jen
o kopání do míče, ale o celkovém
sportovním rozvoji, tak postupně podlehla fotbalovému kouzlu i ona. A tak
je teď jednou z duší týmu, fotografkou i věrnou fanynkou, zatímco manžel Jindřich se pro změnu stal asistentem trenéra.
„Náš oddíl je hodně o vazbě rodičů
a holek. Není to obyčejný anonymní
kroužek, kam dovezete dítě, hodinu čekáte a pak jedete domů. My zápasy žijeme společně. Pořádáme soustředění,
vánoční večírky, oslavy. Klub bereme

... ale radost z úspěchu mají vždy velkou.
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Rodinný přístup nade vše, tak to na Praze 4 funguje.

jako jednu velkou rodinu,“ popisuje
Jindřich Holčák.
Je to i proto, jakou filozofii od počátku trenér Skružný nastavil. Fotbal
v jeho podání není o výsledcích, ale
o radosti, všeobecném rozvoji, kamarádství, smyslu pro fair play. „Říkám rodičům, že kdybych chtěl vyhrávat, jsem u kluků. A oni to chápou. Pro
nás jsou výhry pořád výjimečné, takže
si každého vítězství nesmírně vážíme.
Nicméně rodiče i holky vědí, že nemají
koukat na sílu soupeře, ale aby viděly
svůj vlastní herní posun. To je smysl
naší práce.“

SOUBOJE S CHLAPCI
Z čistě sportovního hlediska to mají
děvčata z Podolí těžké. Neorganizuje

se ryze holčičí soutěž, a tak podle
regulí mohou hrát s o rok mladšími
chlapci. Nicméně pokud ti pocházejí
z dobře připraveného klubu, mají jednoznačně navrch.

Stejně tak jsou o kus dál ve velkoklubech, jako je Slavia, Sparta, a tak se
Slavoj snaží hrát především přáteláky se srovnatelnými dívčími kluby
z okolí. Zároveň si ale Slavoj uvě-

AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA
Rok založení:
klub vznikl spojením Slavoje Praha (1909) a A.F.K. Podolí (1912)
Současnost:
A-tým působí v Pražská teplárenská přeboru mužů
Počet týmů:
Dva mužské (A a B-tým), starší žáci U15 a U14, mladší žáci U13
a U12, starší přípravka U11 a dva týmy U10, mladší přípravka U9
a dva týmy U8, předpřípravka U7 a dívky (U10 a dívčí školička U6)

Podle regulí mohou nastupovat dívky proti o rok mladším chlapcům.

domuje limity menšího klubu, a tak
nebrání šikovným hráčkám v rozletu. Naopak už trio odchovankyň
nedávno přestoupilo do Slavie, aby
svůj fotbalový sen rozvíjelo ve vyšších patrech.
„My jsme na ty holky hrdí. Je to pro
nás odměna, že je umíme připravit a že
je o ně zájem v lepších klubech. Když
už hráčce nemáme co dát, nechceme
ji brzdit,“ říká Skružný a sní o tom, že
do pár let vybuduje Slavoj silnou dívčí
strukturu.
Už teď ale může být Podolí vzorem
ostatním menším klubům z Prahy
a okolí, že se i u nich nemusí fotbal
točit jen kolem chlapeckých mužstev a že i dívky si zaslouží svůj
prostor.

Šikovné hráčky nechtějí v klubu brzdit a klidně je pustí za lepším.
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Kdo se stane vítězem
jubilejního 10. ročníku?
Více naleznete na

fotbalpraha.cz/projekty
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ĎÁBLICKÉ STOPY HORVÁTHŮ
N A O D K A Z S T R Ý C E M A R T I N A N AVA Z U J E D A L Š Í N O S I T E L S L AV N É H O P Ř Í J M E N Í L U K Á Š
V listopadu 2014 jsme vám v této rubrice představili tehdejšího
mládežnického trenéra Ďáblic a zároveň muzikanta a bratra vítěze
SuperStar z roku 2005 Martina Horvátha. Charismatický chlapík, který
si za Příbram zahrál i první ligu, bohužel na jaře 2016 tragicky zahynul
při autonehodě. Na jeho odkaz nejen v ďáblickém SK už nějaký ten
pátek navazuje jeho synovec LUKÁŠ HORVÁTH. A skromně působícímu
a přemýšlivému mladému muži, jenž je profesí učitel, se to daří.
Pochází z muzikantské rodiny, jeho
táta má už 30 let velkou kapelu
Horváth Band, v níž zpívá i Lukášova
máma. „S tátou v kapele hraju na kytaru a na piano, podle toho, na co je
potřeba. Občas s nimi i zpívám a momentálně dáváme něco dohromady
i se strejdou Vlastou, takže doufám, že
v budoucnu si zahraju i s ním,“ zmiňuje
zpěváka, jehož triumf ve druhé řadě
populární hudební soutěže si možná
někteří z vás ještě vybaví.

