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znovu jsme se ocitli v situaci, která není příjemná žádnému fotbalistovi ani jinému sportovci. Teď už se po
rozvolnění opatření sice může alespoň rozumně trénovat a třeba i něco odehrát, ale stále to není ideální
situace. A s prvním napadaným sněhem už vůbec ne.
Cením každého, kdo se v posledních dvou měsících donutil k jakékoli sportovní aktivitě, a smutně přiznávám, že já to tedy nebyl. Zato jsme ale s kolegy vyrobili i v době soutěžní pauzy další Speciál, v lecčem netradiční.
Ještě méně tradiční bude ten příští, protože bude předvolební. Ano, v únoru 2021 před vámi bude stát
nové nebo staronové vedení svazu a my těsně před tím přijdeme s časopisem, který se plánované události bude zeširoka věnovat.
Co bude pak? V ideálním případě dokončení 11. sezony s vámi, pravidelnými čtenáři. I když v době covidové jeden nikdy neví...
Hezké Vánoce a veselejší nový rok!
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PLNÍM SI SNY:

Ř ÍD Í M T R AKTOR A PÍSKÁM
VERONIKA VOROBLJEVOVÁ NIKDY NEHRÁLA FOTBAL, OVŠEM BAVÍ JI SLEDOVAT SLAVII, A TAK SE ROZHODLA, ŽE SE VE 32 LETECH STANE SUDÍ

ROZHOVOR

Nápad pískat se v hlavě Veroniky zrodil spíš náhle.

Letošek – navzdory koronavirové pandemii – považuje za rok svých
splněných snů. Na to, že naproti vám sedí křehká mladá žena, tedy
poněkud netradičních snů. Na jaře si VERONIKA VOROBLJEVOVÁ, jinak
v civilu doktorandka ekonomie, udělala řidičák na traktor, aby jednou
mohla farmařit na statku babičky. A na podzim odmávala první dva
zápasy jako rozhodčí. Přihlásila se totiž do svazového projektu Pískej,
mávej, rozhoduj, který hledá nové sudí.
Nemůžeme začít jinak než zjistit, proč se mladá inženýrka ekonomie vrhne na kariéru rozhodčí?
Můj taťka ještě doteď hraje fotbal. Já
sama byla vychována ve fotbalovém
prostředí, od dětských let jsem chodila
na jeho zápasy. Ta vášeň mi zůstala
dodnes, protože – samozřejmě když to
situace ještě dovolovala a snad zase
brzy dovolí – chodím do Edenu na Slavii. Jsem sice pouhý fotbalový teoretik,
ale mám tu hru ráda jako divák. Z čehož právě vznikla myšlenka, že bych si
mohla splnit takový menší sen a dostat se na fotbalové hřiště jako aktivní
účastník. Na to, abych začala sama
hrát, už je docela pozdě, takže mě nadchlo stát se rozhodčí.
J
Říkáte, že je to menší splněný
sen. Kdy se vám v hlavě zrodil?
Měla jsem vždycky ráda sport. Plavala jsem, moc ráda běhám. Ale až
teď uzrál čas, že si troufnu jít na hřiště a zkusím pískat. Před deseti lety
bych na to neměla, bála bych se, teď
se na to naopak těším. Jsem smířená
i s těžkostmi, jaké přináší být ženou
na hřišti, která je jen teoretik, protože
sama fotbal nikdy nehrála. Ano, neJ

mám úplně nejlepší vstupní pozici, ovšem mě nadchl už průběh, když jsem
někoho oslovila, zjišťovala, co bude
potřeba. A pak se nemohla dočkat
září, kdy se rozjely semináře.
J
Přiznám, že by mě zajímala
reakce lidí ze svazu, když jim
na dveře „zaklepala“ půvabná
křehká žena, že se chce pískat
fotbal.

čas. Chtěla jsem vědět, jestli zvládnu
fyzické testy, jak dlouho takové školení trvá a co od toho mohu očekávat. A jestli vlastně jako laik fotbalu
k něčemu budu.
J
Rozhodčích je obecně málo,
takže každý zájemce je vítán, že?
Ano. Takže jsem si zadala on-line
přihlášku, kde jsem si vybrala příslušný okresní fotbalový svaz. Do
týdne se mi ozvali, doladili jsme začátek školení, přišly mi detailní informace. Od začátku jsem od lidí ze
svazu cítila absolutní podporu a že
mají z mého zájmu radost. Byli přátelští, nechtěli o mě – a myslím, že
to platilo i v případě chlapů – přijít
třeba kvůli nedostatečné informova-

hodovat jako pomezní či hlavní sudí.
Tak jsem řešila dres a kopačky, což
byl trochu problém, protože už v té
době byly omezené možnosti nákupu.
Zároveň jsme hned na začátku dostali
důležité kontakty, legislativu a pak se
rozjel seminář, kde to už bylo o pravidlech.
J
Co vaši spolužáci? Nebyli
překvapení, kdo s nimi sedí
v učebně?
Nesetkala jsem se s žádnou zvláštní
reakcí, navíc tam se mnou byla ještě
jedna slečna. Rozhodně jsem se necítila, že bych tu neměla být či nějak
nepatřičně. Připadala jsem si jako každý jiný, byť je jasné, že tu byla, je
a bude převaha chlapů.

Od začátku jsem od lidí ze svazu cítila podporu a že mají
z mého zájmu radost. Byli přátelští, nechtěli o mě přijít třeba
kvůli nedostatečné informovanosti.
Ono to mělo postupný vývoj. Než jsem
se přihlásila do kampaně Pískej, mávej, rozhoduj, hledala jsem si potřebné
informace. Oslovila jsem dokonce
předsedkyni komise rozhodčích žen
Lucii Ratajovou, protože jsem chtěla
nejdřív vědět, jestli to zvládnu při
práci, jak moc mi případné soudcování bude zasahovat do všedního života. Abych se na něco nedala a až
následně zjistila, že na to nemám

nosti. Vyšli mi ve všem vstříc, počítali s tím, že hned nebudu vědět, co
práce konkrétně obnáší. A já musím
říct, že jejich podpora a nadšení jsou
jedním z důvodů, proč mě baví pokračovat dál.
J
Jakou konkrétní radu jste potřebovala?
Třeba co s oblečením. Protože když
vstoupíte do školení, tak už během
prvního semináře můžete začít roz-

Sama jste říkala, že jste měla
strach, zda to zvládnete časově.
Půjde to?
Rozhodčí mi hned říkali své zkušenosti a na rovinu přiznali, že celý víkend mají jen fotbal a že manželky
nemají moc radost. Je jich málo,
a tak musejí zvládnout víc zápasů. Já
si zatím čas zorganizovat umím, ovšem mám za sebou jen dva zápasy,
takže bych byla moc chytrá, kdybych
J
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Pohledná slečna (zatím) v roli asistenta utkání v hlavním městě rozhodně zpestří.

Asi to není všední, když se žena vydá na takovou cestu, na druhou stranu
ženy-rozhodčí jsou, průkopnice byly dávno přede mnou. A kdo mě zná, tak ví,
že se dokážu pustit do ledasčeho. Třeba i do řidičáku na traktor.
řekla, jak moc se mě práce sudí dotkne. Jasně, nějaký rozdíl oproti dřívějšku tam bude, možná nestihnu
v sobotu nebo neděli uvařit oběd, ale
těším se na to, nic mě neodrazuje.
Snad jen terminologie fotbalu je pro
mě náročná, protože ne všechno se
dá okoukat z pozice diváka. A jste
překvapení, co všechno je schované
v pravidlech. Dokonce si myslím, že
sami hráči, kteří fotbal dělají roky, to
nevědí a do detailu je neznají.
J
Říkala jste, že vás motivoval
tatínek, který pořád fotbal hraje.
Tak jak reagoval, když se dozvě-

protože já bydlím v Praze, ale rodinu
mám v jižních Čechách. Zajímalo ho,
jak všechno funguje, co jsem se dozvěděla na semináři. Pro mě je zároveň konzultantem. Když něco nechápu
z pravidel, tak mi to vysvětluje.
J
Jeho obavu, že to schytáte,
chápu. Fotbal je o emocích, lidé
u klandru se často chtějí vykřičet, mnozí hráči jsou horká hlava.
Jste připravená na pokřiky z hlediště či ostřejší slova na hřišti?
Zatím mé první dva zápasy byly bez
diváků, takže o to jsem byla „ochuzena“. Neříkám, že bych zvládala stre-

strach a obavy odradily. Mám už nějaké životní zkušenosti, do konfrontací
jsem se dostala a myslím, že emoce,
o kterých mluvíme, k fotbalu patří.
J
Už jste zmínila, že máte za sebou dva zápasy. Jaké byly?
Šlo o kategorii staršího dorostu.
J
Uf, vyfasovala jste rovnou puberťáky.
Jak jste se ptal, jak na mě reagovali
na semináři, tak tady byl znát jejich
nechápavý výraz ve tváři i v očích: Co
tady ta holka dělá? Ale na konci zápasu, když jsme se loučili, říkali, že to
bylo super, ať v tom pokračuji dál a že

KDO JE VERONIKA VOROBLJEVOVÁ
Narodila se v roce 1988 v Písku. Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde se stala inženýrkou ekonomie, teď si na zdejší Fakultě ekonomické dodělává doktorát. Pracuje na Nejvyšším kontrolním
úřadě, kde má na starosti finanční audity. „Je to hodně o zodpovědnosti
a znalostech, protože musíte do detailu znát problematiku účetnictví.“
Je svobodná a letos se rozhodla, že se stane sudí, aniž by předtím
aktivně hrála fotbal.
děl, že jeho dcera půjde na hřiště
s píšťalkou?
Nejdřív z toho neměl dobrý pocit.
Bál se, že dcera bude na place chudák a schytá to. Ovšem potřebovalo
se mu to rozležet v hlavě, teď už je
z toho nadšený a zdá se mi, že se
tím dokonce i chlubí po příbuzenstvu a kamarádech. Často si voláme,
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sové situace úplně dobře, ale jsem si
vědoma, že určitě tam bude pár lidí,
kterým se nebude líbit mé rozhodnutí
a nějakým způsobem mi to spočítají.
Počítám s tím. Těžko mohu dopředu
říct, jak to budu snášet, ale určitě nad
tím budu přemýšlet, budu se sama
sebe ptát, jestli jsem se rozhodla
správně. Nicméně nechci, aby mě

mi drží palce. Nevím vyloženě o nějakých zásadních chybách, že bych jednomu z mužstev uškodila, takže mě
brali pozitivně.
J
Jaký byl průběh?
První duel byl na Přední Kopanině
a druhý v Hrdlořezích. Musím říct, že
to bylo ze všech stran velmi přátelské
prostředí. Byla jsem na čáře, takže

první, co si zpětně vybavím, že jsem
zpočátku měla strach mávnout, jakkoliv rozhodnout. Zkrátka pustit se do
všeho, co jsem dělala poprvé, ať už
šlo o ofsajd, střídání. Nevěděla jsem,
jestli to dělám dobře, nebyla si jistá.
Ve druhém zápase jsem z toho měla
už lepší pocit. V tom, co signalizuji
hlavnímu, jsem byla jistější. I ostatní
mi říkali, že čím víc utkání budu mít za
sebou, tím to bude lepší, projev bude
sebevědomější a nebudu se tolik bát.
J
Měla jste k ruce poradce?
Při druhém zápase jsem měla sluchátko, kdy jsem rovnou komunikovala s hlavním rozhodčím. V prvním
jsem pak měla u hřiště podporu.
Hodně mi pomáhali, nebylo to tak,
že by mě na svazu rovnou hodili do
vody. Taky proto se těším na další zápasy, neboť vím, že to nebyla katastrofa. Přiznám, že můj sen je jednou
být hlavní rozhodčí, ale jako pomezní
ho teď mohu pozorovat, učit se, což
mi prospívá.
J
Tatínek vás podpořil, jak reagovaly třeba vaše kamarádky?
Musím přiznat, že každá reakce je
odlišná. Někdo mě skoro obdivuje,
že jsem se do toho dala, protože
samy pravidlům nerozumějí. Jiná se
zase podivuje: Co sis to vymyslela?
Takže jsou i negativní reakce, ale já
si je dokážu obhájit, protože je pro
mě důležité, že mě to baví a chci si
za tím jít. Asi to není všední, když se
žena vydá na takovou cestu, na druhou stranu ženy-rozhodčí jsou, prů-

ROZHOVOR
kopnice byly dávno přede mnou. Kdo
mě zná, tak ví, že se dokážu pustit do
ledasčeho. Že když jsem řekla, že poběžím půlmaraton, že si za tím jdu. Že
když jsem řekla, že si udělám papíry
na traktor, udělám je. Protože to byl
jeden z mých dalších snů, které jsem
si chtěla splnit. Okolí ví, že když se
do něčeho dám, tak to dokážu i dotáhnout.
J
Traktor? To je v mých očích
další nečekaný sen u ženy.
Chtěla bych si totiž časem koupit
traktor k babičce na statek, takže řidičák na něj, který jsem na jaře dodělala, byl takovou přípravou, abych se
k tomu jednou skutečně rozhoupala.
J
Chtěla byste farmařit?
Teď jsem zvyklá žít v Praze, ale ráda
trávím víkend na venkově. Takže si
umím představit, že bych tam příležitostně farmařila. A když bych na to
byla šikovná, bude mě to bavit, třeba
bych zůstala. Ale abyste si nemyslel,
nekoukám jen na fotbal, nejezdím jen
na traktoru, mám i klasické koníčky
jako žena.
J
Jaké?
Mým velkým koníčkem je běhání,
které se dá provozovat i v této době.
A ono takové proběhnutí okolo Hostivařské přehrady je v posledních týdnech často největším zážitkem dne.
Před uzavřením jsem chodila ráda
tancovat, věnuji se shuffle dance,
který asi nikde nepoužiji, protože je
to spíš druh tance na nějaký hudební

Řekli byste, že tahle dívka ovládá i řízení traktoru?

festival. A mou úplně největší vášní
je sbírání šatů, které si sama navrhuji
a moje švadlena je šije.
J
Kolik jich máte?
Okolo sedmdesáti.
J
Probůh!
Tak potřebujete na léto, jaro, podzim.
To naskáče.
J
To chápu. Není snem mít vlastní
salon?

V tom mám omezené možnosti, protože neumím šít. Dělám to čistě pro
radost, navrhuji, co se líbí mně. Už
bych na to vzhledem k pracovnímu
vytížení – dělám na Nejvyšším kontrolním úřadě, kde mám na starosti
finanční audity – a tomu, že v Plzni
studuji doktorát na ekonomii, neměla
časovou kapacitu. Takže profesionální
salon přenechám jiným.

J
Teď mě napadá, jestli jsou vůbec ženské dresy pro rozhodčí?
Ne, musela jsem si kupovat pánský,
nejmenší velikost S. Pro ženu není příliš praktický, trenýrky jsou velké, dres
plandá, takže mi švadlena musela
všechno zmenšit, aby mi sedl.
J
To by teď mohl být úkol pro
vás: navrhnout dres pro ženy-rozhodčí. Předpokládám, že ne-

INZERCE

ROZHOVOR

Vorobljevová doposud zvládla dva zápasy. Ten druhý byl prý lepší a méně nervózní.

