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Krásnou sobotu všem! 27. den v měsíci je tu a pro tisíce čtenářů to znamená 
jediné - další číslo magazínu s tématem Strážci svatyně. 

Brankářské řemeslo v tomto čísle bude ve velmi otevřeném rozhovoru zastupo-
vat velezkušený Jaroslav Drobný. O tom, jaké to je, když se celé mužstvo v pod-
statě rozpadne a začínáte od znovu, se podělí současný klenot MŠK Žilina, mlá-
dežnický reprezentant země pod Tatrami Ján Bernát. A nejoblíbenější rubriku 11 
žonglů dnes zvládne stěžejní hráč Jagiellonie Byalystok Martin Pospíšil. Děkuje-
me za vaše časté pozitivní reakce ohledně stories zápasů Slavie Praha v Evropské 
lize. Budeme se snažit, aby i z Emirates Stadium jste měli obraz přímo ze hřiště, 
jak jste zvyklí.

Nás fotbal baví, bavte se s námi! 

Jiří Dryák, spolumajitel
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možnost spolupráce: 
máte zájem o prostor pro reklamu? máte zájem o zviditelnění vaši společnosti formou článku nebo máte jiný nápad pro budoucí spolupráci? 
ozvěte se na martin.haniak@zongl.cz. 
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LEGENDÁRNÍ PLÁNIČKA ZVIDITELNIL ČESKO-
SKOSLOVENSKO A DĚTI MOTIVOVAL CHYTAT

jaroslav drobný:
Zhořklé Budějovice

11 žonglů MARTINA POSPÍŠILA

POLSKÝ KRÁL BRANKOVÉ ČÁRY

HRDINA Z WEMBLEY OZNÁMENÝ KOUZLEM 
RUKAVIC

DAVID JAROLÍM:
Přebírání trenérského žezla po Jarošikovi

JÁN BERNÁT:
„Vôbec som nevnímal tlak, kvôli tomu, že by som 
musel dávať góly, alebo byť lídrom“

FABIEN BARTHEZ A JEHO KOUZELNÁ PLEŠ

22-25SYMBOL KLUBISMU A FOTBALOVÉ 
DLOUHOVĚKOSTI

Foto na titulce: Pavel Mazáč / Sport
Foto u obsahu: Profimedia
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LEGENDÁRNÍ PLÁNIČKA
ZVIDITELNIL ČESKOSLOVENSKO A DĚTI MOTIVOVAL CHYTAT

Už rok přemýšlel Franti-
šek Plánička nad koncem 
kariéry – chtěl uvolnit mís-
to mladším, perspektiv-
nějším brankářům a věno-
vat se po patnácti letech 
na vrcholu rodině. Jenže 
vedení pražské Slavie ho 
před sezonou 1937/38 ješ-
tě přemluvilo k pokračo-
vání. Z finančních i spor-
tovních důvodů. Plánička 
si o zvýšení platu říkal 
minimálně a zároveň byl 
stále nejlepším branká-
řem nejen svého týmu, ale 
dost možná celého svě-
ta. Vyrovnat se mu mohl 
snad jen Španěl Ricardo 
Zamora.

Autor:
Jan Lukačko
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Na konci sezony, ve které zvedli pohár pro 
vítěze Státní ligy rivalové ze Sparty, odces-
toval Plánička na historicky třetí mistrovství 
světa do Francie. Čechoslováci v  prvním 
kole porazili Holanďany, ve čtvrtfinále se 
pak potkali s Brazílií. Zápasu je někdy pře-
zdíváno „Bitva o Bordeaux“, rozhodčí nasta-
vil příliš volný metr a hráči obou stran hrá-
li nepřiměřeně tvrdě – na obou stranách 
se kvůli zraněním i vyloučením dohrávalo 
v devíti hráčích.

Jeden ze soubojů byl osudový i Pláničko-
vi. V 83. minutě se vrhl pod nohy útočníka 
Perracia, při němž si zlomil ruku. Utkání hr-
dinsky dochytal (včetně prodloužení – na 
konci základní hrací doby byl stav neroz-
hodný 1:1), až po něm dostal sádru a dopo-
ručení lékařů, aby se na trávník už nevracel. 
Brazílie o dva dny později v  opakovaném 
utkání Čechoslováky s  náhradním gólma-
nem zdolala 2:1. Pláničkův konec byl o to 
hořčejší.

Kterak se sparťan stal slávistou
František Plánička se narodil 2. června 1904 
v Praze-Bubenči. V dětství brankářem být 
nechtěl, jenže kvůli věku a nízkému vzrůs-
tu ho kamarádi stavěly mezi cihly, které 
symbolizovaly tyče. Už před první světovou 
válkou si ho všimli lidé ze Slavie, krátce hrál 
v jejich žákovském týmu, jenže pokračová-

ní fotbalového snu zhatil velmocenský kon-
flikt. Po něm působil v týmu SK Bubeneč, 
přičemž si ho na tréninky zvala jak Spar-
ta, které fandil jako malý, tak Slavia. První 
z pražských S pak o Pláničku ztratilo zájem 
kvůli jeho výšce (měřil jen 172 cm), v  roce 
1923 se tak stal hráčem červenobílých. Pře-
stupní částka? Pouhých 800 korun. To je 
jen o trochu více, než kolik tehdy měsíčně 
pobíral začínající učitel.

