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PARTNER MLÁDEŽE:

Vážení fotbalisté,

už podesáté spolu vítáme fotbalové jaro, už podesáté se vrháme vstříc tomu, co se během něj uděje.

Tentokrát do něj vkročím také se zdravou mírou sebechvály, protože chválit mám co. A nejsou to jen 
tradiční projekty Pražského fotbalového svazu, z nichž například Dětský fotbalový pohár nyní naplno 
běží, ale celková aktivita party kolem předsedy Dušana Svobody vedoucí k neustálému navyšování 
členské základny.

Ta čísla jsou z mého pohledu totiž až ohromující, když si uvědomím, jaká je zde konkurence v podobě 
dalších sportů a jiných volnočasových aktivit.

Vždyť od roku 2012 nabobtnal počet fotbalistů v hlavním městě celkově o necelých 90 procent a do-
konce o téměř 180 procent u mládeže do 18 let. Kdo jiný to tak má? Nikdo. A vy si můžete ještě další 
zajímavé informace k tomuto tématu najít uvnitř časopisu.

Úspěšné jarní boje!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L



R O Z H O V O R T E X T :  R O B E R T  S Á R A   F O T O :  FA Č R ,  O N D Ř E J  H A N U Š

SVATO PLUK SÝKO RA BÝVAL V  PŘEBORU VYHLÁŠENÝM KANONÝREM.  PŘED ROKEM SICE S  FOTBALEM SKONČIL ,  JENŽE TEĎ SE STA L JE D NÍ M 
Z  PRVNÍCH ČESKÝCH REPREZENTANTŮ V EFOTBALE,  TEDY FOTBALU NA PLAYSTATIONU.

R E P R E Z E N T A N T E M  Z  G A U Č E
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R O Z H O V O R

I z Pražská teplárenská přeboru se může člověk dostat do fotbalové repre-
zentace a žít v naději, že si zahraje na posvátném Wembley. SVATOPLUK 
SÝKORA prošel řadou pražských mančaftů, před sedmi lety se dokonce 
v dresu Zbraslavi stal s 22 brankami králem střelců nejvyšší metropolitní 
soutěže. Před rokem s velkým hraním skončil, jenže i tak v únoru podepsal 
se svazem reprezentační smlouvu a v březnu ho čekají zápasy za český 
nároďák. Ale na rozdíl od přeboru se u nich nezpotí, klidně je odehraje 
z gauče a ke střílení gólů víc potřebuje šikovné prsty než nohy. Sýkora je 
totiž jedním ze dvou prvních tuzemských reprezentantů v eFotbale, tedy 
v hraní fotbalových her na playstationu. Loni uspěl v tuzemské kvalifikaci 
a teď se budou s kolegou rvát o postup na EURO. Taky máte pocit, že to 
je jen dětská zábava? Nic skutečného? „Fotbal na playstationu většinou 
hrají bývalí fotbalisté, protože jak jsou hry reálnější a reálnější, můžete 
využít zkušenosti z klasického fotbalu i na simulátoru,“ vypráví Sýkora.

 J Hrával jste na playstationu už 
odmala?
Hrál. Jelo to buď na fotbalových sou-
středěních, a nebo když jsem jako 
dítě přišel z tréninku. Bydlel jsem 
v Dědině, měli jsme skupinku čtyř ka-
marádů a vždycky v pátek večer jsme 
se sešli u mě, hráli celou noc a ráno 
jsme utíkali ven hrát klasický fotbal. 
Tam jsme byli celý den na plácku 
a večer zase pařili na playstationu. 
Takže jsem hrál celý život, hlavně fot-
balové hry.

 J Byl jste už tehdy lepší než 
ostatní?
Jelikož konkurenci představovali po-
řád ti stejní dva tři kamarádi, tak se 
to těžko posuzovalo. Ale na soustře-
děních, kde byli kluci, kteří to mastili 
od rána do večera, jsem zjišťoval, že 
mi to nějak jde. Ale jít na turnaj? To 
ne. Až před pěti lety jsem se odvážil 
vyrazit na turnaj, kde se hrála série 
FIFA, a já ho vyhrál. Bylo to úsměvné, 
protože komunita hráčů se dobře zná, 

mě neznal nikdo a vyhrál jsem. Byli 
docela naštvaní, ale že bych pak bráz-
dil turnaje, tak to tedy ne. Měl jsem 

svůj život, svou práci. V té době jsem 
ještě chodil na vysokou, hrál fotbal 
na Zbraslavi.

 J Zakazovali vám rodiče někdy 
playstation?
Nikdy jsem to nezažil. Ale my byli 
kluci, kteří víkendy trávili venku. Buď 
jsme hráli in-line hokej, nebo jsme bě-
hali za míčem. Takže když jsme hráli 
playstation, nemuseli mi to zakazo-

vat, protože věděli, že nejsem takový, 
abych u toho seděl od rána do ve-
čera. Nepřeháněl jsem to, ani to ne-
šlo. Já měl školu, pak utíkal na trénink 
na Strahov a domů. Hrál jsem třeba 
hodinu a myslím, že jsem byl bezpro-
blémové dítě.

 J Trénink na Strahově. Vyrůstal 
jste tedy fotbalově na Spartě?
Začínal jsem na Bílé Hoře, do Sparty 
přišel v dorostu a byl tam tři čtyři 
roky. Hrál jsem například s Hušbaue-
rem, tehdy fakt velkým sparťanem, 
brankářem Štěchem a třeba Marti-
nem Zemanem, což byl asi největší 
talent, který jsem viděl. Jenže z do-
rostu samozřejmě do áčka Sparty té-
měř nejde jít, takže jsem šel do Me-

teoru a odtud do Dukly, kde jsem hrál 
za béčko.

 J A tam se ocitl na křižovatce?
Přesně tak. V béčku nás v přeboru tré-
noval Jirka Němec (bývalý kapitán re-
prezentace a vicemistr Evropy z roku 
1996). Mně bylo osmnáct, dával mi 
hodně šancí a já mu to oplácel, že 
jsem zase dával hodně gólů. Začalo 
se uvažovat, že bych šel do áčka na 

přípravu, ale z A-týmu to vlastně ni-
kdo moc nechtěl. Spíš si to přáli jen 
lidi z béčka, především Jirka Němec. 
Přitom hráli druhou ligu, byli na tom 
špatně, takže jsem sám moc nechá-
pal, proč jsem nedostal aspoň šanci 
ze střídačky tam skočit. A v době, kdy 
jsem přemýšlel, jestli půjdu na pří-
pravu do áčka Dukly, kde mě ale nikdo 
nechtěl, se ozvala Přední Kopanina. 
Hrála divizi, šéfové měli zájem. Do 
toho jsem maturoval, k tomu nějaká 
ta láska, takže jsem šel. Tehdy se to 
vyvrbilo, že se fotbalem nebudu živit.

 J Jak kariéra pokračovala dál?
Na Kopanině jsem byl dva roky, než 
jsem si přetrhal vazy v kotníku. Pak 
jsem šel na Zbraslav, odsud si mě vy-
táhl Jirka Němec do Brozan, následně 
jsem se zase vrátil na Zbraslav. Na-
konec jsem šel do Třeboradic, kde 
jsem minulý rok skončil a jsem rok 
bez fotbalu.

 J Úplně?
Úplně ne, protože s kamarády ze 
Zbraslavi a Lipenců hraju třetí ligu 
Hanspaulky. Říkám, že díky tomu mi 
zatím fotbal nechybí. Navíc to hraji 
s kluky, se kterými chci a kdy chci.

 J Už jste zmínil osudového tre-
néra Němce. Jaký byl?
Super chlap. Výrazně mi ulehčil pře-
chod z dorostu do chlapů. Byl legen-
dární v tom, že nikdy nebyl spoko-
jený. Pamatuji si příhodu, jak jsme 
vyhráli nad Uhelnými sklady 5:0, my 
byli v nebi, a když jsme přišli do ka-
biny, tak nás strašně seřval, co jsme 
to jako předváděli. Koukali jsme na 
něj jak blbci. Moc rád na něj vzpo-

Jedna momentka z dob, kdy Svatopluk dával góly ve velkém fotbalu.

My byli kluci, kteří víkendy trávili venku. Buď 
jsme hráli in-line hokej, nebo jsme běhali za 

míčem. Takže když jsme hráli playstation, 
nemuseli mi to rodiče zakazovat, protože 

věděli, že nejsem takový, abych u toho seděl 
od rána do večera.
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mínám. Byl to člověk, který na mě 
sázel, cítil jsem od něj důvěru. Navíc 
vždycky preferoval vysoké útočníky, 
co dávali góly.

 J A to vy jste byl, že?
Asi jsem tam od toho byl. Kluci si mě 
vždycky dobírali, že neběhám. Ale já 
se držel hesla hlavně se nezpotit a být 
slavnej. Mně tedy vždycky přišlo, že bě-
hám, ale tím, jak mám dva metry, tak 
asi nejsem úplně atletický typ. Vždy se 
ale říkalo, že u útočníků je jedno, jak 
hrají. Ať je to klidně celý zápas špatně, 
ale ať dají gól. V tom byl dobrý můj 
vzor Horst Siegl. Přišlo mi, že je hrozný 
fotbalista, ale dal kupu gólů.

 J Tak vy jste taky slušně skóroval, 
byť samozřejmě na nižší úrovni 
než Siegl. V sezoně 2012-13 jste 
vyhrál tabulku střelců v Pražská 
teplárenská přeboru. Za Zbraslav 
jste dal 22 branek, přitom klub 
skončil tehdy až jedenáctý.
Zrovna jsem se vrátil na Bílou Horu, 
jenže tam se kvůli nějakým sporům 
rázem klub sesypal. Na poslední chvíli 
jsem šel do Zbraslavi. Byli jsme sice 
jedenáctí, ale snad jediní jsme hráli 
na tři útočníky a hodně ofenzivně. Do-
konce mě pozvali na slavnostní za-
hájení sezony, kde se nejlepší střelci 
všech kategorií vyhlašovali, dostal 
jsem sošku, kterou se doma samo-
zřejmě chlubím všem návštěvám. 
A taky mi dali poukázku na tři tisíce 
na kopačky. Hezký dárek.

 J A do toho jste už byl kanonýrem 
na playstationu, že?

Šlo mi to, ale povětšinou jsem hrá-
val jen proti počítači. Bavilo mě dě-
lat i manažera, stvořit si tým podle 
svého. Dát si tam mladé hráče, kluky 
z Česka. Občas jsme hráli proti sobě 
s kamarády.

 J Kdo byl hráč podle vašeho gusta?
Začínal jsem klasicky brazilským 
Ronaldem, pak Thierry Henry a Di-
dier Drogba. A samozřejmě Horst. 
Všechno střelci a hráči, které jsem 
měl i za své vzory. Četl jsem si o nich 
knížky, sledoval je.

 J Když se řekne hráč počítačo-
vých her z playstationu, tak si 
spousta lidí vybaví tlouštíka s pi-
vem či kolou a brambůrkami. Jak 
je to ve skutečnosti?
Popravdě já měl tu představu stejnou. 
Když jsem četl, že světové fotbalové 
týmy najímají playstationové hráče, 
že budou podporovat esport, přišlo mi 
to jako velká kravina. Koukám na to 
ze sportovního hlediska. Ale ano, hráči 
mohou být tlustí, ládovat se u toho 
brambůrkami a mohou být dobří, což 
je výhoda oproti skutečnému sportu. 
Jenže ona fyzická připravenost sou-
visí i s psychikou, a ač se to nezdá, 
tak hraní je docela psychicky náročné. 
Psychika hodně rozhoduje, což si lidi 
nemyslí. Ti čekají, že si člověk vezme 
ovladač a jenom hraje.

 J Přiznám se, že bych to čekal 
i já. V čem je psychika tak klí-
čová?
Nezdá se to, ale je to dost podobné 
jako ve skutečném fotbale. Když člo-

věk hodně prohrává, je ve stresu. Ne-
dávno jsem dva dny nevyhrál, hryzalo 
mě to, byl jsem naštvanej. A pak se 
to opravdu podepíše na výkonu. Když 
jsme měli ono finále ereprezentace, 
bylo nás tam osm. Já byl zřejmě nej-
starší a bral jsem to tak, že si jdu jen 
zahrát. Neměl jsem cíle, ale viděl jsem 
ostatní kluky, jak moc to řeší. Jeden 
klučina přijel z Brna a vyprávěl mi, že 
do čtyř do rána řešil taktiky. Říkám: 
Já teď čtyři dny vůbec nehrál, protože 
jsem hodně pracoval. Vůbec nechápal. 
Nesmíte se stresovat, čistá mysl je 
mnohdy důležitá.

 J Jak si tedy máme představit 
profihráče?
Těžko popisovat, protože to mohou 
být skuteční sportovci i lidi, kteří – jak 
jste sám popisoval – jsou při těle. Ale 
fotbal na playstationu většinou hrají 
bývalí fotbalisté, protože jak jsou hry 
reálnější a reálnější, můžete zkuše-
nosti z fotbalu použít i na playsta-
tionu. Myslím si, že každým rokem 
se Pro Evolution Soccer posouvá dál 
a dál. A občas vidím, když hraji proti 
patnáctiletému klukovi, že nemá fot-
balové návyky. Když vám nechybějí, 
je to výhoda.

 J Představuji si to jako při 
Hanspaulce, kdy proti čtyřicátní-
kům vyběhnou mladí kluci, kteří 
hrají nahoru dolů, ale starší pá-
nové je vyškolí.
Přesný popis. Oni to hrají arkádově, 
zběsileji, já to beru jako simulátor. 
Oni jsou vyjančení, já už poznám, 

v jaký moment nebláznit a raději si 
několikrát nahrát vzadu.

 J Už víme, jak mohou pomoct 
zkušenosti z reálného fotbalu 
v tom virtuálním. Co naopak?
Moc si neumím představit, jak by to 
šlo. Ale jako kluk jsem často koukal 
na fotbal v televizi, pak když jsem byl 
v reálném fotbale v nějaké situaci, 
řekl jsem si: Hele, včera to ten borec 
takhle vystřelil, zkusím to stejně. Měl 
jsem to v hlavě. Takže možná jedině 
tak, ale moc tomu nevěřím.

 J Jste teď jedním ze dvou hráčů 
ereprezentace. Jaká k tomu vedla 
cesta?
Nejprve byly dvě on-line kvalifikace 
(hráli doma přes internetové připo-
jení) zhruba po padesáti lidech a z ka-
ždé postoupili čtyři hráči. Těch osm 
lidí se následně sešlo na offline tur-
naji v jedné konferenční místnosti na 
letišti. Rozdělili se do dvou skupin, ze 
které dva postupovali do semifinále. 
A následně se dva vítězové semifinále 
dostali do reprezentace. Mimocho-
dem z tohoto turnaje se vysílal on-line 
přenos a stream vidělo 30 tisíc lidí.

 J Teď máte před sebou kvalifi-
kaci na EURO, že?
Ano, v polovině ledna se rozlosovaly 
skupiny. Těch je celkem deset a hrát 
bude 55 týmů, takže půlka skupin má 
pět a druhá šest týmů (Česko má ve 
skupině Francii, Chorvatsko, Belgii, 
Arménii a Kypr). Ve skupině se hraje 
systémem každý s každým a přímo na 
EURO postupují jen vítězové. Týmy 

R O Z H O V O R

Někdejší postrach obran...   ... nynější hrozba počítačových hráčů.

Narodil se 27. března 1989. S fotbalem začínal na Bílé Hoře, v dorostu patřil Spartě, 
později hrál za rezervu Dukly. Snil o tom, že si zahraje ligu, rád si na tréninku přidával, 
ale nejvýše to dotáhl do třetí ligy (Louňovice, Brozany). Jako dorostenec prodělal mono-
nukleózu, která ho na půl roku vyřadila z tréninku a zřejmě přibrzdila kariéru. Před rokem 
s fotbalem skončil a hraje jen s přáteli Hanspaulskou ligu. Vystudoval Vysokou školu fi-
nanční a správní v Praze, teď pracuje v obchodním oddělení společnosti, která hledá pro 
své klienty IT zaměstnance. Odmala rád hrával i fotbal na playstationu a loni se probojo-
val v české kvalifikaci do reprezentace, která bude v březnu usilovat o postup na EURO.

Esport na olympiádě? Myslím si, že je to úplná blbost. Je to sportovní olympiáda, měl by tam být skutečný 
sport, tohle je jen hra na playstationu, kterou bych na olympiádu netahal.



z druhých příček pak budou rozdělené 
do dvou skupin po pěti, znovu budou 
hrát každý s každým a tři z každé 
skupiny postupují. Na finálový turnaj, 
který se odehraje přímo ve Wembley, 
se tak z 55 reprezentací kvalifikuje 
16 celků.

 J Jak si takový kvalifikační zápas 
máme představit?
S každou zemí bych měl odehrát je-
den zápas já a jeden i druhý kolega 
Dalibor Zlomek. Bude se sčítat počet 
gólů. Zápas trvá zhruba dvacet mi-
nut. A kvalifikace se zvládne během 
dvou březnových dnů, hrát budeme 
16. a 30. První kolo odehrajeme tak, 
že každý bude doma. U druhého se 
uvažuje, že bychom byli na jednom 
místě a udělal by se stream. Ale bo-
jím se, že propadneme. Nedávno jsme 
hráli přátelák s Rumunskem, který 
nedopadl dobře. Samozřejmě sním 
o Wembley, to by bylo super. Ale mu-
sím být realista, takže si myslím, že 
šance nebudou velké. Ve skupině jsme 
chytli Francii, která je asi nejlepší na 
světě. Jak jsou na tom ostatní, nevím. 
Třeba budeme černý kůň, překvapení 
pro ostatní.