Mou úplně největší vášní je sbírání šatů, které si sama navrhuji a moje
švadlena je ušije. Mám jich okolo sedmdesáti.
jsou pro něj striktní pravidla – asi
má určené barvy, musí mít odznak, ale mohl by mít elegantnější ženské zapínání i třeba
ženský límeček, ne?
Děkuji, teď jste mi vnukl myšlenku,
že bych je mohla trošku pozměnit. Já
měla zatím odborníka taťku, se kterým
jsem konzultovala, jak mají být dlouhé
trenýrky, jak moc volné triko, protože
jsem nechtěla na hřišti příliš vybočovat. Neměla jsem tendence něco
hodně zužovat, zkracovat, zkrátka trochu jsem chtěla být jako chlap.
J
Probrali jsme reakci táty, kamarádek a teď asi řadu čtenářů
zajímá, jak vzal vaše rozhodnutí
přítel. Nevadí mu, že budete víkendy trávit ve společnosti tolika
chlapů?
Tady je jednoduchá odpověď: Mým
fanouškem určitě nebude, protože
nemá rád fotbal. Ale chodíme spolu
krátkou dobu, takže neměl možnost
protestovat a navíc si mě našel už
jako sudí.
J
Váš rozlet coby rozhodčí zastavil koronavirus. Jak se těšíte na
jaro, kdy by se regionální soutěže
měly zase rozběhnout?
Moc! Jen – stejně jako kdokoliv jiný –
nedokážu odhadnout, kdy to bude.
Nicméně v tom mezidobí jsme měli
semináře on-line a v lednu nás čekají
závěrečné testy na ukončení akademie, ty rovněž proběhnou on-line. Aspoň se teď člověk mohl plně soustředit na tu teoretickou část, kterou já
potřebuji nejvíc získat a nasát. Když
si budu v této oblasti jistější, mohu se
lépe i rychleji vpravit do samotné hry.
J
Když jste seděla jako divačka
v Edenu, sledovala jste počínání
sudích?
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Ano, především toho hlavního. Beru
to zodpovědně, takže si zpětně pouštím i zápasy, a když se probírám teorií, tak si vyhledávám konkrétní situace, abych vše lépe pochopila. Při
duelech teď často sleduji každý krok
rozhodčího.
J
Jaké pravidlo se vám nejhůř dostává pod kůži?
Mám problémy s ofsajdem, protože
vyžaduje rychlou reakci, neustálé

na chvíli jinam a už nevíte, kde ti hráči
stáli. Je nutné, abyste se pohyboval na
úrovni posledního.
J
Už jsme mluvili o řadě vašich
snů. Jaký je ten v pískání? Dotáhnout to jednou až do Edenu anebo
bude splněný, už když jako hlavní
zažijete zápas v „pralesní“ lize?
Mám samozřejmě od sebe nějaká očekávání, že bych chtěla dosáhnout maxima, co zvládnu. Ale je těžké je nahlas

Poctivý trénink na půlmaraton začíná.

soustředění, být na správném místě
a okamžité rozhodnutí. A myslím, že je
to obtížná záležitost i pro zkušeného
rozhodčího. Není to tak, že bych nechápala, co ofsajd je, problém mi dělá
jeho odhalení na místě a správně se
rozhodnout. Protože se stačí podívat

říct dopředu a vytyčit si cíle, o kterých
nemohu vědět, jestli je reálně zvládnu.
A abych je veřejně prozrazovala, to
bych si pěkně naběhla. Chci dojít co
nejdál, jak v to závislosti na mých možnostech půjde a jak budu zvládat svou
roli. A když dokážu ukočírovat zápas

– jak jste sám řekl – v pralesní lize,
tak i to pro mě bude úspěch. Mám pochopitelně v hlavě ještě další sny, ale
teď je nejdůležitější, abych rozvíjela
ty současné. Splnit si sen o sudí totiž
není jen o tom se rozhodnout a přihlásit se, ale musíte pokračovat v započaté práci. Je o studiu, o odvaze jít na
hřiště i smířit se s negativní odezvou.
Je mi jasné, že na mě budou čekat nástrahy. Ale jo, letošek je jinak rok mých
splněných přání.
J
Mimochodem koukali přátelé,
když jste třeba o silvestrovské
noci řekla: Tak v roce 2020 bych
se chtěla naučit řídit traktor
a pískat fotbal?
Já raději o snech a plánech nemluvím
nahlas, protože by mi je rozmlouvali.
Přijdu až s fází, kdy je to rozjeté a jen
oznámím, že jsem se přihlásila do autoškoly na traktor, zaplatila ji a příští týden mám domluvené jízdy. Jinak
bych se k tomu nedostala. Zažila jsem
to už jako mladší, když jsem chtěla
odjet na rok či dva do zahraničí. Řešila jsem to s rodinou, ale moc mě
nechtěla pustit. Tak jsem ji nakonec
postavila před hotovou věc a na rok
odcestovala do Švédska.
J
Teď je ještě potřeba odškrtnout
ten půlmaraton, že?
Ano. Trénuji a počkám si, až se závody vrátí. Ale jinak běhám hlavně
pro radost.
J
Jaký plánujete čas?
Není to nic hezkého. Teď jsem běžela
16 kilometrů a dala jsem to za 1:25,
takže žádný zázrak.
J
Počkejte, to je tempo 5:20 na
kilometr, což je solidní výkon.
Myslíte? Ale já ještě nejsem spokojená. Takže nepoběžím na čas, ale na
to, abych to zvládla.

PROJEKT

TEXT: RADIM TRUSINA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

VÝZVA „STAŇ SE ROZHODČÍM!“ ZABÍRÁ
DÍKY NÁBOROVÉ AKCI NA NOVÉ SUDÍ BY MOHL PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ZÍSKAT AŽ 50 NOVÝCH ROZHODČÍCH
V Praze během roku 2020 enormně vzrostl počet zájemců, kteří by se
chtěli stát fotbalovými rozhodčími. Zatímco před rokem se na NÁBOROVÉ
AKCE přihlásilo šest desítek uchazečů, letos už na Pražský fotbalový
svaz dorazilo 250 žádostí. Jak probíhá zaškolení nových sudích? A kolik
z nich se jich reálně dostane na hřiště s píšťalkou?
Je to letitý problém fotbalu. Chybějí
mu stovky rozhodčích, ti stávající
jsou přetížení a není výjimkou, že musejí odpískat i čtyři utkání za víkend.
„V Praze je kolem 120 rozhodčích, kteří
musejí obsáhnout zhruba tři stovky zápasů za víkend. Když se někteří z nich
omluví, někteří onemocní, tak jsme někde kolem stovky rozhodčích,“ povídá
jeden z nich Richard Hlaváč.
Ten zároveň zastává funkci Vedoucího
vzdělávacích programů pro rozhodčí
Pražského fotbalového svazu. Pokud
chce v hlavním městě někdo začít pískat, potká se právě s Hlaváčem. Dřív mu
s tímto projektem pomáhal i Miroslav
Navara, ale z osobních důvodů musel
skončit. Vedle Hlaváče je tak zásadní
postavou i delegát Pavel Sýkora. Svou
nezanedbatelnou úlohu při prvním kontaktu se zájemci mají i dva aktivní rozhodčí Zdeněk Štípek a Borek Stěhule.
A o nováčky momentálně není nouze.
K 3. listopadu 2020 se po celém Česku
přihlásilo 1306 potenciálních fotbalových rozhodčích, z toho 250 – tedy
téměř 20 procent – v Praze.
Lidé dobře reagují na kampaň Fotbalové asociace ČR s názvem: „Fotbal tě
potřebuje. Staň se rozhodčím!“

8 PROSINEC 2020

„Kampaň je hodně vidět, je hezky udělaná, hraje to velkou roli,“ myslí si Hla-

na základě zkušeností. Většinou se
číslo rozhodčích, kteří u pískání zůstanou, pohybuje kolem dvaceti procent
ze všech přihlášených. Tím bychom se
dostali na čísla, kdy by se dalo říct, že
má Praha rozhodčích dostatek. Důležité pro nás je, aby zůstali skutečně ti,
co mají zájem, protože školení nových

kdo jim vynadá a je to přestane bavit,
že to nemají zapotřebí. Někdo má přehnaná očekávání, co se týče odměn, ale
častý důvod je taky velká časová náročnost, protože se píská o víkendech,“
popisuje Hlaváč. „Zároveň je tlak, aby
při menším počtu rozhodčích začali ti
noví co nejrychleji pískat, takže není
tolik času, aby se dostatečně připravili,
z čehož pak pramení chyby. Jsou nezkušení, rovnou hození do vody a ocitnou
se v potížích.“

JAK ZAČÍT?

Hlásit na rozhodčí se mohou mladí i starší zájemci.

váč, který odhaduje, že z celkového
počtu přihlášených by se až k reálnému řízení zápasů mohlo v hlavním městě dostat zhruba pět desítek nových sudích. „Je to můj odhad

rozhodčích stojí hodně času a energie,
a když pak zjistíte, že to nefunguje, není
to ideální.“
Lidí, kteří po prvotním nadšení ztratí
zájem, je totiž pořád výrazně víc. „Ně-

Pokud chcete začít pískat, není to nijak složitý proces. Stačí se přihlásit
přes webový formulář, po vstupním
pohovoru a čtyřhodinovém školení
o základních pravidlech je potřeba
zaregistrovat se jako člen FAČR, nahlásit se na obsazovací úsek svého
krajského či okresního fotbalového
svazu a můžete zahájit kariéru rozhodčího.„Je to poměrně rychlé. Tohle
základní školení stačí na licenci C,
která je provizorní a platí 12 měsíců,“
vysvětluje Hlaváč. „Do té doby musí
uchazeči absolvovat Akademii rozhodčích, kde se v 16 vyučovacích hodinách řeší podrobně pravidla fotbalu,
soutěžní řád, rozpis soutěží, hodně se
probírá spolupráce rozhodčích během
zápasů. Po absolvování této akademie už noví rozhodčí získají licenci A,
která je pro amatérskou úroveň platná
nastálo.“

PROJEKT

Začít pískat není vůbec složité. Pokud člověk chce.

Hlavní podmínkou je dosažení věku
15 let. Od 18 let je pak možno řídit
i soutěže dospělých. Výjimečně se do
nich dostanou i mladší sudí, ovšem
pouze jako asistenti.
Už tak náročný „výcvik“ nových nadějí s píšťalkou je momentálně o to
komplikovanější tím, že v době pan-

NÁBOR V ČÍSLECH
1306

Tolik nových rozhodčích se
v roce 2020 přihlásilo (údaj
k 3. listopadu) po celém Česku.

215
Tolik z nich už získalo základní
licenci C, která je opravňuje
k rozhodování zápasů.
To znamená „úspěšnost“
16 procent.

250
Počet nováčků, kteří se přihlásili
v Praze, což je jednoznačně nejvíc
ze všech krajů.

demie covid-19 není možné dělat praktické ukázky na hřišti, ale
veškeré semináře a školení probíhají on-line. „Poslední školení na hřišti proběhlo v září,“ povídá Hlaváč.

„Hodně vstříc nám vychází Pražský
fotbalový svaz, který zakoupil licence
na Microsoft Teams. Máme whatsappovou skupinu, kde je asi 160 lidí
a kam pravidelně s kolegy posíláme
různé úlohy a videa, aby si je zkoušeli
vyhodnotit, odůvodnit. Máme i profil
rozhodčích v aplikaci Strava, aby každý viděl, kdo co dělá. Nebýt covidu,
tak to funguje úplně perfektně, ale
snažíme se dělat to nejlepší i v omezených podmínkách, aby byli všichni
na start soutěží, ať už bude kdykoliv,
připravení.“
Co se věkové skladby týče, nejčastěji se hlásí mladí fotbalisté do 20
let, kteří si chtějí vyzkoušet, co pískání obnáší, a berou to jako doplněk ke svému hraní. Další skupinou
jsou fotbalisté-třicátníci, kteří už
pomalu končí a chtějí u svého milovaného sportu zůstat v jiné roli.
Sem tam se přihlásí i starší nováčci, ale to jen zřídka. Po zaškolení
obvykle všichni začínají rozhodovat
žákovské a dorostenecké zápasy.
„Tam se nejlépe otrkají a osahají si
spolupráci mezi rozhodčími. Chtěl
bych, aby byli určení zkušení rozhodčí, kteří budou chodit právě na
mládežnické zápasy, kam s nimi budou delegovaní nováčci, aby se zaškolili. To je nejlepší model,“ myslí
si Hlaváč, který už takto měl jednu
ze zájemkyň o pískání na „svém“
zápase jako asistentku. A radil jí

pomocí techniky – rozhodcovských
komunikátorů.
„Ty komunikátory, to byla moje iniciativa. Bylo by fajn, pokud by to
mohlo takhle fungovat, ale stojí to
velké množství času a komunikátory
samozřejmě také nějaké finance,“
upozorňuje Hlaváč. „Výhody jsou ale
velké – nejenže můžete nováčkům radit přímo během zápasu, ale funguje
to i opačně, že oni slyší vás, jak komunikujete s hráči a trenéry. Pomáhá
to v učení se psychologie a taktiky
řízení utkání. I to je hodně důležité,
protože jsme se v minulosti setkali
s případy arogance ze strany nových
rozhodčích směrem k hráčům a funkcionářům.“

MENTOR PRO TALENTY
Vše probíhá pod dohledem Fotbalové asociace ČR, vzdělávací programy vycházejí z konvencí mezinárodní fotbalové federace UEFA,
které určují, kdo může nováčky školit, jak se má školit, jak často, jaká
je kapacita a obsah seminářů…„Je
to rozhodně víc řízené a centralizované, než tomu bylo v minulosti,“ porovnává Hlaváč. „Nejtalentovanější
rozhodčí pak dostanou časem svého
mentora, což bývají zkušení rozhodčí
či delegáti, kteří se po jeden rok věnují právě danému rozhodčímu, chodí
častěji na jeho posudky, komunikují
s ním. Ale to už se týká těch, co se

dostali do I. A třídy nebo krajského
přeboru.“
Nejlepší z nováčků dostanou při nedostatku sudích možnost pískat rovnou ve III. či II. třídě, což ale častokrát bývají na řízení velmi náročná
utkání. „Osobně bych dal přednost
pozvolnějšímu růstu rozhodčích, ale
jsme zase u toho základního, že jich
je nedostatek, proto není jiná možnost,“ povzdechne si Hlaváč. „Obecně
je snaha, aby měli noví rozhodčí možnost vzdělávat se ve větším rozsahu
hodin. Na to je a bude kladen důraz,
tedy v rámci možností.“
Kdo by chtěl začít pískat, nemusí čekat na vypsání nového termínu náborů. Hlásit se může průběžně, po
celý rok. „Když to bylo možné, dělali
jsme vstupní pohovory jednou měsíčně,
při velkém zájmu i dvakrát. Teď vše
musí probíhat on-line, ale o to víc jsme
flexibilnější. Vstupní školení i akademie fungují,“ ujišťuje Hlaváč. „Podpora
z Fotbalové asociace i Pražského fotbalového svazu je velká, nováčci dostanou karty, pravidla fotbalu, odznak
rozhodčího, slevy na dresy. V tomhle
směru to funguje velmi dobře.“
Pokud by měl Hlaváč nalákat další
zájemce o pískání, použil by větu,
kterou říkává už léta: „Není to bezva
jít si zaběhat na čerstvém vzduchu
a ještě za to dostat zaplaceno?“
usmívá se.
Tak co, stanete se i vy rozhodčím?
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P R AV I D L A