Mladý gólman to zpočátku ve Slavii neměl 
jednoduché. Klub angažoval také zkuše-
nějšího Josefa Štaplíka a spolu tvořili vyrov-
naný tandem. Opravdu navrch začal mít 
Plánička na přelomu desetiletí a třicátá léta 
patří v brance už výhradně jemu. Se Slavií 
získal osm ligových titulů, tým také 

Foto: ČTK

PLÁNIČKA ODCHYTAL ZA ČESKOSLOVENSKOU REPREZENTACI PŘES 75 ZÁPASŮ

VÍTE,ŽE?
svůj úplně poslední zápas Plánička 
odchytal jako osmdesátiletý. Po zá-
pase internacionálů v roce 1984 
musel na operaci kyčle.
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pomýšlel na úspěch ve Středoevropském 
poháru, který se hrál od roku 1927. Plánič-
ka byl nejblíže trofeji v roce 1929, kdy Slavia 
postoupila do finále přes slavný Juventus a 
rakouský First Vienna, jenže finále s Újpestí 
dopadlo katastrofálně. První zápas Maďaři 
ovládli poměrem 5:1 a odveta byla jen ruti-
nou. Plánička se poté už nikdy nedostal v 
soutěži dál než do čtvrtfinále.

První úspěšný reprezentační kapitán
V  reprezentaci se Plánička poprvé objevil 
na začátku roku 1926. Jeho největším mil-
níkem v národním dresu je mistrovství svě-
ta v Itálii roku 1934, kde své spoluhráče vedl 
jako kapitán. Podceňované Českosloven-
sko to nakonec přes Rumunsko, Švýcarsko 
a Německo dotáhlo až do finále, kde se 

Foto: Extrastory.cz

VÍTE,ŽE? střetlo s domácími. Čechoslováci v  utkání 
bojovali, ale na tým kolem slavného Giuse-
ppeho Meazzy pravděpodobně i kvůli zása-
hu vyšší moci v podobě Benita Mussoliniho 
nestačili, v prodloužení podlehli 1:2. I přesto 
davy lidí vítaly reprezentanty v  Praze jako 
hrdiny. O stříbrném mistrovství jsme psali 
v Žonglu č. 23.

Se lvem na prsou odchytal Plánička 73 zá-
pasů, z nichž 37 bylo vítězných. V červeno-
bílých barvách Slavie pak nastoupil k  969 
utkáním, z nichž jeho tým vyhrál v neuvě-
řitelných 742 případech. Za celou kariéru 
údajně inkasoval 0,82 branky na zápas. 

V  anketě o nejlepšího českého fotbalistu 
minulého století se umístil čtvrtý, v hlaso-
vání FIFA o nejlepšího brankáře historie se 
vešel do nejlepší desítky. Obdržel čestný di-
plom fair play od UNESCO nebo Cenu dr. 
Václava Jíry za rozvoj českého fotbalu. 
Zemřel 20. července 1996 ve věku 92 let.

první zápas za Slavii odehrál Plánič-
ka pod falešným příjmením Jakubec? 
Stalo se tak při přátelském zápase ve 
Vídni, když byl brankář stále hráčem 
Bubenče.
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PŘEBÍRÁNÍ TRENÉRSKÉHO 
ŽEZLA PO JAROŠÍKOVI!

FOTO: Profimedia
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R O Z H O V O R

DAVID JAROLÍMDAVID JAROLÍM
David Jarolím ovšem nejde do ústecké-
ho celku jen s tím, aby pokračoval v ces-
tě, kterou v klubu nastolil jeho neméně 
slavný předchůdce na trenérském postu. 
Sám David má se severočeským celkem 
své vlastní plány. I přes nepříznivý start 
do jarní části FNL ovšem - jak jinak - dou-
fá, že se výsledkově Arma posune zpět na 
špici druholigové tabulky. To by pomohlo 
v dalším růstu nejen jeho mladým svě-
řencům, ale i jemu samotnému. Jak se 
nám svěřil, určitě by ho lákalo zkusit tre-
nérské řemeslo i v zemi pro něj zaslíbené 
- v sousedním Německu. V dresu milova-
ného HSV odehrál přes 400 zápasů, a tak 
se není čemu divit, že právě Německo má 
stále v srdci.
Proč sis na startu trenérské kariéry vybral 
zrovna Ústí? A opačně, proč myslíš že si 
Ústí vybralo tebe?
No, já si myslím, že Ústí je dobrá adresa v 
druhé lize. Je to klub, jehož filozofie je za-
ložená na rozvíjení mladých hráčů, což je 
pro trenéry a obzvlášť pro mě zajímavé. 
My jsme byli v kontaktu už od léta, takže 
nějaké představy z obou stran jsme znali a 
vlastně po odchodu Jirky Jarošíka do Slo-
vinska jsme se k tomu vrátili a já nabídku 
přijal.

Jiří Jarošík nastavil i za pouhý půlrok strá-
vený v ústeckém týmu laťku poměrně vy-
soko. Třetí místo po podzimní části mluví 
samo za sebe. V jakém stavu jsi - z tvého 
pohledu - po Jarošíkovi klub přebíral?
Myslím si, že mužstvo je založeno na týmo-
vém duchu, je tu dobrá parta. Mladí hlado-
ví hráči. V tom případě to znamená, že je 
motivace už daná, což je vždy pro trenéra 
důležité. A v jakém stavu? Zimní pauza byla 
celkem dlouhá, to znamená že i ta příprava 
atd. Mužstvo se nějakým způsobem sešlo, 
došlo k odchodům. Určitě je citelná ztráta 
Honzy Peterky, který byl dlouhodobým ka-
pitánem. Na druhou stranu, s tím se musí 
počítat. A zase je i na těch ostatních, aby

si zodpovědnost rozložili mezi sebou. Lať-
ka je nastavená samozřejmě vysoko, ale na 
druhou stranu, zápasů je ještě hodně. Ne-
byl dohraný celý podzim. To znamená, že 
teď jsme to nastartovali. Výsledkově, hlavně 
první zápas, nám nevyšel, ale soutěž je ještě 
dlouhá a já věřím v to, že přijdou, nejen ve 
hře, která si myslím že v posledním zápase 
byla dobrá, i výsledky.