 J Budou týmy všech účastníků 
kvalifikací rovnocenné, tedy na-
stavené na stejnou úroveň?

Ano, dají se na stejnou úroveň 
a mělo by to tudíž být vyrovnané. 
K tomu mám historku. Kvalifikační 
turnaj do české ereprezentace se 
samozřejmě hrál za český nároďák. 
Ten měli všichni, což byl fakt rozdíl, 
protože jinak si člověk vždycky bere 
ty nejlepší týmy. Skládáte si celek 
z nejlepších hráčů, můžete jejich um 
ještě posouvat a najednou musíte 
hrát s českou reprezentací, která 
byla o dva tři stupně níž a jen jeden 
dva hráči umějí „kopnout“ do balonu. 
Tím nechci hanit český nároďák, ale 
je to asi odraz reality. Pro mnohé to 
byl problém a bylo zajímavé sledo-
vat, že někdo umí vystřelit do šibe-
nice jen s Ronaldem a někdo to umí 
i se Škodou.

 J Jak se trénuje, aby i Škoda vy-
střelil do šibenice?
Víte, já to beru tak – jsem samo-
zřejmě rád, že jsem kvalifikační tur-
naj vyhrál, ale abych nějak trénoval, 
tak to ne. Já to hraju, protože mě to 
baví. Možná to teď víc řeším, aby to 
nebyla úplná ostuda. Takže trénuji, 
zkouším různé taktiky, ale že bych 
od rána do večera střílel do pravého 
rohu, abych se to naučil? To fakt ne. 
Právě když byl první kvalifikační tur-
naj do ereprezentace, tak jsme s ka-

marádem hrozně moc řešili, v jakém 
budeme hrát rozestavení. A já vypadl 
hned v prvním kole, protože jsem se 
v tom zbytečně hrabal. Tak jsem se 
na to ve druhém turnaji vykašlal, šel 
jsem si to jen užít a postoupil jsem 
do finále.

 J Kolik u hraní strávíte času?
Ve všední den si dám jeden zápas po 
práci, na víc není čas. O víkendu to 
mohou být dohromady tři čtyři hodiny.

 J Co na to rodina?
Teď jsem singl, což je před těmi re-
prezentačními turnaji asi výhoda. Ne-
posloucháte, proč místo mého hraní 
raději nejdeme do kina.

 J Budete hrát za ereprezentaci 
v dresu?
Ano. Po postupu jsme dostali ovla-
dač na playstation, kde je motiv české 
reprezentace a který je jinak nepro-
dejný. A rovněž jsme dostali repre-

Fotbal na playstationu většinou hrají bývalí fotbalisté, protože jak jsou hry reálnější 
a reálnější, můžete zkušenosti z fotbalu použít i na playstationu.

R O Z H O V O R

To jsou oni – reprezentanti v esportu.

I N Z E R C EI N Z E R C EI N Z E R C E
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Hrdý na národní dres? To Sýkora rozhodně je.

zentační dres s číslem a jménem. Obě 
věci budeme mít při zápasech.

 J Esport zažívá obrovský boom, 
vnímáte, že už je to byznys?
Všichni vidíme, že jsou v tom obrovské 
peníze. Zvlášť v jiných hrách byznys 
roste a všechny světové týmy podepi-
sují esportové hráče. Sparta má čtyři 
FIFA hráče. Já mám smůlu, že Pro Evo-
lution Soccer je pro veřejnost o hodně 
méně zajímavá hra než FIFA, tu mastí 
většina. Ale já sám jsem ještě skeptik.

 J V čem?
Jsem velký sparťan, a když vidím na 
sparťanských stránkách, že v této 
době podepsali nějakého hráče na 
playstation, tak mě to štve. Protože 
by spíš měli řešit reálný fotbal. Jsem 
třicátník, asi z tohoto pohledu starší 
generace, takže koukám na reálný 
fotbal a ne abych se díval na strea-
mery, jak hrají fotbal na playstationu.

 J Přitom se řeší, že by se esport 
objevil na olympiádě.
Jako ereprezentant bych asi měl říct, 
že souhlasím. Ale myslím si, že je to 
úplná blbost. Je to sportovní olympi-
áda, měl by tam být skutečný sport, 
tohle je jen hra na playstationu, kterou 
bych na olympiádu netahal. Na dru-
hou stranu vím, že hromada dětí ty hry 
a streamery sleduje a tím pádem by 
sledovaly i olympiádu. A zatímco my 
se od reálného fotbalu dostali k tomu 
virtuálnímu, ony by se naopak mohly 

dostat od virtuálna k reálu. Takže ro-
zumím i druhé straně.

 J Sám jste v komunitě celebritou?
Ne. Spíš si ze mě kamarádi dělají 
srandu: Koukejte, reprezentant přišel.

 J Nehecují vás po dvou třech pi-
vech, abyste si s nimi zahrál?

Oni všichni hrají FIFA, takže si mě 
dobírají, že v té mé hře není kon-
kurence. Asi před měsícem se nás 
osm deset sešlo u kamaráda, všichni 
byli fotbalisté. Hráli jsme a já skončil 
druhý. Hru FIFA netrénuji, ani ji ne-

mám koupenou, takže samozřejmě 
hecovali, že měli raději na fotba-
lovém svazu podepsat toho vítěze, 
ne mě.

 J Co vlastně k hraní potřebujete?
Každý to zvládne s playstationem, 
televizí a dobrým internetovým při-

pojením. Mnozí profi hráči jsou pak 
zároveň streameři na YouTube, takže 
mají i špičková křesla, pozadí, obra-
zovky. To jsou většinou mladí kluci, 
kteří se tím i živí, já to v plánu ne-
mám. Takže mně stačí gauč, na kte-

rém ležím, playstation, televize a in-
ternet.

 J Profesionálním hráčem se tedy 
stát nechcete?
Mám svou práci a chci mít svou práci. 
Mám teď sice podepsanou smlouvu 
s reprezentací, ale platí jen do konce 
června, tedy během kvalifikace. Pro-
dlužovala by se, kdybychom postou-
pili do Wembley. Tam jsou za vyhrané 
EURO obrovské peníze. Ale že bychom 
měli něco od svazu, tak to ne. S tím 
jsme jenom domluvení, pokud bude 
hrát reprezentace přátelák doma, asi 
bych se objevil ve fanzóně. Vím, že se 
hraje mistrovství Evropy klubů, ale to 
je všechno FIFA, ne ta má hra (Pro 
Evolution Soccer).

 J Co reprezentanti skutečného 
fotbalu, vědí o vás? I u nich je 
playstation velmi oblíbený.
Ale mastěj FIFA. Prý Patrik Schick to 
hraje od rána do večera, a když v Lize 
mistrů porazili v Římě Barcelonu, tak 
po zápase u toho mančaft seděl celou 
noc. Vím, že Dele Alli z Premier Lea-
gue je závislý na hře Fortnite. Hrál 
to vždy až do rána a pak byl hrozný 
na place.

 J Vy zkoušíte i jiné hry?
Hraju právě Fortnite s kamarády, co 
už většinou mají rodiny. Uspí děti, 
manželka jde spát v deset, pak mi 
zavolají a hrajeme. I tohle je pro mě 
jen zábava. 

R O Z H O V O R

Dneska už sbírá gratulace jen v Hanspaulské lize...

VÁLKA VÝROBCŮ FOTBALOVÝCH HER
Dlouhé roky trhu s fotbalovými simulátory dominovala populární FIFA od společnosti EA Sports. Ta rovněž držela licence na velké fotbalové turnaje 
z reálného světa. Loni však vypukla „válka“ výrobců, a tak konkurenční společnost Konami se hrou Pro Evolution Soccer (PES) nejdříve podepsala 
exkluzivní smlouvu s Juventusem Turín a donutila EA Sports tento klub ve FIFA 2020 přejmenovat na smyšlený Piemento Calcio. Ronalda tak neuvi-
díte v klasickém dresu „Staré dámy“. Konami pak uspělo i při získání licence na závěrečném turnaji mistrovství Evropy. Souběžně s ním se uskuteční 
eEURO, na které se zkouší kvalifikovat i česká ereprezentace. Za tu hraje právě Svatopluk Sýkora a Dalibor Zlomek. Ereprezentace bude mít ale i 
hráče FIFA, kteří se budou účastnit eNations Cupu. Více o kvalifikaci na EURO i samotném šampionátu se dozvíte na stránkách www.eeuro2020.com.
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V Pravidlech fotbalu je v pravidlu 12 vyjmenováno dvanáct přestupků, 
za které se nařizuje přímý volný popřípadě pokutový kop, a je zde také 
stanoveno, jakým osobním trestem je podle míry jejich „surovosti“ 
rozhodčí potrestá. Z tohoto pohledu se tyto PŘESTUPKY dělí na nedbalé, 
za které rozhodčí osobní trest neudělí, na bezohledné, za které rozhodčí 
hráče napomíná, a na přestupky provedené nepřiměřenou silou, tzv. 
přestupky surové, za které rozhodčí hráče vylučuje.

Na tyto přestupky ale existuje ještě 
další pohled. Z popisu těchto pře-
stupků je totiž zřejmé, že některé 
souvisejí přímo s bojem o míč, kdežto 
účelem jiných je pouze zabránit sou-
peři realizovat nějakou fotbalovou 
akci. Z tohoto pohledu mezi přestupky 
používané přímo v boji o míč patří:
 kopnutí nebo pokus o kopnutí 

soupeře,
 podražení nebo pokus o podra-

žení soupeře,
 vražení do soupeře. Za dovolený 

způsob vrážení se považuje vražení 
ramenem do soupeřova ramene nebo 
vražení zezadu ramenem do soupe-
řovy lopatky; podmínkou přitom ale je, 
že napadený hráč má ve svém držení 
míč. Vražení prudké nebo nebezpečné 
nebo vražení do soupeře, který nekon-
troluje míč, je vražení nedovolené.
 nedovolené zastavení soupeře. 

Při zastavování soupeře musí bránící 
hráč nejprve zahrát míč a teprve po-
tom smí dojít k tělesnému kontaktu 
obou hráčů.
Typickým přestupkem tohoto typu 
přestupku je skluz. Při odebírání míče 
skluzem není pravidlo porušeno, jest-
liže bránící hráč nejprve nohou za-
sáhne míč, a to ani v případě, jest-
liže soupeř následně přes jeho nohu 
upadne. Zasáhne-li však hráč při ode-

bírání míče skluzem nejprve soupeře 
a teprve potom míč nebo jestliže 
bránící hráč zasáhne míč i soupeře 
současně, považuje se to za zaká-
zaný způsob hry. Za zakázaný způsob 

hry se považuje také to, jestliže hráč 
sice jednou nohou soupeři míč čistě 
odebere, soupeře přitom ale druhou 
nohou zasáhne.
Za přestupky, které přímo s bojem 
o míč nesouvisejí, se považuje ude-

ření nebo pokus o udeření sou-
peře, ať již rukou nebo hlavou (tzv. 
„trknutí“), skočení na soupeře (také 
např. skočení na soupeře ve výskoku, 
i když přitom faulující hráč rozpaží, 
aby zdůraznil, že přitom nepoužívá 
ruku), strčení do soupeře jed-
nou nebo oběma rukama nebo i tě-
lem (např. hýždí), držení soupeře, 
tj. uchopení nebo tahání soupeře za 
úbor, paži nebo za kteroukoli ji¬nou 
část jeho těla, přičemž za držení se 
také považuje, jestliže bránící hráč 

rozpaží, aby soupeři zabránil v po-
hybu, nebo i případ, kdy hráč ve vý-
skoku se rukou nebo rukama opře 
o pod ním stojícího soupeře, zahrání 
míče rukou (vyjma brankáře v jeho 
vlastním pokutovém území), bránění 

soupeři v pohybu, což je případ, kdy 
bránící hráč bez úmyslu hrát míčem 
se postaví soupeři do cesty a přitom 
dojde k jejich fyzickému kontaktu. 
A samozřejmě sem patří i případy, kdy 
hráč soupeře nebo jinou osobu 
kousne nebo na ni plivne nebo 
když hráč hodí nějaký předmět 
na míč nebo na soupeře nebo 
nějakým předmětem, který drží 
v ruce, se dotkne míče.
Zastavit nebezpečí
Přestupků jako takových se hráči ob-
vykle nemají důvod dopouštět. Větši-
nově je používají v situacích, kdy jimi 
potřebují vyřešit nějakou pro jejich 
družstvo nebezpečnou akci družstva 
soupeře, proto je nazýváme „taktic-
kými fauly“.
Pravidla fotbalu rozlišují tři typy tak-
tických faulů:
 zabránění soupeři v dosažení branky,
 zmaření zjevné brankové možnosti 

soupeře,
 zastavení slibné útočné akce.

1. Zabránění soupeři v dosažení branky
Jedná se o případy, kdy bránící hráč, který 
se nachází v prostoru své branky, za-
hraje míč rukou tak, aby neskončil v jeho 
brance. Mohou nastat tyto situace:
 bránící hráč míč z branky rukou vyrazí 

a ten neopustí hrací plochu. V tom pří-
padě rozhodčí přeruší hru, hráče vyloučí 
a nařídí pokutový kop.
 bránící hráč se míč pokusí rukou 

z branky vyrazit, ten ale přesto skončí 
v brance. Rozhodčí branku uzná a hráče 
napomene za nesportovní chování.
 bránící hráč míč z branky rukou sice 

vyrazí, ale následně míč ihned skončí 

P R A V I D L A T E X T :  J A N  H O R A ,  Č L E N  P R AV I D L O V É  K O M I S E  FA Č R   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Copak asi hříšník provedl?

SERIÁL PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU  
O FOTBALOVÝCH PRAVIDLECHTAKTICKÉ FAULY A JEJICH TRESTÁNÍ
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v brance, když např. některý z hráčů 
soupeřova družstva ho do branky do-
razí. V tomto případě rozhodčí branku 
uzná a provinivšího se hráče pouze na-
pomene, i když ten předtím dosažení 
branky fakticky zabránil.

2. Zmaření zjevné brankové možnosti
Za zjevnou možnost dosáhnout branky 
se považuje situace, kdy
 útočící hráč má míč pod kontrolou,
 postupuje s ním na branku soupeře a
 před ním je jediný bránící hráč soupe-

řova družstva, obvykle brankář.
Zmařit zjevnou brankovou možnost lze 
pouze přestupkem, za který se nařizuje 
přímý volný kop, nikoli tedy přestupkem, 
za který se nařizuje volný kop nepřímý. 
Za zmaření zjevné brankové možnosti 
se nepovažuje, jestliže bránící hráč fau-
luje soupeře v boji o míč. Je to proto, že 
při probíhajícím boji o míč útočník ještě 
nemá míč pod kontrolou.
Pokud dojde k pokusu o zmaření zjevné 
brankové možnosti a akce útočícího 
družstva přesto pokračuje, rozhodčí při 
nejbližším přerušení hry provinivšího se 
hráče pouze napomene za nesportovní 
chování.
Pravidla striktně rozlišují zmaření 
zjevné brankové možnosti mimo poku-
tové území a zmaření zjevné brankové 
možnosti v pokutovém území.
Zmaření zjevné brankové možnosti mimo 
pokutové území
Každé zmaření zjevné brankové mož-
nosti mimo pokutové území jakýmkoli 
přestupkem, za který se nařizuje přímý 

volný kop, musí rozhodčí potrestat vy-
loučením provinivšího se hráče. Jestliže 
např. brankář vyběhne mimo vlastní 
pokutové území a tam akci soupeře 
zastaví tak, že míč zahraje rukou, roz-
hodčí ho vyloučí.
Zmaření zjevné brankové možnosti 
v pokutovém území
Pro situace v pokutových územích při-
jala FIFA jiná řešení. Protože se jedná 
o situace, ve kterých po přestupku 
bránícího hráče rozhodčí nařizuje po-
kutový kop, což je sám o sobě ten 
nejvyšší herní trest, rozhodla se tyto 
situace rozlišovat podle toho, jestli 
bránící hráč chtěl bojovat o míč nebo 
jestli pouze chtěl tzv. „za každou cenu“ 
zmařit soupeřovu družstvu jeho šanci 
vstřelit branku.
Pokud se tedy hráč ve vlastním po-
kutovém území dopustí vůči soupeři 
přestupku, kterým dojde ke zmaření 
jeho zjevné brankové možnosti a roz-
hodčí za jeho přestupek nařídí poku-
tový kop, bude hráč pouze napomenut, 
jestliže k jeho přestupku došlo při po-
kusu zahrát míč. Za všech ostatních 
okolností, tedy např. za přestupky typu 
držení, strčení, bránění soupeři fyzic-
kým kontaktem v pohybu apod, nebo 
za přestupky, které hráč provedl, aniž 
by vůbec měl možnost hrát míčem, 
musí být vyloučen.
Uvedená ustanovení ale neplatí jen 
pro hráče. Jestliže náhradník, vystří-
daný hráč nebo i funkcionář družstva 
vstoupí na hrací plochu bez souhlasu 
rozhodčího a následně ovlivní hru 

nebo soupeře, nařídí rozhodčí přímý 
volný nebo pokutový kop, a v případě, 
že tím i zmařil zjevnou brankovou 
možnost soupeřova družstva, bude 
i vyloučen.
A přitom na hrací plochu ani ne-
musí doslova „vstoupit“, stačí, že do 
ní vytrčí část svého těla. To byl ne-
dávný případ rozcvičujícího se ná-
hradníka, který zpoza brankové čáry 
chtěl urychlit navázání hry kopem od 
branky, proto míč směřující jasně za 
brankovou čáru kopl směrem k bran-
káři a neuvědomil si, že do míče kopl 
ještě dříve, než ten opustil hrací plo-
chu. Hra tedy v době jeho kopu ještě 
nebyla přerušena, on ji svým zásahem 
aktivně ovlivnil, proto rozhodčí nařídil 
pokutový kop.