TEXT: JAN HORA, ČLEN PRAVIDLOVÉ KOMISE FAČR

ROLE ROZHODČÍHO
Fotbal se začal hrát již v roce 1848, funkce ROZHODČÍHO ale byla fakticky
zavedena až v roce 1887 na doporučení IFAB coby orgánu „pečujícího“
o pravidla fotbalu. Zajímavostí přitom je, že IFAB (International Football
Association Board) byl ustaven již v roce 1886, zatímco FIFA (Fédération
Internationale de Football Association) byla založena až v roce 1904
a UEFA (Union Européenne de Football Association) dokonce až v roce
1954.
Nyní jsou tedy rozhodčí a jejich asistenti nedílnou součástí hry a pro
uplatňování pravidel mají řadu práv
a povinností. Pro bezchybnou interpretaci pravidel fotbalu mají ale rozhodčí nastaveny některé velmi omezující mantinely. Musejí být neustále
v pohybu, aby fyzicky „stíhali“ hru,
všechny situace vidí pouze z úrovně
hráčů (diváci na tribunách jsou na
tom neskonale lépe), výhled jim
komplikují přebíhající hráči, často
současně vzniká více problémových
situací na různých místech hrací
plochy, které by všechny měli řešit.
Proto se rozhodčí občas dopouštějí
nechtěných chyb, proto se po utkáních často více rozebírají a kritizují
výkony rozhodčích než samotných
hráčů.
FIFA proto hledala a neustále hledá
cesty, jak řízení utkání lépe zobjektivizovat. Bezpochyby jako velmi přínosná se ukázala „technologie kontroly brankové čáry“, která spolehlivě
odhalí dosažení nebo nedosažení
branky. Nakonec FIFA ale vyhověla
i dlouhodobému volání po kontrole
herních situací na hrací ploše videorozhodčím, současně však vždy upozorňovala na možné problémy, které
mohou zavedením funkce videoroz-
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hodčího nastat. V čem tedy jsou tyto
problémy?

PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ
Problém se týká zejména pravidla
12 Přestupky a provinění. Toto pravidlo pojednává o udělování herních
trestů (nařizování volných kopů, případně pokutového kopu) a o udělování osobních trestů, kterými jsou
varování, napomenutí nebo vyloučení. Přímo v pravidle je totiž zakotveno ustanovení, které říká, že přímý
volný kop nebo pokutový kop rozhodčí nařídí a případně i udělí osobní
trest, jestliže se hráč dopustí některého z přestupků způsobem, který je
podle názoru rozhodčího nedbalý,
bezohledný nebo surový (s použitím
nepřiměřené síly).
Tato jistá míra dovolené benevolence
při posuzování přestupků, která je
v pravidlech fotbalu na několika místech explicitně vyjádřena právě slovy
„podle názoru rozhodčího“, je ale logická, protože každé utkání probíhá
v jiných podmínkách. Když tedy několik rozhodčích bude z hlediště sledovat počínání svého kolegy na hrací
ploše, tak buďte ujištěni, že rozhodčí
v hledišti se budou při posuzování
řady situací diametrálně rozcházet,

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

SERIÁL PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU
O FOTBALOVÝCH PRAVIDLECH

protože každý z nich bude situaci posuzovat svým pohledem.
V praxi to znamená, že méně zkušený
rozhodčí bude raději pískat více, aby
hru udržel pod kontrolou, zatímco
zkušený rozhodčí, který už má u hráčů
i větší přirozenou autoritu, si může
dovolit hru „pouštět“ více. A i když
jsou rozhodčí pravidelně školeni
v tom smyslu, aby jejich posuzování
hry bylo co nejjednotnější, přesto ale
nikdy nebude úplně jednotné. A to
právě je ten hlavní problém ve spolupráci rozhodčího na hrací ploše s videorozhodčím. Když se FIFA dlouho
bránila zavedení funkce videorozhodčího, tak vždycky argumentovala
tím, že jeho zavedením se rozhodnutí
od rozhodčího na hrací ploše pouze
přesune k rozhodčímu u videa. A jak
potvrzují zkušenosti z řady utkání, ve
kterých byl videorozhodčí nasazen,
občas i závažné problémy vznikly.
Snaha o objektivizaci při uplatňování pravidel zavedením funkce videorozhodčího tak ještě ani zdaleka
není u konce, ale věřme, že postupem
času se bude lepšit.
Jaká jsou tedy práva, která rozhodčí
při uplatňování pravidel fotbalu má,
a jaké jsou povinnosti, které musí respektovat? Především platí, že jakákoliv rozhodnutí rozhodčího, týkající
se skutečností souvisejících s hrou,
jsou konečná. Rozhodčí nemůže být
činěn odpovědným za žádná zranění hráčů, funkcionářů nebo diváků,
za žádné škody na majetku jakéhokoli druhu ani za jiné újmy jednotlivců nebo klubů, které vznikly nebo

mohly vzniknout v souvislosti s jeho
rozhodnutími při řízení utkání, nebo
která rozhodčí podle pravidel fotbalu
nebo podle jiných platných herních
řádů (např. podle Soutěžního řádu)
učinil. Jinak rozhodčí:
uděluje osobní tresty hráčům i funkcionářům družstev za přestupky, za
které mají být podle pravidel fotbalu
napomenuti nebo vyloučeni; pokud
je současně spácháno více přestupků, potrestá ten nejzávažnější,
p řijímá opatření vůči všem osobám
na lavičkách pro příslušníky družstev
(náhradníci, vystřídaní hráči, funkcionáři), kteří se nechovají odpovědným
(korektním) způsobem, a podle povahy provinění je varuje, napomene
nebo vyloučí. Pokud provinilec na
lavičce družstva nemůže být identifikován, obdrží trest trenér, a pokud družstvo nemá trenéra, obdrží
trest vedoucí družstva. Pokud se ale
přestupku dopustí člen lékařského
týmu (lékař nebo masér), za který
má být vyloučen, může na lavičce
svého družstva zůstat, pokud družstvo nemá k dispozici jinou lékařskou osobu,
 á právo přijímat disciplinární opatm
ření od okamžiku, kdy vstoupí na
hrací plochu k předzápasové kontrole hrací plochy až do odchodu
z hrací plochy po ukončení utkání
(včetně poločasové přestávky),
u platňuje pravidla fotbalu nestranně,
podle svých nejlepších schopností
a možností, ale také „v duchu hry“,
tj. zejména s ohledem na způsob hry
a chování hráčů,

P R AV I D L A
c íleně a vědomě uplatňuje výhody
ve hře; jestliže přerušením hry by
poškodil družstvo, které se neprovinilo, hru nepřerušuje, jestliže už hra
byla navázána, nesmí své rozhodnutí změnit, uvědomí-li si, že bylo
nesprávné (výjimkou jsou vyjmenované situace, do kterých může vstupovat videorozhodčí),
je povinen vyžádat si od asistentů
rozhodčích informace o všech situacích, které sám jasně neviděl, nebo

ošetření, srazili se dva nebo více
hráčů téhož družstva a všichni potřebují okamžité ošetření, došlo
k vážnému zranění hráče, hráč byl
zraněn v důsledku přestupku, za
který byl soupeř napomenut nebo
vyloučen, byl nařízen pokutový kop
a zraněný hráč má tento pokutový
kop sám zahrávat,
 á právo přerušit nebo předčasně
m
ukončit utkání z důvodu nedostatečného osvětlení (i umělého), pro

Že by tohle byla inzultace? Určitě ne!

o nichž nemohl mít dostatečný přehled, a v takovém případě může na
základě jejich informací rozhodnout,
 řeruší hru, jestliže podle jeho náp
zoru je hráč vážně zraněn. Zraněný
hráč nemá být ošetřován na hrací
ploše, proto rozhodčí zajistí, aby
opustil hrací plochu. Výjimky z povinnosti opustit hrací plochu se
vztahují na případy, kdy byl zraněn
brankář, srazili se brankář a hráč
z pole a oba potřebují okamžité

tmu, pro zhoršené povětrnostní podmínky, pro nezpůsobilý stav hrací
plochy, pro neuposlechnutí hráčem
nebo funkcionářem družstva, pro
vniknutí obecenstva na hrací plochu
nebo pro hromadné hrubé nesportovní projevy obecenstva,
 á právo přerušit nebo předčasně
m
ukončit utkání z důvodu tzv. „vnějšího vlivu“ na hrací ploše. Vnějším
vlivem se rozumí být cizí osoba,
nějaké zvíře nebo nějaký předmět,

který se ocitne na hrací ploše, ale
vnějším vlivem může být i písknutí
diváka na píšťalku nebo náhradní
míč. Pokud ale vnější vliv přímo neovlivní hru, nemusí ji rozhodčí ihned
přerušit, ale nápravu může zjednat
až dodatečně,
u tkání nezahájí nebo ho předčasně
ukončí na úřední zákrok orgánu
Policie ČR, při úmrtí hráče nebo
funkcionáře družstva nebo některého z rozhodčích nebo delegátů,
nebo klesne-li počet hráčů jednoho
z družstev definitivně pod sedm,
nebo jestliže družstvo opustí hrací
plochu jako projev nesouhlasu s rozhodováním rozhodčího,
u končí utkání z důvodu inzultace
některého z rozhodčích. Důvodem
inzultace rozhodčího přitom může
být násilné udeření, násilné kopnutí,
úmyslné podražení, násilné vrážení
nebo cloumání, úmyslné vyražení
píšťalky z úst rozhodčího, úmyslné
prudké udeření rozhodčího míčem
nebo jiným předmětem. Pouhý „pokus“ o udeření rozhodčího míčem
(míč rozhodčího nezasáhne) nebo
jiným předmětem nebo plivnutí na
rozhodčího se naopak za inzultaci
rozhodčího nepovažuje, ale chápe se
jako projev hrubého nesportovního
chování a viník musí být vyloučen.
Asistent rozhodčího nikdy nesmí projevovat s rozhodnutími rozhodčího nesouhlas nebo nespokojenost. Mezi povinnosti asistentů rozhodčího (dříve
„pomezních rozhodčích“) patří:
s ignalizovat, které družstvo bude navazovat hru, když míč opustí hrací
plochu, jestliže má být hráč potrestán za ofsajd, přestupky hráčů
v blízkosti asistenta, případy, když
brankář při provádění pokutového
kopu předčasně opustí brankovou
čáru a připravené střídání,
signalizovat přestupky a provinění
hráčů, ke kterým dojde mimo zorné
pole rozhodčího, a přestupky a provinění příslušníků družstev mimo
hrací plochu, přičemž přestupek, za
který má být provinivší se osoba vyloučena, signalizuje asistent ihned,
kdežto v ostatních případech může
počkat na nejbližší přerušení hry,
jestliže rozhodčí již rozhodl, nesmí
asistent uplatňovat svůj názor; výjimkou jsou případy, kdy rozhodčí
uděluje nesprávný osobní trest nebo
když rozhodčí uděluje osobní trest
nesprávnému hráči.

Správně aplikovaná spolupráce rozhodčích minimalizuje chyby rozhodčích při uplatňování pravidel. Nejen
pro situace v pokutovém území platí
tyto hlavní zásady:
J estliže asistent vidí, že rozhodčí
má přestupek ve svém zorném poli
a navíc je i přesvědčen, že rozhodčí
situaci viděl dobře, přestupek nesignalizuje.
V případě, že rozhodčí přestupek
sice viděl, ale ne úplně jednoznačně,
vyžádá si od asistenta pomoc (nejčastěji „zrakovým kontaktem“). V takovém případě je asistent povinen
sdělit domluveným způsobem (předem dohodnutou skrytou signalizací) rozhodčímu k situaci svůj
názor, aby tak rozhodčí měl ještě
před vyslovením konečného verdiktu
k dané situaci co nejvíce relevantních informací.
V případě, že k přestupku došlo mimo
zorné pole rozhodčího, nebo v případě, že AR je přesvědčen o tom,
že rozhodčí přestupek nemohl vidět,
signalizuje přestupek asistent rozhodčímu tzv. „zvýrazněnou signalizací“ (kývavým pohybem zvednutého
praporku). Zejména ale v případě, že
se jedná o nařízení pokutového kopu,
musí se jednat vždy pouze o takový
přestupek, který by rozhodčí, kdyby ho
viděl, jistojistě nařízením pokutového
kopu potrestal.

V MINULÝCH ČÍSLECH VYŠLO
SRPEN PŘEHLED ZMĚN V PRAVIDLECH
ZÁŘÍ

HRA RUKOU

ŘÍJEN

FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

LISTOPAD NEPŘÍMÝ VOLNÝ KOP
PROSINEC NAVAZOVÁNÍ HRY
ZIMA

DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

BŘEZEN TAKTICKÉ FAULY A JEJICH TRESTÁNÍ
DUBEN

POKUTOVÝ KOP

ZÁŘÍ
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HISTORIE

TEXT: MILOSLAV JENŠÍK

FOTO: ARCHIV AUTORA

VELKÁ, BOHATÁ, MOCNÁ
KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: O STŘEDOČESKÉ ŽUPĚ, PŘEDCHŮDKYNI PFS
Národní mužstvo proti Francii v Paříži v květnu 1930 (3:2). Zleva Košťálek, vedoucí výpravy Tesař, A. Hojer, Carvan, Svoboda, Silný, Sokolář,
Ženíšek, Vodička, Plánička, Puč a Fanta, před nimi Benda, Šimperský, Junek, Srbek (a pomezní rozhodčí).

