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ROZHOVOR

Jistě to znáte i vy. 
O víkendu si pustíte 
elitní fotbal v Anglii, pak 
přepnete na českou ligu 
a najednou si myslíte, 
že jste ve zpomaleném 
fi lmu. Proč tomu tak je? 
„Protože jsme zaspali 
dobu,“ říká VÁCLAV UZLÍK, 
datový analytik, který umí 
obrovský rychlostní rozdíl 
mezi oběma světy popsat 
přesnými čísly.
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RYCHLOST 

BRÁNA
DO ANGLIE? 
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V�ystudoval politickou ekono-
mii na  Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy, ale zví-

tězila u  něj fotbalová vášeň. Jako hráč 
to dotáhl do  áčka pražské Dukly. Nyní 
se na oblíbenou hru dívá coby analytik. 
Pracuje ve  společnosti, která pomocí 
GPS systému měří data v  různých ze-
mích. Václav Uzlík tedy může porovná-
vat nikoli na  základě dojmů a  pocitů, 
ale objektivních dat.
Je česká liga v mezinárodním zrcadle 
dostatečně rychlá?
„Není. Česká liga má problém. Sklad-
ba kádru většině mužstev neumožňuje 
hrát rychlý fotbal. Mají v sestavách hrá-
če, kteří nejsou rychlostně vybavení. 
Jsou pro současný fotbal pomalí.“
O kolik zaostávají za světem?
„Než na to odpovím, je třeba předeslat, 
že objektivně porovnávat můžete jedině 
tehdy, pokud máte k dispozici relevant-
ní data. Jinak je to zavádějící. Systémů, 
kterými se měří výkony hráčů, je totiž 
několik a  z  každého padají jiná data, 
protože jsou jinak nastavené a  jinak 
přesné. Proto porovnávat hodnoty na-
měřené různými systémy je neobjektiv-
ní. Z  dat pořízených naším systémem 
ale mohu porovnat hráče v  české lize 
s těmi v Premier League.“
Pojďme do toho.
„Rychlost 30 km/h je v Premier League 
brána v podstatě jako vstupní brána. Po-
kud fotbalista není alespoň mírně nad 
touto hranicí, nemá šanci na  angažmá 
v klubech anglické nejvyšší soutěže. A to 
ještě jen u  některých postů, které jsou 
milosrdnější k rychlostním parametrům, 
třeba pozice šestky a  osmičky. Výjimek 
typu Harry Kane s rychlostí 29 km/hod 
rychle ubývá. A pokud se hra bude vyví-
jet stejným směrem jako posledních pat-
náct let, za rok, za dva, už bude vstupní 
brána do  Premier League na  úrovni 31 
km/h a  výše. Ostatně týmové průměry 
anglických prvoligových mužstev jsou 
na této hranici většinou už dnes.“

Jak je tomu u nás?
„Českou ligu hraje velká skupina hrá-
čů s  maximální rychlostí kolem 28-29 
km/h. Logicky tedy česká mužstva ne-
mohou hrát tak rychlý fotbal, jak mo-
derní trendy vyžadují.“
To jsou hodně rozevřené nůžky.
„A  to ještě nemluvíme o  skupině top 
hráčů, která má v Premier League ma-
ximální rychlost přes 35 km/h. Když 
se kouknete na  seznam 25 nejrychlej-
ších hráčů v anglické elitní soutěži, 18 
z  nich jsou hvězdy světového formátu. 
Z toho se dá snadno odvodit, že samot-
ná rychlost nemůže zaručit, že z hráče 
bude hvězda. Ale obráceně to platí té-
měř stoprocentně: v současném fotbale 
nemůžete být top hvězda, pokud nemá-
te rychlost.“
Už jste naznačil, že nároky na jednot-
livé posty se liší. Jak konkrétně?
„V  Premier League jsou požadavky 
na  každý post specifi kované. Napří-
klad hrotový útočník, který nedosahuje 
32-33 km/h, je jen těžko konkurence-
schopný. Rozdíly mezi jednotlivými po-
sty jsou v četnosti sprintů i v jejich dél-
ce. Defenzivní záložník si vystačí s 250 
metry ve  sprintu za  zápas. Ve  stejném 
zápase stráví křídlo ve  sprintu téměř 
kilometr. To znamená čtyřnásobek. Ale 
zatímco střední záložník bude sprin-
tovat s průměrnou délkou tři čtyři me-
try, křídlo podstoupí častěji dvacetime-
trové sprinty.“
Jak tomu je v Česku?
„V české lize nadprůměrné křídlo nabě-
há za utkání kolem 400 metrů ve sprin-
tu. Ale běžně měříme i  250 až 300 
metrů. To je 2-4x méně, než nasbírají 
kolegové v Premier League. Kdybychom 
tento poměr aplikovali na celé mužstvo, 
tak počítejte se mnou. Průměrná metráž 
ve sprintu je v Premier League v součas-
nosti těsně pod 500 metrů. V české lize 
nemáme dostatek dat, ale průměr bych 
odhadoval kolem 300 metrů. Při prů-
měrné délce sprintu kolem 6 metrů to 