V kádru máš velmi mladé a nadějné hrá-
če. Kterým, poté co jsi je trošku více poznal, 
věštíš velkou budoucnost? Kušej, Čičovský?
Těch hráčů tam máme dost. Určitě je vidět 
ústecké kluky, kteří prošli dorosteneckou 
Bundesligou. Přece jenom, fotbal je tam 
ještě o kus dál, než je u nás, a to i v mládež-
nických kategoriích. Jsou tam zvyklí nejen 
na rychlost a dynamiku a práci s míčem, 
ale i celkově mentálně jsou trošičku vyspě-
lejší než naši hráči, kteří znají pouze naše 
prostředí. Což je ale na druhou stranu i vý-
hoda pro nás. Zmiňovaní kluci, jako je Vasil 
Kušej nebo Adam Čičovský, ti mají pro mě 
obrovský potenciál. Jsou tam ale i další, kte-
ří určitě šanci dostanou, jako Jonáš Jiránek, 
Adam Černý a máme tam další. Pokud na 
sobě budou pracovat i nadále, můžou to ně-
kam dotáhnout.

Jak jsi sám naznačil, rozjezd v jarní části 
máte zatím slabší. V čem vidíš největší pří-
činu neproměňování střeleckých příleži-
tostí? Hraje v tom roli zbrklost a jakási ne-
vyzrálost některých svěřenců?
Dá se říct, že někdy je to obojí. Je to taky o 
zkušenosti. Na druhou stranu, když budu 
brát v potaz poslední zápas s Vlašimí, tak 
herně si myslím, že to bylo v pohodě. Ze za-
čátku utkání jsme měli hodně šancí. A pře-
ce jenom, pořád to jsou mladí kluci. I po tom 
zápase jsem jim zdůrazňoval, že je potřeba 
si zvednout sebevědomí. V tréninku jsme se 
v týdnu zaměřili na střelbu. Můžou zůstávat 
i po tréninku, dostávat do sebe jistotu. A ta 
přijde. Pro mě je důležité, že jsme schopní si 
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Autor:
Petr Kastner



“Aani ve snu by mě nenapadlo, že se budu moci 
takovým způsobem rozloučit.”

šance herně vypracovávat, a proměňování 
pak přijde.  

Je otázka postupu do nejvyšší soutěže v 
Ústí vůbec na pořadu dne?
Nebylo by to pro Armu nyní příliš velké 
sousto? Finance, zvlášť v této době, hrají 
velkou roli. A Ústí jich dlouhodobě, i přes 
vstup do klubu v podobě pana Hory, nemá 
zrovna nazbyt?
Tímhletím se vůbec nezabývám. člověk 
chce odvést co nejlepší práci a důležité 
je, aby se hráči rozvíjeli, aby pracovali i na 
sobě. Pak se můžou posunout dál, tzn dů-
ležité je, aby jednotliví hráči pracovali a aby 
chuť zůstala i nadále. To, co se stane na 
konci sezony, se uvidí. Důležité samozřej-
mě je, a to jsem říkal, už když jsem přichá-
zel, abychom se udrželi nahoře. Přece je-
nom mladí hráči, kteří přemýšlejí nad tím, 
že by mohli udělat nějaký skok do vyšších 
pater, tak ty jejich potencionální kluby sle-
dují mužstva, která se pohybují spíše na-
hoře. I z tohoto důvodu by to bylo důležité.

Z Ústí je to do Německa kousek. Bylo by

pro tebe v budoucnu případné angažmá v 
Německu velkým lákadlem? V tvém přípa-
dě samozřejmě i odpadá jazyková bariéra. 
A jak by sis případně trénování u našich 
sousedů představoval? Začít u mládežnic-
kých výběrů, nebo zkusit angažmá v do-
spělém fotbale, třeba v nižší soutěži?
Když jsem začínal jako hráč, měl jsem za cíl 
dostat se výš a výš. Když jsem byl mladý a 
začínal jsem ve Slavii, tak pro mě byl vždy 
sen dostat se do Bundesligy. Pak přišel 
Bayern, dál Norimberk a Hamburk, takže 
takový ten dětský sen jsem si splnil. A to 
samé je i na pozici trenéra. Člověk si musí 
dát cíle. Určitě by to byl jeden z těch pěk-
ných cílů. Teď je důležité odvést co nejlepší 
práci a to samozřejmě souvisí i s výsledky 
atd. Ale toho se nebojím. Určitě by bylo pro 
mě cílem jednou se dostat do Německa. 
Ale teď spekulovat, jestli by to bylo do mlá-
deže? Vždy záleží na okolnostech, takže to 
se nedá tak jednoznačně říct.

Odehrál jsi stovky zápasů na té nejvyšší 
profesionální úrovni. Přesto, nemrzí tě, že 
jsi neodešel do klubu, klidně i do naší

12 Foto: SK Slavia Praha
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první ligy, abys mohl zkusit držet trofej 
pro mistra ligy? Vím, že máš připsán titul 
s Bayernem, ale v té sezoně jsi odehrál je-
diný ligový zápas jako střídající hráč, takže 
opojný pocit z mistrovského titulu se ten-
krát asi úplně nedostavil?
To je pravda. Já když jsem se vracel z Ně-
mecka do Česka, tak jsem chtěl jít do Sla-
vie, ale okolnosti tomu nenahrávaly. Na 
druhou stranu, když se vrátím k Německu, 
tak jsme s Hamburkem měli našlápnuto v 
některých sezonách hodně vysoko. Nako-
nec se dá říct, že jsme to posledně projeli 
v předposledním kole. Ale Bundesliga je 
tak vyrovnaná, že je jasným favoritem vždy 
Bayern, pak se k tomu přidával Dortmund, 
v té době i Brémy hrály nahoře, s nimi spo-
lečně my a Schalke atd. Ale celkově mě 
mrzí nejvíc ty dvě po sobě jdoucí sezony, 
kdy jsme hráli semifinále Poháru UEFA, 
které jsme měli dobře rozehrané, a další 
rok v Evropské lize také semifinále. Jako 
kapitán by bylo krásné zvednout pohár 
nad hlavu. Ale bohužel se nám nepodařilo 
postoupit do finále. Tohle mě mrzí možná 
i víc.