První dva mezistátní zápasy s Francouzi po druhé světové válce dopadly
pro náš fotbal prachmizerně: roku 1946 v Paříži 0:3, o dva roky později
v Praze dokonce 0:4! Ale mezi nimi v sedmačtyřicátém nastoupil na
Spartě výběr Prahy proti Pařížanům, kteří měli v sestavě celou řadu
státních reprezentantů, a smetl je 6:1!
Že by v tu neděli fotbaloví bohové
nebyli doma? Ale vůbec ne! To jen
předseda tehdejší Středočeské župy
footballové Jiří Pichler (jinak funkcionář žižkovského Unionu), tvůrce jedenáctky metropole, měl šťastnější
ruku nebo spíše hlubší vhled do našeho fotbalového dění než stavitelé
reprezentace proti Francii z obou
uvedených let.
Ostatně právě v době zmíněného
triumfu Pražanů nad Pařížany vedl

Josef Fanta s reprezentační vlajkou
Středočeské župy roku 1935 před
meziměstským utkáním v Moskvě (3:3).
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také národní mužstvo. A jeho svěřenci v devíti mezistátních zápasech
mezi zářím 1946 a prosincem 1947
šestkrát zvítězili a pouze dvakrát byli
poraženi – shodou okolností na počátku té šňůry v Jugoslávii a na jejím
konci v Itálii.
Proč právě tady o vztazích mezi
státní a metropolitní reprezentací?
Ještě se k tomu vrátíme. Nejprve si
však připomeňme pár základních
údajů z bohaté historie našeho fot-

balu a jeho Středočeské župy, ze
které oddělením (nejenom na fotbalových hřištích) hlavního města
od jeho zázemí vznikla na počátku
roku 1952 samostatná pražská fotbalová organizace, na kterou v současnosti navazuje Pražský fotbalový
svaz. Ten, který v únoru čekají další
volby.

PRAHA, MATKA ČESKÉHO FOTBALU
Roku 1901 bylo ze sedmnácti zakládajících klubů a kroužků Českého
svazu footballového čtrnáct z Prahy
a z jejího bezprostředního okolí,
které se později proměnilo v nedílnou součást metropole. Byly to SK
Slavia, AC Sparta, ČAFC Královské

Vinohrady, AFK Karlín, SK Olympia
Praha VII, ASK Union Žižkov, SK Vyšehrad, AC Praha, SK Meteor Praha
VIII, SK Olympia Košíře a fotbalové
kroužky Horymír, Hradčany, Malá
Strana a Česká vlajka. Mimopražskými účastníky ustavující schůze
byly SK Plzeň, SK Union Plzeň a AC
Roudnice.
A první svazový výbor? To už byli jen
samí Pražané. Předsedou se stal medik Karel Freja z Čafky, místopředsedy slávista Šustera a sparťan Petrák a pokladníkem O. Maleček z AFK
Karlín.
V prvních letech existence ČSF, kdy
naprostá většina českých týmů působila v Praze, nebyl žádný racio-

Reprezentanti v říjnu 1925 na Slavii před utkáním s Maďary (2:0). Zleva Kolenatý, Dvořáček, Seifert, Hochman, Čapek,
Silný, Kratochvíl, Červený, A. Hojer, Poláček, Perner a Henčl, v pokleku Pešek-Káďa, Kaliba, Steffel a Váňa.

HISTORIE

DOBOVÉ STŘÍPKY
FANTU PŘEKONAL AŽ VYTLAČIL

PAN RADA Z MAGISTRÁTU

Josef Fanta vedl československou reprezentaci ve 12 mezistátních zápasech v letech 1920 až 1923 a později znovu v 15 střetnutích let 1930
až 1932. Po několikaleté pauze se do
funkce vrátil 1. května 1930 v utkání
na Spartě proti Maďarsku (1:1), zvěčněném v románu Karla Poláčka Muži
v ofsajdu. V počtu mezistátních mačů
v roli stavitele národního mužstva vytvořil rekord, který až v letech 1958
až 1964 překonal 49 zápasy svazový
trenér Rudolf Vytlačil.

Nejvýraznějším následníkem Fanty
ve dvojroli předsedy župy a reprezentačního kouče byl předseda Viktorie Žižkov Rudolf Henčl. Mužstvo
vedl v utkáních let 1925 až 1929.
Mladého magistrátního úředníka
z Vinohrad získal pro fotbalovou organizační činnost legendární borec
Viktorky Jaroslav Mysík, když je svedla
dohromady vojenská základní služba
u pražského 28. pěšího pluku, který byl
posádkou v tyrolském Triudentu (dnes
Trento v Itálii). Z první světové války

se Henčl vrátil až roku 1920 jako důstojník ruské legie v jednom z jejích
posledních transportů do vlasti.

PICHLEROVI HOŠI VÁLELI
V senzačním utkání proti Paříži v dubnu
1947 za Prahu nastoupili Horák
(Sparta) – Kocourek (Slavia), Senecký
(ACS) – Bradáč (SKS), Jíra (Bohemians),
Ludl – Kokštejn (oba ACS), Plánický (B),
Bican, Kopecký (oba SKS) a Pešek (B).
Autory branek byli Pešek (3), Kopecký (2) a Kokštejn. Téhož dne druhá
garnitura Prahy zvítězila ve Štrasburku

Župa, rozšířená o Kladensko, měla v letech 1935 až 1948 svou vlastní divizi (tehdy druhý soutěžní stupeň
hned po lize). Snímek je z mače Viktoria Žižkov – Sparta Kladno (4:0) v jejím posledním ročníku.

nální důvod vytvořit v něm samosprávný lokální pražský podsvaz. Ale
jak postupně přibývalo venkovských
klubů a myšlenek na jejich spojování v regionálních sdruženích, formovala se logicky také idea vzniku
pražské organizace. Pak se však
rozhořela první světová válka –
a uprostřed ní, v červnu 1916, přišel mocenský zásah z Vídně, kterým
byl český svaz po letech vzájemných
půtek rozpuštěn, protože se ani nadále nechtěl stát součástí jediného
rakouského Bundu.
Když byl svaz v posledním válečném
roce 1918 obnoven (na souhlas z centra skomírající říše už se nikdo neptal) znovu pod předsednictvím Ludvíka Dyka z ČAFC, bratra uctívaného
básníka Viktora Dyka, bylo stále zřejmější, že pro podchycení stále rostoucího počtu klubů i hráčů i na českém
venkově a na Moravě musela teď už
nutně vzniknout síť územních sdružení – žup.
Autor prvního návrhu jejich soustavy
v Čechách ing. Fikl, tehdejší před-

seda SK Smíchov, počítal s osmi
župami: středočeskou se sídlem
v Praze, kladenskou, západočeskou
(Plzeň), jihočeskou (České Budějovice), kolínskou, východočeskou (Pardubice), severočeskou (Mladá Boleslav) a berounskou.
Středočeskou župu založilo už ve
středu 13. února 1918 dvanáct
klubů, jejichž zástupci se sešli na
ustavující schůzi: SK Bubeneč, ČAFC
Královské Vinohrady, SK Čechie Karlín, SK Libeň, SK Olympia Praha VII,
SK Praha XV, SK Slavia, SK Smíchov,
AC Sparta, AFK Union Žižkov, SK Viktoria Žižkov a AFK Vršovice (dnešní
Bohemians 1905). Brzy začaly přibývat další. Prvním předsedou župy se
stal Gustav Šašek ze Slavie.

NA SCÉNU VSTUPUJE „ŽELEZNÝ ŽUPAN“
Netrvalo dlouho a župu ovládl Josef
Fanta z Karlína, později všeobecně
nazývaný přezdívkou z titulku. Zavalitý muž působící dojmem blahobytného měšťana, jehož největším
zájmem je dobré jídlo a napěněný

8:0! V květnu před střetnutím s Jugoslávií pozval Pichler k přípravnému mači
i několik slovenských hráčů, ale ti dali
přednost sparringu ŠK Bratislavy s rakouskou reprezentací… A tak předseda
postavil proti Jihoslovanům osvědčený
pražský tým, z něhož chyběli pouze Plánický a zraněný Kopecký. Vystřídali je
však další Pražané, hráči Sparty Cejp
a Říha. Bylo z toho ve třetím vzájemném poválečném utkání první vítězství
našich – 3:1 góly Bicana (2) a dvacetiletého Peška, který toho dne debutoval
na mezistátní scéně.

Počty „odšéfovaných“ mezistátních utkání obou župních předsedů,
které jsme dnes připomněli, překonal až v 60. letech Rudolf Vytlačil.

půllitr, náramně klamal tělem – ve
skutečnosti to byl temperamentní,
urputný a neústupný funkcionářský
bojovník. Nevsadil na Spartu ani na
Slavii, což by v té době asi na jeho
místě udělal kdekdo jiný, ale svou
moc rafinovaně opřel o malé kluby,
které mu pak na valných hromadách
zajišťovaly potřebnou hlasovací většinu.
Pověstné bylo jeho úsloví „my, malí
klubové“, kterým často zahajoval svá
plamenná vystoupení. Dalšími pilíři
jeho pevného postavení byly jím vydávaný, dvakrát týdně vycházející
Sportovní věstník, hlásná trouba
jeho názorů a požadavků, a také po
celé Praze známá karlínská prodejna
sportovního vybavení U fotbalisty,
nabízející hlavně vše potřebné pro
tento sport s bohatou škálou dresů
všech barev. Je třeba tu uvádět,
komu patřila? Kluby u Fanty v mezích svých finančních možností nakupovaly ve velkém. Také obchodník
byl velmi zdatný, v neposlední řadě
právě díky své funkci.

Prostě šikovný pán. Již v roce 1920
ovládl i vedení tehdy se právě formující státní reprezentace a vedl ji
do olympijského turnaje v Antverpách. A když se pak v říjnu onoho
roku stal předsedou župy, podařilo
se mu založit precedens, který se
i v budoucnu špatně lámal: předseda
počtem klubů i hráčů největší, nejbohatší a tím pádem i nejvlivnější
župy se zároveň automaticky stával
stavitelem reprezentačního týmu.
Bylo proti tomu možno protestovat,
což se také po každém větším neúspěchu na mezistátní scéně dělo,
ale to bylo – řečeno s Járou Cimrmanem – asi tak všechno, co se s tím
dalo dělat…
Středočeská župa footballová měla
svůj prestižní pohár desítky let předtím, než se podařilo zorganizovat celostátní pohárovou soutěž. Také tím
byla tak trochu státem ve státě. Někdy proti objektivním zájmům celku, ale
v dobách, kdy se tu hrál nejlepší fotbal
v celém Československu, mnohem častěji ke všeobecnému prospěchu. 
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100 ČÍSEL, VÍCE NEŽ 10 LET NA SCÉNĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ. TO UŽ JE V PŘÍPADĚ PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU SOLIDNÍ HISTORIE.
TAK SE DO NÍ PODÍVEJME DETAILNĚJI PROSTŘEDNICTVÍM TITULNÍCH STRAN, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ NEJEDNU ZAJÍMAVOST. TAK TŘEBA
ČÍSLO 1: PATRIK BERGER; ČÍSLO 100: VLADIMÍR ŠMICER. ŠLO O NÁHODU I OSUDOVÉ SPOJENÍ ZÁROVEŇ. NEJSOU JEDINÉ...

RODINA

TEXT: ROBERT SÁRA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., PAVEL JIŘÍK ML.

FOTBAL V JIŘÍKOVĚ VIDĚNÍ
ZÁPASY SLEDUJÍ SKRZ OBJEKTIV. PAVEL JIŘÍK I JEHO STEJNOJMENNÝ SYN JSOU ZNÁMÝMI PRAŽSKÝMI FOTBALOVÝMI FOTOGRAFY
Fotografie toho staršího už devět let provázejí čtenáře Pražského
fotbalového speciálu i webu www.fotbalpraha.cz a on sám je na
hřištích zdejších celků z nižších soutěží takovou ikonou, že nepotřebuje žádné označující vesty, protože ho všichni znají. Však PAVEL
JIŘÍK říká: „Pro mě je focení fotbalu společenská událost. Potřebuji
s těmi mančafty žít, pokecat s lidmi okolo.“ Jeho SYN naopak skrze
objektiv zaznamenává fotbalovou elitu. Je fotografem prvoligových
Bohemians, k tomu zajišťuje mediální servis ženské reprezentaci
i lize. „Říká se, že je těžké se uživit sportovní fotkou. U mě to sice
není na baráky, ale to štěstí mám.“
Jak těžké je fotit fotbal?
Mladší: Z mého pohledu moc ne,
protože čerpám z toho, že jsem sám
hrával, a tudíž předvídám, co se bude
na hřišti dít. Mnohem těžší je pro mě
fotit sporty v hale, třeba dělám pro
Slavii futsal, který je mnohem rychlejší. Stejně tak jsem zkusil florbal,
volejbal a bylo pro mě složitější se
zorientovat. Takže na samotném fotbale je asi nejtěžší si nastavit foťák
s ohledem na světelné podmínky, ať
už jde o umělé osvětlení či vrhající se
stín od tribuny.
Starší: Souhlasím, že zkušenost
hráče je pro focení hodně důležitá.
Jednou jsem šel fotit frisbee, které
jsem jako sport předtím nikdy neviděl
a nevěděl, v čem hra spočívá. Vy ale
musíte znát její princip, kam se akce
bude asi rozvíjet. Takže když jde člověk na jiný sport, třeba na plochou
dráhu či na koně do Chuchle, je dobré
se nejdřív podívat na internet, jak to
fotí někdo jiný. A pak se taky držet
J
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někoho, kdo vypadá, že do toho prostředí patří, a není jouda jako já.
J
Kalkulujete i s tím, kdo je na
tom jak v tabulce? Že je lepší stát
u branky outsidera, protože tam
se bude hrát častěji?
Mladší: Předpověď je důležitá, nic-

Starší: Rovněž je důležité, jak je fotograf vybavený a kam jeho technika
dosáhne. Já se svým „šumítkem“ fotím do 30 metrů, hodně přecházím,
což mi Pavel vytýká. Jenže musím,
protože bych měl jenom ty samé
hráče. Navíc potřebuji mít směsku
mančaftů i rozhodčí, takže jsem fotograf-chodec. Chlapi s vybavením
za půl milionu zvládnou z jednoho
místa obě půlky.
J
Za půl milionu? Kolik stojí taková profesionální výbava?
Mladší: U té nejlepší se tělo, tedy
samotný fotoaparát, pohybuje okolo
160 tisíc a objektiv přijde na 260 tisíc. Já mám dvě těla po 55 tisících, jeden objektiv za 80 a další za 50 tisíc.

Mladší: Já od druhé třídy hrál ve Střešovicích. V mladším dorostu jsme pak
hráli přípravu s Bohemkou. Ta neměla
moc lidí, protože zrovna nastávala reorganizace soutěží, a pan trenér Michal Juda, legenda mládežnického fotbalu, mě oslovil. Tehdy se ze srandy
říkalo, že prošel celou Prahu a vybral
nejvyšší kluky. Mými spoluhráči byli
Pavel Hašek, Roman Bednář, Michal
Klesa či Martin Kolář, který pak získal
titul v Anderlechtu. Vtipné je, že jsme
se později tady v Ďolíčku potkali, když
oni hráli a já je fotil. Tehdy jsem ale
byl spíš nosič vody.
J
Jak jste synovu kariéru prožíval?
Starší: Byl jsem mu po boku. Když
hrál ve Střešovicích, stal se ze mě

Táta je takovej všudezdejší. Mají ho všude rádi.
méně pro mě je důležitější zadání,
které mám. Když fotím Bohemku,
jdu většinou do útoku, ale když dostanu úkol vyfotit našeho brankáře,
tak je jasné, že na útočné půlce ho
těžko cvaknu. Proto jsem jeden poločas v obraně. Podobně když třeba
hrajeme proti Slavii. Když zase fotím pro někoho jiného, který chce
mít všechny hráče, znamená to, že
se musím během zápasu pohybovat,
abych je pokryl. Ale samozřejmě v lize
máte omezení, nemůžete pochodovat
kolem celého hřiště jako v přeboru.