znamená 83 sprintových akcí pro hráče 
v  Premier League vs. 50 sprintových 
akcí pro hráče v  naší lize. Jestliže roz-
díl 33 sprintů vynásobíme počtem hrá-
čů na hřišti, tedy 20x, dojdeme k číslu 
660! To je rozdíl v  počtu sprintových 
akcí za  jeden zápas, které vidí divák 
v  Premier League a  divák české ligy. 
A zatímco u nás se většina sprintů ode-
hrává v rozmezí 24-28 km/h, v Premier 
League je to mezi 26-30 km/h.“
Takže ve fi nále jsou to pro diváka dva 
odlišné sporty.
„Česká liga je běhavá soutěž. V  celko-
vé metráži se téměř neliší od  Premier 
League. Naopak často je průměrná 
uběhnutá vzdálenost na jednoho hráče 
v utkání vyšší než v Anglii. Zásadní roz-
díl je ve struktuře běžecké zátěže.“
Přibylo metráže ve sprintu.
„Rozsáhlá studie The Evolution of Phy-
sical and Technical Performance Para-
meters in the English Premier  League 
popisuje detailně vývoj některých fyzic-
kých a technických požadavků na hráče 
v  letech 2006-2013. Celková vzdále-
nost uběhnutá hráčem se v  průběhu 
sedmi sezon téměř nezměnila. V sezoně 
2006/07 byla 10 679, o deset let pozdě-
ji 10 881. To je nárůst o dvě procenta. 
Vzdálenost uběhnutá ve  vysoké inten-
zitě, tedy v  rychlosti 19,8-25,1 km/h, 
zaznamenala nárůst 30 procent a počet 
akcí hráče v této hladině vzrostl dokon-
ce o  50 procent. Vzdálenost absolvo-
vaná ve  sprintu, tedy v  rychlosti 25,1 
km/hod a  více, vzrostla o  35 procent, 
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VÁCLAV 
UZLÍK
VĚK: 46

PROFESE: GPS-analytik 
společnosti Catapult, 
manažer pro rozvoj hráčů 
společnosti Sport Invest

VZDĚLÁNÍ: ekonomie 
na Filozofi cké fakultě 
UK Praha, trenér UEFA 
A licence, Barca Universitas 
- Certifi cate in Workload 
and Injury in Team Sports 
(2019), Certifi cate in 
Workload Management in 
Football (2018)