Aby nám to povídání neskončilo tak pesi-

misticky, zeptám se tě, jaké dojmy sis od-
nesl z tvé, dá se říct až monstrózní rozlu-
čky s dresem Hamburku, kdy se na tebe 
přišlo podívat 32 000 diváků a hold ti přije-
li dát samé známé osobnosti ze světa fot-
balu?  nejvyšší
Ani ve snu by mě nenapadlo že se budu 
moci takovým způsobem rozloučit. V klu-
bu, kde jsem toho odehrál nejvíc, prostě to 
bylo celé fantastické. Celková organizace, 
rodina, známí, hráči, co tam se mnou hráli. 
Čeho jsem se bál nejvíc, bylo to, aby přišli 
nějací diváci. Ale když jsem viděl už týden 
před tím zápasem, kolik už je prodaných 
vstupenek, tak jsem tomu ani nechtěl vě-
řit. To bylo fantastické. Tak to v Německu 
chodí, přece jenom si hráčů váží víc a je 
tam z mého pohledu daleko větší respekt.

Foto: ČTK

VÍTE, ŽE...
David Jarolím zanechal velkou stopu i 
v reprezentačním dresu? Se lvíčkem na 
prsou odehrál 29 zápasů a vsítil jednu 
branku při demolici San Marina 7:0. Za-
hrál si ve třech utkáních na Mistrovství 
Evropy 2008 i jeden zápas na Mistrovství 
světa 2006.
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fABIEN 
BARTHEZ
A JEHO KOUZELNÁ PLEŠ
Petr Kastner
Autor:

Kapitán galských kohoutů přibíhá do 
vápna ke strážci francouzské svatyně 
a na jeho plešatou hlavu mu věnuje 
polibek. Právě takto obránce a opora 
domácího týmu Laurent Blanc počas-
továval rituálem pro štěstí gólmana Fa-
biena Bartheze během MS 1998, pořá-
daném v jejich domovině. Barthez byl 
vzrůstem sice neveliký fotbalista (měřil 
na brankáře pouhých 180 cm), ale to mu 
nebránilo vstoupit mezi nesmrtelné. 
Díky triumfu na domácím mistrovství 
světa byl totiž vyznamenán se svými 
spoluhráči z reprezentace Řádem čest-
né legie, což je nejvyšší státní vyzname-
nání udělované ve Francii vůbec. Právě 
domácí výběr na turnaji exceloval a po 
právu se stal vítězem celého měsíčního 
snažení. Francie ve finále smetla repre-
zentaci Brazílie jasným výsledkem 3:0 a 
kanárkům zbyly jen oči pro pláč.  
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Zlato ostatně Barthez získal také na ev-
ropském mistrovství konaném o dva roky 
později v sousední Belgii, která se o pořa-
datelství dělila s Nizozemskem. Právě tyto 
reprezentační úspěchy z něj udělali, ales-
poň v jeho rodné Francii, nesmrtelnou fot-
balovou legendu a i díky tomu se jeho slá-
va dostala i za tamní hranice.

Ani klubové úspěchy se tomuto gólmano-
vi nevyhýbaly, právě naopak. Po nabírání 
zkušeností v prvoligovém Toulouse pře-
stoupil do v té době opravdového gigan-
ta francouzské kopané, klubu Olympique 
Marseille. Tento klub měl tehdy impozant-
ní sérii čtyř mistrovských titulů v řadě, tak-
že zisk následného pátého triumfu v první 
lize, už s Barthezem coby jedničkou mezi 
tyčemi, nebyl až takovým překvapením. 
Zato zisk prvenství ve věhlasné Lize mistrů 
po vítězství 1:0 nad AC Milán, to už byl i pro 
Marseille pořádný důvod k bujarým osla-
vám. Ovšem, jak to tak bývá, co jde nahoru, 
musí i zákonitě dolů. Na Olympique praskl 
korupční skandál, francouzský titul mu byl 
odebrán a klub tak pozbyl možnost obha-
joby v Lize mistrů. Fabien sice klubovým 
barvám zůstal věrný i v druhé lize a pomo-
hl tak Marseille k opětovnému návratu do 
nejvyšší soutěže, přesto v roce 1995 odchází 

do malebného knížectví Monako, ležícího 
na Riviéře, hájit branku tamního slavného 
celku AS Monaco. A v jeho dresu rozhodně 
nepaběrkoval. Na své konto si připsal dva 
mistrovské tituly, a to v letech 1997 a 2000. 
Právě na přelomu tisíciletí, po zisku zlaté 
medaile z výše zmiňovaného Mistrovství 
Evropy 2000, přichází na řadu přestup na 
opačnou stranu kanálu La Manche.

Adresa to byla věru věhlasná, ono kam by 
také měl držitel několika mistrovských titu-
lů, vítěz Ligy mistrů a mistr Evropy i světa 
zamířit, než do slavného velkoklubu. A to 
celek Manchester United splňoval beze-
zbytku. Právě United hledali adekvátní ná-
hradu poté, co jeho branku opustil velikán 
mezi gólmany - věhlasný Peter Schmeichel. 
A úspěšný a roky chytání na prestižních ad-
resách Ligue 1 zocelený Fabien Barthez se 
zdál siru Alexovi Fergusonovi být tím pra-
vým mužem na tento post. Podle rodo-
kmenu by to tak i mělo opravdu být.

