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Příloha 6 – Přepis rozhovoru 

1. Jak dlouho se věnujete trenérské činnosti a v jakých kategoriích a klubech jste dosud na 

Vysočině působil? 

„Od roku 2002 a začínal jsem v okresním přeboru v Čechtíně, tam jsme postoupili do 1.B třídy, 

pak přešel do krajského přeboru v Hartvíkovicích. Tam jsme po dvou letech postoupili jsem do 

divize. Pak jsem trénoval v Třebíči u dospělých a taky u staršího dorostu 2. nejvyšší ligu. Potom 

jsem trénoval dorostence v Náměšti nad Oslavou, a to byl krajský přebor a 1.A třída. Pak jsem 

šel do Jaroměřic do mužské kategorie krajského přeboru. Teď se věnuji mládeži v Náměšti.“ 

2. V čem se liší trénink mládeže na různých úrovních soutěže? 

„Tím, že se s těmi nejmenšími hráči pracuje lépe v těch větších klubech, jsou tam třeba 

kvalitnější trenéři, jsou tam častěji tréninky, jsou tam jiné možnosti, takže ti kluci jsou pak na 

tom úplně jinak v těch starších kategoriích než hráči z malých klubů. I když vlastně není to 

dogma, protože když jsme teď hráli přátelské utkání v Náměšti proti dorostencům HFK Třebíč, 

tak ty rozdíly mezi hráči byly minimální, i když na druhou stranu záleží na tom, jak ti kluci na 

sobě chtějí pracovat.“ 

3. Jakou máte trenérskou licenci a jakou licenci mají ostatní trenéři v klubu a jak jste na 

tom v porovnání s ostatními kluby? 

„Já mám „béčko“ a potom většina kolegů v klubu má „céčko“. Jsou tady dva trenéři u 

přípravek, kteří nemají žádnou licenci. Sice jsme je přihlásili na licenci, ale ani jeden se jí 

nezúčastnil.  Je to stejný jak u hráčů, pokud na sobě trenér nechce pracovat, tak to vyjde 

nastejno. 

V ostatních klubech je to dost podobné. Vím, že teda někteří trenéři v HFK Třebíč mají vyšší 

licence a samozřejmě v Jihlavě, a potom ve Fotbalové škole Třebíč si na tom zakládají. Tam si 

ty trenéry i vychovávají. Takže je potřeba sehnat trenéry, kteří jsou ochotni na sobě pracovat.“ 

4. Máte dostatek hráčů? Kolik kluků chodí trénovat? Nevíte, jak jsou na tom ostatní kluby? 

„Tak co se týká Náměště, tak tady je to solidní, co se týká třeba žáků, tak když mám v kádru 12 

hráčů, tak jich 12 chodí. U toho dorostu je to trošku slabší, ale i tam záleží většinou na tom 

trenérovi. Co se týká porovnání ohledně těch jiných klubů, tak zase záleží na velikosti toho 

klubu i jakou soutěž hrají a jaké nároky jsou tam na ně kladeny. To znamená, že když to vezmu 

zase zpátky k Třebíči, tak je tam více tréninkových prostor, jsou tam trenéři, kteří jsou ochotni 



se tomu věnovat i v čase, kdy „normální“ lidi jsou třeba v práci, takže to je složitější. Tréninky 

jsou tam častěji a jsou kvalitnější, protože je tam více hráčů.“ 

5. Máte dostatek trenérů? Případně, v jaké kategorii vám chybí asistenti?  

„V každé! V každé kategorii chybí alespoň jeden trenér. Když mám například v přípravce 15 

kluků a jsem na to sám, tak už je to problém. Tam by bylo potřeba asistenta, který by si vzal 

jednu půlku hráčů, aby se pracovalo ve skupinách efektivněji.“ 

6. Jak vypadá přibližně struktura vaší tréninkové jednotky? Kolik jich máte v jednom 

mikrocyklu a jak moc dopředu si je plánujete? 

„V zimní přípravě jsme neměli prostory, tak jsme se zaměřovali s žáky na práci s balonem. 

Bohužel nevidím výsledky. Nyní většinou budeme reagovat na mistrovské utkání, podle toho se 

chystá tréninková jednotka. 

Jinak, co se týká té struktury, tak je klasicky zahřejeme, jakoukoliv pohybovou hrou, pak se do 

nich snažíme „vtlouct“ strečink, protože jsme s hrůzou zjistili, že polovina hráčů si nedosáhne 

na špičky, takže snažíme se celkem pravidelně praktikovat ten strečink. No a potom se věnujeme 

střelbě, ale vzhledem k tomu, že přes zimu jsme měli tréninky jen jednou týdně, tak se ještě 

snažíme dohnat narychlo nějakou fyzickou kondici do sezony, takže hrajeme různé „stavěčky“. 

Teď budou tréninky 3x týdně. Jinak se připravuju na každý zvlášť, to už tak vím, kolik zhruba 

přijde dětí, i když díky tomu, že už trénuji takhle dlouho, tak to mám nachystané, takže většinou 

„jedu“ podle těch dřívějších tréninkových jednotek.“ 

7. Které kluby podle vás pracují kvalitně s mládeží a v čem se liší jejich trénink, přístup, 

metody? 

„No, tady když vezmu okolí Třebíče, tak je to HFK a Fotbalová škola Třebíč. Liší se to 

samozřejmě lidmi, kteří se tomu věnují a snaží se strhnout i ty ostatní. Ve FOŠCE (Fotbalová 

škola Třebíč) je to dlouho dělané na profesionální úrovni a podle toho to taky vypadá. 