PŮSOBNOST: 
spolupracuje se 17 
kluby 1. a 2. ligy v Česku, 
na Slovensku a v Bělorusku, 
a také se vzdělávacím 
úsekem  FAČR
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z 232 m na 350 m. Počet akcí ve sprin-
tu dokonce zaznamenal nárůst ohrom-
ných 84 procent!“
V Anglii se podle toho zařídili.
„Největší mládežnické akademie se 
vyznačují tím, že mají jasně stanove-
nou fi lozofi i a metodiku. Ta mimo jiné 
obsahuje přesný profi l hráčů prvního 
mužstva na jednotlivých postech. S pře-
hledně defi novanými atletickými po-
žadavky. Akademie se snaží generovat 
hráče, kteří odpovídají tomuto profi lu. 
V rámci toho jsou dané i schody, kde má 
být hráč v sedmnácti, v osmnácti, v de-
vatenácti. Když nestíhá na  tyhle scho-
dy vystoupat, hledá se chyba. Jestli je 
v tréninku, ve zdravotním zabezpečení, 
na straně hráče nebo jinde. Takže sledu-
jí vývoj, protože mají daný vždy začátek 
a  cíl. Pokud tohle není, nejste schopní 
kontrolovat proces. Jestli probíhá dob-
ře nebo špatně, rychle nebo pomalu. 
Zdá se mně, že u  nás často trénujeme 
hráče stále stejně, i když se nezlepšuje. 
Stále věříme tomu, že se hráči nakonec 
z  nějakého neznámého důvodu skoko-
vě zlepší a budou z nich super fotbalisti. 
Bohužel to úplně nefunguje.“
Pak si divák, který přepne o víkendu 
z Premier League na Fortuna:ligu, 
připadá jak ve zpomaleném fi lmu.
„Na druhou stranu je to v Premier Lea-
gue vykoupené. Hráči na ostrovech více 
sprintují, ale také podstatně více chodí 
než v české lize. Když to hodně přeže-
nu – dnešní špičkový fotbalista v  Pre-
mier League buď stojí, nebo sprintuje. 

V české lize hráč běží a občas se pokusí 
zrychlit a občas trochu zpomalit.“
Raheem Sterling udělá padesátimet-
rový sprint v 90. minutě a nechytnou 
ho křeče. Kdežto v české lize hráče 
po kratším sprintu v 70. minutě od-
nášejí kvůli křečím na nosítkách ze 
hřiště.
„Ale kdybychom to měřili skutečnou 
zátěží hráče, tak se tomu českému není 
co divit. Často vydá během zápasu více 
energie než fotbalisté v  Premier Lea-
gue. Protože zkrátka struktura pohybu 
je diametrálně odlišná.“
Co všechno se dá dneska u hráčů 
změřit?
„Pokud mluvíme konkrétně o  našem 
systému, změří tolik věcí, že to nejsem 
schopen v tomto rozhovoru ani vysvět-
lit. Čipy jsou tak dokonalé, že každou 

vteřinu získávají zhruba 250 údajů 
o  hráči. V  praxi to funguje tak, že čip 
veškeré informace uloží a  analytik si 
vybírá ty, které jsou pro něj důležité. 
Třeba u  každé tréninkové jednotky se 
sledují jiné věci. Když dělám malé hry 
a  trénink je postavený pro rozvoj ak-
celeračních schopností, zajímají mě 
akceleračně a  deceleračně-dynamické 
ukazetele. Jiné to bude u  střelby, hry 
box to box nebo u tréninku zaměřeného 
na rozvoj rychlosti.“
Teď jsme v Česku v tomhle směru 
kde?
„Jsme někde kolem bodu nula. Přichá-
zí probuzení. Je relativně dost klubů, 
které pochopily, že cesta jinudy nevede. 
Teď nás čeká druhá fáze. Data začneme 
měřit a budeme se učit s nimi pracovat. 
Musí vzniknout nová profese, kterou 
český fotbal zatím nezná – sportovní 
analytik. Ti budou v klubech shromaž-
ďovat a vyhodnocovat data. Analyzovat 
hráčský vývoj. Analyzovat požadavky 
prvního mužstva, analyzovat požadav-
ky na  různé posty v  různých herních 
systémech… Takže vznikne player load 
managment“
Jak dlouho to bude trvat?
„V  Anglii proces probíhá intenzivně 
posledních patnáct let a  zdaleka není 
ukončen. Netroufám si říct, jak dlouho 
to může trvat u  nás. FAČR už určitým 
způsobem zareagoval ve  vzdělávání 
kondičních koučů, ve  vzdělávání tre-
nérů. Reaguje Fakulta tělesné výchovy 
a sportu v Praze, takže to v podstatě za-
číná žít. Ale za jak dlouho bude běžné, 
že všechny profesionální kluby v Česku 
a  všechny profesionální akademie bu-
dou umět řídit tréninkový proces a zá-
těž hráčů? Když to půjde hodně dobře, 
tak za tři roky?“
Už slyším námitku: Nemáme na to 
peníze.
„To je skoro až úsměvné. Samozřejmě 
vím, že nejsme Premier League ani bun-
desliga, ale téměř profesionální systém 
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na jedno mužstvo se dá pořídit za část-
ku pohybující se kolem 15 tisíc eur, což 
je zhruba 390 tisíc korun. Takže jeden 
měsíční plat jednoho hráče v největších 
českých klubech.  Top produkty stojí 
do dvou milionů korun včetně zaškole-
ní personálu. To je jeden malý přestup 
z druhé ligy do první.“