Však i první sezona na ostrovech dopadla 
pro Francouze brilantně. Vítězství v Premi-
er League se rozhodne počítá. Postupem 
času se začíná projevovat i Barthezova stin-
ná stránka. Rád si hrál s míčem, vlastně se 
tím proslavil už o mnoho let dříve než 
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Barthez je držitelem zajímavého primátu: společně s Pete-
rem Shiltonem má na svém kontě nejvíce vychytaných nul 
ze zápasů mistrovství světa - a to rovných deset.
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například Manuel Neuer. To by nebylo nic 
špatného. Problém byl v tom, že ne vždy 
byl úspěšný. A hráči jako Thierry Henry tyto 
chyby nelítostně trestali. Fabien zaujal i ji-
nými excesy. Například během zápasu FA 
Cupu v únoru roku 2001 proti West Hamu 
se snažil protihráčovi Paolu di Caniovi na-
bulíkovat ofsajdové postavení tím, že sám 
přestal hrát a zvedl pravou ruku na znamení 
postavení mimo hru. Ovšem Ital dál pokra-
čoval ve hře a vsítil tak jeden z nejsnadněj-
ších gólů své kariéry. V sezoně 2002-2003 
sice vyhrává svůj druhý titul v dresu ďáblů 
z Old Trafford, ale kromě skvělých zákroků 
bohužel pro Bartheze přibývají postupem 
času i ty horší, mixnuté nezdravým koktej-
lem plným kiksů a excentrického chování. 
To nakonec v dalších letech stojí Fabiena 
nejen pozici klubové jedničky, ale vše vyús-
tí v návrat do jeho oblíbeného klubu Mar-
seille. Zde ovšem roku 2005 předvádí další 
nevídaný exces. Během přátelského zápa-
su s marockým klubem Wydad Casablanca 
totiž úmyslně plivl na sudího, což ho stálo 

šest měsíců kariéry. Přesto ještě o rok poz-
ději hají branku své Francie na MS 2006 a 
získává tak další cenný kov, tentokrát stří-
brné barvy, do své již tak dost zaplněné vit-
ríny plné úspěchů a cenných pohárů.

Le Divin Chauve, volně přeloženo jako bož 
ský plešoun, dohrává po odchodu z mezi-
národní scény svojí bohatou kariéru v Nan-
tes, ale po zhruba čtyřech měsících kvůli 
konfliktu s fanouškem klub opouští a ná-
sledně dává fotbalu jako takovému vale. 
Tím ovšem jeho sportovní kariéra nekončí. 
Barthez se přeorientoval z toho, kdo řídí z 
brány před sebou obranu, v toho, kdo řídí 
- závodní auta. A byl nakonec úspěšným i 
v této disciplíně. Triumf ve francouzském 
mistrovství GT z roku 2013 nebo 29. místo 
v nejtěžším okruhovém závodě vůbec, 24 
hodin Le Mans, je toho pádným důkazem. 
Jak je jasně vidět, Barthezovi adrenalin ni-
kdy nebyl cizí. Přes to všechno, co zažil a 
možná i pokazil, je ale jedno jisté - sporto-
vec to byl opravdu světový.

Foto: goal.com

Je určitě velkou raritou, že Barthez byl suspendován na 
několik měsíců v roce 1996 za požití marihuany. A ještě 
větší to, že to samé potkalo jeho reprezentačního kolegu 
Bernarda Lamu o pár měsíců později.
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MŠK Žilina napriek ťažkým časom prežíva dobrú sezó-
nu. V tabuľke sú na treťom mieste a napriek tomu, že 
majú najmladšie mužstvo v lige dokázali, že sa s nimi 
musí rátať. Nemalú zásluhu má na tom aj Ján Bernát. 
Stále len 20-ročný futbalista patrí k strojcom úspechu 
žilinského klubu. V rozhovore nám prezradil, ako zvlá-
dal neľahkú situáciu, ako vníma neúčasť fanúšikov na 
tribúnach, to ako to vidí s klubom do budúcna a aj to 
čo by chcel v tejto sezóne ešte dosiahnuť.

,,
Vôbec som 
nevnímal 
tlak, kvôli 

tomu, že by 
som musel 
dávať góly, 
alebo byť 

lídrom



Zdroj: sparta.cz
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Ján veľmi nás teší, že si prijal tento roz-
hovor. Žilina sa momentálne stále drží na 
vysokých priečkach, napriek ťažkej situá-
cii pred sezónou. Očakával si takéto dob-
ré výkony, alebo si čakal aj niečo viac?
Situácia pred sezónou bola aká bola. Ešte 
v minulej sezóne v nadstavbe sme mali 5 
zápasov, kde sme mali príležitosť sa zohrať. 
Už tam som videl, že naše mužstvo má po-
tenciál, pretože sme odohrali dobré zápa-
sy, aj proti silným súperom. Naše postave-
nie je podľa môjho názoru veľmi dobré na 
prvú sezónu. Napriek tomu, že sme  ako 
mužstvo museli začať od začiatku. Musím 
sa priznať, že som to trochu aj očakával. 
Ako som povedal, chalani majú veľkú kva-
litu a aj v ďalšej sezóne by sme chceli na-
predovať a posunúť sa vyššie.

Žilina má najmladšie mužstvo v lige. Pri-
sudzuješ aj tento faktor k  tomu, že vý-
sledky boli niekedy nekonzistentné. Ako 
príklad môžeme uviesť zápas, kde Žilina 
prehrala so Zlatými Moravcami 1:4 a ná-
sledne porazila po vynikajúcom výkone 
Dunajskú Stredu 4:0?
Určite áno. Naša výkonnosť najmä v  je-
sennej časti bola nestabilná. Zápasy von-
ku sme prehrávali aj s nižšie postavenými 
súpermi. Naopak doma sme dokázali po-
raziť každého. Dobrým príkladom je aj

práve zápas s Dunajskou Stredou. Myslím 
si, že sa musíme zlepšiť práve v zápasoch 
vonku a takisto mať vyrovnanejšie výkony 
aby sme sa v  tabuľke posunuli a  vylepšili 
svoju pozíciu.