2. Zastavení slibné útočné akce
Za „slibně se rozvíjející útočnou akci“ 
se považuje taková herní situace, která 
by bez porušení pravidla bránícím hrá-
čem umožnila po jedné či nejvýše dvou 
přihrávkách soupeřovu družstvu přímo 
ohrozit branku bránícího družstva. 
I v tomto případě pravidla rozlišují za-
stavení slibné útočné akce mimo po-
kutové území a zastavení slibné útočné 
akce v pokutovém území.
a) zastavení slibné útočné akce mimo 
pokutové území
Každé zastavení slibné útočné akce 
mimo pokutové území jakýmkoli pře-
stupkem, za který se nařizuje přímý 
volný kop, musí rozhodčí potrestat na-
pomenutím provinivšího se hráče.

b) zastavení slibné útočné akce 
v pokutovém území
Situace se řeší podle toho, jestli pro-
vinivší se hráč chtěl nebo nechtěl či 
ani nemohl hrát míčem. Pokud se tedy 
hráč ve vlastním pokutovém území 
dopustí vůči soupeři přestupku, kte-
rým zastaví jeho slibnou útočnou akci 
a rozhodčí za jeho přestupek nařídí 
pokutový kop, nebude tento hráč ani 
napomenut, jestliže se přestupku do-
pustil při pokusu zahrát míč. Jestliže 
se ale nejednalo o přestupek, kterým 
je možno bojovat o míč (držení, str-
čení, bránění soupeři fyzickým kon-
taktem v pohybu), nebo o situaci, kdy 
bránící hráč ani možnost hrát míčem 
neměl, napomene ho rozhodčí za ne-
sportovní chování. 

P R A V I D L A

F OT B A L O VÁ  P R AV I D LA

P R AV I D LO V Ý  E X P E RT  J A N  H O R A
O S V Ě T L U J E

Faul v jasné šanci. Rozhodčí musí dobře vědět, co bude následovat, i po změnách.

V  M I N U LÝC H  Č Í S L E C H  VY Š LO

SRPEN PŘEHLED ZMĚN V PRAVIDLECH

ZÁŘÍ HRA RUKOU

ŘÍJEN FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

LISTOPAD NEPŘÍMÝ VOLNÝ KOP

PROSINEC NAVAZOVÁNÍ HRY

ZIMA DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ
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Důraz na projekty, které mají za úkol přilákat a udržet děti u fotbalu, 
se vyplácí. Pražský fotbalový svaz (PFS) udržuje nastavenou tradici 
z posledních let a dál vévodí tabulkám, v nichž se sleduje NÁRŮST 
ČLENSKÉ ZÁKLADNY. Mezi 14 krajskými fotbalovými svazy v tomto 
směru Praha opět nemá konkurenci.

Od roku 2012, kdy se tato čísla za-
čala exaktně sledovat, Praha nejenže 
udává tempo, ale nadále ho zvyšuje. 
A potvrzuje, že důrazné zaměření na 
mládež nese výsledky.
Za uvedenou dobu stoupl počet regis-
trovaných fotbalistů bez rozdílu věku ze 
12 255 na 23 191 hráčů, což byl stav 
ke konci roku 2019. To je nárůst o 89,2 
procenta! Pouze Moravskoslezský kraj se 
v tomto měřítku dostal přes čtyřicetipro-
centní hranici, zbylých 12 krajů nikoliv.
A jdeme dál: u mládeže do 18 let 
zaznamenala Praha v tomto ohledu 
přírůstek 179,1 procenta, bezkonku-
renčně nejvíc. Právě zvýšení počtu ne-
zletilých fotbalistů hraje zásadní roli.

STRATEGICKÉ CÍLE
„Pražský fotbalový svaz si už před ně-
kolika lety vytyčil jeden z primárních 

a strategických cílů rozšíření členské 
základny. V roce 2012 byla Praha na 
12. místě mezi kraji co do počtu členů. 
Tohle číslo neodpovídalo jejímu po-
stavení a významu. Začali jsme se 
této problematice opravdu systema-
ticky věnovat a tohle je výsledek,“ 
říká Dušan Svoboda, předseda PFS. 
„Myslím, že jsme dokázali dobře vy-
světlit jednotlivým klubům, čeho a jak 
chceme dosáhnout. Kluby naše my-
šlenky přijaly a začaly je realizovat. 
Bez práce klubů by k nárůstu nedošlo,“ 
oceňuje Svoboda.
Co se absolutního počtu týká, vede 
Středočeský kraj s 58 153 regist-
rovanými fotbalisty, následuje Jiho-
moravský kraj (37 473), Moravsko-
slezský kraj (30 827), Zlínský kraj 
(25 959). Praze patří páté místo. 
Kromě velikosti krajů se v této sta-

tistice promítá i počet možností ji-
ného využití volného času, jichž je 
v Praze v porovnání se zbytkem re-
publiky nejvíc.
„Myslím, že pořád máme kam růst. 
Kdybych ale teď měl říct nějaké číslo, 
tak ho tahám z rukávu a nebylo by 
ničím podložené. Nedělali jsme žád-
nou studii, jaký je vlastně potenciál 
fotbalu jako takového, takže neumím 
říct, kam až v Praze můžeme vyrůst. 
Ale víc než absolutní čísla, ve kterých 
mohou být rok od roku vlivem různých 
okolností výkyvy, řeším trendy. A tady 
nám čísla ukazují, že jsme na správné 
cestě,“ myslí si Svoboda, který vede 
PFS od roku 2010 a ve všech rozho-
vorech od té doby zdůrazňoval, že 
právě projekty zaměřené na mládež 
jsou pro něj na žebříčku priorit velmi 
vysoko.
Jako důkaz si připomeňme jeho 
slova, která vyřkl před třemi lety 
před volbami, v nichž potřetí v řadě 
obhájil předsednický post: „O jednu 
věc se chci dál výrazným způsobem 
starat – a to o projekty, které povedou 

k rozšiřování členské základny mlá-
deže. V tomhle ohledu se dřív něco 
zanedbalo, obecná snaha dostat děti 
ke sportu byla podhodnocená. Teď 
vidíme, že je to možné, že to dává 
smysl. Díky databázi FAČR, která je 
exaktní, vidíme výsledky. To, že jsme 
nejrychleji rostoucí ze všech krajů 
v počtu mládeže, mi říká, že jsme na 
správné cestě.“

SPOKOJENOST? ANO!
Už před třemi roky Praha posko-
čila v kategorii pod 18 let o 116 
procent, za rok 2019 byla jen pár 
desetin pod 180 procenty. „O mně 
se ví, že nejsem nikdy spokojený, ale 
s tímhle číslem už opravdu spokojený 
jsem,“ usmívá se Svoboda. „Jasně 
se tady projevuje systémová pod-
pora z Magistrátu Hlavního města 
Prahy, z jehož prostředků se každo-
ročně mezi pražské kluby rozděluje 
částka téměř 50 milionů korun. Jsou 
vázané právě na mládež a růst člen-
ské základny, zároveň pokrývají i vý-
znamnou část odměn pro kvalifiko-

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYKAZUJE ZE VŠECH 14 KRAJŮ DLOUHODOBĚ NEJVYŠŠÍ NÁRŮST ČLENSKÉ ZÁKLADNY. V TÉ NAVÍC PŘEVAŽUJE MLÁDEŽ

PR A HA ZVYŠUJE TEMPO A DÁL ROSTE

T É M A T E X T :  R A D I M  T R U S I N A   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Předseda Dušan Svoboda (vpravo) příliš nechválí, s aktuálním trendem je ale spokojen. Pražskému fotbalu neroste jen členská základna, ale i ta fanouškovská.
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vané trenéry, což je z mého pohledu 
důležitý moment. Jedna věc je, že 
vám roste základna, druhá věc je, že 
musí růst počet kvalifikovaných tre-
nérů, abyste mohli dát rodičům ur-
čitou garanci, že když dají dítě na 
fotbal, bude se o něj starat někdo, 
kdo má nějaké znalosti, dovednosti 
a dohlédne na to, aby byl rozvoj dí-
těte po všech stránkách v pořádku.“
V pořádku je i poměr mládežníků ver-
sus dospělých. V Praze je to 66,08 % 
ku 33,92 %. Pouze další čtyři kraje se 
dostaly nad 50 % hráčů mladších než 
18 let, a to ještě velmi těsně. „Z to-
hoto ukazatele máme velkou radost. 
Znamená to, že v Praze je zdravý po-
měr, který slibuje, že i do budoucnosti 
by tady měl být potenciál pro růst člen-
ské základny, za což jsem opravdu rád,“ 
pokračuje Svoboda. „Jsem přesvědčený 
o tom, že je naše strategie správná 
a nadále v tom budeme pokračovat.“
Kromě fotbalových nadějí roste i po-
čet dospělých hráčů. V této kategorii 
eviduje Praha přírůstek 1103 lidí, což 
je posun o 16,3 procenta. I v tomto 

ohledu hlavní město vévodí, většina 
ostatních krajů je v záporných hod-
notách.
Z hlediska nárůstu celé Fotbalové 
asociace ČR tvoří hráči s registrač-
ními průkazy v pražských klubech za 
poslední tři roky téměř padesát pro-
cent nových členů. „Abych byl upřímný, 
tak pokaždé, když jsou k dispozici nová 
čísla, neopomenu předsedovi FAČR zdů-
raznit, že Praha v tomto směru dosa-
huje takových výsledků. Děláme celou 
řadu projektů, které samozřejmě stojí 
peníze, takže se i tímto způsobem sna-
žím apelovat na vedení FAČR, aby nám 
s tím pomohlo,“ popisuje Svoboda. 
„My pak můžeme dále poskytovat ur-
čité know-how v tomto směru, protože 
spousta věcí, s kterými jsme v Praze 
začali, se postupně v nějaké formě pře-
lévá do dalších krajů. Pokud něco fun-
guje v Praze, je předpoklad, že to bude 
fungovat i jinde.“

ÚSPĚŠNÉ KROKY
Kromě tradičních a velmi dobře zná-
mých projektů, jako je Dětský fot-

balový pohár, Můj první klub, Hraje 
zdravý, Školní fotbalové besedy, 
Škola v pohybu či Měsíc náborů, se 
lidé z PFS zaměřují také na inten-
zivní zapojování se do nejrůznějších 
rodinných festivalů, kde pak prezen-
tují všechny projekty a důvody, proč 
začít hrát fotbal.
„Tam, kde se organizátoři snaží účast-
níkům představit nejrůznější formy 
sportu, jsme hodně aktivní. Bývá tam 
velmi silná koncentrace rodin s ma-
lými dětmi a je jasné, že fotbal je 
v konkurenčním prostředí s ostat-
ními sporty, takže se na něj sna-
žíme i takto upozorňovat,“ prozra-
zuje Svoboda. „Obecně by mělo být 
cílem společnosti přitáhnout děti ke 
sportu. Samozřejmě jsou pořád ro-
diče a děti, kteří přijdou sami, ale 
je úkol svazů, aby tomu šly naproti 
a byly v tomto směru aktivní. Mys-
lím, že jsem za ty roky na Pražském 
fotbalovém svazu našel spoustu velmi 
zdatných a pracovitých kolegů, kteří 
dělají v tomto směru velké množství 
práce, která není na veřejnosti tolik 

vidět, ale díky které je Praha nejvíce 
rostoucím krajem co do počtu nových 
registrovaných fotbalistů. Bez jejich 
snahy a nasazení by to nešlo. Zároveň 
je to pro nás rok od roku složitější, 
protože všechno stojí peníze, a i když 
jsme velký region, rádi bychom cítili 
ještě větší podporu. Zatím je to tak, 
že si něco řekneme na svazu a pak 
se o to snažíme. Ještě jsem ale ne-
slyšel: Praze to funguje, to bychom 
mohli zkusit taky, tohle budeme ještě 
víc podporovat,“ mrzí Svobodu.
Ten cítí, že kromě již zaběhnutých 
a léty prověřených projektů je po-
třeba zapracovat na ženském fot-
balu. „Tohle beru jako velkou výzvu 
pro celý fotbal. V ženském fotbale 
jsme na startovní čáře nebo kousek 
za ní, ale potenciál je tady hodně 
velký,“ myslí si. „U náborových akcí 
nerozlišujeme, jestli přijde holka, 
nebo kluk. Pro nás je to budoucí fot-
balista a neřešíme pohlaví. Nechys-
táme kampaň primárně zaměřenou 
na dívky, ale chceme ukázat, že fotbal 
je i pro ně.“ 

T É M A

Hráči a hráčky z řad finalistů Dětského fotbalového poháru se 
zaslouženou odměnou v podobě nástupu s prvoligisty. Tempo patří v hlavním městě k nejlepším v práci s mládeží.

 O jednu věc se chci dál výrazným způsobem starat – a to o projekty,  
které povedou k rozšiřování členské základny mládeže.

D U Š A N  S V O B O D A

Akce zaměřené na mládež pomáhají Praze budovat fotbalovou základnu.

Předseda PFS Dušan Svoboda.
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Jsou nejznámějšími českými fotbalistkami-dvojčaty, proto IRENA 
A LUCIE MARTÍNKOVY nemohou v této rubrice Speciálu chybět. 
Dlouholeté reprezentantky, jimž web fotbal.cz eviduje dohromady 
bezmála 170 startů a k tomu přes 30 gólů v národním týmu, jsou od 
začátku kariér věrné Spartě. Vyzkoušely si však i dvouleté angažmá 
ve Švédsku. Jak jinak než společně. Jsou si totiž mimořádně blízké. 
Až tak, že si navzájem dokončují věty, případně odpovídá jedna za 
druhou. A také jsou obě vtipné, bezprostřední a nad věcí, což se 
snad promítlo i do následujícího rozhovoru.

 J Nejspíš tu otázku slýcháte 
často, ale která z vás je starší?
Irena: Já.
Lucie: O jednu minutu.
I: Ale kolikrát se to nezdá, vůbec nej-
sem rozumnější.

 J Hrál věkový rozdíl jedné minuty 
nějakou roli ve vašem dětství? 
Třeba jestli si ta mladší mohla 
rozbalovat dřív dárky?
I: Dárky jsme si vždy rozbalovaly 
stejně, čekaly jsme jedna na druhou.
L: Abychom byly obě překvapené. 
Všechny dárky jsme totiž měly stejné.

 J Takže mladší, nebo naopak 
starší, neměla žádná privilegia?
I: Ne. Já nad tím, že jsem starší, 
vlastně ani nikdy nepřemýšlela. Nebo 
mi to spíš bylo jedno.
L: Když už došlo k nějakému sporu, 
roli hrálo spíš právo silnějšího.

 J Takže jste se praly?
I: Nijak se tím netajíme. I naše okolí 
ví, že když jsme byly mladší, uměly 
jsme se pohádat a porvat jako kluci. 
Ale když šlo do tuhého, dokázaly jsme 
se jedna druhé naopak hodně zastat.
L: Sice jsme se kolikrát řezaly jako 
koně, ale jednoznačně táhneme za 
jeden provaz. Neshody byly, ale ty 
jsou všude.

I: Vznikala z toho mezi námi určitá ri-
valita a soutěživost. A myslím, že i ta 
nám ve fotbale pomohla posunout se 
daleko. Že jsme zkrátka každá chtěla 
být lepší než ta druhá.

 J Kdo měl ve rvačkách navrch?
I: Lucie. Já jsem byla ta, která odchá-
zela s brekem domů.
L: Dodržovala jsem totiž životosprávu, 
takže jsem správně a také víc jedla. 
Měla jsem víc síly a vždy jsem byla 
celkově taková větší.
I: Ještě se vrátím k tomu věku. Já se 
sice narodila první, ale to bylo dané 
tím, že jsme šly císařským řezem, pro-
tože jsme byly opravdu velká dvojčata.
L: Já měla jít první přirozenou cestou.
I: Ale já ségru v cílové rovince pře-
skočila.

 J Máte ještě další sourozence?
I: Máme o pět let staršího bratra.
L: Jaroslav. Ten se o nás hodně sta-
ral. Musel. Byly jsme pro něj taková 
koule na nouze. (usmívá se) Brácha je 
opravdu milionový.

 J Předpokládám, že vy dvě jste 
k sobě měly blíž než k němu.
I: Rozhodně. Až teď, jak jsme starší, 
se to dává do kupy.
L: Vztah dvojčat je nesrovnatelný 
s jakýmikoli i sourozeneckými vztahy. 

Mají k sobě hrozně moc blízko. Vždyť 
my jsme spolu strávily…
I: Celý život!
L: Přesně tak. Všechna angažmá, Pře-
rov, Předměřice, Sparta, KIF Örebro, 
všude jsme byly spolu. Nedáme na 
sebe dopustit. Irena pro mě není jen 
ségra, ale i nejlepší kamarád. Vlastně 
je pro mě všechno.

 J Takže označení druhá polovina 
v tomto případě není přehnané?

