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ÚVOD

Johan Cruijff zemřel 24. března 2016. Půl roku nato vyšla jeho autobiografie Moje filozofie fotbalu, která po celém světě vzbudila velkou
odezvu. Z reakcí vyplynulo, že je na trhu stále obrovský zájem i o Cruijffovu vlastní metodologickou práci.
Po jednáních s jeho rodinou bylo proto rozhodnuto, aby po knize
Moje filozofie fotbalu vyšla rovněž kniha Totální fotbal podle Johana
Cruijffa. Kniha jednou vyšla již dříve, v den Cruijffových 65. narozenin, a to ve španělštině pod názvem Fotbal.
Zatímco Cruijff v knize Moje filozofie fotbalu hlavně bilancuje svůj
život, v knize Totální fotbal podle Johana Cruijffa sdílí svou výjimečnou vizi o fotbale. Podle Cruijffa se jedná o krásnou a jednoduchou
hru, při níž bys měl cítit hlavně velkou radost.
Tento aspekt zůstal zachován v obou vydáních knihy. Došlo ale
k menší aktualizaci některých kapitol podle komentářů, jež Cruijff
mezi lety 2012 a 2016 publikoval v Telesportu. Bylo také rozhodnuto,
že se do knihy doplní dvě kapitoly určené hlavně pro fotbalisty, kteří
hrají fotbal na vrcholové úrovni nebo mají ambici se na tuto úroveň
dostat. Zbylý Cruijffův text zůstal beze změn.
Přesto se v knize nachází jedna nápadná změna. Po Předmluvě následuje 14 pravidel Johana Cruijffa z roku 1947, tedy z roku jeho narození. Tvořila tehdy základ pro chlapce, jenž se později stal nejlepším
7

fotbalistou světa. Těchto 14 pravidel se na konci knihy Jak trénovat
fotbal podle Johana Cruijffa objevuje ještě jednou. Symbolizují tak vývoj, jímž prošel nejen jako fotbalista, ale rovněž jako člověk. Jedná se
o pravidla, která jsou dnes vyvěšena u každého Cruijffova hřiště.
V první verzi knihy byl nad zmíněnými pravidly uveden letopočet
2012 – rok, kdy Johanu Cruijffovi bylo 65 let. Změnili jsme ho na rok
2016, kdy Cruijff podlehl vážné nemoci.
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PŘEDMLUVA

Nápad napsat tuto knihu vznikl před pěti lety. Takže kolem mých šedesátých narozenin. Mnoho nadšených lidí se při té příležitosti zabývalo organizací všelijakých aktivit na mou počest. Ve většině případů
je k tomu vedly dobré úmysly, ale já jsem měl přesto pocit, že ztrácím
nad svým výročím kontrolu.
Nakonec rodina zasáhla, a přece jen jsme narozeniny oslavili normálním způsobem.
Tehdy se také zrodila myšlenka, abych příště situaci obrátil. Na mé
pětašedesátiny pro mě ostatní nic nemusí vymýšlet, já jsem si připravil
překvapení pro ně.
Proto tahle kniha. O životě s fotbalem. O krásné a jednoduché hře,
při níž máš cítit především radost.
Kniha je proto určena každému. Mladým i starým, amatérům i profesionálům. Chtěl jsem dát hlavně jasně na srozuměnou, že dokonce
i na nejvyšší úrovni si máš fotbal užívat. Zároveň jsem chtěl ukázat, že
z každého se může stát lepší fotbalista. Jenom se to nepodaří za jeden
den. Pokud se chceš z nuly dostat na stovku, budeš muset postupovat
krok za krokem. Přijmi, že děláš chyby, protože fotbal prostě o chybách je. Zlepšovat se znamená tedy i to, že místo pěti chyb uděláš čtyři.
Je důležité, aby na všech úrovních platila stejná pravidla. A vědomí, že to nejjednodušší je často to nejtěžší. Pokládám tak hru na
9