Starší: Mně na Prahu stačí tělo za
20 a objektiv za 40 tisíc. Ale mám
dvě těla a čtyři objektivy.
J
Mluvili jste o tom, že důležitou
roli hraje předchozí fotbalová kariéra. Jaká byla ta vaše?
Starší: Jsem z Tábora, takže jsem začínal hrát za zdejší Vodní stavby Tábor, což je dnes Táborsko. V šestnácti
jsem se dokonce dostal do výběru
kraje, kde jsem si na stoperu zakopal
s Frantou Strakou. V roce 1977 jsem
ale odešel na vojnu do Prahy a pak
s fotbalem skončil.

tátotrenér. Udělal jsem si licenci C,
manželka byla spokojená, že je mladej pod kontrolou, že ho hlídám, a už
méně ráda, že přijdeme oba stejně
špinaví od škváry. Bavilo mě to. Snažil jsem se dělat každý trénink jinak.
Čerpal jsem z časopisu Fotbal a trénink, kam ligoví trenéři, kteří jezdili
na stáže do zahraničí, malovali cvičení. Byl jsem do toho zažraný, však
i manželka říkala, že když za námi přicházela na trénink, že jsem byl slyšet
o dvě ulice vedle. Nakonec jsem se
stal ve Střešovicích správcem.
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Stejná akce, jiný záběr. Výsledek dvou Jiříků na hřišti.

Taková fotbalová romantika, co?
Starší: Zažil jsem ještě škvárové
hřiště, takže jsem si užil smykování
s radlicí, lajnování vápnem, rozmetání
louží. Když se udělala umělka, staral
jsem se o ni i o trávu. Na tu jsem byl
až přehnaně choulostivý, což dnes přiznám, tak jsem na ni nikoho nechtěl
moc pustit. Hromada lidí mi vyčítala,
proč musejí na umělku, když je tráva
jen lehce vlhká. Ale už dávno jsem se
správcováním skončil, takže teď nejsem vrátný a školník, který jen napomíná či zakazuje. Fotím si a nefandím
v přeboru nikomu.
J
Právě ve Střešovicích vás zaujal přebor a nižší soutěže, abyste
je fotil?
Starší: Moc ne. Tehdy Střešovice
hrály I. A třídu a já jako správce
jsem přišel do kontaktu s rozhodčími. Mnozí sudí, kteří jsou dneska
v lize, tu začínali. Staral jsem se
o ně, kolikrát třeba nepřišel lajnovej, tak jsem šel na čáru já. A to mě
bavilo. Postupně jsem taky pro Střešovice začal fotit, ale jako správce
jsem musel být za brankou, protože
jsem se nemohl nikam vzdálit. A tak
jsem se s objektivem spíš soustředil
na sudí než na hru. Oni se pak často
ptali, jestli to dám na internet, byli
prostě vděční, že je taky někdo fotí.
A co se týče toho přeboru, tak když
jsem se pustil do jeho focení, musel
jsem si na mapě kolikrát hledat něJ

která hřiště. Takové Královice byly
pro mě konec světa.
J
Předpokládám, že vy jako syn
jste později následoval ve focení
tátu?
Mladší: To si všichni myslí, že jsem
se k tomu dostal přes něj. Ale nebylo
to tak. Jasně, když jsme byli malí, tak
nás fotil do rodinného alba.
Starší: Taky jsem si první foťák pořídil v roce 1980, kdy se narodila dcera.

Byl to Zenit-E, fotil jsem na kinofilm
a některé fotky si pak sám vyvolával
v koupelně.
Mladší: Tati, teď zase budu mluvit
chvilku já, jo?
Starší: No dobře.
Mladší: Naše kariéry fotografů jdou
paralelně, nebylo to tak, že by táta
řekl: Začni fotit jako. My se do toho
pustili zhruba ve stejnou dobu, a to
kolem roku 2001, kdy jsme rozjeli web

Pavla Jiříka staršího na stadionech v Praze každý zná.

Střešovic. Byli jsme jeden z prvních
klubů v Praze, který měl internetové
stránky, a samozřejmě jsme potřebovali fotky. Tak jsme si koupili první digitální foťák, úplně obyčejný. K focení
jsem se tedy dostal náhodou, ne že
bych k tomu extra tíhl.
J
Jak to pokračovalo dál?
Mladší: V roce 2002 jsem odmaturoval, šel na civilku a během ní dostal nabídku, abych ve Střešovicích
pomáhal Martinovi Pačandovi jako
asistent trenéra. Později s ním šel do
Bohemky, kde jsme byli u dorostu C,
ale jezdili s áčkovým dorostem, kde
jsem vždycky fotil poločas. Pak přidával jiné mládežnické týmy, až jsem
poprosil, jestli bych si nemohl zajít zafotit i chlapy. Bohemka zrovna
hrála v Ďolíčku poslední zápas proti
Kladnu, než šla do Edenu. Fotky se líbily. Chodil jsem víc a víc a v té době
tu dělal tiskového mluvčího Jaroslav
Köstl, dnes asistent Jindřicha Trpišovského ve Slavii, se kterým jsme
se postupně dohodli na penězích.
J
Kdy se zlomilo to, že jste se stal
profesionálem?
Mladší: Kolem roku 2012. Zrovna
jsem si dělal trenérskou B-licenci na
Strahově, kde bylo hodně lidí z ženského fotbalu a oslovili mě, jestli bych
nechtěl fotit ženskou reprezentaci
i ligu. Ženská kopaná se rozhodla být
vidět. Tak jsem do toho bouchl. Pama-
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Pavel Jiřík mladší u ženské reprezentace točí i videa přímo na trávníku.

PAVEL JIŘÍK STARŠÍ (62)
Specializuje se na nižší fotbalové soutěže
v Praze, i proto od roku 2011 spolupracuje
s Pražským fotbalovým speciálem. Zprvu
se soustředil především na rozhodčí
v rubrice Pod palbou, v roce 2013 mu pak
vyšla první fotografie na titulní stránce.
Byl to Petr Junek, dnes útočník Třeboradic.
Fotí i pro Tempo a používá značku Canon.
tuji si, že jsem zrušil stavební spoření
a koupil si foťák za 100 tisíc.
J
Je rozdíl mezi focením mužského a ženského fotbalu?
Mladší: Samozřejmě hra je trochu
pomalejší, protože se obecně bere, že
holky jsou výkonnostně na úrovni starších žáků U15. Jsou ale zarputilejší.
Nicméně u nich i u chlapů si dávám pozor, aby lidi vypadali na všech fotkách
dobře. Nemám rád zkroucené ruce.
Starší: Zkrátka grimasy, které toho
člověka zesměšňují.
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PAVEL JIŘÍK MLADŠÍ (37)
Fotí pro Bohemians a ženskou
reprezentaci, také proto musel do
konce listopadu podstoupit už 14
testů na koronavirus. Pracuje i pro
futsalovou Slavii a občas dodává
fotografie pro Fortunu. Používá
značku Nikon.

Mladší: Třeba u holek, když zastavují
balon, tak se jim hodně nalijí stehna,
což ven nedávám. Prezentuji jejich
fotbal jako hezký sport.
J
Přesto neříkají: Nemáš tam nějakou hezčí?
Mladší: Jo, jo. Ptají se, protože si myslí, že se třeba na některé fotce smějí
ošklivě. Ale ona to není pravda nebo to
má jiné vysvětlení, že další jejich fotky
jsem na výběr neměl. Často se ptají
i kluci z Bohemky, jestli nemám nějakou fotku s ním, ale já mu říkám, že ne,

protože byl daleko. Anebo prosí, jestli
nemám aspoň nějakou špatnou, klidně
rozmazanou. Ty ovšem ven nedám.
Starší: Já si pamatuji, jak jsem poprvé přišel na ženskou reprezentaci.
Před zápasem začal doktor jedné
z hráček tejpovat nohu, ona si zula
kopačku a já zíral, jak měla hezky
nalakované nehty. Byl jsem zvyklý na
chlapské fotbalové nohy plné puchýřů
a otlačenin, ale ona je měla krásné.
Tak jsem hned udělal snímek.
J
Musel jste změnit i svůj pohled
na ženský fotbal? Že byste k němu
dřív přistupoval s předsudky?
Mladší: Asi jsem nikdy neříkal, že
mají být u plotny, ale jak jsem neznal jejich příběhy, neuměl jsem si
uvědomit, kolik tomu věnují úsilí. Ve
Spartě je holka z Pardubic, která je
do čtyř v práci, pak přijede do Prahy
na trénink, večer zase zpátky. Doma
je v devět večer a ráno zase v šest
naběhne do práce. Teď se to ve
Spartě či Slavii zvedá, hráčky dostávají profesionální či poloprofesionální smlouvy. Sice to není na uživení jako u chlapského fotbalu, ale
pro studentky je to fajn. Někdy se mi
právě proto líbí ženský fotbal víc než
chlapský. Ano, je pomalejší, ale basketbalistky by taky dostaly od chlapů.
Starší: Už byste zase mohli pustit
ke slovu mě.
J
Právě se na to chystám. Jak vypadá váš zápas v přeboru?

Starší: Musím tam přijít včas, aspoň hodinu dopředu. Nasaju atmosféru, zajdu si do hospůdky, dám si
klobásku a pivo. Pokecám se známými, pozdravím se s rozhodčími. Je
to společenská událost. Už nemusím mít žádné označení, každý mě
zná. Chci žít s mančafty, když mě
požádají o fotky, pošlu jim je. Navíc přebor je velice zajímavý, člověk
tak potká spoustu bývalých ligových
hráčů a krásně se fotí. Pro mě je to
o mnoho zajímavější než třetí liga,
divize.
Mladší: Táta je takovej všudezdejší.
Mají ho všude rádi. Ale já jsem podobný typ, taky hodně otevřený. Když
jedu třeba na ligu žen do Brna, chci
tam být rovněž dřív. Pokecáte s lidmi,
které jste dlouho neviděl. Pozdravíte
holky, vědí o vás, a když vedou 4:0,
radují se vám do objektivu. I klukům
z Bohemky občas o poločase, když
vedeme 2:0, říkám: Hele, sedím tam,
ať víš, kde se máš radovat. A pak je
super, když to vyjde.
Starší: A někdy zase ne. Na podzim
tu hrál Milan Havel. Pavel někde seděl, on dal gól a utíkal k němu slavit. Jenže mladej už tam nebyl, protože chvíli před tím si přesedl na
jiné místo.
J
Asi jste hrdý na to, že jste už
pevnou součástí týmu, ne?
Mladší: Kecal bych, kdybych tvrdil, že
nejsem. Člověk poznává fotbal z jiné

Spolu se táta a syn potkávají zejména na Bohemce.

strany. Jsou tu skromnější podmínky,
ale… Sice bych byl rád, kdybych si vydělal na hypotéku, ale zase je to tady
takové rodinné, fanouškovské, a peníz taky nějaký dostanu. Mám k tomu
ženský fotbal, který mě asi živí víc.
Pomáhám se sociálními sítěmi, fotím,
píšu články, dělám grafiky i točím videa a spolupracuji při tom se specializovanými agenturami.
Starší: A je do toho zažraný. My jsme
třeba na společné dovolené ve Vysokých Tatrách a po cestě zpátky mladej
zjistí, že zrovna v Uherském Hradišti
hrají ženy Sparty. Tak tam zastavíme,
on je nafotí a jedeme dál.
J
Vás asi taky rádi vidí u hřiště…
Starší: To ano. Ale specialisté jsou
v Královicích a na Uhelných skladech.
Tam, když přijedu, hned volají: Ajaj,
zase je tady Pavel, tak to prohrajeme.
Baví mě i práce pro tento Speciál,
protože často bývám u rozhovorů, dokonce se mohu na něco zeptat a musím říct, že jsem ještě nikdy nenarazil
u amatérského fotbalu na blbce. Ať
to byl hrající fyzik či traktorista, byli
to úžasní lidé.
J
Už za vámi přišel nějaký hráč
Bohemians a prosil, ať mu nafotíte svatbu?
Mladší: Možnosti byly, ale já se svatbám vyhýbám. Pár jsem jich nafotil,
ale nejsem na to tak dobrý jako lidi,
kteří se tomu plně věnují. Takže jim
do toho nefušuji. Jsem schopen to na-

fotit reportážně, ale takové ty romantiky, odlesky, mlhy, tak v tom zběhlý
nejsem.
Starší: Dvě svatby jsme dokonce dělali spolu, ale my skončili u toho, jak
ženich a nevěsta koukají za stromem.
J
Zastupujete se navzájem v případě potřeby?
Mladší: Jen minimálně. Ale teď pojede táta do Jablonce, protože já musím být s reprezentací. Ovšem já ho

Starší Pavel zachycen při zachycování.

vždycky kritizuji, tak dopředu říkám,
že to bude trošku horší, než když jsem
tam sám. (smích)
Starší: Je to technikou, věkem,
ale lepším se. Pro mě je na lize
úchvatné, že jste jen kousek od jeviště. Slyšíte rozhodčího na lajně, jak
komunikuje se sudími, slyšíte pokyny
trenérů.
J
Mimochodem je focení na digitál
mnohem snazší než dříve na film?

Mladší Pavel je dvorním fotografem ligového týmu klokanů.

Mladší: Já už sportovní focení na
film nezažil, ale musím uznat, že mi
digitální způsob přijde lehký. Udělám
fotku, pošlu si ji na mobil a kluci u počítače ji mohou do minuty použít na
sociální sítě. A mám velký výběr, protože při zápase udělám 500 až 700
cvaknutí.
Starší: Já v přeboru tak 350.
Mladší: Když nemá člověk extra
nejdražší techniku, tak samozřejmě
není všechno povedené a musí víc nacvakat. Pak jsou profíci jako Vlasta
Vacek, který cvakem šetří.
Starší: To je další věc, která mě
na lize poutá. Že se potkáte s fotografy, které jste znal jen z novin. Jako
je právě Vlasta Vacek, který fotí pro
Právo a Spartu, Michal Sváček z MF
DNES či Mária Rušinová z Blesku.
J
Letošek je rokem pandemie.
Jak moc vás zasáhla ekonomicky,
protože když se nehraje, logicky
nemůžete tolik fotit?
Starší: Já to mám jako přivýdělek,
takže mi chybí spíš to pokecání, protože co si doma pokecám s manželkou o fotbale. Aspoň ale utřídím staré
fotky a zařadím si je do archivů.
Mladší: Naštěstí liga nebyla moc
dlouho přerušená. Ale měl jsem ponížené peníze na FAČR, tak jsem si
požádal o „pětadvacítku“. Přišla mi
a zhruba pokryla to, o co jsem přišel. Jasně, utekly mi nějaké kšefty, ale
mohlo být hůř.
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ML.