L: Já ji určitě jako druhou polovinu beru.
I: Tu lepší polovinu. (smějí se)

 J Dokončujete si třeba navzájem 
věty?
I: To u nás funguje. Ale to je dané 
hlavně tím, že jsme spolu opravdu 
pořád.
L: Kolikrát jedna začne větu a čeká, 
až se nadechne ta druhá, aby ji za 
ni dokončila. I myšlenkové pochody 

máme stejné nebo velmi podobné. 
Když jednu něco trápí, druhá to pozná.

 J Pletli si vás někdy na fotbale?
L: Dost často. Díky tomu jsem měla 
připsaných víc gólů, než kolik jsem ve 
skutečnosti vstřelila.
I: Přitom máme každá jiné číslo…
L: Přesně tak. Možná máme podobný 
styl běhu, ale to je tak všechno. Asi 
je to tím, že jsem se víc radovala, tak 
gól napsali mně.

 J Naťukli jsme vaše kariéry. Kde 
a jak začaly?
I: (na Lucii) Ty to řekni, máš to hezky 
naučené.
L: Pocházíme z malé vesnice Přerov 
nad Labem, kde sportovního vyžití 
moc není. Takže jsme od nějakých 
šesti let chodily hrát s kluky fotbal 
za barák. Všiml si nás trenér přípravky 
a pozval nás na trénink. Tam jsme se 

Lucie je pořádně dravá útočnice.

D V O J Č ATA  I R E N A  A  L U C I E  M A R T Í N K O V Y  T O  B O K  P O  B O K U  TÁ H N O U  U Ž  O D  P Ř E R O VA  N A D  L A B E M

S P O L U  V Ž D Y ,  S P O L U  V Š U D E

R O D I N A T E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  M L .
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R O D I N A

zalíbily, tak jsme v Přerově nad Labem 
začaly hrát. S kluky. Byly jsme tam do 
třinácti let.

 J A potom?
L: Asi rok a půl jsme byly v Předměři-
cích nad Jizerou. Tam jsme šly proto, že 
měly ženský tým. A u nás už v tu dobu 
bylo jasné, že u fotbalu zůstaneme.
I: A pak už si nás vytáhla Sparta.

 J Do kolika let by podle vás měly 
dívky hrát s kluky?

I: To je hodně individuální. Dokud na to 
mají. Ve Spartě v juniorkách je jedna 
dívka, která s kluky trénovala doteď.
L: Do určitého věku, dejme tomu do 
deseti let, nejsou mezi kluky a hol-
kami vlastně žádné vývojové rozdíly. 
Jedině dobře, když hrají spolu, protože 
každý fotbalu přispěje něčím svým.
I: Já ráda hraju s kluky dodnes, koli-
krát si zahraju mnohem líp.

 J Sparta je vaším osudovým klu-
bem. Odkdy bylo jasné, že pře-
stoupíte právě do ní?
L: Myslím, že si nás možná dřív všimla 
Slavia. Ale oni oslovovali nejdřív ro-
diče a náš táta je sparťan. Podle mě 
na nabídku od Sparty čekal.

 J Jak konkrétně se přestup v roce 
2001 upekl?
L: Byly jsme s Předměřicemi na tur-
naji v Brandýse nad Labem, kde si 

nás všimla dnes už bývalá hráčka 
Sparty a reprezentace Eva Šmera-
lová. Ta si vzala kontakt na tátu, dala 
ho Dušanu Žovincovi, který se tátovi 
ozval, jestli bychom chtěly jít hrát 
za Spartu.

 J A vy jste chtěly?
I: No, táta chtěl.
L: Ale pak jsme se rozhodly i my a do 
Sparty jsme chtěly.

 J Pokoušela se vás někdy Slavia 
přetáhnout?
I: Lucii ano.
L: Zkoušeli to. Bylo období, hlavně 
když jsme se vracely ze Švédska, kdy 
mě oslovovali. Ale… (odmlčí se) Bylo 
od nich odvážné se na to vůbec ze-
ptat. Do Slavie jsou dveře zavřené.

 J Má pro vás i po téměř dva-
ceti letech profesionální kariéry 
derby pořád stejný náboj?
L: Jednoznačně. Možná ještě větší. Se 
Slavií je to boj, válka. Jsou to silná 
slova, ale je to tak.

 J Začátkem roku 2013, když vám 
bylo 26 let, jste přestoupily do 
švédského KIF Örebro. Nedo-
staly jste nabídky ze zahraničí 
už předtím?
I: Dostaly, ještě během střední školy.
L: Někdy ve třeťáku jsme přemýšlely, 
že půjdeme. Ale když jsme se roz-
hodly, že půjdeme, tak…
I: … tak to nevyšlo na základě ně-
jakých, řekněme, administrativních 
problémů. Pak jsme chtěly ještě 
jednou. Ale to taky nevyšlo. A po-
tom už jsem šla na vysokou školu 
a do ciziny jsem nechtěla. Až když 
jsem vysokou dodělala, otevřelo se 
to znovu. Pavlíně Ščasné jsem řekla, 
že bych chtěla ještě ven. A ona se 
za tři dny ozvala, jestli to nechceme 
zkusit v Örebro.
L: Musím to upřesnit. S Pavlínou jsme 
se o tom na galavečeru Fotbalistka 
roku bavily spolu. A konkrétně já jsem 
jí říkala, že bych si ráda vyzkoušela 
Švédsko. A ona nám domluvila tý-
denní zkoušku v KIF Örebro, kde jsme 
se trenérovi zalíbily.

 J Co kdyby trenér chtěl jen jednu 
z vás? Měly jste to nastavené 
tak, že buď obě, nebo žádná?
I: Já ani nevím.
L: Já taky ne. Ono bylo jasné, že pů-
jdeme obě.

 J Ve Švédsku jste strávily dvě 
sezony. Lze tamní liga srovnat 
s českou?
I: Nelze. Švédská liga byla a je jednou 
z nejlepších na světě. Zápasy, vytížení, 
hráčky, to všechno je úplně jinde než 
u nás.
L: Rychlostně, silově, vytrvalostně…

 J Je ve Švédsku obecně větší zá-
jem o ženský fotbal?
L: Nesrovnatelně větší. Ženský fot-
bal je tam úplně jinak medializovaný, 
jinak ho vnímá veřejnost, je mu ote-
vřenější.
I: Každý víkend se jeden zápas vysí-
lal v televizi.

 J Je to znát i na stadionech? 
Chodí na zápasy víc lidí?
I: Už je to celkem dlouhá doba, co 
jsme tam byly, takže nevím, jak to 
mají teď. Řekla bych, že návštěvnost 
nebyla vysoká, ale určitě byla vyšší 
než u nás.
L: Na zápasy chodilo přes tisíc diváků. 
Na nás přišlo nejvíc kolem pěti tisíc, 
to bylo v Linköpingu.

 J Dalo vám toto angažmá něco 
i po životní stránce?
L: Švédové mají jinou náturu, jsou 
hodně sociálně založení. Se vším 
nám pomohli, byli obrovsky přátelští. 
Obecně mi to dalo jakýsi nadhled. Ka-
ždému bych doporučila, aby odjel do 
zahraničí a načerpal tam nějaké ži-
votní zkušenosti.

Sestry Martínkovy v akci - Lucie vlevo, Irena vpravo.

Věk:  33 
Klub: AC Sparta Praha 
Post: střední záložnice

IRENA MARTÍNKOVÁ
Věk:  33 
Klub: AC Sparta Praha 
Post: útočnice

LUCIE  MARTÍN KOVÁ
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 J Irena to vnímá podobně?
I: Úplně stejně jako Lucie, řekla to 
perfektně.

 J Vy jste opravdu dobře sehrané…
I: To je ta výhoda dvojčat. (usmívají 
se)

 J Od roku 2003 jste obě v národ-
ním týmu. Je pro vás i po takové 
době stále nejvyšší pocta navléct 
reprezentační dres?
L: Je. (odmlčí se) Mám na krajíčku, 
ale snad to řeknu: Čím jsem starší, 
tím víc si tu poctu uvědomuji, tím víc 
si jí vážím.
I: Repre je nejvíc a bude nejvíc.

 J Na žádný velký turnaj jste se 
s ní ovšem nedostaly. Byl postup 
někdy blízko?
I: V kvalifikaci o EURO 2005. Postou-
pily jsme do play off, kde jsme dostaly 
Itálii. Byly to hodně vyrovnané zápasy.
L: Ještě hrála Pavlína Ščasná, Gá-
bina Chlumecká, Lucie Heroldová, Eva 
Šmeralová. Ano, to byl postup nejblíž. 
Ale nevyšlo to.

 J Není trochu frustrující tak 
dlouho hrát za nároďák a přitom 
nikam nepostoupit?
I: Frustrující to není, naopak bych 
možná řekla, že je to motivující. Po-
řád se snažíte být nejlepší a dostat 
se na velký turnaj.
L: Teď o postup bojujeme zase, kva-
lifikace je dobře rozjetá. V dubnu bu-
deme mít Španělky venku a stěžejní 
budou dvě podzimní utkání s Polkami. 
Tam se podle mě bude lámat chleba.

 J Polky jsou s námi, tedy s vámi, 
srovnatelné?
L: Tak nějak ano.
I: Určitě chceme postoupit, je to velký 
sen nás všech. I proto, že EURO se 
příští rok hraje ve Wembley.

 J Změnil se v Česku ženský fotbal 
za těch mnoho let, co jste jeho 
součástí, k lepšímu?
I: Rozhodně se posunul dopředu.

L: Neustále se vyvíjí. Hlavně co se 
týče podmínek jak pro hráčky, tak pro 
trenéry. A to je zásadní. Vidím velké 
zlepšení a věřím, že to půjde pořád 
nahoru. Nejen po taktické stránce, 
ale celkově v pohledu na ženský fot-
bal. Myslím, že se dostává víc do po-
vědomí. Víc a hlavně pozitivněji. Že 
už na něj Češi nekoukají s takovými 
předsudky.

 J Irena je od roku 2016 mamin-
kou. Zeptám se ale Lucie, jestli 
sestru mateřství nějak změnilo.
I: Tak to mě zajímá.
L: Podle mě určitě. K lepšímu. Když 
zůstanu u fotbalu, pomohlo jí v je-
jím herním projevu. Hlavně v tom, 
že získala nadhled a klid. Jak v práci 
s balonem, tak v pohybu v prostoru. 
A obecně bych řekla, že žena po po-
rodu dokáže jít ještě víc za svůj práh, 
za své limity.

 J Ireno, jak dlouho po porodu jste 
začala s tréninkem?
I: Po půl roce, připravovala jsem se na 
Kypru s týmem Apollon Limassol. To 
bylo příjemné období, které mi hodně 
dalo. A potom jsem se chystala sama.

 J Jak se dá kombinovat role pro-
fesionální fotbalistky a čerstvé 
mámy?
I: Hlavní je podpora rodiny a potom 
to, že vám v klubu musejí vyjít vstříc. 
U mě platilo oboje.

 J Ireno, rozpozná váš syn Luboš 
mámu od tety?
I: Zrovna teď jsem viděla hezké vi-
deo, jak si dítě pletlo maminku s te-
tou-dvojčetem. Tak to bylo i u nás, 
Lubošek říkal: Maminko, maminko, 
a přitom šel za Luckou.
L: Nedávno jsem za nimi přišla do po-
koje, Lubošek si mě měřil pohledem 
a ptal se: Ty jsi Lucinka?

I: Bylo vidět, jak mu to v hlavičce šro-
tuje. (usmívají se)

 J Asi si to nebudete pamatovat, 
ale my tři jsme spolu v roce 2008 
dělali do jednoho deníku takový 
miniaturní rozhovor, spíš dotaz-
ník, před derby. Při otázce na ko-
níčky odpověděla Irena tenis…
I: To jsem vážně řekla? Ale jo, tehdy 
jsem na tenis chodila. Teď už ho ne-
hraju vůbec.

 J Dá se za současného koníčka 
považovat i syn?
L: To je kůň jak hrom.
(přichází a do rozhovoru vstupuje 
malý Lubošek):
Lubošek: Kůň jak hrom! Kůň jak hrom!
I: Hlavně je to smysl života.
Lubošek: Kůň jak hrom! Kůň jak hrom!
I: Na koníčky teď moc času nemám. 
Chodím ráda do sauny, to je asi je-
diné. A baví mě dělat nehty, sobě 
i ostatním.
L: Co jsem jako koníčka řekla já?

 J Gauč a hospodu.
L: (směje se) Já jsem si říkala, že to 
bude něco takového, čekala jsem pivo. 
Nebo magické oko, to bylo v té době 
aktuální.

 J A platí to pořád?
L: Čím jsem starší, tím víc dbám na 
životosprávu a o své tělo. Takže mu-
sím říct, že odpočinek ano, ten vyhle-
dávám, ale alkohol už o dost méně. 
Ale tím, že hraju fotbal, k tomu 
mám na částečný úvazek zaměst-
nání a teď jsem se navíc dala na 
trénování, tak času na koníčky také 
moc nemám.

 J Na závěr se nabízí otázka na 
budoucnost. Kde se vidíte za ta-
kových pět let? A jelikož Irena 
odběhla za synkem, je odpověď 
jen na Lucii…
L: Chtěla bych vlastní rodinu. Takže 
nejdéle za pět let se vidím u rodin-
ného krbu. 

Dostaveníčko dvojčat v národním týmu: Martínkovy a Dubcovy.

R O D I N A

Sparta jako vážný zájemce o služby Lucie a Ireny zvítězila v rodině už před dlouhými lety.
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Od závěrečných bojů ligového ročníku 1984-85 letos uplyne už pětatřicet 
let, ale pro pamětníky jako kdyby se odehrály včera. Bylo to DRAMA, 
na jaké se nezapomíná! Do posledního kola zavedly peloton Sparta 
a Bohemians. Oba týmy měly po 43 bodech…

Vraťme se na chvíli ještě o něco dál 
proti proudu času. Roku 1967 dobyla 
mistrovské vavříny Sparta. Potom se 
Praha něco načekala, než se do ní po 
putování mezi Trnavou, Bratislavou 
a Ostravou titul vrátil. Až roku 1977 
se to podařilo Dukle. A potom ještě 
dvakrát v letech 1979 (po jedenácté 
a naposledy) a 1982.
Onoho roku Bohemka pod taktovkou 
Tomáše Pospíchala završila hattrick 
třetích míst. A pak přišla její nejslav-
nější sezona 1982-83 s ligovým pr-

venstvím a strhujícím postupem až do 
semifinále Poháru UEFA.
V následujícím roce konečně zase 
jednou došlo na Spartu. Po sedmnác-
tiletém půstu! Týmu z vršovického 
Ďolíčku se všeobecně očekávaná 
obhajoba nevydařila, na Spartu mu 
chybělo šest a na druhý Baník Ost-
rava čtyři body. Ale v sezoně 1984-85 
znovu zaútočil na vrchol.
Po vítězství ve 3. kole nad Slovanem 
Bratislava 1:0 se klokani poprvé obje-
vili na špici pelotonu. V 8. kole ztratili 

vedení prohrou v Košicích, ale jen na 
dva týdny. A potom už svůj náskok 
zvyšovali, až nakonec dojeli podzim 
s tříbodovým náskokem před Slavií 
a Baníkem a s dalšími dvěma body 
k dobru před Spartou. Novináři už 
v nich viděli příští šampiony. A co te-
prve po nástupu do jarních odvet – 
před 20. kolem zelenobílí utíkali 
rudým, nejvážnějším pronásledova-
telům, o sedm bodů! Zdálo se, že už 
není co řešit.

CO ZPŮSOBIL VIRUS
Ve dvou dubnových zápasech kvalifi-
kace světového šampionátu národní 
mužstvo nejprve hrálo na Maltě jen 
0:0. Neproměnilo ani penaltu! A po-

tom na Strahově podlehlo mužstvu 
SRN 1:5! Zdrcující výsledek byl ještě 
milosrdný – už v poločase Němci 
vedli o čtyři góly a druhé dějství 
projeli jen na půl plynu. Postup do 
Mexika se v té chvíli našim zdál být 
v pekle (a byl, jak se později uká-
zalo).
Ještě horší však byla kocovina z bez-
krevných výkonů. V obou střetnutích 
tvořili jádro týmu hráči od Botiče, 
i když se některým z nich právě pře-
stalo dařit. Marně Pospíchal poukazo-
val na to, že u některých jeho borců se 
reprezentační forma kamsi vytratila… 
Na Maltě bylo v základní jedenáctce 
půl tuctu klokanů a další dva střídali 
v průběhu hry; na Strahově znovu šest 

K A P I T O LY  Z  D Ě J I N  P R A Ž S K É H O  F O T B A L U :  H L AV N Ě  Ž E  T I T U L  Z Ů S TA L  V  M E T R O P O L I

N I C  N E N Í  N E M O Ž N É

H I S T O R I E T E X T :  M I L O S L AV  J E N Š Í K   F O T O :  A R C H I V  A U T O R A

Nejúspěšnější střelec Bohemky v sezoně 1984–85 Petr Janečka (16 gólů) v souboji s gólmanem Sparty Jaroslavem Olejárem, kterému asistuje kapitán rudých Jozef Chovanec.

Ještě v předcházejícím ročníku oblékal Petar Novák dres klokanů. V sezoně, 
které patří dnešní výlet do minulosti, však už střílel góly za Spartu.