jeden dotek za nejvyšší formu technické vyspělosti. Ale abys mohl
míč perfektně odehrát na jeden dotek, musíš se ho nejdříve dotknout
stotisíckrát.
V době, kdy se k fotbalu ještě příliš často přistupuje jako k vědě, chci
ukázat, že fotbal je a zůstane jednoduchý. Proto v této knize nenajdeš
žádné grafy ani tréninkové formy. Vlastními slovy vysvětlím, jak se na
fotbal dívám a jak ho sám prožívám. Stejně postupuji u svých vnoučat
i u vrcholových koučů, kteří žádají o zpětnou vazbu. Protože čím více
lidí mé poselství pochopí, o to více se prosadí.
Můj vzkaz zní, že fotbal není pouze jednoduchá hra, ale může být
dokonce způsobem života. Čím více lidí to pochopí, tím větší potěšení
jim fotbal přinese. Nejen na hřišti, ale i mimo něj.
Johan Cruijff
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1
ULICE

Všechno začíná na ulici.
Na ulici se s fotbalem seznámíš a naučíš se ho mít rád. Na ulici zjistíš, jak máš vodit balon, jak si přihrávat o obrubník, jak si posílat delší
kopy o zeď a poté zpracovat míč. Získáš tam základy práce s míčem.
Ale nejen to. Naučíš se i kontrolovat pohyby vlastního těla, protože
pokud na ulici upadneš, tak to prostě bolí.
Přirozeným způsobem také začneš získávat přehled o hře. Například když se rozhoduješ o tom, kam se postavit ve chvíli, kdy si máš
jako kapitán vybírat hráče do svého mužstva.
Začíná to tedy už předtím, než začne zápas. Na ulici se naučíš
spoustu věcí, které se ti budou hodit nejen ve fotbale, ale i mimo něj.
Z ulice se dostaneš na školní hřiště, dalším krokem je pak školní
výběr nebo nějaký klub. Potom se kruh uzavře.
Takhle nějak to fungovalo za mých časů, ale od té doby se toho
bohužel hodně změnilo. Zejména ve městech postupně začaly mizet
náměstí a veřejné parky, na ulicích zhoustl provoz. Dnes už sice berou
do fotbalových klubů i malé děti, nemůže to ale vynahradit hodiny
tréninku, které kdysi probíhaly na ulici.
V některých čtvrtích to kompenzují Cruijffova hřiště: multifunkční
hřiště na kopanou, jež mohou plnit podobnou roli, jakou dříve hrála ulice.
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Hlavní motivací podobných iniciativ ale musí být především odpovědnost za mládež. Ulice totiž není jen místo, kde se formuje fotbalový
talent, ale také lidé.

14

2
KLUB

Z ulice se dostaneš do klubu. Staneš se jeho členem a součástí. Už to
je samo o sobě výjimečné. Je jedno, jestli hraješ za Ajax, nebo někde
v Bedumu. Stulpny, trenýrky a tričko nepatří jenom tobě, ale i tvému klubu. Příchod do klubu je obrovský krok, který tvůj život hodně
ovlivní.
Klub na to ale musí umět správně zareagovat. Děti do klubu přicházejí z ulice, kde hrály fotbal ve zjednodušené formě. Musíš se tedy snažit, abys jim tohle v klubu zachoval. Velký rozdíl mezi ulicí a klubem
spočívá v tom, že klub umožní dítěti, aby cítilo trávu a bylo neustále
v kontaktu s míčem.
Jsem proto velkým zastáncem toho, aby kluby právě v letních měsících zpřístupnily svá hřiště všem. Teplota je v létě nejpříjemnější
a trávník nejlepší. Ideální podmínky ke hře vzbudí zájem a můžeš
zorganizovat velký nábor nových členů. Protože i když nejsi blázen
do fotbalu, na to, aby sis šel zakopat, často stačí jen malé pobídnutí.
Právě během letních prázdnin a po nich má mládež chuť věnovat
se míčovým hrám. Hlavním důvodem je, že se život ve městě mění
a ubývá možností, jak si na ulici zahrát fotbal. Když jsem byl ještě
mladý, v podstatě nezáleželo na tom, jestli byl areál Ajaxu otevřený,
nebo ne. Klub měl ještě baseballový oddíl, takže na konci fotbalové
sezony se všichni automaticky přesunuli a šli odpalovat míčky. Kolem
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