LÁSKA JE JAKO MOTOR
JAN FORTELNÝ, KTERÝ V TÉTO RUBRICE ODPOVÍDAL V ROCE 2012, POTVRDIL SVŮJ TALENT A DOTÁHL TO AŽ DO LIGY
Z bezmála 80 talentů, které jsme vyzpovídali v této stejnojmenné rubrice
Speciálu, to dotáhl nejdál. Až do první ligy, což ostatně označoval za svůj
sportovní cíl. JAN FORTELNÝ tehdy, v dubnu 2012, hrál za Spartu, a byť
si odskočil do Vlašimi, pak do Jihlavy a momentálně hostuje v Teplicích,
je nadále kmenovým hráčem klubu z Letné. Jak s odstupem více než
osmi let hodnotí své tehdejší odpovědi? A co všechno za tu dobu stihl?
Když s ním Speciál mluvil poprvé, bylo
mu 13 a platil za tahouna sparťanského výběru U14. Střih do sklonku
roku 2020. Janu Fortelnému táhne
na 22 let, je členem základní sestavy
A-týmu Teplic a patří i do reprezentační jedenadvacítky. „To, že jsem se
dostal do ligy, beru jako velký posun
v kariéře. Alespoň z malé části jsem si
splnil sen, ale zároveň jsem si tím otevřel nové cíle a cestu ke zbylým snům,
které mám,“ přemítá.

NĚMECKY? ANGLICKY!
Kam by ona cesta měla vést, je nasnadě. „Určitě pracuji s tím, že bych se
vrátil do Sparty a tam se stal stabilním
členem A-týmu. Věřím, že pokud by se
mi to povedlo a vše šlo tak, jak bych si
představoval, mohl bych se jednou dostat třeba i do reprezentace,“ vypráví.
Zatímco před osmi lety při otázce na
svého nejlepšího spoluhráče poměrně
bez váhání jmenoval Filipa Havelku,
dnes váhá. „Hrál jsem s mnoha kluky,
kteří mi sedli jako fotbalisté i jako přátelé. Vybrat jednoho by bylo na hodně
dlouhé přemýšlení a možná bych se
k tomu ani nedobral,“ usmívá se.
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Co se školy týče, už tenkrát přiznal, že
míval problémy s chováním. Zároveň se
jej ale rodiče vždy snažili vést ke studiu
a on prokazoval talent na jazyky. Což
uplatnil. „Vystudoval jsem anglo-německou obchodní akademii, která spolupracuje se Spartou. Takže měla návaznost
jak na sportovní kariéru, tak na studijní
dráhu. Dobře se to skloubilo, studium pro
mě nebylo časově náročné spojit s fotbalem,“ prozrazuje.
Jazyky ho prý baví dodnes. „Věřím, že
kdybych se měl vydat někam do zahraničí, tak anglicky se domluvím bez problémů. S němčinou je to slabší, ta u
mě kolísá, protože ji nepoužívám právě
už od střední školy. Třeba na rozhovor s rodilým mluvčím bych si asi netroufl. Ale kdyby se objevila možnost
jít do Bundesligy, strašně rád bych se
německy naučil,“ hlásí s úsměvem šikovný záložník, který se studii ještě
neskončil. „Aktuálně to mám tak, že se
snažím zvládnout Vyšší odbornou školu
České unie sportu.“

IDEÁLY SE ZMĚNILY
Coby starší žák vyplňoval volný čas
mimo jiné procházkami v přírodě či

Jan Fortelný v dresu A-týmu Sparty.

jízdou na kole. Na tom se vlastně nic
moc nezměnilo. „Ale jelikož jsem se
za tu dobu osamostatnil, přibyly další
záležitosti. Jezdím za rodinou, vídám
se s přáteli. A hodně času trávím s přítelkyní.“ Mimochodem ve 13 letech
byla jeho vysněnou dívkou štíhlá brunetka. Splňuje tedy jeho polovička
tehdejší podmínky? „Jen tu první,“
směje se. „Je blondýna, takže moje
ideály se asi trochu změnily,“ povídá
s úsměvem sympaťák, který to z Motorletu dotáhl až do nejvyšší české
soutěže.

Jan Fortelný svůj talent potvrdil. Má
návod, kterého by se měli držet jeho
případní následníci? „Neřekl bych, že
existuje univerzální rada, která by
mladé kluky dostala třeba do první
nebo druhé ligy. V první řadě by si
měli uvědomit, proč fotbal vůbec dělají. Což je zpravidla proto, že je baví
a že ho mají rádi. A toho by se měli
držet, protože láska k tomu, co děláte,
je ten největší hnací motor. Nejen ve
fotbale, ale v jakékoliv práci. Když vás
to baví, jde to samo a i těžké chvíle
se překonávají snáz.“

INZERCE

R E T R O TA L E N T
MLÁDEŽ

Z MOTORLETU nA LETnOU
TALENT JAN FORTELNý Z Ac SpARTA pRAHA A JEHO DOTAZNíK
TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: archiv rodiny Fortelných
Mladí a nadějní fotbalisté se budou pravidelně objevovat v dotazníku Pražského fotbalového speciálu
na přímé doporučení odborníků.
Prvním z nich je třináctiletý JAN
FORTELNÝ ze Sparty a Výběru
Prahy od 14 let.
Fotbalové začátky:
Ve čtyřech letech na Motorletu,
kam mě přivedli rodiče. Prvním trenérem byl Roman Plura.
Důležité kroky v kariéře:
První byly, když jsem ještě v Motorletu postupoval mezi starší, nejprve
do ročníku 98 a pak do 97. A další důležitý byl přestup do Sparty, kde jsem
od roku 2006 doteď.

S fotbalem se seznámil ve čtyřech
letech.

Nejoblíbenější trenér:
Rád bych zopakoval Romana Pluru. Proč? Protože byl prvním trenérem
a už on věděl, co je pro mě dobré. Naučil mě hodně.
Fotbalový vzor:
Nejspíš Lionel Messi, který mě
baví svým stylem hry i fantastickým
zakončováním.

rozhovoru měla za sebou Sparta právě
zápas v Liberci – pozn. autora).
Oblíbený hráč Sparty:
Marek Matějovský. On je ve středu
hřiště tím pravým mozkem celé Sparty.
Nejlepší spoluhráč v U14:
Těžko říct… Ale asi Filip Havelka,
s nímž hraju i ve klubu.

Oblíbený klub:
Určitě FC Barcelona právě kvůli
Messimu. A u nás samozřejmě Sparta,
když za ni hraju.

Sportovní cíl:
Rád bych dosáhl toho, abych hrál
nejvyšší ligu u nás a třeba se jednou
dostal i do reprezentace.

Poslední výsledek A-týmu Sparty:
Vyhrála nad Libercem 2:1… Ne
vlastně 3:1 to bylo! (v době vzniku

... a kdyby to ve fotbalu nevyšlo čím chce být:
O tom jsem ještě nepřemýšlel, ale

Jan Fortelný (v prostřední řadě třetí
zleva) a jeho milovaná Sparta

asi bych chtěl založit nějakou firmu
a podnikat. Anebo být manažerem
ve sportu.
Mimofotbalové zájmy:
Jednoznačně kamarádi!
Nejlepší relax a odpočinek:
Jen tak si vyjít ven do přírody nebo
si zajezdit na kole v lese.
Prospěch ve škole:
Musím přiznat, že chování není
moc dobré, ale třeba cizí jazyk mám
výborný! Na posledním vysvědčení
jsem měl asi pět trojek, takže dohromady takový průměr. Rodiče se mě
snaží vést ke studiu a kontrolují mě.

Soupeře nechává díky talentu většinou za sebou.

Počet přátel na facebooku:
Něco přes dvě stě.
Typ holky, který se ti líbí:
Určitě brunetky! A štíhlé… (směje se)

Honzovi se líbí brunetky! A on jim?
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Takhle vypadal dotazník z roku 2012.

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

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

Honza dnes patří k oporám Teplic, kde je na hostování.

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

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

[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 146 MM]
[210 × 70 MM]

2020

V ČÍSLECH

Druhé lednové úterý byl na pražském Chodově v hale
Jedenáctka jubilejní 10. ročník Dětského fotbalového
poháru odstartován. V období od 14. ledna do 13. února bylo

6

uspořádáno celkem třináct základních kol, ve kterých děti
z pražských základních škol usilovaly o postup do další fáze.
Do semifinálových kol se úspěšně probojovalo 26 škol. První
semifinále se uskutečnilo 4. března v hale na Pankráci.
Následovalo druhé semifinále 5. března na Motorletu
a dvojsemifinále 10. března v hale na Jedenáctce.

72
65
94

PŘIHLÁŠENÝCH
ŠKOL
ZÚČASTNĚNÝCH
ŠKOL
ZÚČASTNĚNÝCH
TÝMŮ

PRAŽSKÝCH
HAL
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ
HALA JEDENÁCTKA CHODOV
SPORTOVNÍ HALA
TJ PANKRÁC
SPORTOVNÍ HALA
V ZŠ A MŠ
PRAHA - VINOŘ
SPORTOVNÍ HALA
SK MOTORLET
SPORTOVNÍ HALA
TŘEBEŠÍN
SPORTOVNÍ HALA ZŠ PETŘINY
SPORTOVNÍ AREÁL FC HÁJE

13

ZÁKLADNÍCH
KOL

4

SEMIFINÁLE

1

VELKOLEPÉ
FINÁLE

335

O titul vítěze poháru se mezi
sebou utkalo sedm nejlepších
pražských základních škol
a byli jsme svědky opravdu

CELKOVÝ
POČET
UTKÁNÍ

skvělé podívané v podání
malých fotbalistů. Týmy
se spolu v základní části
utkaly systémem „každý
s každým“, následovaly
semifinálové boje a střetnutí
o umístění. Mezi čtveřici

717

nejlepších týmů se úspěšně
probojovaly ZŠ a MŠ Barrandov,
ZŠ Mikulova, ZŠ Květnového
vítězství a Masarykova

CELKOVÝ
POČET
HRÁČŮ
A HRÁČEK

ZŠ Klánovice. O celkovém
vítězi se v dramatickém finále
rozhodlo až při pokutových
kopech, když skóre po základní
hrací době mezi Základní
školou Květnového vítězství
a Základní školou Mikulov bylo
3:3. Na penalty byla nakonec

1 321

úspěšnější Základní škola
Květnového vítězství a mezi
opravdu nabitou konkurencí

CELKOVÝ
POČET
VSTŘELENÝCH
GÓLŮ

oslavila celkový triumf.

1.

MÍSTO

ZŠ
Květnového
vítězství

2.

MÍSTO

ZŠ
Mikulova

3.

MÍSTO

ZŠ a MŠ
Barrandov

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

PARTNER
MLÁDEŽE

TRÉNINK

TEXT: OTMAR LITERA

ILUSTRAČNÍ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

ROLE TRENÉRA A JEHO CÍLE
SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE – TÉMATA Z LICENCE
V dnešním článku se podíváme na různorodost trenérské práce – jinými
slovy na to, co vše trenér řeší. Na konci textu budou také položeny
otázky, jaké jsou cíle kouče v grassroots fotbale, tedy v mládežnickém
a amatérském fotbale, a jaký trenér může být považován za úspěšného.
Role trenéra budou prezentovány
v souvislosti s úlohami, nikoliv že by
se trenér přetvařoval a hrál nějakou
roli. I když i to může nastat. Pro začátek si můžete zkusit odpovědět sami
na tuto otázku: Jaké jsou všechny
role trenéra? Když se podíváte na
obrázek, je možné nakreslit šipky
opačným směrem, v tomto případě je
to bráno tak, že jednotlivé části (role)
poskládají celek, v tomto případě trenéra. Počet šipek je orientační, můžete si určit, kolik rolí vás napadá.

TRENÉR

Možná vás napadlo více rolí, než bude
v článku popsáno. Můžete si to pak
porovnat a vyhodnotit.

Trenér – manažer
Se zrychlením doby a více podněty
se plánuje více než dříve. Turnaje, zápasy, tréninky, odjezdy pryč o víkendu,
výlety, mimofotbalové akce, soustředění, školy v přírodě a mnoho dalšího.
Respektive možná se plánuje podobně
jako dřív, ale komunikace probíhá od-
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lišně. Dnes se větší měrou řeší věci
komunikací skrze e-mail, telefon,
esemesky, vznikají různé whatsappové a facebookové skupiny, internetové stránky nejen klubu, ale i daného
ročníku či kategorie, různé softwary
pro správu týmu (např. Týmuj, XPS),
a celkově se přechází častěji do multimediálního světa. Ale i kdyby tomu
tak nebylo, tak trenér, jehož tým čítá
např. 20 dětí, organizuje a plánuje
pro minimálně 60 lidí, tedy 20 dětí
a 40 rodičů.
A v dnešní době, kdy jsou někteří rodiče rozvedení, tak přibývají partneři
a partnerky rodičů, mnohdy jsou zapojení prarodiče či starší sourozenci.
Pro trenéra se tedy komunikace může
vršit a jedna z rolí je právě organizační a manažerská.
To obnáší např. plánování zápasů
a turnajů, oznamování nominace.
Dále si trenéři evidují docházku,
takže vyžadují omluvenky, organizují soustředění, ke kterému je potřeba připravit papíry, dokumenty
a mnoho dalšího. Jsou trenéři, kteří
tuto agendu vykonávají sami, protože
třeba i v civilním zaměstnání využívají
své manažerské dovednosti, a jsou
trenéři, kteří tuto agendu, ať už celou či části, přenechávají vedoucímu
týmu, kterým je často aktivní rodič
v rámci daného týmu.

Trenér – odborník
Tato role je ze zkušenosti důležitá
zejména pro táty dětí. I pro mámy,
ale tátové častěji řeší s trenérem obsah tréninku, co se jim líbí a nelíbí

v zápase. Chtějí vědět, že jejich dítě
kromě toho, že je v kolektivu a má
radost z pohybu, je vedeno „správně“.
Tedy že trenér je odborník a že ví,
co dělá.
Vzdělání a odbornost si může trenér
zajistit jak formálním vzděláváním (licence FAČR), získáváním zkušeností
(ať už odbornými trenérskými a hráčskými nebo také životními), tak třeba
samostudiem (oficiální i neoficiální
metodiky a další).
Doporučuje se, aby trenér vysvětloval svou vizi a filozofii právě rodičům,
čímž ukáže cestu, kterou se chce ubírat, a může se prohlubovat důvěra
právě v odbornosti.