V zimní lize na Tatře podlehla roku 1984 Sparta Bohemce 1:3. Tady už František Straka 
nemohl odvrátit střelu Tibora Mičince, která znamenala druhý gól klokanů.
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v základu, ale tentokrát „pouze“ jeden 
střídající.
Za takových okolností se rozladění 
a následná malověrnost z reprezen-
tace nemohly nepřenést do Ďolíčku. 
Zvláštní virus zachvátil celou kabinu. 
Motoru spadl řemen.
Po impozantním jarním nástupu – 
v Chebu 4:1, doma se Slavií 2:0, na 
bratislavském Tehelném Poli 1:0, 
se Spartou 0:0 a v Banské Bystrici 
3:2 – zelenobílí jen remizovali doma 
s Vítkovicemi 1:1 a v Žilině 0:0. Už 
ty výsledky signalizovaly příští po-
tíže. A potom došlo znovu na Ko-
šice. Bohemka Lokomotívě podlehla 
i v Ďolíčku (0:2), hned nato se vrá-
tila s prázdnou z Prešova (1:2) a na 
bratislavských Pasinkách se podě-
lila o body s Interem (1:1). Taková 
ztráta krve nemohla neotřást jejím 
ještě nedávno zdánlivě nedostižným 
postavením.
Pronásledovatelé vycítili svou šanci. 
A nejvíc z nich Sparta, proti podzimu 
k nepoznání. Zápas od zápasu staho-
vala náskok klokanů. A když v před-
posledním kole remizovali na Baza-
lech 2:2, rozdrtila na Letné Prešov 
7:0, bodově se na ně dotáhla a díky 

lepšímu skóre je odsunula na dru-
hou pozici.

PORÁŽKAMI KE ZLATU A STŘÍBRU
Rudí, nebo zelenobílí? Nikdo jiný už 
nezůstal ve hře o primát. V posled-
ním kole jen doposud čtvrtá Slavia 
předstihla Baník, takže metropoli 
stejně jako v předešlém roce znovu 
patřila všechna místa „na bedně“. 
Pozornost fotbalové veřejnosti se 
však upínala hlavně do Banské Bys-
trice a do Ďolíčku.
Reálnější vyhlídky na oba body měli 
Bohemians. Zdolat doma osmé muž-
stvo pořadí, na trávnících soupeřů 
obvykle dost odevzdané (navíc mu 
už o nic nešlo), se jevilo jako samo-
zřejmá povinnost uchazeče o primát. 
Na druhé straně ani to nemuselo sta-
čit, pokud by současně Letenští do-
kázali pokořit v té době nejlepší slo-
venský tým, banskobystrické vojáky. 
To ovšem na jejich půdě nebylo nic 
jednoduchého.
První tu válku nervů neustáli sparťan-
ští rowdies. Rychlík k Hronu proměnili 
ve vlak hrůzy, zcela zdemolovali je-
den vagon, terorizovali posádku vlaku 
i cestující. Nejzběsilejší jádro museli 

policisté vysadit z vlaku už v Žilině. 
Režisér Karel Smyczek později o je-
jich řádění natočil film s výmluvným 
názvem Proč?
O takové fanoušky rudí určitě nestáli. 
V Banské Bystrici bojovali sportovními 
zbraněmi ze všech sil, které jim po vy-
silující stíhací jízdě za klokany ještě 
zbývaly, ale štěstí se k nim obrátilo 
zády. Přesto ještě přidali, když k nim 
doletěla zpráva, že Vršovičtí uprostřed 
druhé půle prohrávají 0:1. Jenže po 
chvilce sami také dostali gól. A Jan 
Berger pak sice dopravil míč do sítě 
soupeře, ale situace byla posouzena 
jako ofsajd.
Zázrak se nestal, Sparta prohrála 
0:1. Leč ve chvílích největšího zou-
falství v kabině zaznívala stále ještě 
z tranzistorového rádia reportáž ze 
zápasu Bohemky. A ona dál prohrá-
vala! Antonín Panenka na její tribuně 
jen zoufale kroutil hlavou: „To snad 
ani není možný, vždyť kluci už mohli 
dát osm gólů!“ To opravdu mohli. 
Jenže nedali.
Už ve 4. minutě fauloval unikají-
cího Extrnavana Zelenského aktu-
ální Trnavan Belanský, Peter se po 
něm ohnal – a rozhodčí Krchňák po-

slal oba pod sprchy! O dvaadvacet 
minut později pro vzájemnou po-
tyčku vyloučil také Tibora Mičince 
s Eckhardtem z mužstva hostí. Tři 
čtvrtiny zápasu se pak hrály devět 
proti devíti. Co se letmým pohledem 
mohlo snad jevit jako fifty fifty, bylo 
ve skutečnosti pro zelenobílé krutě 
nevýhodné, protože proti dvěma 
průměrným hráčům soupeře ztratili 
dva klíčové borce. Tvůrce hry a hro-
tového útočníka!
Přesto dál útočili a útočili, nepromě-
ňovali a neproměňovali. A došlo na 
klasickou poučku nedáš – dostaneš. 
V 62. minutě brejk po dlouhém výkopu 
brankáře Opálka z obležení, střela – 
a Bohemka prohrávala. Jiný gól už ne-
padl. Ještě v poslední minutě poslal 
Vladimír Hruška z levého křídla míč na 
opuštěnou branku, ale trnavský stoper 
Hucko ho stačil odvrátit na roh.
Když zápas skončil 0:1, v daleké 
Banské Bystrici se šatna Pražanů 
proměnila v cosi podobného karne-
valu v Riu. Zato do kabiny domácích 
u Botiče bylo asi lépe nevstupovat. 
Na lavičce pod tribunou seděl zdrcený 
a opuštěný Tomáš Pospíchal a držel 
se oběma rukama za hlavu... 

NIC NOVÉHO POD SLUNCEM
Historie se někdy opakuje. Už v roce 
1948 ztratili Bohemians vyhlídky 
na mistrovský titul v posledním do-
mácím utkání – a také s Trnavou! 
V předposledním kole jako nejváž-
nější uchazeči o prvenství vedli ve 48. 
minutě už o dva góly. Pak ale hosté 
nečekaně udeřili a otočili výsledek na 
3:2 ve svůj prospěch. Klokani skon-
čili až čtvrtí. Dva roky poté šli do po-
sledního kola s jednobodovým násko-
kem, ale po remíze 1:1 s Teplicemi 
je stejně jako roku 1985 připravilo 

o titul (a tenkrát také o druhé místo) 
horší skóre, než měly pozdější brati-
slavský Slovan a Sparta.

MALÉ ZASTAVENÍ V ROCE 1966
Také tenkrát rozsoudilo první tři 
týmy jen skóre. Před posledním ko-
lem vedla obě „S“ o dva body před 
Duklou. Rudí prohráli na košické Lo-
komotívě, červenobílí v Edenu s Inte-
rem – a mistry se stali vojáci, kteří na 
Julisce hladce porazili druhý košický 
tým VSS. Až do toho utkání ani jed-
nou nevedli ligové pole.

Připomeňme si tehdejší špičky praž-
ského fotbalu. Vedle Dukly, Sparty 
a Slavie v elitní soutěži tu byly čtyři 
týmy v české skupině II. ligy: 1. Bo-
hemians (návrat mezi domácí elitu), 
3. Dukla Praha B (juniorka), 5. Vikto-
ria Žižkov a 7. Spartak Radotín. V di-
vizní skupině B, kde vedle zástupců 
metropole hrály týmy z tehdejšího 
Severočeského (dnešního Ústeckého 
a Libereckého) kraje, obsadily první 
čtyři místa Sparta B, Slavia B, Mo-
torlet a Bohemians B, 11.–13. po-
zici Dynamo Kobylisy (dnes opět 

Admira), Slavoj Vyšehrad a nedávno 
zaniklý Břevnov.

A JEŠTĚ INVENTURA 1985
Vedle „medailové“ trojice Sparta, 
Bohemians a Slavia hrála ve vr-
cholné soutěži ještě pátá Dukla. 
V tabulce I .  české národní l igy 
najdeme pouze na 7. místě Xave-
rov a v západní skupině II . české 
národní l igy 3. Motorlet ,  7. Ta-
tru Smíchov a 12. Viktorii Žižkov, 
které se v tom období vůbec ne-
dařilo.

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Jedna ze 64 sparťanských gólových radostí na cestě za mistrovským titulem. Zcela vlevo 
poznají pamětníci Jana Bergra, vpravo Vlastimila Caltu a za ním Josefa Jarolíma.

Snímek se vrací až do doby, kdy byl odchovanec Sparty Vladimír Táborský jejím skvělým levým 
obráncem. V sezoně 1984–85 však už dovedl rudé k poháru mistrů ligy jako trenér.
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Když hrával jako žák v Nymburce, byl samozřejmým vůdcem útoku 
a góly střílel jak na běžícím pásu. Když si ho ve Spartě Václav Ježek 
vytáhl z dorostu do prvoligového áčka, vymyslel mu zcela jinou roli – psa 
obranáře. A když později rudí potřebovali zpevnit střed pole a posílit 
ofenzivu, ujal se nového poslání se stejnou samozřejmostí jako před-
chozího. IVAN HAŠEK to dotáhl až na dvojnásobného Fotbalistu roku.

Obávaní obranní predátoři minulosti 
spoléhali často hlavně na svůj fyzický 
fond, na zákroky, které bolí, a na slovní 
zastrašování. U drobného, na první 
pohled křehkého, ale velice bystrého 
a předvídavého sparťana nic takového 
nepřipadalo v úvahu. Trenér Ježek vsa-
dil na jeho vysokou inteligenci. A sázka 
mu dokonale vyšla.
„Obránci, přišpendlení ke mně na de-
sítky centimetrů při každém pohybu, 
vlastně zavinili můj přerod…“ vzpomí-
nal slavný útočník Dukly Ladislav Ví-
zek v knize Fotbalový romantik. „Snažil 
jsem se hlídače setřást pobíháním po 
hřišti. Začal jsem se toulat a už mi to 
zůstalo. Ztratit třeba Ivana Haška, se 
kterým jsem jinak velmi dobře vychá-
zel, dalo hodně přemýšlení.“ Většinou 

to stejně nevedlo k úspěchu. Hašek 
rychle vystihl přednosti i slabiny ka-
ždého borce, na kterého mu ukázali. 
Dovedl pacifikovat i excelentního 
Vízka. Jejich malá válka ve vzájemných 
zápasech bavila celý stadion, jenom 
ne dukelské křídlo. Hašek se od něho 
nehnul na krok, snad by s ním šel i na 
záchod, kdyby bylo třeba. Marně mu 
Vízek domlouval, ať si také trochu za-
kopou. Haškovým úkolem v té chvíli 
bylo, aby si nezakopal Vízek. A tak jej 
plnil. Bezezbytku.
V národním mužstvu nastupoval zprvu 
na pravém kraji obrany, ale postupně 
vystřídal všechny defenzivní posty. 
V záloze čím dál tím víc dával průchod 
i své vrozené útočnosti. A v lize, když 
bylo třeba, hrával třeba i na křídle.

Nejspíš by si v rozhovoru o své hráčské 
všestrannosti sotva vzpomněl na báseň 
Jana Nerudy Vším jsem byl rád, i když se 
s ní na gymnáziu nepochybně potkal. 
A stejně jako její autor by si mohl vepsat 
do štítu: „Já ledačím už byl v tom božím 
světě, a čím jsem byl, tím jsem byl rád.“ 
Ať byl na trávníku, který znamená svět, 
obráncem, halvem, útočníkem – vždy byl 
Panem fotbalistou. Své úkoly přijímal, 
jako kdyby se nechumelilo, s velkou po-
korou i velkým sebevědomím, a ať byly 
jakékoli, dovedl se s nimi vypořádat.

ZE STRÁŽCE KANONÝR
Univerzál k pohledání s obrovským 
akčním rádiem při každé vhodné pří-
ležitosti vyrážel na hrot útoku a v lize 
se začal pravidelně zapisovat mezi 
střelce. Ne bombami, které lámou 
tyče a břevna a trhají sítě. Jeho góly 
byly dílem rozhledu, důvtipu, dokona-
lého zpracování míče, přesného časo-
vání. Ve třech po sobě následujících 
ročnících ligy v letech 1982 až 1985 
vstřelil po třech, v soutěži 1986-87, 

kdy poprvé nevynechal ani jediné 
utkání, už deset gólů.
Roku 1989 převzal od Jozefa Cho-
vance kapitánskou pásku ve Spartě 
i v národním mužstvu. V této funkci 
jménem fotbalistů promluvil i v po-
hnutých listopadových dnech onoho 
roku z balkonu Melantrichu na Vác-
lavském náměstí. S odvahou a odpo-
vědností, které provázely každý jeho 
pohyb na fotbalovém hřišti. 

Post: univerzál, později trenér a funkcionář 
Hráčská dráha: ZOM Nymburk, 1967 Sparta (začínal v mladším dorostu), 1990 Racing Strasbourg (Francie), 
1994 Sanfrecce Hirošima, 1996 JEF United Ičihara, 1997 Sparta (do roku 1998); po ukončení profesionální kariéry 
nepravidelně SK Černolice a SK Dolní Chabry (do roku 2005)
Mezistátní utkání: 56 zápasů v období 1894 až 1994, 5 gólů; účastník MS 1990; kapitánem reprezentace byl v 
21 zápasech, také na uvedeném MS; reprezentoval už v dorosteneckých týmech do 17 a 18 let a v juniorce 
Ligová bilance: 240 zápasů, 63 gólů; mistrovské tituly 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 a 1998
Trenérská kariéra: 1999 Sparta, 2002 Racing Strasbourg, 2004 Vissel Kóbe (Japonsko), 2006 St.Étienne (Francie), 
2008 Al-Ahli Dubai (Spojené arabské emiráty), 2009 krátce trenér české reprezentace, 2012 Al Hilal (Saúdská Arábie), 
2014 Fujariah, 2016 Emirates Club (Sjednocené arabské emiráty)
Zvláštní ocenění: československý Fotbalista roku 1987 a 1988; člen Klubu ligových kanonýrů (112 gólů, z toho 49 v 
zahraničí – 42 v Japonsku a 7 ve Francii)
Funkcionář: 2009 krátce předseda Českomoravského fotbalového svazu

H I S T O R I E

I V A N  H A Š E K  V Š Í M  J S E M  B Y L  R Á D
Gólová střela Ivana Haška (vlevo) v utkání s banskobystrickými vojáky. Za bránícím hráčem je další excelentní sparťan jeho éry Tomáš Skuhravý.

Někdejší kapitán reprezentace JUDr. Ivan 
Hašek před mikrofonem jako předseda 
Českomoravského fotbalového svazu.

IVAN HAŠEKMM6. 9. 1963 

V neustálém pohybu za míčem – tak znali 
a obdivovali Ivana Haška nejen letenští fanoušci.
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Přezdívka Kašák je pro něj stejně charakteristická jako číslo 11 na 
zádech. Řeč je o šestnáctiletém DANIELU KAŠUBJAKOVI, útočníkovi či 
středním záložníkovi mladšího dorostu oddílu Deutscher Fußball-Club 
Prag. Byť ho to na hřišti táhne dopředu, platí za univerzála schopného 
zaskočit prakticky na jakémkoliv postu. A i když ho vynikající střela 
a hlavně ukázkový přístup k fotbalu předurčují k úspěšné kariéře, on se 
za ní nežene. Přednější je pro něj totiž fungující parta v kabině a dobrá 
nálada. O tu se umí postarat.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedl vlastně táta. 
Starší bratr hrál taky fotbal a vždycky 
jsem chtěl být lepší než on. Takže 
jsem se snažil být pořad lepší a lepší.

 J Jaké byly důležité kroky v jeho 
dosavadní kariéře:
Chvíli jsem trénoval s Admirou a ode-
hrál i pár zápasů, takže jsem se dost 
naučil. Taky trénuji s chlapy z Hovor-
čovic a dává mi to dost zkušeností.

 J Nejoblíbenější trenér:
Pep Guardiola, Jürgen Klopp, René 
Drtina.

 J Fotbalový vzor:
Lionel Messi.

 J Oblíbený klub:
Barcelona, Sparta Praha, Hovorčovice, 
DFC Prag.

 J Neoblíbený klub:

PSG, Real Madrid, Arsenal.
 J Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:

Nemůžu říct, jaký byl můj nejlepší, ale 
pro mě nezapomenutelný zápas byl 
na turnaji v Praze, kde to bylo dost 
vypjaté a postoupili jsme dál přes 
penaltu, kterou jsme zdárně zvládli.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Nejspíš zápas Barcelony s PSG, kdy 
Barcelona prohrála první zápas 4:0 
a druhý vyhrála 6:1. Bohužel jsem ho 
viděl jen v televizi.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Nejlíp se mi hraje s Matějem Drtinou 
a Nikolasem Kubišem.

 J Sportovní cíl:
Chtěl bych to dotáhnout do mužského 
týmu Hovorčovic, ale studuji policejní 
školu, takže chci být policista.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Pouze fotbal.

 J Mimosportovní zájmy:
Sledování filmů nebo seriálů a aktivity 
s přáteli a rodinou.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Pro mě nejlepší relax po zápase je 
asi teplá vana a potom ležet a sle-
dovat filmy.

 J Oblíbené jídlo:
Lasagne a halušky s nivou.

 J Oblíbená hudba:
Podle nálady, ale nejvíc poslouchám rap.

 J Oblíbený film:
Forrest Gump, Zelená míle, Harry Po-
tter.

 J Prospěch ve škole:
Většinou dvojky a trojky.

 J Počet přátel na Facebooku:
432. 