dorosteneckou ligu s o dva roky staršími
kluky. Potom si mě stáhl do divize Benešov a pak jsem šel do Táborska hrát
druhou ligu,“ sumíruje.
Následoval posun níž, štaci v Meteoru
vzal proto, že se chtěl primárně věnovat

studiím. A pak už zakotvil v Ďáblicích.
Určitou dobu ho prý mrzelo, že z kariéry,
která se rozvíjela více než slibně, nevyždímal víc. „Ale pochopil jsem, že kluci,
kteří se mnou hráli a někam to dotáhli,
třeba Krejčí nebo Kadeřábek, dávali fotbalu daleko víc než já,“ přemítá. „Já ho
bral tak, že ho mám rád a baví mě, ale
nedával jsem mu maximum. Ale když se
ohlédnu, tak myslím, že moje cesta byla
v pořádku a nemám si na co stěžovat.
Dopadlo to tak, jak mělo.“
Na hřišti je doma ve středu zálohy. Při
pohledu na jeho postavu je očividné, že

nepatří k bořičům, ale kreativcům.
Zdobí ho přehled, technika. „Dá se říct,
že hru mám založenou na držení míče.
Někdy možná až předržování,“ usmívá
se jedna z opor A-týmu Ďáblic, v nichž
působí už pátým rokem.
Za tu dobu stihl klub dokonale poznat
a srůst s ním. „Je dobře nastavený, jde
správným směrem. Vzdělává trenéry,
poskytuje jim licence i vybavení, skvěle
se stará o mládež, snaží se tu vystavět halu,“ vypočítává. „Podstatné je, že
pan předseda Michal Mošnička to má
v hlavě srovnané, ví, že je potřeba in-

ZA TRPIŠOVSKÝM
Kromě hudebních genů v sobě však
Lukáš Horváth už v dětství objevil i ty
fotbalové. „Celá naše rodina se točí kolem hudby, fotbal jsem měl vlastně jen
já a Martin,“ vypráví. Že talentu nepobral málo, je patrné i ze stručného
popisu jeho kariéry. „Začínal jsem ve
Voticích, kde jsem vyrůstal a kde dodnes žijí rodiče. V devíti letech jsem
šel do Benešova, odkud si mě vytáhla
Sparta. Za tu jsem hrál od jedenácti až
do osmnácti.“
Na Letné se poznal i s Jindřichem Trpišovským, který tam tehdy vedl mládež. A když se pak dnešní kouč Slavie
přesunul do Bohemians, Lukáše si vybral jako posilu. „Hrál jsem za Bohemku
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Lukáš Horváth v zápasové akci...

… a jako trenér.

CIVIL

Další z rodu Horváthů se snaží v Ďáblicích pokračovat v rozdělané práci.

vestovat do mládeže. To v mnoha klubech rozhodně není běžné,“ upozorňuje.

TOP VZOR
Studia už zmínil. A právě během vysokoškolských let, která strávil na VŠTVS
Palestra, v sobě objevil další geny. Trenérské. „Bylo mi nějakých jedenadvacet.
Potřeboval jsem mít do školy uznanou
praxi a trénování mě chytlo. Takže jsem
začal trénovat děti s Martinem,“ zmiňuje svého strýce.
Záhy pochopil, že práce s dětmi je
specifická. „Je zapotřebí spousty pedagogiky. Ale tím, že jsem měl možnost
sledovat strejdu a viděl jeho přirozený,
hezký přístup k dětem, jsem se do toho
dostal daleko snáz. Měl jsem v Martinovi opravdu top vzor práce s dětmi.“
Jako většina mládežnických trenérů se
i on posouvá se svým výběrem věkovými kategoriemi vzhůru. „Kluky jsem
měl od pěti let, teď už jsme v U-11.
Ale už bych se asi nechtěl vracet k těm
nejmenším prckům a k učení zavazování tkaniček. Těším se, že si vyzkouším mládežnický fotbal,“ přiznává muž,
který se trénování věnuje i ve fotbalové škole IFS.
Tu v roce 2011 zakládal právě Martin Horváth ve spolupráci s Michalem
Mošničkou. „Je to projekt nabízející individuální tréninky a k tomu fotbalové
kempy. Já jsem to v roce 2016 převzal
a vlastně jsem jen najel na to, co dělal strejda,“ prozrazuje. „Za ty roky se
IFS už dostala do povědomí a myslím,
že funguje dobře. I když se koná tady
v Ďáblicích, jezdí sem děti prakticky