Jak je náročné změřit hráče?
„Není to vůbec náročné. Hráč si před 
tréninkem vezme podprsenku, ve  kte-
ré je čip. Po tréninku ji sundá a vrátí ji 
na věšák.“

Česká námitka číslo dvě: Nemáme 
rychlé hráče, protože nejsme jižan-
ský národ, ale knedlíkový.
„Podle dat, která naše fi rma nasbíra-
la za  poslední roky, to není pravda. Je 
pravda, že nemáme dostatek hráčů top 
rychlostní kategorie, tedy hráče nad 
34 km/h. Těch je minimum. V  tomhle 

případě asi hraje genetika nějakou roli. 
Nicméně hráčů v  rozmezí 32-33 km/h 
je napříč žákovskými a dorosteneckými 
týmy dost. A po celé republice. Bohužel, 
jejich rychlostní předpoklady nerozvíjí-

me. Nebereme rychlost jako něco výji-
mečného a nepracujeme s ní.“
Jak je to možné?
„Složitá otázka. Je za  tím asi mno-
ho důvodů. První, který mě napadá, 
když porovnám přípravu anglických 
a  českých dorosteneckých mužstev, 
je odlišná struktura zátěže. V  Anglii 
hráči trénují do  patnácti let míň než 
u nás. Běžně i ve velkých klubech. Ale 
od patnácti následují postupné výkon-
nostní schody. To znamená, že každý 
následný rok je z  hlediska tréninkové 
zátěže a  intenzity blíže k  profesionál-
nímu fotbalu. U  nás, na  základě dat, 
která máme shromážděna, je zátěž 
v podstatě téměř konstantní od čtrnác-
ti let, kdy hráči vstupují do  akademií, 
až do devatenácti.  Dochází jen k drob-
ným změnám. Naši hráči jsou také vět-
šinou plně konkurenceschopní do  16-
17 let. Vlak nám ujíždí mezi 17-20 lety 
hráče.“
Nedělá český fotbal chybu už při vý-
běrů kluků?
„Dívám-li se na výběr hráčů do akade-
mií i  do  dorosteneckých reprezenta-
cí, zdá se mi, že aspekt rychlosti často 
opomíjíme. Přitom kdyby do  systému 
vstupovali rychlostně vybavení hráči, 
následné problémy by často odpadly. 
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Ale opět je to o nedostatku dat a infor-
mací pro trenéry.“
Čímž ve fi nále celý český fotbal při-
chází o peníze.
„Do top zahraničních lig nikdo nekoupí 
pomalého fotbalistu. V Česku se naopak 
stále ještě velmi dobře obchodují i  po-
malí hráči.“
Takže při výběru dětí radši vzít rychlé 
kluky, které, když to přeženu, bude 
fackovat míč, než ty, které míč po-
slouchá, ale jsou pomalí?
„Pokud pozvete zahraničního skauta, 
ať se jde podívat na  kluka s  fantas-
tickou levačkou, obrovským herním 

přehledem, ale pohybově pomalého, 
zpravidla po  deseti minutách je skau-
tování ukončeno. Uzná jeho kvalitní 
levačku a přehled, ovšem řekne: Mož-
ná se někde jinde uplatní, ale u nás ne. 
Zavřou blok a  je hotovo. Skauty klu-
bů z  ciziny zajímají především rychlí 
hráči.“
Co s tím? Pokud se chceme dívat 
na sprintery a ne na maratonce.
„Dokud nebudeme upřednostňovat 
rychlé hráče, těžko s  tím něco udělá-
me.“
Není přece náročné udělat rychlostní 
testy.