Ak sa pozrieme na výkony v  Európskej 
lige, tak tam prišlo, možno trochu skoré 
vypadnutie. Aké boli tvoje pocity po tejto 
udalosti. Pomohla takáto „facka“ k zlep-
šeniu výkonov, alebo to naopak zrazilo 
morálku tímu?
Po tomto zápase nastalo v  šatni veľké 
sklamanie. Samozrejme sme chceli po-
stúpiť. Pre väčšinu hráčov to bola premiéra 
v súťaži a chceli sme si zahrať aj proti ďal-
ším  kvalitným súperom. Na druhú stranu, 
všetko zlé je na niečo dobré. Mohli sme sa 
sústrediť viac na ligu. Taktiež si myslím, že 
od tohto zápasu sme išli hore. Aj čo sa týka 
výkonov aj výsledkov.

Ak sa vrátime späť k  obdobiu, kedy bol 
klub v likvidácii. V tomto čase odišlo prak-
ticky celé A-mužstvo a väčšina opôr. Ako 
si sa, ako mladý hráč vypriadaval s tlakom 
a s tým, že zodpovednosť prešla na teba 
a na ostatných mladých hráčov?
Situácia, kde odišlo také množstvo hráčov 
bola veľmi prekvapujúca. Veľmi nečakane 
odišlo mnoho opôr. Na druhú stranu veľa
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mladých chalanov dostalo šancu a  aj ja 
som začal hrávať častejšie. Museli sme sa 
s tým vysporiadať, pretože nie je jednodu-
ché, keď odídu skúsení hráči. No nemyslím 
si, že by som pociťoval nejaký tlak. Bolo nás 
viac, ktorí sme predtým pôsobili aj v  pr-
vom tíme a  myslím, že sme to zvládli. Ja 
osobne som sa snažil sústrediť na seba sa-
mého. Na to čo môžem ovplyvniť na ihris-
ku a ako môžem rásť, ako hráč. Vôbec som 
nevnímal tlak, kvôli tomu, že by som musel 
dávať góly, alebo byť lídrom. Viac som sa 
sústredil na to, aby sme ako tím boli úspeš-
ný a aby som tomu aj ja čo najviac dopo-
mohol.

Na Slovensku, je to už nejaký čas čo sa 
hrá pred prázdnymi tribúnami. Ako teba, 
alebo aj celé mužstvo ovplyvňuje tento 
fakt? Nakoľko na zápasoch chýba atmo-
sféra a pripomínajú skôr tréningy.
Je to veľmi zlá situácia. Všetci hráči, ktorých 
by si sa opýtal, by ti povedali, že si želajú 
aby to už skončilo. Mne osobne fanúšikovia 
veľmi chýbajú. Vždy, keď sa mi na ihrisku 
niečo podarí, tak potlesk, alebo povzbude-
nie od fanúšikov dodáva hráčom energiu. 
Pre mňa aj pre ostatných hráčov je spätná 
väzba dôležitá. Bol by som rád, keby ľudia 
mohli prísť na štadióny, aby sme sa spoloč-
ne mohli tešiť z futbalu.

Žilina sa momentálne v  tabuľke na-
chádza na treťom mieste, ktoré zaručuje 
postup do predkôl Európskych pohárov. 
Aké sú tvoje a aj tímové ciele na túto a na 
budúcu sezónu? Trúfaš si povedať, že by 
ste mohli bojovať o  titul, alebo bojovať 
o úspechy v Európe?
Chceli by sme túto sezónu zakončiť na po-
zícii zaručujúcej predkolá Európskej ligy. 
Tretie miesto nám to zaručuje, no ak by 
sa dalo, chceli by sme ísť vyššie. Takisto sa 
dohráva pohár, takže aj tam chceme bojo-
vať. Dostať sa až do finále by bolo skvelé. 
Čo sa týka ďalšej sezóny, to je veľmi dlhá 
doba. Budeme musieť ísť od zápasu k zá-
pasu a zvládať zápasy čo sa nám doteraz 
nedarili. Iba tak môžeme potrápiť Slovan 
a Dunajskú Stredu. Je to v našich možnos-
tiach, no každý jeden hráč musí byť pripra-
vený na 100%.

VÍTE,ŽE...
Jako devätnásťročný slovenský futbalis-
ta Ján Bernát mohol stať novou posilou 
ruského tímu CSKA Moskva? Cena za ta-
lentovaného stredopoliara sa mala po-
hybovať okolo 350-tisíc eur.



David Beckham je prototypem skvěle hrajícího fotbalisty a mód-
ní ikony současně. Tohle spojení je ve fotbalovém světě sice stále 
častější, ale Becks byl svým způsobem průkopníkem. Jeho fotba-
lové kvality byly však nepopíratelné. Své umění totiž prokazoval v 
každém působišti své kariéry. A že toho stihl opravdu dost. 

Zdroj: soccerbible.com
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SYMBOL KLUBISMU
A FOTBALOVÉ DLOUHOVĚKOSTI

Autor:
Michael Skudrzyk
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Brankářská ikona narozená v Carraře od-
chytala tři finále Ligy mistrů, Stará dáma 
ale postupně ztroskotala na AC Milán, Bar-
celoně a Realu Madrid. V úctyhodné kari-
éře plné úspěchů tak italské legendě zisk 
nejcennější klubové trofeje chybí. Právě vi-
dina naděje na ušatou trofej může být nej-
větší motivací třiačtyřicetiletého brankáře 
v pokračování kariéry.

Pověsit rukavice na hřebík přitom bývalý 
manžel české modelky Aleny Šeredové měl 
v úmyslu už po sezoně 2017/2018. Byl by to 
však jeden z nejsmutnějších konců kariéry 
legendárního sportovce v dějinách. Ve zmí-
něné sezoně totiž po vyřazení Švédskem 
v  baráži squadra azzura nepostoupila na 
světový šampionát 2018 a Juventus poté, 
co srovnal tříbrankové manko z prvního zá-
pasu, vypadl po penaltě v nastaveném čase 
a červené kartě brankářského veterána ve 
čtvrtfinále Ligy mistrů s Realem Madrid.