z celé Prahy,“ těší ho a poukazuje, že
v IFS se snaží mládež vzdělávat nejen
pohybově, ale i lidsky. „A zpětná vazba
jak od dětí, které se k nám vracejí, tak
od rodičů je velice pozitivní. Což nás
pochopitelně těší.“

S MÍŠOU NA HŘIŠTI
K dětem a jejich vedení má blízko,
proto příliš nepřekvapuje, že profesně
je učitelem. „Tak nějak to k tomu směřovalo. Už na střední jsem věděl, že
bych chtěl zůstat u sportu a zároveň
se věnovat oboru s pedagogickým za-

měřením. Teď už čtvrtým rokem učím
na Základní škole Strossmayerovo
náměstí tělocvik. Měl jsem na prvním
stupni i angličtinu, tu už ale tenhle rok
mít nebudu,“ prozrazuje a podotýká,
že zvládá skloubit práci i tréninky.
„Padli jsme si do oka s ředitelem, vyšel
mi vstříc a udělal mi rozvrh tak, abych
stíhal fotbaly,“ vysvětluje.
Dnes už je Ďábličákem se vším všudy,
loni v květnu se totiž do čtvrti na severu Prahy nastěhoval. A to se svou
tehdejší přítelkyní Míšou, kterou letos
v srpnu pojal za manželku. „Ona je pů-

LUKÁŠ HORVÁTH
Věk: 27
Klub: SK Ďáblice
Post: střední záložník
vodem z Ďáblic a došlo k takové šťastné
náhodě, kdy jsme se potkali tady na hřišti, kde trénovala školičku.“
Lukáš Horváth netají, že se snaží
rozvíjet odkaz, který v klubu zanechal jeho strýc. „Všichni v Ďáblicích
na Martina rádi vzpomínají. Celou
tu myšlenku, jakým způsobem fotbal
s mládeží dělat, sem vlastně přinesl
on. Přece jen není všude standard se
k dětem chovat hezky, tak, aby na
prvním místě nebyl fotbal, ale ony. To
jsem vzal za své a snažím se v tom
pokračovat,“ přemítá a připomíná, že
v Ďáblicích se pravidelně koná i dětský turnaj věnovaný právě jeho strýci
Memoriál Martina Horvátha.
A vše nasvědčuje tomu, že nebude posledním nositelem známého příjmení,
který v Ďáblicích, obrazně i doslovně,
otiskne stopu. S chotí totiž čekají miminko. „Termín máme v březnu,“ prozrazuje a se šibalským úsměvem naznačuje, že v předběžném plánu mají
Horváthovi i další potomky.
INZERCE

Trénování se věnuje ve fotbalové škole IFS.
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FOCENO: NA DOMÁCÍM UTKÁNÍ TEMPA

AUTOR: PAVEL „VŠUDYBYL“ JIŘÍK ST.

MÁTE P R O GR AM ? A M Ů Ž EM E HO V IDĚT ?
ZA PÁR KORUN DOSTANETE NA TEMPU ZÁPASOVÝ PROGRAM. TO JE VĚC, BEZ KTERÉ SI NEDOVEDEME FOTBAL PŘED DÁVNÝMI LETY
PŘEDSTAVIT STEJNĚ JAKO PIVO A PÁREK K NĚMU ZA KLANDREM. JE HEZKÉ, KDYŽ TYTO TRADICE ALESPOŇ NĚKDE PŘETRVÁVAJÍ.

ATRAKTIVNÍ

WEB PFS

Aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní
archiv Speciálu najdete na internetových stránkách

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