„Kašáka mám v týmu už hodně dlouho, snad od jeho šesti let. A jsem za to velmi rád, je pracovitý, obětavý, kamarádský a hlavně je to člověk se srdcem na správném 
místě. Je s ním neskutečná legrace a patří k páteřním hráčům týmu DFC Prag. Tréninky i zápasy dává na 100 %, soupeře trápí vynikající, tvrdou střelou. Při utkání 
je všude, je to univerzál, který se dá použít na jakémkoliv postu. Fotbal miluje a je ochoten pro něj dýchat, hrál by snad i se zlomenou nohou. Pro Dana byla vždycky 
důležitější dobrá parta okolo týmu než se honit za fotbalovou kariérou. I když by na ni měl.“

René Drtina, trenér ml.  dorostu DFC Prag

OČIMA TRENÉRŮ

M L Á D E ŽT E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  A R C H I V  D A N I E L A  K A Š U B J A K A

O P O R A  D O R O S T U  D E U T S C H E R  F U S S B A L L- C L U B  P R A G  D A N I E L  K A Š U B J A K  B Y  H R Á L  S N A D  I  S E  Z L O M E N O U  N O H O U

S E  S R D C E M  N A  S P R Á V N É M  M Í S T Ě

Daniel „Kašák“ ve volném čase.

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI
ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L





Přijďte se podívat a podpořit
osm nejlepších pražských základních škol, 

 které se utkají o celkové vítězství 
v jubilejním 10. ročníku populárního  

dětského turnaje!

Pražský fotbalový svaz 
zve všechny rodiče, trenéry, 

funkcionáře a partnery 
na  fi nálový turnaj.

Čtvrtek 19. 3. 2020 
(8:00 - 13:00)

Hala Jedenáctka 
Mírového hnutí 3
Chodov, 149 00 Praha 11

DĚTSKÉHO FOTBALOVÉHO POHÁRU

FINÁLE ROČNÍKU

WWW.FOTBALPRAHA.CZ
PARTNER
MLÁDEŽE

vstřelených
gólů

ODLOŽEN
O

Finále DFP je odloženo na neurčito. O novém termínu se 

rozhodne do týdne po skončení bezpečnostních opatření.
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Téma EFEKTIVITY v tréninku a zápasu, využití maximálního možného 
času, aby děti sportovaly, to je pro trenéry mládeže bez ohledu na sport 
zásadní. Víte, kolik času se průměrně trénuje z devadesátiminutového 
tréninku? Víte, jak jsou děti skutečně zapojeny? Nejen na tyto otázky 
máme odpovědi.

Začneme citátem bývalého slavného 
fotbalisty Johana Cruyffa: „Trénoval 
jsem tři až čtyři hodiny týdně v Ajaxu, 
když jsem byl malý, ale tři až čtyři hodiny 
denně jsem hrál na ulici. Takže kde si my-
slíte, že jsem se naučil fotbal?“
To, že doba většího sportování v ulicích 
je pryč, je fakt a realita dnešní doby. 
Proto je nutné využít tréninky i zápasy 
na maximum z hlediska času stráve-
ného samotným hraním. Hodinu a půl 
dlouhý trénink nezaručí, že se skutečně 
90 minut dítě hýbe, potažmo něco učí. 
Pokud trenéři učí dovednosti, tak plný 
počet ani není možné dosáhnout.

KOLIK ČASU SE TEDY SKUTEČNĚ 
TRÉNUJE? JAK MŮŽEME 
ČASOVOU EFEKTIVITU ZVÝŠIT?
Student Fakulty tělesné výchovy 
a sportu měřil v klubech různé úrovně 
časovou efektivitu tréninku na jed-
noho hráče. V průměru mu vyšlo, že 
hráč je v rámci přípravy aktivně za-
pojen (tedy hraje, sportuje) 40 minut. 
Tedy méně než polovinu času stráví 
hráč něčím jiným.
Příkladem může být čas na pití, vy-
světlování cvičení, organizace týmů, 
oblékání rozlišováků a další. Také je 
to čas, kdy hráči stojí ve frontě, kdy 
čekají, až někdo ze spoluhráčů do-
hraje. Pokud tedy dané dítě trénuje 
třikrát týdně plus o víkendu zápas, do-
staneme se přibližně na 160 minut 

pohybu, plus dvě hodiny tělocviku, kde 
se může cvičit cca 20 až 30 minut, 
v závislosti na organizaci hodiny od 
učitelů a učitelek.
Celkem je tedy řeč o cca 210 minu-
tách pohybu v rámci týdne bez akti-
vit po škole a s rodiči. Což odpovídá 
výroku pana Cruyffa. Je to však do-
statečné?
Když zacílíme na tréninky a zápasy, 
čím se dá navýšit počet minut? Jak 
dosáhnout alespoň 45 minut skutečně 
odtrénovaných? Nebo jak se dá do-
sáhnout 60 minut sportování? Jak 
se v dané minutáži zlepšovat z hle-
diska učení dovedností a zažít danou 
dovednost opakovaně, aby se nám 
ukotvila?

KDE MŮŽEME CENNÉ MINUTY ZÍSKAT?
Pokud by se v každém tréninku či zá-
pase získalo třeba 10 minut navíc, za 
týden je to 40 minut, za měsíc už tři 
hodiny. Za rok pak 30 hodin, a to už 
stojí za zmínku a je to znát. Proto se 
na licencích bavíme o tom, že každá 
minuta je cenná.
Co je však naprosto zásadní, to je 
snaha a dovednost trenérů, aby čas 
tréninku byl maximálně využit, tedy 
aby co největší počet hráčů v daný 
okamžik trénoval či něco dělal.
Pokud se hráči učí kličku, zkouší ji co 
nejvíce z nich v jeden okamžik. Trenér 
hráče obchází a postupně se s kaž-

dým baví, co se daří a co by mohl hráč 
případně udělat jinak. Ostatní hráči, 
i když u nich trenér není, zkoušejí da-
nou dovednost, jak nejlépe umějí.
Ano, bývá argumentem, oprávněným, 
že hráči se mohou naučit špatné ná-
vyky a špatné pohybové vzorce. Po-
kud není dostatek trenérů, může si 
trenér vzít část dětí na rozvoj doved-
ností a druhá část může hrát neřízeně 
fotbal. To neznamená, že se trenér 
hráčům nevěnuje nebo vede daný tre-
nér či klub „nesprávně“, naopak, dle 
filozofie FAČR dělá pro hráče zásluž-
nou věc, neboť všichni hrají, trenér 
učí dovednost a zároveň se do tré-
ninku dostane neřízená hra, která se 
přibližuje dřívějšímu hraní na ulici za 
barákem. Hráči, kteří hrají fotbal bez 
trenéra, se tak učí nejen fotbalovým 
dovednostem, ale i sociálním: sami si 
určují a dodržují pravidla, domlouvají 
se, kdo s kým bude hrát, sami se řídí, 
sami si vyřeší spornou situaci. Časová 
efektivita tréninku tím roste a hráči 
se zlepšují. Dokonce minimálně v jed-
nom ligovém klubu mají neřízený fot-
bal jako jedno ze stanovišť tréninku 
přípravek a mladších žáků ukotveno 
v koncepci klubu. A tato forma je 
v souladu s výrokem učitele národů 
Jana Amose Komenského Schola lu-
dus neboli Škola hrou.
Dále se doporučuje zorganizovat 
cvičení tak, aby nikdo nevypadával 
a všichni byli stále ve hře. Je možné si 
to uvést na ukázce ve hře „na ocásky“, 
kdy si hráči dají rozlišovák za trenky 
a snaží si vytáhnout ocásek. Cílem je, 
aby hra pro hráče neskončila tím, že 
mu spoluhráč vytáhne ocásek. To se 

může stát za dvě vteřiny, ale hra při-
tom trvá minutu a půl.
Co tedy s daným hráčem můžeme 
udělat? Variant je více. Chce-li trenér 
hrát na vítěze, může hráče jednoduše 
nechat počítat body, tedy jedno vyta-
žení rovná se jeden bod. Kdo jich vy-
táhne nejvíce, má nejvíce bodů. Dále 
se pak dá udělat, že když nějakému 
hráči vytáhnou ocásek, daný hráč 
udělá dovednost, která je připravená 
mimo hřiště, a pak se vrací do hry. Do-
vedností může být přeplazení lavičky, 
výskok na švédskou bednu, podlezení 
kozy nebo venku přihrávka s trené-
rem, projetí slalomu a další.
Může se hrát i varianta, že se hraje 
na vítěze, tedy kdo jako poslední zů-
stane ve vymezeném prostoru s ocás-
kem, vyhrál, tím pádem by měli mít 
vyřazení hráči aktivitu na vedlejším 
hřišti, např. rozvoj dovednosti (kličky, 
nožičky, zpracování) či jinou hru.
Co je na odstavci výše třeba si uvě-
domit, je to, že pro trenéra se stále 
něco odehrává. Ať má na hřišti 12 
či 27 hráčů, pro něho je povětšinou 
někdo ve hře. Ale hráči to mohou mít 
jinak, pokud trenér nezvolí vhodnou 
organizaci. Příkladem může být sla-
lom. Trenér má například na tréninku 
15 hráčů a chce s hráči dělat slalom. 
Udělá jednu dráhu a stále se pro něj 
něco děje. První hráč projede slalom 
za pět vteřin a pak čeká minutu a půl, 
než se dostane na řadu podruhé. Ale 
trenér stále vidí hráče, kteří projíždějí 
slalom, může opravovat, vysvětlovat, 
radit a pro trenéra se něco odehrává. 
Má pocit, že se neustále něco děje 
a nemusí si uvědomit, že někteří hráči 
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delší dobu nic nedělají. Řešením může 
být udělat tři, čtyři slalomové dráhy.
Počet opakování dané dovednosti je 
velmi důležitý faktor posouvání úrovně 
daného hráče. Jestli hráč vystřelí za 10 
minut třikrát či 15krát, je velký rozdíl. 
Konkrétně u střelby v tom může po-
moci dohazování či dokopávání dalších 
míčů, kdy dochází k opakovanému za-
končení. Trenér či rodič dohazuje po 
střele další míč, hráč opětovně zakon-
čuje, celá akce může trvat o dvě vteřiny 
déle, ale dovednost se opakuje častěji.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Častým jevem, který si trenéři uvědo-
mují, pokud se na něj vědomě zaměří 
či se natočí na kameru, je efektivita 
komunikace s ohledem na vysvětlo-
vání nového cvičení či hromadného 
vysvětlování v průběhu cvičení. Tam 
ty minuty rychle plynou. Platí zde 
pravidlo čím mladší děti trenér vede, 
tím je potřeba, aby komunikace byla 
efektivní i s ohledem na pozornost. 
Ale i u starších hráčů platí pravidlo 
efektivní komunikace, aby se více 
trénovalo a hrálo, než mluvilo. Často 
může pomoci ukázka, která zefektivní 
instrukce, které se mohou hráčům po-
dávat přímo při ukázce.
Pokud chtějí trenéři hráčům něco vy-
světlit, a to převážně z pohledu jednot-
livce, není potřeba zastavovat celé cvi-
čení či hru. Mohou si konkrétního hráče 
„vytáhnout“ a říci si bokem danou situ-
aci či dovednost. Hromadné či skupi-
nové zastavení se pak používá zejména 

v momentě, kdy více hráčů dělá danou 
věc „dobře“ či „nesprávně“ a trenér chce 
na danou věc upozornit více hráčů.

JAK JE TO SE ZÁPASY?
V zápasech je to velmi podobné jako 
při tréninku. V rámci malých forem 
(tedy předpřípravka až mladší žáci) 
je zaměření primárně na herní roz-
voj jednotlivce. Je zapotřebí, aby ka-
ždý hráč hrál co nejvíce minut a zažil 
si v zápasovém prostředí učené či již 
naučené dovednosti.
Zejména v kategorii přípravek se čas 
uzpůsobil tak, aby nebylo nutné příliš 
střídat. Proto se nehraje 2 × 30 minut 
v mladší přípravce, ale 4 × 15 minut, pro-
tože hráči vydrží hrát 15 minut v kuse 
a následně se občerství. Pokud má tre-
nér k dispozici 10 hráčů, může hrát na 
dvou hřištích zároveň bez střídání.
Často z řad rodičů a trenérů zaznívá, 
že hráči pak nebudou odpočatí a v po-
slední čtvrtině už moc nemohou. Ano, 
to se může stát, ale hráč si dvakrát 
tak často zažije situace a dovednosti 
v herním prostředí (např. +20 situací 
1na1) a díky tomu se rychleji učí. Sice 
se kvůli tomu možná prohraje zápas, 
ale proces učení hráčů je z hlediska fi-
lozofie FAČR na 1. místě. Hráč, který 
v zápase tolik nehraje, se pak učí po-
maleji. Pokud druhý tým pak nemá 
hráče na druhé hřiště, mohou „náhrad-
níci“ hrát proti sobě 2 na 2 (či 2 na 3), 
než vystřídají a jdou do zápasu 4+1. 
Jak bylo popsáno výše, každá minuta 
pohybu a učení dovedností je cenná.

S JAKÝMI DALŠÍMI OTÁZKAMI SE 
DÁ PRACOVAT, ABY SE ZMĚŘILA 
EFEKTIVITA?
O potřebnosti efektivity bylo to hlavní 
výše popsáno. Na závěr je příklad 
otázek a zaměření pozornosti na to, 
jak si můžeme změřit efektivitu tré-
ninku a zápasu a z čeho vycházet, 
aby tréninky i zápasy byly pro hráče 
časově efektivnější.
Co může u sebe pozorovat a vy-
hodnotit trenér?
 Na kolik je má komunikace v tré-

ninku efektivní?
   Na kolik vedu „prázdné“ řeči?
   Komunikuji v době, kdy to není 

nutné?
 Jak často mluvím?
 Kdy mluvím?
 Jak komunikuji s hráči (hromadně, 

skupinově, individuálně)?
 Když vstupuji do komunikace, je to 

opravdu nutné?
Kritické body v tréninku:
 Jsou cvičení/hra nastaveny tak, aby 

se do nich v jeden okamžik zapojilo 
co nejvíce hráčů?
   Myšleno tak, aby hráči měli mi-

nimální či žádné prostoje (výjim-
kou je rozvoj rychlosti).

 Je zajištěn ve cvičení dostatečný po-
čet opakování jednomu hráči?
 Jak často kluci pijí?

   Můžeme v tomto ubrat či vymys-
let organizaci jinak, aby kvůli pití 
nevznikaly prostoje?

 Je cvičení jasné a srozumitelné 
úměrně věku a dovednostem?

   Jak dlouho dané cvičení vysvět-
lujeme?

 Kolik času z tréninku nám zabere 
přesun mezi stanovišti?
   Jak trenéři spolupracují při pře-

souvání hráčů na stanovištích?
    Sladěnost s ostatními trenéry 

z hlediska času při posunech 
a vyplňování chvil při přesunu 
činností.

 Má trenér dopředu připravené sta-
noviště?
   Pokud ne, jak hráči tráví čas 

v momentě, kdy si trenér sta-
noviště připravuje?

 Stanoviště volné hry
 Neřízená aktivita, kde se zapojí 

všichni hráči
Kritické body v zápase, turnaji
 Co dělají hráči na střídačce?

   Je možné jim postavit další hři-
ště či domluvit zápas se „střída-
jícími“ hráči soupeře?

   V případě většího počtu hráčů 
na střídačce, co dělají?

    Trenér komunikuje s hráči na 
střídačce.

    Mohou proti sobě hrát fotbal.
    Mohou si nahrávat, zkoušet 

kličky...
 Výběr turnajů s dostatečnou mi-

nutáží
 Využití rozcvičky před zápasem

   Další čas, kdy si hráči mohou 
vyzkoušet činnosti, dovednosti.

   V kategorii přípravek klidně i na 
úkor povídání v kabině. Každý dotek 
je důležitý. 

T R É N I N K

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

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

WEB PFS

To, že mladí fotbalisté jen tak sedí, asi není správné. Tedy pokud jsou na hřišti jejich spoluhráči.
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Už v roce 2015, kdy ho Speciál představil poprvé, bylo zřejmé, že 
SPARTAK HRDLOŘEZY kráčí správnou cestou. Že funguje zdravě, protože 
právě tak jsou nastaveni i ti, kteří ho vedou. Ovšem realita dneška 
patrně předčí i jejich tehdejší představy o budoucnosti. Vždyť během 
pěti let zdejší A-tým vystoupal o dvě soutěže do I. A třídy, vzniklo tu 
„béčko“, které dává omladině možnost otrkat se v dospělém fotbale, 
a v neposlední řadě tu dál systematicky a přitom bez tlačení na pilu 
pracují s mládeží. Ta bez nadsázky vzkvétá.

Klub z Prahy 9 táhnou už od roku 
2011 pánové s bajkou evokujícími 
jmény Straka a Liška. Pochopitelně 
nejsou sami, k ruce mají další nad-
šence. Za všechny lze zmínit tajem-
níka Jiřího Morávka.

Z PŘÍPRAVKY DO A-TÝMU
Postupům A-týmu, zejména tomu 
druhému, prý zásadně pomohlo pře-
skupení soutěží. „Díky tomu postou-
pilo asi pět týmů. Bez toho bychom 
I. A třídu nehráli. Moc mě těší, že se 
klukům daří soutěž držet, dokonce se 
nám na podzim podařilo porazit lídra 

tabulky Spoje,“ oznamuje předseda 
Martin Straka.
B-tým primárně plní funkci mezistupně 
pro dorostence při přechodu do katego-
rie mužů. „Jsou to naši odchovanci, kluci, 
které tu máme od přípravky. Teď vlastně 
hrají dvě soutěže, dorosteneckou a k tomu 
dospělou,“ hlásí Jiří Morávek.
V Hrdlořezích tak dokazují, že je 
možné dotáhnout to s prakticky to-
tožným mančaftem od přípravky až 
do mužů. „Stokrát jsme slyšeli, že se 
nám to nepodaří. Teď za námi ti samí 
lidé chodí a říkají: No, tak vy to nakonec 
asi dokážete,“ usmívá se.