Za Juventus už Gigi Buffon chytá 19. se-
zonu. Kromě ročního působení v  PSG ne-
přetržitě. Věrnost klubu prokázal i v době, 
kdy ho postihla velká pohroma. V důsledku 
korupční kauzy byly Staré dámě odebrány 
dva tituly, pro ročník 2006/2007 byla

přeřazena do Serie B a sezonu navíc začí-
nala s  odpočtem devíti bodů. Většina su-
perhvězd tehdejšího Juventusu se rozhod-
la nebrzdit svou kariéru ve druhé nejvyšší 
soutěži a díky přestupu zůstat na nejvyšší 
úrovni světového fotbalu. V kádru však bylo 
i několik srdcařů, kteří turínský klub ani v 
těžké situaci neopustili. Kromě Alessandra 
Del Piera, Giorgia Chielliniho,  Davida Tré-
zégueta nebo Maura Camoranesiho se na 
okamžitém návratu do Serie A podílel prá-
vě i Gianluigi Buffon s Pavlem Nedvědem.

Aby se Gigi Buffon mohl stát světovou fot-
balovou hvězdou, musel už v začátcích své-
ho angažmá v Juventusu vyhrát boj s psy-
chickými problémy, které se projevovaly i 
panickými ataky. „Ve svém životě jsem teh-
dy neměl motivaci ani inspiraci. Jen jsem 
trénoval, koukal na televizi a spal a takhle 
pořád dokola.“ V roce 2005 přišel jeden ze 
zlomů. Panický atak Buffona zastihl před 
zápasem proti Reggině, do kterého jednič-
ka Juventusu i přesto nastoupila.

„Několik měsíců jsem to vnímal tak, že 
všechno ztratilo smysl. Nikdo se o mě ne-
staral, a to nemyslím jako o fotbalistu, ale 
jako o člověka. Všechny zajímalo pouze to, 
jaké podávám výkony. Každého zajímal 
Buffon, ale nikoho nezajímal Gigi,“ popi-
suje Buffon své psychicky těžké období a 
prozrazuje jedno z  uvědomění, které mu 
z  těžkých stavů pomohlo. „Uvědomil jsem 
si, že díky maličkostem můžu znovu objevit 
štěstí ze života.“

Foto: Eurosport

„Uvědomil jsem si, že díky maličkostem můžu 
znovu objevit štěstí ze života.“ 

(Gianluigi Buffon)
Mistr světa, rekordman v  počtu odehra-
ných zápasů za italský národní tým, de-
setinásobný mistr Itálie, pětinásobný ví-
těz italského poháru nebo mezi léty 2001 
a 2018 nejdražší fotbalový gólman podle 
přestupové částky. Gianluigi Buffon může 
být právem nazýván hrající legendou Ju-
ventusu, ale i italského a světového fotba-
lu.
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Kdyby Buffon po sezoně 2017/2018 pověsil rukavi-
ce na hřebík, jak plánoval, jednalo by se o jeden 
z nejsmutnějších konců kariéry v dějinách sportu.
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ZHOŘKLÉ 
BUDĚJOVICE
ROZHOVOR S JAROSLAVEM DROBNÝM

Autor:
Petr Kastner
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Jiří Dryák
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s Herthou i o titul. Druhý rok odešli opory 
jako Pantelič a Voronin, ale nepřišla ade-
kvátní náhrada. No, a hned se spadlo. V 
tom je Bundesliga taková specifická. Mně 
skončila smlouva, tak jsem šel do Hambur-
ku, za což jsem byl velice rád. Jjá to považu-
ji za nejlepší období v Bundeslize. 

Takže pocitově, třeba i z toho důvodu, že 
tam byli lepší fanoušci než v Berlíně? Pro-
tože Dinosauři je mají výborné. 
Já bych neřekl lepší nebo horší. Tenkrát, 
když jsme hráli na špici, na nás v Berlíně 
chodilo 45 až 50 tisíc lidí ti. Pamatuji si, že 
když jsme hráli s Hoffenheimem,  který 
postoupil do ligy, přišlo asi 63 tisíc lidí. Na 
berlínském stadionu je ta zvláštnost, že je 
tam dráha. V Hamburku je pořád plno, je 
tam furt 57 000. Je to fotbalový stadion a 
Hamburk je hlavně fotbalové město. Berlín 
je takové kosmopolitní město - je tam prv-
ní liga v hokeji, v basketbale, je tam Union 
Berlín, tenkrát teda hrál druhou ligu. Tam 
je kulturní vyžití celkově úplně jiné. Ham-
burk je HSV, pak dlouho a dlouho nic, pak 
je tam St.Pauli. Takže máme  tady hrstku  
fanoušků Pauli, když to přeženu, a zbytek 
fandí HSV. 

Na rozhovor se Žonglem si udělal čas bý-
valý český reprezentant a mnohaletými 
zkušenostmi ze zahraničí ověnčený stráž-
ce brány Jaroslav Drobný (41). Gólmanský 
post zastával třeba v řeckém klubu Pani-
onios Athény, holandském Den Haagu a 
především ve známých německých klu-
bech jako jsou Hertha Berlín, Hamburger 
SV či Werder Brémy. Nyní stále výborný 
brankář se vrátil domů do Českých Budě-
jovic. Ale ne všechno, co v Dynamu po ná-
vratu zažívá, hodnotí kladně. Ba naopak, 
angažmá mu po několika nepochopitel-
ných situacích pořádně zhořklo. 
S kariérou v zahraničí, především v Bun-
deslize, musíš být spokojen, odchytal jsi 
mnoho zápasů na té nejvyšší úrovni. Co se 
minutáže týče, jednoznačně nejlepší pozi-
ci jsi měl z těch lepších lig v klubu Hertha 
Berlín. Čím to, že zrovna tento klub ti tak 
sedl a ty jsi sedl jemu?
Nevím, čím to je. Minutáž jsem měl dobrou 
už v Bochumi, tam jsem odchytal všechno. 
Ale v Berlíně si to prostě sedlo, byl tam ten-
krát dobrý trenér Favre. Zase na druhou 
stranu, poslední rok v Berlíně byl takový 
nic moc, protože jsme spadli. My jsme je-
den rok hráli ještě čtyři kola před koncem 

,, TAK AŤ SE NEJPRVE DOMLUVÍ A PAK 
NÁM NĚCO ŘÍKAJÍ!
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Když už jsme nakousli Hamburk, tam  do-
teď žije tvoje rodina...  
Máme tam byt, ale rodina se tenhle rok 
přestěhovala sem.