Minimálně 3 lidi se tam tím živí, což my v Náměšti si nemůžeme dovolit. Pak samozřejmě 

fotbalová akademie Vysočiny Jihlavy, která hraje nejvyšší soutěž. Tam je dost mladých trenérů, 

které to baví.“  

8. V jaké kategorii by se měl trenér věnovat kompenzačním cvičením? 

„No to je dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že u těch mladších a starších žáků jsme zjistili, že 

jsou nepohybliví, tak čím dříve, tím lépe. Mě učili, že u malých dětí se kompenzační cvičení 

dělat nemusí, že jsou pohybliví sami od sebe. Bohužel to už neplatí, takže co nejdřív.“ 



9. Jak probíhá práce s talentovanými hráči? 

„Většinou to probíhá tak, že když ten kluk je opravdu šikovný a ví se o něm, to se zjistí velmi 

brzo, tak větší kluby okamžitě reagují a snaží se toho kluka „přetáhnout“ do jejich klubu. Tady 

na Vysočině ti nejlepší směřují do Jihlavy. Jednou za čas mají talentovaní kluci z různých klubů 

sraz v Jihlavě, kde absolvují celodenní program a potom zase jedou zpátky do svých klubů. Tam 

potom záleží taky hodně na rodičích, jestli jsou ochotní toho hráče vozit a věnovat tomu ten čas, 

protože je to náročné.“ 

10. Jak jste na tom s technickým a materiálním zázemím v porovnání s ostatními kluby? 

„Co se týká Náměště, tak bychom potřebovali hřiště s umělou trávou, to je jedna věc. 

Travnatých ploch máme dost a kvalitních, ale obrovský problém je tady ta „umělka“ nebo 

tělocvična, protože tady v těch školách jsou malé tělocvičny. Takže přes zimu ten trénink ztrácí 

na kvalitě. Jinak s ostatními věcmi tady není problém.“ 

11. Znáte se s rodiči hráčů a jak s nimi komunikujete? 

„Tím, že jsem u mladší přípravky, tak se s rodiči vidím každý trénink, protože ty děti vozí. Někdy 

se toho tréninku i zúčastní, kdy některý rodič pomůže, takže v tomhle směru u mladší přípravky 

není problém. Jde to tak hladce nejspíš tím, že s nimi hodně komunikuji. Když se něco děje, 

hned to dávám na stránky. Ale třeba někteří trenéři nemají ani čísla na rodiče a na ty děti, to 

mně se zatím nestalo. Je to o lidech, o komunikaci a taky o tom jakou ty rodiče utvoří mezi 

sebou partu.“ 

12. Jak se hráči chovají na tréninku a jak reagujete, když neposlouchají, nesoustředí se? 

„U žáků se občas něco naskytne, ale díky tomu že tam jsou starší kluci, tak už vnímají, reagují, 

jsou schopni udržet pozornost. Takže tam problém není. Ti kluci, pokud se s nimi komunikuje 

normálně a vytváří se nějaká atmosféra na tréninku, tak se občas ti kluci zasmějí, pobaví. Co 

se týká u té mladší přípravky, tak někdy je to složité a díky tomu, že přijde 12 dětí, tak jeden 

člověk je málo. Ta pozornost se vrátí, až když se hraje fotbal. Pokud se něco nacvičuje – kličky, 

slalom, střelba, cokoliv, tak ty děti stojí, než se to rozproudí a než to pochopí. Při nekázni nebo 

při špatném provedení cvičení přerušovaně začnu pískat a oni pochopí, že je něco špatně.“ 

13. Jak se liší hodnocení hráčů v různých kategoriích?  

„U nejmladší kategorie se musí hodnotit hráče okamžitě. Oni někdy sami přiběhnou a ptají se, 

jestli dnes hráli dobře. U těch žáků to ještě jde ihned po zápase. Ne zbytečně kritizovat, ale říct 

si, co bylo špatně a co dobře, aby si to zapamatovali a zareagovali na tu situaci. Co se týká 



dorostu, tak tam bych už to hodnocení po zápase nedělal. Tam pracují emoce a je potřeba to 

nechat až na další trénink.“ 

14. Je fair play hlavním kritériem výchovy a jak konkrétně směřujete hráče k takovému 

chování? 

„Tak co se týká dorostu, tam se mi osvědčilo hodně soutěžení, aby ty kluci byli v neustálým 

kontaktu. Kolikrát to ty kluky i baví, takže tam když je faul nebo něco, tak reagují. Oni se ti kluci 

ozvou i sami, když třeba zahrají rukou. Takže oni už to vyžadují sami. U těch žáků, tam je 

potřeba už kolikrát tady na ty zákeřný věci reagovat ihned a co se týká těch nejmladších, tak 

tam jde spíš o neohrabanost než o úmysl. Trenér musí upozornit, že takhle ne, tohle se nedělá. 

Můžeme k tomu vést, ale třeba na těch turnajích, že samo to dítě řekne, to jsem tam kopl já do 

toho autu, to je na něm. Ale moji kluci s tím na tréninku nemají problém a klidně se přiznají.“ 

15. Jaké máte výchovné cíle? 

„Přivést děti k fotbalu, naučit je hlavně pravidelnosti, tréninkovým a zápasovým zvyklostem a 

snažit se najít takové tréninkové formy, aby se rády a s chutí vracely. Pak učit fotbal a vše, co 

k němu patří. Tohle je zvlášť u malých klubů důležité.“ 

V přepisu rozhovoru byla použita v uvozovkách přímá řeč trenéra Saláka. 

 