„Úplně jednoduché to není. Testy 
všechno neodhalí. Hráče můžeme roz-
dělit do tří skupin. Ta první v atletickém 
testu, který simuluje fotbalové podmín-
ky, bude na tréninku rychlejší než v zá-
pasech. Druhá bude dosahovat stejných 
výsledků v  zápase i  v  tréninku. Třetí 
prokáže nejlepší výsledky v  zápasech. 
A  to je ta nejcennější skupina, protože 
potřebujete hráče, kteří předvedou ma-
ximum v ostrém zápase, a ne v trénin-
ku. Atletickým testováním nikdy nezís-
káte data, z nichž byste mohli usoudit, 
kdo bude nejrychlejší v zápasovém pro-
středí pod psychickým tlakem a ve spo-
jení s rychlostí rozhodování. V tréninku 
to nejste schopni stoprocentně nasimu-
lovat. Zápasová data jsou však už dnes 
pomocí GPS systému snadno dostupná. 
Také víme, že čím je hráč rychlejší, tím 
je mu bližší model sprint-chůze. Čím je 
pomalejší, tím větší sklon má naopak 
k  monotónní pohybové zátěži. A  jsme 
zpátky u správného výběru hráčů.“
Při návštěvě akademie v Salcburku 
jsem sledoval, jak systematicky se 
tam věnují tréninku výbušné síly. 
To je asi taky pro zrychlení fotbalu 
důležité.
„K  tomu, abyste mohl pracovat na  vý-
bušné síle, musíte mít přesně a  dobře 
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postavený tréninkový mikrocyklus. 
Na výbušné síle se nedá pracovat, aniž 
by organismus měl energetické zdroje 
a  aniž by byl odpočinutý. To je jedno-
duchá rovnice, kterou zná každý trenér. 
Většina českých mužstev dynamickou 
sílu nerozvíjí proto, že nemá zmapo-
vaný tréninkový mikrocyklus. Pomocí 
oka toho totiž nejste schopní. Pak ne-
jste schopni zjistit optimální tréninko-
vé dávky pro jednotlivé hráče. Abys-
te mohli trénovat v  optimálním čase 
a v optimálním složení, potřebujete zá-
roveň znát odezvu organismu na zátěž. 
Protože u  nás nevyužíváme technolo-
gie, nemapujeme ani dávkování, ani re-
akci organismu na zatížení, tak jakýkoli 
pokus o rozvoj rychlosti je trochu střel-
bou naslepo. Občas se shodou šťastných 
okolností můžeme trefi t, ale ve většině 
případů se netrefíme.“
Trenéři si tedy myslí, že rozvíjí dyna-
mickou sílu, ale ve skutečnosti tomu 
tak není?
„Máme hodně vzdělané trenéry, kon-
diční trenéry, fyzioterapeuty. Problém 
je v  tom, že i  když je cvičení sebelépe 
postavené, tak v  okamžiku, kdy není 
správě posazené do  tréninkového mi-

krocyklu a  makrocyklu, efektivita tré-
ninku bude záporná, nulová, nebo jen 
lehce plusová. Sice pracujeme, ale dů-
ležité je pracovat ve  správný okamžik 
se správnými hráči a se správným dáv-
kováním. Toho momentálně nejsme 
schopni, protože jsme zaspali v techno-
logiích. V téhle oblasti jsme v podstatě 
deset let spali.“
Zatímco světový vývoj, a nejen 
ve fotbale, letí velkým tempem 
vpřed.
„Všechno spěje k individualizaci přípra-
vy. V  podstatě každý hráč v  dnešním 
vrcholovém fotbale si jede svůj speci-
ální sport. Musí sice, jako desetibojaři 
v atletice, umět víceméně všechno, ale 
každý má ještě svoji silnější disciplínu, 
která je podpořená určitou fyziologií. 
V  ní by měl ještě více vyniknout a  po-
dle toho by měl trénovat. Jestliže křídlo 
běží za zápas 25 třicetimetrových sprin-
tů a  středový záložník absolvuje 100 
sprintů, ale s  délkou tří až čtyř metrů, 
a oba hráče budu rychlostně připravo-
vat stejným tréninkem, tak s  největší 
pravděpodobností minimálně jednoho 
z  nich nepřipravuju optimálně. Každý 
post má jiné nároky na  akceleraci, de-