Trenér – průvodce
Možná by mnoho z vás nazvalo tuto
roli jinak či ji nenapsalo vůbec. Pod
pojmem průvodce je myšlen trenér,
který nastavuje prostředí, kde se děti
mohou projevovat a rozvíjet. Vytváření prostředí je pro rozvoj hráče zásadní. Jak se hráč v daném týmu cítí,
zda se cítí bezpečně či se bojí, zda
se těší na trénink a zápas či netěší,
právě z hlediska vybudovaného prostředí. A trenér (spolu)provádí hráče
jednotlivými obdobími a fázemi. Např.
přechod na druhý stupeň, tedy větší
rozvoj zodpovědnosti, puberta, přechod na střední školu a udržení u fotbalu při různých vnějších vlivech (více
školy, parta atd.).
U (před)přípravkových dětí vybudování prostředí zase o trochu více
vědomě řeší mámy, pro které může
být mnohdy důležitější to, jak se dítě
v týmu cítí, než co konkrétně dělá
z hlediska sportovního rozvoje na tréninku či v zápase. Může to být, stejně
jako je to výše u trenéra – odborníka,
naopak, a je to v pořádku, avšak zku-

šenost z praxe s rodiči je převážně
tato (zkušenost autora).

Trenér – vychovatel
Další ze zásadních rolí je úloha vychovatele. Trenér se spolupodílí na
výchově, a to zejména z hlediska
nastavování a dodržování pravidel.
V mládeži by měla být výchova na
prvním místě. Myšlena je především
ta všeobecná – nefotbalová.
Doporučením je informovat kromě
hráčů také rodiče o pravidlech fungování v týmu. Ať už jsou pravidla
nastavena trenérem či společně
s hráči, trenér je zodpovědný za
výchovu a dodržování nastavených
pravidel. Ze 100 % tvoří neprofesionální fotbal 97–98 %, tedy v řádech desetitisíců až statisíců hráčů
v Česku se fotbalem kluci a holky nebudou živit, ale dorostou do dospělosti, kde budou spoluvytvářet společnost. Tudíž trenér má, zejména ve
starších kategoriích, kdy může být
pro hráče velkým vzorem, výrazný
podíl na výchově lidí.

Trenér – psycholog
Tato role souvisí hodně i s předchozími rolemi, ale stojí za to ji zmínit
zvlášť. Jak se říká, každý člověk je originál a ke každému pasuje jiný klíč,
jak se s daným člověkem sblížit a jak
ho rozvíjet. A to může být úlohou trenéra – psychologa. Z hlediska rozvoje
působit na hráče tak, aby si k němu
trenér našel cestu. Znamená to s někým mluvit více, s jiným méně, někoho
např. více chválit, jinému více radit,
dalšího se více ptát a nechat ho nad
věcmi déle přemýšlet.
Cest je mnoho a jde o to, zda a za
jakou dobu najde trenér klíč pasující
do daného zámku.

TRÉNINK

JINÝ ÚKOL, STEJNÝ CÍL!

Trenér – vzor
Hodně tato role může být podobná
úloze vychovatele. Zejména v té oblasti, že jak chce trenér po hráčích,
aby se chovali, tak by se měl chovat
trenér sám. Pokud chce, aby pili hráči
vodu, nevezme si trenér na trénink láhev s kofolou.
Trenér však může být pro hráče,
kromě rodiny, vzorem i z hlediska
životní situace. Tedy zda má např.
rodinu a jak se k ní chová, co dělá
v životě za práci, za koníčky. Může jít
příkladem. A třeba více u hráčů, kteří
nevyrůstají či vyrůstají méně s tátou.
Trenér je hodně na očích. A to nejen u hráčů, ale i u rodičů. Osobnost
trenéra je sledovaná a mnohdy se
stává, že chování hráčů na hřišti je
odrazem chování trenéra. Od zdravení přes chování k soupeři po chování k rozhodčímu.

REPRE
KA
KLUBOVÉ AKADEMIE

SCM
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

RFA
REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ AKADEMIE

SpSM
SPORTOVNÍ STŘEDISKA MLÁDEŽE

GRASSROOTS FOTBAL (98%)

CVIČENÍ PRO TRENÉRY
Pokud jste si zkoušeli první cvičení,
tedy sami vymyslet role trenéra, případně budete vycházet z rolí, které
byly zmíněny výše, můžete si obodovat jednotlivé role, jak se v nich cítíte
jistí a silní (doplňte si, jakékoliv vás
napadnou). Můžete použít škálu 1 až
10 (1 – nejméně, 10 – nejvíce).
Můžete si položit otázku, co můžu
udělat, abych se v dané roli zlepšil
(dostal na vyšší číslo). Pokud byste
někde měli spíše nižší hodnotu, tak
kromě možnosti, jak se v dané roli
zlepšit, můžete hledat i cesty a způsoby, zda by třeba danou roli v týmu
mohl větší měrou zastat někdo jiný
z kolegů či třeba z rodičů (např. pozice
vedoucího). I ve společnosti se čím dál
víc mluví o využívání silných stránek –
jednoduše postavit danou činnost na
tom, v čem je dotyčný člověk silný.

FOTBAL PRO VŠECHNY, OKRESNÍ A KRAJSKÝ FOTBAL, SOCIÁLNÍ PROJEKTY

CÍLE TRENÉRA

Jaké jsou tedy cíle trenéra? Kdy je
považován trenér za úspěšného? Na
pyramidě jsou zobrazeny různé stupně
v rámci mládežnického fotbalu, reprezentace je zde brána jako reprezentace
U15 až U19. A i když pracuje každá
úroveň s jinou kvalitou a jiným potenciálem hráčů, cíl je totožný, rozvoj každého hráče, který v daném týmu je.
Protože když se bude rozvíjet každý
hráč a zlepšovat se, bude docházet
k rozvoji i týmu jako celku.
Odpověď na otázku, kdo je považován
za úspěšného trenéra, nechám na každém čtenáři. Záleží jistě na kategorii
a na tom, v jaké úrovni pyramidy se
dotyčný trenér a hráči nacházejí. Nicméně v rámci mládežnického grassro-

ots prostředí s kolegy na licencích
zmiňujeme, že vizitka úspěšného trenéra je, kolik má v týmu šťastných
a spokojených dětí. Protože to, že jsou
děti šťastné v daném týmu, může dokazovat, že se jim líbí prostředí, které
trenéři vytvářejí, a to, že působí stále
v daném týmu, ukazuje, že rodiče trenéra respektují a rozhodli se své dítě
v daném týmu nechat. Kdyby nebyli
rodiče spokojení, tak zvláště v Praze,
kde jsou týmy blízko sebe, by mohli
dát rodiče své dítě jinam.

ZÁVĚREM
Cílem tohoto článku bylo poodkrýt, co
vše může tvořit celek dobrovolného
trenéra. Trenéři mládeže a grassroots
jsou zásadní součástí fotbalu a často

dělají tuto činnost bez nároku na odměnu či za nižší odměnu, která jim
mnohdy ani nepokrývá náklady na
trénování, zejména třeba peníze na
benzín či naftu.
Zvláště v této době, za poslední měsíc, dva, kdy mnoho trenérů na dálku
komunikovalo s hráči, rodiči, patří
těmto lidem velký dík za to, že dělají tuto činnost a motivují hráče ke
sportu, ať už ty, kteří mají ambice se
fotbalem bavit a růst v neprofesionálním prostředí, tak ty, kteří mají sen se
kromě radosti z fotbalu jím i živit.
INZERCE

PROSINEC 2020 25

KLUB

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

ZPÁTKY DO PŘEBORU. A DO NORMÁLU
K ČAFC, JEDNOMU Z NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH KLUBŮ, SE SPECIÁL VRACÍ PO 10 LETECH
Vůbec prvním klubem, který jsme ve Speciálu představili, byla v září
2010 populární „Čafka“. V oddílu, který je s datem založení 15. listopadu 1899 jedním z nejstarších v Česku a pátým nejstarším v Praze,
nedošlo za těch 10 let k žádnému zemětřesení. Něco se ale přece jen
změnilo. Za prvé soutěž, v níž ČAFC působí. Sezonu 2018-19 totiž
v přeboru zakončil na 15. místě a po letech, kdy byl jeho nedílnou
součástí, ho opustil. Teď se do něj chce co nejdříve vrátit. Ideálně už
po aktuálním ročníku. Tedy pokud se dohraje…
Koncem roku 2017 došlo v ČAFC k důležitému kroku směrem ke stabilizaci
klubu. Zejména po stránce finančního
zabezpečení. „Spojili jsme síly s nejmenovaným silným strategickým partnerem. Jeho vstup do klubu znamenal přeskupení pozic ve vedení, kdy se novým
předsedou klubu stal Zbyněk Svoboda
a dosavadní předseda Jaroslav Stumpf
se stal čestným předsedou. Zároveň pokračuje i ve funkci ředitele sportovního
areálu, zajišťuje jeho chod a financování,“ vypráví David Kopec, který je
sekretářem klubu a na starosti má
i činnost mládeže.

Důležitou osobou v „Čafce“ je i Miroslav Kaliba, zastává funkce místopředsedy a současně sportovního
manažera. „Ale pro klub jsou důležití
všichni, kteří se rozhodli věnovat mu
svůj volný čas,“ podotýká sekretář.

HLAVNĚ ODCHOVANCI
Jak už padlo v úvodu, většina fotbalu znalých Pražanů, a nejen jich,
má ČAFC dlouhodobě spojen s přeborem. „I proto bychom se do něj rádi
co nejdříve dostali zpátky. Uvidíme, co
nám nakonec tato sezona, která je kvůli
covidu taková zvláštní, přinese. Věříme,

že bychom na jejím konci mohli slavit
návrat do přeboru,“ netají.
Neznamená to však, že by kvůli tomu
třeba mládež byla přesunuta na druhou kolej. „Naopak, je pro nás velmi
důležitá,“ upozorňuje David Kopec. Ví,
o čem mluví, vždyť klubovou omladinu má na starosti už 15 let. „Za
tu dobu se nám podařilo dostat mládež na úroveň těsně za ligovými týmy.
Některé ročníky jsou silnější, jiné průměrnější, ale momentálně si v mládeži
zakládáme vyloženě na našich odchovancích. Těch, kteří zde nezačínali, je
minimum,“ těší ho.
V ČAFC těží i ze široké mládežnické
základny. „V přípravkách dáváme prostor každému. Snažíme se mít široké
kádry, abychom měli dále z čeho vybírat,“ prozrazuje. S tím souvisí i jeden
z dlouhodobých cílů vedení, zapracovávání odchovanců do týmů dospělých. „Vzhledem k tomu, že momentálně
naše týmy mužů hrají 1. A a 1. B třídu,

mají naši mladí odchovanci možnost
zahrát si kvalitní soutěže. Ale jak už
to tak ve fotbale chodí, je potřeba tým
také okysličovat a doplňovat hráči
zvenčí. I to se nám myslím daří. Atmosféra v obou týmech dospělých je
dobrá, a to je pro nás nejdůležitější,“
sumíruje David Kopec.

ŽÁKOVSKÁ LIGA?
Při otázce, zda v ČAFC mají nějaký recept na práci s mládeží, neváhá. „Asi
jediný. Tvrdou práci všech, kteří v klubu
pracují. A to od správců přes pradlenu,
vedoucí mužstev, trenéry, rodiče, hráče
a fanoušky až po vedení klubu. Každý
má svůj podíl na úspěších. A samozřejmě také na neúspěších, ale těmi se
nikdo moc nechlubí,“ usmívá se a už
vážněji dodává, že i u mládeže je na
čase posunout se o krok dál: „Pokukujeme po žákovské lize.“
S vedením desítek menších i větších
kluků pochopitelně souvisí nutnost je

ČAFC PRAHA Z. S.
Rok založení:
1899
Vývoj názvu klubu:
ČAFC Vinohrady, Sokol ČAFC Vinohrady, Instalační závody ČAFC,
Tatran Stavomontáže B, Tatran Pozemní stavby, Tatran Stavební
závody, ČAFC Praha, Tatran SZ Praha, ČAFC Praha, ČAFC Praha z.s.
Úspěchy:
účast v první lize
Současnost:
I. A třída, skupina A
Počet týmů:
tři mužské (A-tým – I. A třída, skupina A, B-tým – I. B třída, skupina
B, stará garda), mladší dorost, dva týmy starších žáků, dva týmy
mladších žáků, dva týmy starší přípravky, dva týmy mladší přípravky,
školička
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Na Čafce se chlubí novým travnatým hřištěm.

KLUB

N O V É H Ř I ŠT Ě U Ž M AJ Í , T E Ď J E Š T Ě Š AT N Y
Kdyby se měl areál ČAFC, který se rozprostírá na pomezí Prahy 10 a Prahy
4, popsat jedním obyčejným slovem, bylo by to slovo velký. Vždyť v něm
leží hned tři hřiště – dvě travnatá a jedno s umělým povrchem. A možná
už brzy by v prostorech u ulice K Vodě mělo vyrůst zcela nové zázemí.
Není to tak dávno, co měla „Čafka“
hřiště dvě. Areál se však rozrostl
o jedno travnaté, které dříve patřilo
klubu AFK Záběhlice. A další úpravy?
„Proběhla rekonstrukce UMT. Tím jsme
mohli rozložit zátěž na jednotlivá hřiště a na kvalitě povrchu se to výrazně
projevilo. Zejména na jaře,“ vypočítává
David Kopec.
Nyní už všichni v klubu netrpělivě
vyhlížejí zahájení výstavby nového
zázemí a šaten. „Ty stávající jsou už
totiž dávno za zenitem,“ upozorňuje
sekretář a šéf mládeže. „Rádi bychom využili také další plochy v are-

álu, ale o tom je zatím předčasné hovořit.“
V současné situaci sice není úplně na
místě bavit se o diváckých návštěvách, nicméně předtím, než byl nejen
sport ochromen, chodilo na zápasy
dost lidí. „Snažíme se propagovat zápasy A-týmu prostřednictvím plakátů
v okolí. Návštěvy na utkání mužů se
poslední dobou zlepšily, za což našim
fanouškům děkujeme,“ vzkazuje.
A až zase budou moci fanoušci znovu na
fotbal, na „Čafce“ budou mít opět zpestření v podobě tomboly a slosovatelných
programů. Tak snad to bude už brzy…

vést. „Trenéři jsou pro mládež nejdůležitější, bohužel jsou také nejvíce nedostatkovým zbožím. U nás jsou trenéři
takový mix. Část z nich má v týmech
své děti, část z nich jsou naši dlouhodobí členové, srdcaři, kterých je v dnešním fotbale čím dál méně,“ vypráví.
„V poslední době se nám daří zapojovat do trénování naše odchovance, kteří
hrají za muže. Tím se nám daří snižovat
věkový průměr trenérů.“
David Kopec je otcem myšlenky, která
rovněž souvisí s caparty. „Před několika lety mě napadlo, že bychom mohli
pořádat pro děti z okolních škol a školek dětské sportovní dny, při kterých by
měly možnost si v našem areálu zasportovat. Tím by poznaly prostředí a mohly
k nám přijít s rodiči na nábor. A musím
říct, že to prozatím funguje,“ těší ho.
„Jinak samozřejmě na internetu a sociálních sítích se také snažíme oslovovat
potenciální zájemce o fotbal z okolí.“

ního září u nás funguje nově i slávistická fotbalová školička,“ prozrazuje
a doplňuje, že A-tým těží i z dříve započaté spolupráce se Slavojem Vyšehrad. „A máme také úzké vazby s Bohemians 1905.“
Filozofie vedení „Čafky“ se dá shrnout následovně: „Snažíme se, aby
klub mohl fungovat v rámci daných
podmínek. Nechceme se tlačit někam
výš silou peněz, budujeme klub na poctivé práci všech členů. Rozhodně se
ale nechceme nechat uspokojit, naopak,“ shrnuje a přidává i výhled
do budoucna. „Mým cílem nebo spíš
přáním je, abychom v horizontu nějakých pěti let měli v každém ročníku
přípravek na třicet dětí. Aby naše žákovské týmy hrály ligu, dorosty krajský přebor a muži hráli na špičce přeboru s co nejvyšším počtem našich
odchovanců.“
Aktuální cíl je však z logických důvodů
pragmatičtější. „Hráčům a funkcionářům, nejen těm našim, bych přál, stejně
jako fanouškům a všem, kteří mají
fotbal rádi, aby se fotbal a vše okolo
vrátilo zase do starých kolejí. A čtenářům Speciálu bych v čase předvánočním chtěl popřát hlavně hodně zdraví
a štěstí. Toho není nikdy dost,“ uzavírá
za celou „Čafku“ David Kopec.