Cesta těch, co ještě nedávno byli 
dětmi, by se mohla napřesrok zavr-
šit jejich přesunem do A-týmu. „Do-
rostenci tvoří opravdu skvělou partu 
a sportovně se díky tomu, že hrají proti 
chlapům, neustále zlepšují. Nechceme, 
aby se rozmělnili tím, že si od nich A-
-tým bude postupně vytahovat jen pár 
hráčů. Ideální varianta tedy je, že když 
do áčka, tak celý tým,“ má jasno šéf-
trenér mládeže Vladimír Liška.
Je zjevné, že ve Spartaku s mládeží 
pracovat umějí. Zásadní ingrediencí 
pomyslného receptu je prý dobrá 
parta. „A také náš kamarádský přístup 
vůči klukům. Mezi trenéry, z nichž drti-
vou většinu tvoří rodiče, nemáme žádné 
magory, kteří by se po nich vozili a dri-
lovali je.“
Zároveň však prý funguje i přirozená 
autorita koučů. „Kluci si vůči nám udr-
želi respekt,“ zmiňuje tajemník. „Sa-
mozřejmě jsou tam od nich směrem 
k nám různé legrácky, ale je nastavená 

hranice, přes kterou nejdou,“ navazuje 
Vladimír Liška a dodává: „Vlastně nás 
až zaráží, že když s nimi jedeme na 
soustředění, tak se nám nestane, že by 
se v tom telecím věku opili nebo někam 
zdrhali. A to je nehlídáme. Prostě si na-
vzájem věříme.“

CO JE TO ÚSPĚCH?
Řady mládežníků Spartaku se dál roz-
růstají. Přitom k tomu klub vlastně ne-
činí žádné kroky. „Už vůbec neděláme 
nábory, neobcházíme školy, netiskneme 
letáky. Děti nebo rodiče si mezi sebou 
řeknou, že to tu není špatné. Je to ta-
ková reklama, která se dělá sama,“ 
shoduje se vedení.
Zdravý kořínek, který byl v Hrdlořezích 
patrný už před lety, možná ještě ze-
sílil. „My jsme vlastně všichni v klubu 
kamarádi a věříme si,“ myslí si Liška. 
Právě tímto přístupem se v dobrém 
slova smyslu nakazili všichni. „Když vi-
díte, že na soustředění dorostenci za-

H R D L O Ř E Z Y  B Ě H E M  P Ě T I  L E T  V Y S T O U P A LY  O  D V Ě  S O U T Ě Ž E ,  Z A L O Ž I LY  B - T Ý M  A  D Á L  S E  J I M  R O Z R Ů S TÁ  M L Á D E Ž

S P A R T A K  S E  Z D R A V Ý M  K O Ř Í N K E M
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Rok založení:  
1909

Vývoj názvu klubu:  
SK Sparta Hrdlořezy, SK Sparta Praha IX, TJ Slavoj Kovoslužba 
Hrdlořezy, TJ Spartak Hrdlořezy, Spartak Hrdlořezy

Úspěchy:  
účast v I. A třídě

Současnost:  
I. A třída, skupina A

Počet týmů:  
dva mužské (A-tým – I. třída, skupina A, B-tým – III. třída, skupina B), 
starší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka

SPARTAK HRDLOŘEZY

V areálu Spartaku vyrostlo dětské hřiště. To znamená, že rodiny jsou vítány.
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vazují klučinům z přípravky tkaničky, že 
jim sami od sebe radí s nejrůznějšími 
věcmi, tak je jasné, že to mezilidsky 
funguje,“ vyzdvihuje Jiří Morávek.
Podstatným faktorem celkového 
vzestupu mládeže, ale vlastně klubu 
jako takového, je i to, že trenéři 
nezabouchávají dveře ani dětem, 
které se očividně pro fotbal nena-
rodily. „Nikdy jsme nikoho nevyhodili, 
i z těch s prominutím největších ko-
pyt vyrostli kluci, kteří alespoň něja-
kým způsobem umějí hrát fotbal,“ těší 
šéftrenéra mládeže. „Největší devízou 
pro nás není to, že někdo fotbal umí, 
ale že ho baví.“
Je zjevné, že pro Spartak není pri-
oritou sbírání trofejí. Co tedy? „To 
bychom se museli zeptat, co je to 
vlastně úspěch. Postupovat neustále 
výš? Hrát přebor? Toho se asi docí-
lit dá,“ přemítá předseda. „Ale já za 
úspěch považuji to, že sem přijdu a vi-
dím, že tu trénuje šedesát dětí, které 

jsou spokojené, šťastné. A naše role 
vnímám i jako určité splácení závazku 
předchůdcům, kteří to tu táhli před 
námi,“ uvažuje.
V Hrdlořezích si zkrátka všechno 
„sedlo“. „Máme kliku, že se tu sešla 
banda lidí, kteří sportovní úsek vedou 
tak, jak ho vedou. Takže snad dobře. 
A k tomu je tady Martin, který dělá 
všechny věci kolem. Shání peníze, 
dává dohromady podklady, projekty, 
komunikuje s úřady,“ vypočítává Liška 
a Straka při ohlédnutí za uplynulými 
roky skromně doplňuje: „Něco jsme 
pro klub udělali. Nemusíme se stydět. 
Nic z toho by se nám ale nepodařilo 
bez party lidí, kteří ve svém volnu dě-
lají něco, co jim dává smysl, těm pa-
tří můj velký dík. V dnešní době jsou 
třeba i finanční prostředky a zde hrají 
roli město, radnice Prahy 9 a stát. Bez 
jejich dlouhodobé podpory bychom ne-
byli schopni klub provozovat a rozvíjet. 
Ať mají naše děti kde sportovat...“ 

K L U B

Před pěti lety sice pánové z vedení Spartaku o „umělce“ hovořili, ovšem 
spíš jako o snu, o němž netušili, kdy, potažmo zda vůbec se splní. Střih 
do roku 2020 a… Novotou vonící hřiště s umělým povrchem v areálu Na 
Břežance stojí! Úzké, krátké, ale stojí. A není zdaleka jedinou novinkou, 
na niž v přívětivých prostorech u říčky Rokytky narazíte.

Prvním krokem k vybudování hřiště 
s umělým povrchem byla skutečnost, 
že vedení začalo žádat magistrát 
o grant. „Tři roky neúspěšně,“ podo-
týká předseda Martin Straka. „V roce 
2018 jsme o grant požádali ještě mi-
nisterstvo školství a nakonec se tedy 
s prostředky magistrátu, ministerstva 
a podpory Městské části Praha 9, která 
zaplatila kompletní projekt, všechno 
podařilo dotáhnout do konce.“
Poté celý proces nabral na obrát-
kách. „Měli jsme dva měsíce na vypsání 
a uzavření výběrového řízení. Termíny 
nás v průběhu celého procesu tlačily ně-
kolikrát a problémy provázely i samot-
nou výstavbu, ale vše se stihlo. A věřím, 
že rychlost nebyla na úkor kvality.“
Nové hřiště bylo nachystáno v polo-
vině loňského prosince, od začátku 
letošního roku už ho mládežníci použí-
vají. Velikost plochy je limitována tím, 

že se musela vměstnat do prostorů, 
které měl klub k dispozici. „Současně 
jsme okolo něj chtěli alespoň částečně 
zachovat travnatý, řekněme odpočin-
kový úsek,“ objasňuje, proč jsou roz-
měry jen 35 na 25 metrů.
Byť je malé, může na něm soutěžní 
zápasy hrát alespoň přípravka. „My 
ani neměli ambice stavět ho s tím, že 
se na něm budou hrát mistráky. Chtěli 
jsme zkrátka tréninkové prostory na 
zimu,“ upozorňuje Vladimír Liška. 
„V kombinaci s tělocvičnou, a u starších 
kluků s pronájmem velké umělky, plní 
účel perfektně. Mládež už se na něm 
přes zimu protočila prakticky celá.“
Aby ve stínu vysněného hřiště ne-
zapadly další inovace, jichž se areál 
dočkal, zde je jejich výčet: umělé 
osvětlení hlavního hřiště, sítě kolem 
něj, nová střecha a kotel a tím pá-
dem i vytápění v budově se šatnami 

a s restaurací. „Hřiště je osvětleno ze 
tří čtvrtin, takže na mistrovské zápasy 
to není. Ale umožnilo nám prodloužit 
dobu, během které můžeme trénovat,“ 
oznamuje šéftrenér mládeže.
Nová střecha vyrostla v roce 2017. 
„Využili jsme mimořádnou podporu ma-
gistrátu na řešení havarijních stavů,“ 
navazuje předseda a dodává, že ha-
varijní stav už střecha skutečně vy-
kazovala. „Pozinkovaný plech na ní byl 
děravý, zrezlý. Aby ne, když tu byla od 
šedesátých let,“ popisuje předseda.
Podařilo se rovněž stabilizovat i restau-
raci, která je sice malá, ale disponuje 
poměrně velkorysou terasou. „Máme 
v nájmu lidi, kteří se jí opravdu věnují. 
V létě tu bývá narváno. Nejen kvůli fot-
balu, lidé sem chodí na různé akce, řekl 

bych, že hospoda se stává jakýmsi cen-
trem okolí,“ vypráví Vladimír Liška a Jiří 
Morávek zmiňuje další novotu: „Dokon-
čili jsme dětské hřiště, dostalo další pro-
lézačky. Víc už se jich tam nevejde.“
Při otázce na plány do budoucna opět 
zazní hřiště s umělým povrchem. Ten-
tokrát ovšem s regulérními rozměry. 
„Máme dvě travnatá, hlavní a tréninkové. 
Jedno z nich bychom rádi předělali na 
umělku, díky níž bychom byli zcela sobě-
stační. Ale předseda o tom zatím nechce 
ani slyšet,“ obrací se Liška na Martina 
Straku, který kontruje: „Já se mu nebrá-
ním, naopak by bylo ideálním doplněním 
areálu. Je určitě reálné ho postavit, ale 
zatím je to ještě strašně daleko.“
Jenže to bylo v roce 2015 i hřiště, 
které dnes už stojí… 

SEN SPLNĚN, UMĚLKA STOJÍ… PŘIBUDE DALŠÍ?
Název: Stadion Na Břežance

Adresa: Před Mosty 1, Praha 9 – Hrdlořezy, 190 00

Dopravní spojení:  pět minut pěšky od autobusové zastávky Pod 
Táborem (linky 109, 177, 183 a 195)

Počet hřišť v areálu:  dvě travnatá, jedno s umělým povrchem, tě-
locvična

STADION NA BŘEŽANCE

Hřiště s umělým povrchem sice není na velký fotbal, Hrdlořezům však pomáhá. Klubová restaurace Břežanka.
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Na postup sice netlačili, ovšem po letech se ho dočkali. Ve SPARTAKU 
HRDLOŘEZY se těší na II. třídu, na niž, jak věří, jsou připraveni. 
Honění výsledků a snaha za každou cenu vykopávat vyšší soutěže 
však není pro vedení klubu prioritou. Soustředí se spíš na dotvoření 
početné a fungující mládeže a také na to, aby tu panovalo přátelské 
a pohodové prostředí. Tak jako v několika posledních letech.

Fotbal se v Hrdlořezích začal orga-
nizovaně hrát v roce 1909. Podobně 
jako u  zrodu většiny jiných klubů 
stála u  vzniku Sparty Hrdlořezy 
hrstka nadšenců a i tady byly začátky 
krušné  – vše se dělalo svépomocí 
a „na koleni“. Prvního významného 
úspěchu dosáhl klub (pod názvem 
Sparta Praha XI) v roce 1939, když 
ovládl I. B třídu a tím si vybojoval 
postup do tehdejší I. A třídy.
Po nedobrovolné stagnaci ve váleč-
ných letech (vedení nesmělo v letech 
1942 až 1945 pořádat žádné schůze) 
se oddíl začal znovu nadechovat, za-
hájila se výstavba hřiště Na Břežance, 
kde klub sídlí dodnes, a Hrdlořezy se 
zbavily tehdejšího názvu TJ Slavoj 
Kovoslužba. Definitivně se tak zro-
dil Spartak Hrdlořezy.

NADSTANDARDNÍ MLÁDEŽ
Co se výsledků týče, nebyl klub nikdy 
„štikou“, která by lovila v pražském 
přeboru. Dlouhodobě se pohyboval 
na úrovni II. a  III. třídy. A  to platí 

dodnes. Pro současné vedení v čele 
s předsedou Martinem Strakou a mís-
topředsedou Pavlem Halamou (členy 

výboru jsou mimo jiné ještě Petr 
Blažek, šéftrenér mládeže Vladimír 
Liška, sekretář Václav Přeučil a trenér 
Luboš Mantlík) totiž není dobývání 
postupových met hlavní prioritou.
„Jsme menší, skoro až vesnický klub, 
takové slepé střevo Prahy 9. Proto se 
snažíme dělat fotbal spíš přátelštějším 

rytmem, a jak rád říká trenér Luboš 
Mantlík, bavíme se jím. Nepatříme 
k těm, kteří by křičeli na děti a sna-
žili se z nich dostat co nejvíc,“ shrnuje 
základní kameny filozofie Spartaku 
Martin Straka. Právě zmíněná mlá-
dež se stává výkladní skříní celého 
klubu. To však rozhodně neplatilo 
ještě před čtyřmi lety, kdy nové ve-
dení nastoupilo. „Tehdy tu bylo ně-

jakých dvacet dětí, možná ještě míň. 
V  tuhle chvíli máme předpřípravku, 
mladší přípravku, starší přípravku, 
mladší žáky a  na podzim přihlašu-
jeme starší žáky,“ vypočítává před-
seda. „Co se týče mládeže, byly to dřív 
vždy jen takové výkřiky do tmy. Občas 
fungovala, občas ne,“ doplňuje Pavel 

Halama, jenž v Hrdlořezích působí 
od svých sedmi let.
„To vakuum se začalo zaplňovat až v po-
sledních letech a hlavně díky šéftrené-
rovi mládeže Vladimíru Liškovi. On je 
neskutečná osobnost, která táhne celou 
mládežnickou káru a obrovsky se mu to 
daří. Myslím, že mládež tu funguje nad-
standardně,“ vysekává místopředseda 
poklonu jedné z nejdůležitějších po-
stav fotbalu v Hrdlořezích.

NOC S HRDLOŘÍZKEM
Není divu, že počet capartů roste, 
fotbal si užívají a daří se jim. Klub 
se jim totiž snaží dávat výjimečnou 
péči. A nejen jim. „Chtěli bychom ne-
být jen fotbalovým spolkem. Fotbal je 
samozřejmě důležitý, je to naše histo-
rie i naše nejpodstatnější současnost, 
ale na druhou stranu chceme mít i ja-
kýsi společenský přesah. Proto děláme 
nejrůznější akce typu dětského dne, 
čarodějnic, Halloweenu, naše děvčata 
pořádají v tělocvičně bazar dětských 
věcí,“ vypočítává předseda. „Velmi si 
také vážíme práce všech našich před-
chůdců, kterým se podařilo překonat 
všechny nástrahy a udržet klub naživu 
přes sto let,“ dodává.
Populární je i tzv. Noc s Hrdlořízkem. 
„Ta spočívá v tom, že rodiče přivezou 
děti i s karimatkami a spacáky, pose-

KLUB

V RYTMU PŘÁTELSTVÍ A POHODY
TJ SPARTAK HRDLOŘEZY ZAPLNIL MLÁDEŽNICKÉ 
VAKUUM A JEHO „A“ TÝM POSTOUPIL DO II. TŘÍDY
TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: ONDŘEJ HANUŠ

Rok založení: 1909

Vývoj názvu klubu: SK Sparta Hrdlořezy, SK Sparta Praha XI, 
TJ Slavoj Kovoslužba Hrdlořezy, TJ Spartak Hrdlořezy

Úspěchy: účast v I. A třídě

Současnost: III. třída, skupina B

Počet týmů: jeden tým mužů („A“ – III. třída – skupina B, od další sezony 
II. třída), mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka, předpřípravka

TJ SPARTAK HRDLOŘEZY
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díme v tělocvičně, kde na plátně kou-
kají na filmy nebo na fotky ze sezony, 
vyhodnocují se statistiky a  podobně. 
Ráno po snídani si je zase rodiče vy-
zvednou,“ líčí Pavel Halama. A proč 
Hrdlořízek? „Děti kdysi přitáhly vel-
kého plyšáka a pojmenovaly ho Hrdloří-
zek. Navlékly ho do dresu a stal se z něj 
maskot,“ usmívá se.
V  současné době se však daří ne-
jen mládeži, ale i mužům, kteří po 
letech vykopali postup do II. třídy. 
A vzhledem k tomu, jak se tým dopl-
nil a jaký fotbal předvádí, neměl by 
být problém ji udržet. „Posílili jsme 
dostatečně, na tréninky se kluci schá-
zejí v sedmnácti osmnácti lidech, tudíž 
máme i silnou lavičku. Myslím, že tre-
nér Luboš Mantlík vybudoval fungující 
tým a na druhou třídu jsme připraveni,“ 
věří místopředseda.