celeraci. To je věc, která se u nás zatím 
neřeší. Nemáme individuální fyzickou 
přípravu pro jednotlivé posty. Nezo-
hledňujeme, co hráč dělá v  zápase, 
a  nepřizpůsobujeme tomu tréninkové 
jednotky. Přitom rozdílné nároky mezi 
posty jsou obrovské. K tomu, abychom 
s velkým množstvím individuálních dat 
mohli pracovat, se musí změnit struk-
tura realizačních týmů. V nich potřebu-
jete víc lidí, víc odborníků. Ve třech až 
čtyřech lidech se profesionální tým už 
nedá trénovat. “
Ale musí to být odborníci.
„Před lety jsem strávil opakovaně ně-
jaký čas na  Kubě. V  Havaně jsem na-
vštěvoval boxerské tréninky profesora 
Mirandy, věhlasného trenéra, který 
vychoval řadu mistrů světa. Zabouchal 
jsem drze na  dveře s  prosbou, jestli se 
smím podívat na  trénink. Pak jsem se 
tam opakovaně vracel a snažil se odchy-
távat metodiku jeho tréninku. Hlavně 
na rozvoj dynamické síly. Jednou na ve-
čeři jsem to nevydržel a zeptal jsem se 
pana Mirandy, jestli nemá schované 
zápisky nebo tréninkové deníky. Přinesl 
celý štos tréninkových deníků. Tužkou 
psaných.“
Co jste v nich našel? 
„Byla v nich rozepsaná dvanáctiměsíční 
příprava daného boxera na  kvalifi kaci 
na olympijské hry. Těch dvanáct měsíců 
bylo rozepsaných po  vteřinách. Vážně 
po  vteřinách! V  březnu, osm měsíců 
před rozhodujícím mačem, bude 15 
vteřin sparingu, 20 vteřin výklusu, 15 
vteřin sparingu… Takhle to měl nachys-
tané na  celý rok. Deníky mám doma, 
protože mi je věnoval.“
Daroval vám know-how?
„Říkal jsem mu: To mi přece nemůže-
te dát, to je obrovské know-how! On 
na mě: To je bezcenné. I když použije-
te všechno, co je v  denících, už nikdy 
na základě toho žádného šampiona ne-
vychováte.“
Protože sport se vyvíjí.
„A  protože každý z  těch deníků pan 
Miranda psal pro konkrétního boxera. 
Na  druhého je nelze použít, protože 
každý jsme jiný. Totéž platí pro fotbal. 
Nelze kopírovat modely z  minulosti 
a doufat, že budou konkurenceschopné 
v budoucnosti. Všechno je dnes totiž už 
jinak. Hra, požadavky na hráče, prostě 
všechno. Všechno opravdu míří k  ob-
rovské individualizaci. Každý hráč je in-
dividuální a každé mužstvo taky. Nedá 
se zobecňovat. 
Ale lze vystopovat principy.
„Ano. Ale všechno další je především 
o  analytice a  o  maximalizaci výkonu 
hráče. Nechtít trénovat co nejvíc, ale co 
nejvíc optimálně. Pro každého hráče je 
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optimální trénink jiný. V  atletice také 
netrénuje osmistovkař se sprinterem 
stejně.“
Je to také o neustálé hře s detaily.
„Když na tréninku hrajete hru tři na tři 
a posunete kuželky o pár metrů dál, z at-
letického hlediska se začne dít na hřišti 
něco úplně jiného. Kompletně změníte 
atletickou strukturu hry. Ale to zjistíte 
jen tehdy, pokud shromažďujete data. 
Teprve pak si můžete vytyčit cíle a pomo-
cí dat permanentně kontrolovat, jestli je 
naplňujete, nebo ne. Když by Salah ztra-
til v  Liverpoolu na  týden rychlost, štáb 
lidí začne ihned pátrat, proč tomu tak je. 
Prozkoumají veškerá data, i třeba detaily 
z  jeho denního režimu, protože se klid-
ně může ukázat, že lehce zpomalil kvůli 
tomu, že začal vozit dítě ráno před tré-
ninkem do školy. Chci tím říct, že na stav 
organismu může mít vliv sebemenší de-
tail. Proto se dnes zkoumá třeba i volba 
hudby, která hraje po tréninku v kabině. 
Rocková muzika rozpumpované tělo 
neuklidní, přitom vy potřebujete, aby 
co nejrychleji začala regenerace. Řeší se 
nejen výživa, ale i teplota ledové lázně, 
spánková hygiena. Takové drobnosti už 
se vychytávají.“
Pro tuzemský fotbal je to však hudba 
hodně vzdálené budoucnosti.
„My trénujeme trochu naslepo. Se vše-
mi děláme trochu rychlosti, trochu 