DRUŽBA SE SLAVIÍ
Novinkou letošního roku v ČAFC je
navázání spolupráce s pražskou Slavií. „Od letošního roku jsme se stali jejím oficiálně partnerským klubem. Tato
spolupráce se týká zejména mužstev
přípravek, kde rozvíjíme úzkou spolupráci i na úrovni trenérů. Od letoš-

STADION ČAFC
Název:
areál ČAFC Praha
Adresa:
K Vodě 3186/2, Praha 10 – Záběhlice, 103 00
Dopravní spojení: minutu chůze od autobusové zastávky U Lípy
(linky 101, 138 a 154)
Počet hřišť v areálu: dvě travnatá, jedno s umělým povrchem

Vrátí se zeleno-bílí do přeboru?

Klub založili 15. listopadu 1899 studenti obchodní akademie a jeho první
útočiště bylo na Královských Vinohradech u tehdejšího měšťanského pivovaru mezi Kolínskou a Čáslavskou
ulicí. Poblíž dnešní křižovatky Flora
byla i další dvě jeho hřiště. Později se
klub stěhoval na Spořilov, na Děkanku i do Krče. Od roku 1986 má ovšem
ČAFC sídlo v Praze 10-Záběhlicích
v areálu bratří Voglů.

HISTORIE

STADION

Hvězdy z čafky

Čafka ve 40. letech minulého století.

… a nezbytná umělka.

- PRAŽSKÁ CHLOUBA

Jedním z nejkrásnějších fotbalových stadionů v metropoli, ales
co se týče nižších soutěží, se může pochlubit divizní Admira.

kobyliský stánek by byl důstojným útočištěm klidně i pro dru
ligu. A není to vůbec přehnané tvrzení.

Jen osm českých fotbalových klubů, založených v 19. století, přežilo až do současnosti. Do této úcty-

„Už nám chybí jen větší rozměry kabin a dopingová místnost k tomu, aby
se tu mohla druhá liga opravdu hrát.
Ale na to my nemyslíme, za strop považujeme pro Admiru účast v ČFL. To by
museli přijít další sponzoři, aby to šlo
ještě výš,“ prozrazuje manažer klubu Jiří
Kubice.

hodné společnosti patří mj. i ČAFC, zkratka názvu Český Athletic & Football Club. Populární Čafka
oslaví letos už 111. výročí od svého založení. V Praze je nejstarší hned po Slavii, Spartě a Meteoru.

vyhrát alespoň Pohár PFS, ve finále
však ztroskotala na Aritmě. Bohužel
nevyšel ani plánovaný postup béčka
do I. A třídy a ještě k tomu dorostenci
sestoupili z pražského přeboru.

Do Záběhlic

Nejúspěšnějším obdobím novodobé Čafky jsou léta tak 1973 až 1986,
která čítají tři postupy do divize, v níž
tým odehrál dohromady pět sezon.
Základy těmto úspěchům položil pozdější ligový kouč Josef Zadina. Svo-

je trenérské kvality prokázal hlavně
v roce 1983, kdy ve dvojici s Tomášem Pospíchalem přivedl Bohemians
k dosud jedinému mistrovskému titulu. ČAFC v té době začal hrát své
zápasy v Záběhlicích.
Zapomenout nelze ani na čafácký
dorost, jenž se stal v roce 1942 mistrem Protektorátu Čechy a Morava.
„U hřiště tenkrát byla konečná devatenáctky a tramvaje byly úplně ověšené, kolik se na Čafku hrnulo lidí,“
vzpomínal Jiří Vogl, pamětník slavných časů dorostu ČAFC. Na jeho
domácí zápasy tehdy chodilo až pět
tisíc diváků.
K loňskému 110. výročí založení
klubu připravili Jan a Miroslav Kalibové almanach mapující celou historii
Čafky. „Historie je jedna věc, současnost věc druhá. Nemáme za sebou žádného ani malého sponzora, takže i cíle
jsou skromné. Hrát v popředí pražského přeboru, zaměřit se na mládež
a odchovance zapracovávat do mužstev dospělých. Pokud se časem objeví
nový Škoda nebo dokonce Bednář,

budeme jen rádi. Jiné cíle v nejbližší
době nemáme, protože ekonomika je
neúprosná a provoz klubu stojí nemalé peníze i na této úrovni. Těší nás, že
si na hřiště najdou cestu bývalí hráči,
kteří pamatují divizi nebo dorosteneckou ligu a chodí se podívat na naše
A-mužstvo nebo zahrát si třeba za starou gardu,“ dodal místopředseda klubu Miroslav Kaliba.
(wyl)

300 tisíc hodin

Stadion v ulici Na Pecích se budoval
od roku 1958 šest let. Pro někoho možná
dlouhá doba, většinu však z toho zvládli
dobrovolníci, fandové z Prahy 8, kteří

čAFC Praha

Stadion Admira

Založen: 15. listopadu 1899
Vývoj názvu klubu: ČAFC
Vinohrady,
Sokol
ČAFC
Vinohrady, Instalační závody
ČA-FC, Tatran Stavomontáže B,
Tatran Pozemní stavby, Tatran
Stavební závody, ČAFC Praha,
Tatran SZ Praha, ČAFC Praha.
Současnost: pražský přebor
Počet týmů: 12

Adresa: Praha 8, Na Pecích 46
Dopravní spojení: tram 14, 25
(stanice Líbeznická), bus 162,
183 (stanice Sídliště Kobylisy),
metro trasa C (stanice Kobylisy,
pěšky 300 m ke stadionu).
Výstavba: 1958 až 1964
Počet hřišť v areálu: 2 (tráva
+ UMT)
Kapacita hlediště: 5.000 diváků
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Původní travnaté hřiště…

ADMIRA

čAFC PRAHA PATŘÍ MEZI HISTORICKOU
SmETÁNKU PRAŽSKÉHO FOTBALU

Elitní tým ČAFC Praha dnes…

v městských soutěžích. Čafka hrála
nejvíce pražský přebor, ale také divizi. V roce 2006 dokonce spadla do I.
A třídy, po dvou letech se však vrátila
zpět a dnes válí pod vedením kouče
Zdeňka Herinka v přeboru.
V předešlých dvou sezonách těžila
především z výborné podzimní části
sezony, v odvetné časti sezony to už
ale bylo o něco slabší, a tak obsadila
loni osmou a letos na jaře celkově šestou příčku v přeboru. Když už nevyšel
útok na postup do divize, chtěla Čafka

Zde by se druhá liga opravdu hrát dala.

PEŠEK KÁĎA, BEDNÁŘ
A TI DALŠÍ

Foto: archiv ČAFC Praha

Nejslavnějším fotbalistou v historii
klubu byl dr. Karel Pešek alias „Káďa“,
jenž v Čafce zahájil i ukončil svoji kariéru. Ve dvacátých letech minulého
století hrál za Spartu a byl i kapitánem
národního mužstva. Působili zde mj.
vicemistr světa z Itálie 1934 Ladislav
Ženíšek a vicemistr světa 1962 z Chile
Josef Jelínek. Ze současných fotbalistů
je nejznámější útočník Roman Bednář,
který v minulé sezoně táhl anglický
West Bromwich Albion za postupem
do Premier League. A tím si vysloužil
i aktuální návrat do reprezentace.
Za ČAFC nastupoval mj. i útočník
klokanů Milan Škoda, který také přivedl do Čafky své dva syny. Ti teď
paradoxně působí v obou znepřátelených Bohemkách, Milan ve vršovické
a Michal ve střížkovské.
Tři desítky let od svého založení
působila Čafka mezi elitou tuzemské kopané, i když je pravda, že ta
se tehdy rekrutovala téměř výhradně
v metropoli. V roce 1902 se dokonce
stala prvním českým mistrem, když
vyhrála před druhou Spartou tzv. nepovinné mistrovství Českého svazu
fotbalového. Slavia však tento ročník
vynechala.
Odchodem z Vinohrad na Spořilov,
což bylo v roce 1934, nastala pro klub
mnohem chudší léta, časté změny názvu nevyjímaje. Po nechvalně proslulém Únoru 1948 se etabloval většinou

záŘí/2010

Září 2010 a první vydání Speciálu.
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zde doslova odmakali více než 300
brigádnických hodin. Dnes jsou v ar
dvě hřiště, nad hlavním je plocha s u
lým trávníkem. Kromě toho má
k dispozici i druhé travnaté hřiště
nedaleké ZŠ Hovorčovická, kde hrá
Viktorie 8. Zde je i umělé osvětlení.
O proměnách stadionu Admiry v
a událostech na něm nejlépe ví sekr
Josef Vavruška, který tuto funkci
konává už 45 let! „Před výstavbou
dionu tu byla pískovna. Tribuna
dokončena v roce 1964 a později zas
šena u příležitosti jednoho z oblast

I zázemí bylo oblečeno do nového h

FOTO MĚSÍCE

FOCENO: V PRAZE

AUTOR: PAVEL JIŘÍK ST.

PoD PalBou

rozhodčí v Bílém plášti

Pískající lékař, to je Martin Šmakal.

martin šmakal v pravidelném dotazníku Speciálu

Petr PŘEMÝŠLIVÝ
JuNek KANONÝR
NeJ...
TÉMA 5SeZONY

JAK ŽIJE StaniSlav
Vlček

LÉTO 2013 / ZDARMA

StaRS
MLÁDEŽ all
CUP 2013

TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: Pavel Jiřík st., archiv M. Šmakala

Pavlova první fotka – z října 2011…
Tak to tu ještě nebylo. MARTIN
ŠMAKAL se iniciativně nechal nafotit pro Pražský fotbalový speciál.
A nutno říci, že v dresu rozhodčího s fonendoskopem dodal už
tak zajímavým odpovědím pořádný šmrnc!
Čím se živíte (zabýváte) v běžném
životě a jaké máte vzdělání?
Zatím mám vzdělání středoškolské,
v současné době jsem studentem třetího ročníku všeobecného lékařství.

jistý nadhled, vzít v potaz, že hráči
jednají plni emocí, a nenechat se jimi
strhnout.
Co říkáte na působení ženských
rozhodčí ve fotbale?
Určitě nejsem zastáncem odsuzování z první stylem: „Ty jsi ženská,
nemůžeš dobře pískat fotbal.“ Již
minulost nám ukázala, že se takové
ženy najdou, a pokud jsou schopny se
rovnat mužským rozhodčím i fyzicky, pak bych s tím neměl problém.

… a první titulka – z léta 2012!

Jaký byl nejúchvatnější zápas,
který jste řídil? Čím byl zajímavý?
Tato otázka se mi odpovídá snadno,
největším zážitkem bylo jednoznačně
řídit letos v létě generálku reprezentace
U19 před odjezdem na mistrovství Evropy proti druholigové rezervě Sparty.

J I Ř ÍKŮ V VÝ BĚ R
Kdo je váš rozhodcovský vzor
a proč? Máte doma jeho zápasy nahrané a učíte se?
Těch vzorů je jistě více a není nutné chodit daleko za humna. Naše Komise rozhodčích i delegátů mají tak
kvalitní složení, že není složité si tam
svůj vzor najít. Nechtěl bych zapomenout na člena obsazovacího úseku
pana Buřila, který nás rozhodčí bere
téměř jako svoje vlastní děti a velmi
mi v mém vývoji pomohl. Pokud
bychom se podívali do Gambrinus
ligy, líbí se mi, jak rozhodují např.
pánové Zelinka, Kovařík nebo Tomáš
Kocourek, který ačkoliv je postavou
spíše pomenší, přesto na hřišti vždy
platí za velkou osobnost, a z vlastní
zkušenosti i mimo hřiště vím, že je to
nesmírně fajn člověk.
Na jakém stadionu v Praze mají
nejlepší párek a kde nejlepší kantýnu?
Já si na párek moc nepotrpím, ale

PAVEL JIŘÍK, TEN STARŠÍ A VŠUDEZDEJŠÍ, FOTÍ PRO SPECIÁL UŽ OD ROKU 2011 A ZA TU DOBU JSTE MOHLI VIDĚT STOVKY ČI DOKONCE TISÍCE JEHO FOTEK.
VE 101. VYDÁNÍ ČASOPISU OPAKUJEME TU VŮBEC PRVNÍ V TEHDEJŠÍ RUBRICE POD PALBOU, PREMIÉROVOU TITULKU A PŘIDÁVÁME UMĚNÍ Z VRŠOVIC.

Musí rozhodčí před zápasem
striktně dodržovat životosprávu?
Čím je člověk starší, musí více
naslouchat svému tělu. Zápas se dá
odřídit v rozmanitém rozpoložení,
nicméně se stoupající úrovní stoupají
i nároky na výkon rozhodčího a nedostatečná předzápasová životospráva
se pak většinou odrazí i na hřišti.
Co nejhrubšího vám hráč na trávníku kdy řekl? Byl vyloučen?
Kdyby člověk vylučoval za každou
vulgaritu, co si na hřišti vyslechne,
mnoho utkání by se zřejmě nedohrálo. Korektnost hráčů na hřišti do jisté
míry koresponduje s úrovní soutěže.
V utkáních musíme co chvíli prokázat

ATRAKTIVNÍ

WEB PFS

Kromě fotbalu má rád
i pokerové turnaje.

co si vzpomínám, tak ve Kbelích nebo
v Újezdě nad Lesy vaří skutečně dobře. Dále nemůžu nezmínit SK Střešovice se správcem panem Jiříkem,
velmi příjemným člověkem, který je
zárukou skvělé atmosféry za jakéhokoliv stavu i výsledku.

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

WWW.FOTBALPRAHA.CZ
Jak byste potrestal rozhodčího,
který prokazatelně přijal úplatek?
V takovém případě je nutné požadovat exemplární potrestání v podobě
zákazu vykonávání funkce rozhodčího a přikláněl bych se i k finančním
postihům.
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Lepší vzduch pro Prahu
Díky tepnám Pražské teplárenské soustavy
má město teplo a může volně dýchat

www.praha-cista.cz