SPOLUPRÁCE S BOHEMIANS
Že by se ale ve Spartaku namlsali 
a rovnou pošilhávali po I. třídě, to ne-
čekejte. „Sice bychom se tomu nebránili, 
ale myslím, že v prvním roce se to ur-
čitě nemůže povést. Navíc je to i tom, že 
hráči mají ve vyšší soutěži i větší nároky. 
Už to není o tom, že dostanou za výhru 
klobásu nebo večeři, což je mimochodem 
způsob, jakým se je snažíme motivovat. 
Chtějí mít lepší podmínky, které my 

v tuto chvíli nedokážeme ufinancovat. 
Musíme se držet při zemi. Jsou kluby, 
které na to, že rychle postupovaly, do-
jely,“ vysvětluje Pavel Halama.
Mezi kluby, s nimiž Hrdlořezy udr-
žují nadstandardní vztahy, vyčnívají 
dva. Sokol Dubeč a Bohemians 1905. 
„S Dubčí je to hlavně na úrovni střída-
vých startů v mládežnických výběrech,“ 
vysvětluje Martin Straka. S Bohem-
kou zase Spartak spojuje osoba tra-
gicky zesnulého Lukáše Přibyla. „On 
za nás dokonce hrál, myslím, že tu byl 
jednu sezonu. Od té doby se datuje naše 
spolupráce s Bohemians. Využívají naše 
hřiště na své tréninkové jednotky a fun-
guje i úzká spolupráce s mládežnickým 
CU Bohemians.“
Ve Spartaku se daří nejen kooperace 
se zmíněnými oddíly, ale i  s Měst-
skou částí Praha 9. „Nemůžeme si na 
nic stěžovat, ta spolupráce je skvělá. 
My bychom si nedokázali představit 
naši činnost bez dotací a grantů a my-
slím, že vedení městské části a pan mís-
tostarosta Adam Vážanský jsou v tomto 
ohledu fotbalu nakloněni. Radnice pod-
poruje férově nastavenými a transpa-
rentními pravidly všechny kluby na 
Praze 9. Ale samozřejmě jsou pro nás 
stěžejní i  dotace od magistrátu, od 
státu i  od fotbalového svazu,“ sumí-
ruje předseda.

Ve II. třídě se Hrdlořezy stoprocentně neztratí – tedy rozhodně ne 
z pohledu klubového areálu, který by vyčníval i ve vyšších soutěžích. 
Prostory Na Břežance jsou totiž na II. třídu vysoce nadstandardní. 
A je s podivem, že tam, kde dnes najdete moderní, multifunkční, ale 
přesto útulný areál obklopený zelení, byla ještě před dvěma lety jen 
voda a bahno. Přehnala se tu totiž povodeň.

I Na Břežance je patrný přístup vedení 
k tomu, jak by měl klub fungovat a ja-
kou společenskou roli by měl v Hrdlo-
řezích plnit. „Nejde nám jen o fotbal. 
Chceme, aby sem lidé mohli přijít kdy-
koliv, vzít sem děti, udělat si tu příjemné 
odpoledne,“ vystihuje předseda Mar-
tin Straka, jehož slova dokládá fakt, 
že v areálu najdete kromě dvou trav-
natých hřišť (jedno je menší, trénin-
kové) i dětský koutek, stylovou hos-
půdku s velkou zahrádkou, hřiště na 
basketbal či nohejbal a buduje se tu 
i dětské hřiště, lemované neotřelou 
autodráhou pro „odstrkovadla“ a nej-
různější šlapací vozítka.
Jenže nebylo tomu tak vždy. Na za-
čátku června 2013 se totiž rozvodnila 
Rokytka protékající pár metrů od hřiště 

a areál pláchla povodeň. „Přišla zrovna 
v době, kdy jsme dokončili rekonstrukci ka-
bin a celých vnitřních prostor včetně hos-
půdky. A najednou tu bylo 87 centimetrů 
vody,“ vzpomíná místopředseda Pavel 
Halama. „Byla to od přírody trochu podpá-
sovka, všechno bylo pryč,“ doplňuje – teď 
už s úsměvem – předseda.
Tehdy podala klubu pomocnou ruku 
městská část. „Pomohla nám jak fi-
nančně, tak materiálně. Poslali brigád-
níky, umývací prostředky, kontejnery,“ 
vypočítává. Ač se tehdy členům ve-
dení hnaly hlavou černé myšlenky, 
nakonec se ukázalo, že platí otřepaná 
pravda o tom, že všechno zlé je k ně-
čemu dobré. „Paradoxně nám to umož-
nilo spoustu věcí udělat z gruntu, znovu 
a pořádně. A povedlo se to rychle, v září 

už jsme celkem fungovali. I když dodnes 
jsou v některých místnostech následky 
povodně patrné,“ shodují se šéfové. Mi-
mochodem aby se už podobné mar-
tyrium neopakovalo, pracují městská 
část s magistrátem na preventivních 
protipovodňových opatřeních, tedy 
mobilních stěnách.
Areál Na Břežance teď nepotřebuje 
žádné zásadní úpravy, spíš ty dílčí. 
„Chceme udělat oplocení celého areálu, 
protože už je staré. A také nás asi bude če-
kat střecha,“ prozrazuje místopředseda. 
„A hlavně umělka,“ naráží na fakt, že 
přestože Spartak disponuje i tělocvič-
nou, chtělo by vedení plac, na němž se 
dá trénovat i přes zimu.
„Tělocvična je malá, přes zimu slouží 
hlavně mládeži. Trochu zápasíme 

s tím, kam bychom ji umístili. Místo, 
které by bylo vhodné, totiž nepatří 
nám, ale magistrátu. Snažili jsme se 
získat ho do pronájmu, ale zatím jsme 
neúspěšní. Budeme ho muset najít 
někde v hranicích našeho areálu,“ líčí 
předseda. „Umělka je každopádně náš 
sen a myslím, že v jedenadvacátém sto-
letí by měla být součástí každého fot-
balového areálu.“
Ať už bude hřiště s umělým povrchem 
kdekoliv, vedení je jasné, že jeho 
stavbu samo neuhradí. „To je věc, kte-
rou neufinancujeme ani náhodou. Jed-
náme opět s městskou částí a magistrá-
tem, my bychom byli schopni nabídnout 
jen nějakou spoluúčast. Ale doufám, že 
umělka bude. Otázkou je jen kdy. A kde,“ 
usmívá se Martin Straka.

POVODNĚ HRDLOŘEZY (NE)SPLÁCHLY

Název: Stadion Na Břežance
Adresa: Před Mosty 1, Praha 9 – Hrdlořezy, 190 00
Dopravní spojení: pět minut pěšky od autobusové zastávky Pod Táborem 
(linky 109, 177, 183 a 195)
Počet hřišť v areálu: dvě travnatá, tělocvična

STADION NA BŘEŽANCE

V Hrdlořezích mají 
sympatický areál.

Takto jsme o klubu psali v roce 2015.
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Přestože mu letos bude teprve 34 let, asi byste v pražském fotbalovém 
prostředí museli dlouho hledat člověka, který toho o Slivenci ví víc než 
on. Vždyť LUKÁŠ KÁCOVSKÝ za místní TJ AFK hraje odmala, za A-tým 
kope už 17 sezon, osm let byl jeho kapitánem a navrch se zkraje roku 
2020 stal i členem klubového vedení. Řízný stoper mimo trávníky mění 
dres za rondon, je totiž šéfkuchařem v jedné z divizí známé cateringové 
společnosti Zátiší Group.

Shrnutí jeho kariéry příliš času neza-
bere. Je totiž prakticky výhradně spo-
jena s klubem z jihozápadu Prahy, od 
jehož založení uplyne za čtyři roky 
už 100 let. „Začínal jsem v šesti na 
Slivenci, potom jsem v žácích strávil 
čtyři roky ve Viktorce Žižkov. A na do-
rost jsem se zase vrátil do Slivence, kde 
jsem dodnes.“
Při pohledu na jeho figuru se ne-
lze divit, že tvrdí muziku z postu st-
opera. „Hrál jsem ho jako mladý, potom 
v chlapech jsem nastupoval na defen-
zivním záložníkovi. Nebo jak se teď mo-
derně říká, na šestce,“ vypráví. „Potom 
nám ale vypadl stoper, tak mě tam tre-
néři dali. To mi bylo nějakých dvaadva-
cet a od té doby se tam furt plácám.“

DRŽÁK
Dá se říct, že Lukáš Kácovský je 
opravdový držák. Jak proto, že je 
věrný jednomu klubu, tak z toho dů-
vodu, že si s ním neokusil jinou soutěž 
než I. A třídu. „Byly doby, kdy jsme to 
mydlili o postup, ale stejně tak jsme 
chvílemi hráli o záchranu. Nikdy jsme 
nepostoupili, ale zároveň jsme nikdy 
nespadli,“ hlásí a dodává, že k němu 
během kariéry přistálo několik nabí-
dek z vyšších soutěží.

On však byl, je a patrně ještě nějaký 
ten pátek bude spokojen ve Slivenci. 
„Jsem s ním spjatý, stejně jako můj 
táta, který se v něm pohybuje dlouhá 
léta. Momentálně si nedokážu před-

stavit, že bych někdy hrál někde jinde.“ 
Důkazem pravdivosti jeho tvrzení je 
skutečnost, že od začátku letošního 
roku je i členem výkonného výboru.
Cesta do vedení byla vlastně logická, 
přirozená. „Vždycky jsem měl tendence 
jim do toho kecat,“ přiznává s úsmě-
vem a už ve vážnějším duchu dodává. 
„Dělám v klubu spoustu věcí okolo fot-
balu, se všemi lidmi se znám a jsem 
s nimi dobrý kamarád. Svým způsobem 
se to připravovalo dlouho. Dlouholetý 
předseda Karel Bachroň totiž končí 

a s tím, že se bude připravovat nový 
výbor, se počítalo.“
Momentálně má v klubu na starosti 
nejen trénování přípravky, za niž hraje 
jeho brzy pětiletý syn Bart. „Dělám 
spoustu věcí okolo A-týmu, mimo jiné 
organizování různých akcí. A už snad 
deset let dělám klubovou kroniku.“

KANDIDÁT
Dokonce není ani nereálné, že by 
v klubové hierarchii vystoupal na nej-
vyšší stupínek. „Musíme vybrat před-
sedu a já jsem jedním z kandidátů. Ne-
mohu říct, že bych na to měl ambice, ale 
když se na tom ve výboru shodneme, asi 
bych s tím neměl problém.“
V klubu to podle něj momentálně 
šlape. „Myslím, že v posledních letech 
jsme to hodně nakopli. Začali jsme se 
daleko víc starat o mládež, už pátým 
rokem se nám daří dělat nábory. Na-
posledy nám přišlo nějakých pětačtyři-
cet dětí, v předpřípravce jich je stabilně 
kolem pětatřiceti,“ prozrazuje a podo-
týká, že velký kus práce odvedli i co 
do zázemí.
Do kupy se prý daly i internetové 
stránky. „Hodně komunikujeme i na so-
ciálních sítích, na což maminky slyší. 
Oslovujeme i školky v okolí a jedno 
s druhým se rozkřikne. Díky tomu se 
dokonce trochu obávám, že brzy bu-
deme narážet na kapacitní limity.“
Svou budoucnost vidí pochopitelně ve 
Slivenci, ovšem jak dlouho ještě bude 
pokračovat jako důležitý hráč A-týmu, 
netuší. „Ale nebylo by špatné, kdyby mě 
kluci už nepotřebovali. Mohl bych se 

L U K Á Š  K Á C O V S K Ý  Z E  S L I V E N C E  J E  Š É F K U C H A Ř E M  V E  Z N Á M É  C A T E R I N G O V É  S P O L E Č N O S T I

CHUTNÁ, NEBO NECHUTNÁ? ZEPTEJTE SE DĚTÍ

C I V I L T E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Lukáš Kácovský – stoper Slivence.
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uklidit a dělat si funkcionařinu a tre-
néřinu a k tomu bych hrál za béčko. 
Na druhou stranu si zatím nedokážu 
představit život bez kabiny.“

1700 DENNĚ
Co se profesního života týče, jeho 
povolání by se dalo zastřešit slovem 
šéfkuchař. Ale je to trochu složitější. 
„Dělám v Zátiší Group, což je jedna 
z nejznámějších cateringových společ-
ností. Máme tři divize: restaurace, cate-
ring a fresh & tasty, což jsme my. A my 
se dělíme ještě na korporáty a školní 
divizi. Já dělám šéfkuchaře pro školní 
divizi,“ vysvětluje.
Co konkrétně to znamená? „Po Praze 
je několik soukromých škol, takových 
těch prestižnějších,“ povídá a zkouší 
popsat svůj běžný pracovní den. „Mám 
to hodně variabilní, ale zjednodušeně to 
vypadá tak, že ráno přijdu a začne se 
vařit. Vše už je připravené, nanormo-
vané. Dohlížím na kuchaře a koordinuji 
je. Což je podstatné, protože jsme velký 
tým a vaříme opravdu hodně. Denně 
nějakých 1700 jídel.“
V devět ráno je na pořadu výdej, tedy 
připravené pokrmy se rozvezou po 
školách. „Potom mě čeká objedná-
vání, normování, řeším věci s dodava-
teli, s naším vedením, případně různé 
schůzky po těch školách,“ vypočítává. 
„Oni jsou totiž klienti hodně nároční, 
mezinárodní klientela. Stejně tak jsou 
lidé z našeho vedení z celého světa. 
Nejvyšší šéfkuchař je Chorvat, máme 
tam kluky z Itálie i z Indie, majitel spo-
lečnosti je také Ind,“ zdůvodňuje, proč 

s týmem vaří spíš mezinárodní než 
českou kuchyni.
Většina rodičů asi potvrdí, že děti jsou 
specifičtí strávníci. „My se naštěstí ne-
musíme držet nesmyslných potravino-
vých košů pro státní školy, ale zároveň 
není úplně jednoduché nacházet kom-
promisy. Jinými slovy: kdybychom ka-
ždý den dávali dětem burgery, hranolky 
a pizzu, tak jsme pro ně nejlepší na 
světě. Ale to samozřejmě nemůžeme. Je 
to o hledání hranice, aby byly spokojené 
jak děti, tak rodiče.“

KARI, SVÍČKOVÁ, PASTA
Současně jsou však děti spolehlivým 
ukazatelem, zda kuchaři odvedli dob-
rou práci. „Je totiž absolutně nezajímá, 
jestli jste maso na svíčkovou pekli čty-
řiadvacet hodin. Jim to buď chutná, 
nebo nechutná. Není nic mezi. A to je 
vlastně kouzelné.“
Největším hitem mezi mládeží jsou 
prý spaghetti bolognese neboli pěkně 
počeštěně boloňské špagety. „Potom 
indické butter sauce kari, což je možná 
trochu překvapivé, ale mají to opravdu 

rádi. Z českých klasik vede svíčková, raj-
ská a kuře na paprice. Obecně platí, že 
jim chutná téměř jakákoliv pasta. Na-
opak dostat do nich ryby, to je peklo.“
Doma nechává vaření spíš na man-
želce Karině. „Jen když vidím, že se 
s něčím vyloženě trápí, tak jí pomůžu,“ 
usmívá se a přidává jednu zajíma-
vost. „U nás doma paradoxně platí, že 
kovářova kobyla chodí bosa. U Barta 
jsme totiž se stravováním docela bo-
jovali. Když byl hodně malý, jedl úplně 
všechno. Zeleninu, pyré… Ale pak se ně-
jak zasekl a jednu dobu jsme do něj 
prakticky nemohli dostat žádné jídlo. 
Teď už je to ale dobré.“
Nebude to trvat tak dlouho a Ká-
covským doma přibude další stráv-
ník. S manželkou totiž čekají druhého 
potomka, tentokrát holčičku, která se 
má narodit v červnu. „Ještě nemáme 
vybrané jméno, tak nějak jsme počítali, 
že to bude kluk. Ale určitě to nebude 
Lisa,“ usmívá se v narážce na Simpso-
novy. „Manželka není úplně ráda, když 
je s nimi Bart spojován. On měl být 
původně Bartoloměj, ale když jsme si 
napsali Bartoloměj Kácovský, bylo to 
strašně dlouhé,“ směje se. 

Profesí šéfkuchař si rondon na focení bohužel nevzal.

INZERCE

Věk:  33 
Klub: TJ AFK Slivenec 
Post: stoper

LUKÁŠ KÁCOVSKÝ

C I V I L

Není třeba řešit, pro koho bije jeho srdce.
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VE VĚKU POUHÝCH 34 LET ZEMŘEL NA ZAČÁTKU BŘEZNA JAROSLAW PAWEL CHUSTECKI.  
MLADÝ ROZHODČÍ SE NETAJIL VELKÝMI CÍLI A TĚŠIL SE VELKÉ OBLIBĚ KOLEGŮ I HRÁČŮ SAMOTNÝCH. ČEST JEHO PAMÁTCE.

P O S L E D N Í  P Í S K N U T Í

A U T O R :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.
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Kopačkobraní
Nejlevnější kopačky v ČR

Nakupte hromadně a ušetříte
5 - 9 párů = sleva dalších 5 %
10 - 14 párů = sleva dalších 10 %
15 a více párů = individuální sleva

Pro využití týmové slevy
nás kontaktujte na:
email: nedved@footballmania.cz
tel.: +420 603 268 894

Veškeré zboží skladem v kamenné 
prodejně Footballmania v ulici
Komunardů 1039/39, Praha 7
po - pa 10:00 - 18:00

www.extrafotbal.cz