akcelerace, trochu vytrvalosti a  oni 
jsou potom všichni trochu připravení 
na všechno. Jsem přesvědčený, že velká 
skupina hráčů u  nás je výrazně vzdá-
lena od  hranic jejich fyziologických 
limitů. To je podle mě dobrá zpráva. 
Jestliže hráče správně vybereme a při-
pravíme je atleticky na  hranici jejich 
limitů, tak zjistíme, že i  v  Čechách lze 
připravit z českých hráčů vysoce konku-
renceschopný tým, který nemá problém 
s  rychlostí, ani s  nedostatkem sprin-
tových akcí. A  diváky ta změna baví. 
Musíme jen chtít. Máme dost hřišť, aka-
demií a talentovaných hráčů. Jediné, co 
potřebujeme, je maximalizovat fyziolo-
gické možnosti hráčů.“
Ale z různých stran se nese, že gene-
race Nedvědů a Poborských se rodí 
jednou za mnoho let.
„Mám na  to trochu jiný názor. Samo-
zřejmě ta generace byla neskutečná, ale 
trochu se zapomíná, že většina hráčů 
té generace dostala šanci v  dospělém 
fotbale už v nízkém věku. Dnes mládež-
ničtí reprezentanti putují v devatenácti 
na hostování do třetích lig a do prvních 
prvoligových zápasů naskočí v  jedna-
dvaceti. Pořád je považujeme za mladé 
hráče, přitom ten vlak už je pryč. Jsem 
přesvědčený, že kluků v  dorostenec-
kých soutěžích, kteří by byli schopní 
hrát v první lize důstojnou roli, je i dnes 

dostatek. Jenže máme strach jim dát 
šanci. Bojíme se, že to nezvládnou fy-
zicky a mentálně.“
V západoevropských ligách už jsou 
z mladíků v devatenácti hotoví 
hráči.
„Jestliže jsem přesvědčený, že kluk je 
fotbalista, pak se podívám na  data, 
zkontroluji rychlost, chronickou zá-
těž, tedy trénovanost, RSA, což je 
schopnost opakovaně sprintovat, po-
rovnám s úrovní, jaká ho čeká v první 
lize, a  potom už není co řešit. Ale my 
data porovnávat nemůžeme, protože 
je nemáme. Zároveň tedy ani nevíme, 
jak kvalitně musí být hráč připraven, 
aby zvládnul první ligu. Často mla-
dí hráči šanci propásnou, protože se 
v  rozhodující chvíli ukáže, že nejsou 
na ligu připravení po kondiční a silové 
stránce. A opět se dostáváme ke stano-
vení postupných cílů ve  věku patnáct 
až devatenáct let a  jejich kontrole. 
Ukázkou, že cesta postupného rozvo-
je mladých hráčů na  úroveň profesi-
onálního sportu na  základě datových 
analýz funguje, jsou nejen Salcburk, 
Lipsko, ale například i  slovenská Žili-
na. V aktuální sezoně má s průměrem 
23 let páté nejmladší mužstvo v Evro-
pě, v  kádru je téměř 67 procent od-
chovanců a bojuje se Slovanem o čelo 
tabulky. “
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