Když jsi z Hamburku odešel do Werderu, 
tak jsi tam v brance postupně ztrácel mi-
nutáž. Nejdříve deset zápasů v lize, pak jsi 
jednu sezonu ani nechytal. Bylo důvodem 
tvého dalšího setrvávaní v Brémách bzá-
jem být stále nablízko rodině?
Z Hamburku do Brém je to 40 minut au-
tem, sto kilometrů, to hrálo velkou roli. Když 
jsem tam šel, čekal jseml, že odchytám víc. 
Ale udělal jsem si něco s ramenem, dostal 
jsem červenou, nateklo mi koleno. Druhý 
gólman začal chytat dobře a trenér neměl 
důvod nic měnit. Byť si myslím, že kdybych 
se nezranil, tak toho odchytám mnohem 
víc. Další rok, kdy přišel Pavlas, jsme se jas-
ně domluvili s klubem, že minutáž bude 
menší a že  mu budu pomáhat s adaptací 
tady v Německu. Takže sem svojí roli vě-
děl už předtím. Doufám, že jsem Pavla-
sovi pomohl, ale to se musíte zeptat jeho. 
A ten poslední půlrok ve Werderu? To už 
bylo úplně jasné. Já jsem s nimi jezdil pou-
ze proto, kdyby se těm dvěma gólmanům 
něco stalo. Mně se na soustředění v JAR 

ozval z Düsseldorfu můj bývalý trenér z Ber-
lína Funkel, jestli bych mu pomohl zachrá-
nit Fortunu v Bundeslize. Že nezačnu hned 
chytat, že chytá sice Rensing, ale že se do 
brány určitě dostanu. Že by byl rád, abych 
si naposledy v Bundeslize zachytal. Tak 
jsem na to kývl, Brémy mi nedělaly žádný 
problém a domluvili jsme se. Odletěl jsem  
do Düsseldorfu a tam jsme se během de-
seti minut dohodli na smlouvě. Odchytal  
bych toho také víc, ale proti Norimberku, 
asi ve 20 minutě, jsem se srazil s protihrá-
čem a on mi zlomil ruku. Tak jsem to sice 
dochytal, ale měl jsem tříštivou zlomeninu 
a ruka mi pak otekla. Hojilo se to tři měsíce 
a byl konec sezony, byla  to  smůla. Uzdravil 
jsem se na poslední dva bundesligové zá-
pasy a to už trenér nechtěl nic měnit. Jinak 
bych toho určitě, o tom jsem přesvědčený, 
odchytal víc. 

Na druhou stranu bylo aspoň vidět, jak si 
tě Brémy vážily a neházely ti klacky pod 
nohy, když tě bez problémů pustily do 
Fortuny.
To se tam moc nedělá, to se dělá spíš tady. 
Tam jsme se vždy v pohodě domluvili, ať 
Brémy, nebo Hamburk, nebo Bochum, 
nebo Berlín. Ať tam cokoliv sportovní nebo 

FOTO: Werder Bremen
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generální ředitel řekl, tak to platilo. Bohu-
žel to tady není stejné jako tam.

Kdybys mohl malinko zabilancovat, kte-
rá země, ve které jsi působil, ať z pohledu 
sportovního, i co se kvality soukromého 
života týče, v tobě zanechala největší do-
jem? Slunné Řecko, sychravá Anglie, ležér-
ní a uvolněné Nizozemí, nebo Bundesliga, 
kde jsi strávil nejvíc času?
Řekl bych Bundesliga. Strávil jsem tam 
12-13 let, pořád tam bydlíme. Tam tě to 
nadchne. Stadiony, atmosféra  zápasů, to 
je prostě neuvěřitelné. Když nastupuješ na 
Bayernu, na Dortmundu, na Schalke nebo 
třeba v Berlíně a  je tam vyprodáno. To jsou 
zápasy, které v tobě zůstanou. Takže jed-
noznačně Německo. Řecko bylo divoké, 
když jsme hráli třeba na Olympiakosu, na 
olympijském stadionu, tam bylo 60 tisíc 
lidí s rachejtlemi. To člověka sice posílí, ale 
když jsme tam nastupovali, tak jsem vě-
děl, že nemůžeme vyhrát (smích). Tenkrát 
OAKA byla snad pro 80 000 diváků, ještě to 
nebylo předělané na olympiádudn. To bylo 
vyloženě peklo. Tam létalo všechno.

Pojďme teď v našem povídání do Čech. 
Před chvílí jsme zmínili házení klacků pod 
nohy. Musím se tě zeptat na ožehavé

téma, které jsi nakousl v televizním pořa-
du Tiki Taka. Tam jsi byl na české poměry 
nezvykle upřímný, minimálně co se týče 
chodu Dynama a lidí v něm působících. 
Nemyslel sis, že tě to bude nakonec stát 
„místo“? Nebo jsi na to v tu chvíli nemyslel 
a prostě jsi řekl, cosi měl zrovna na jazyku. 
Nemyslel, já když jsem to řekl, tak si za tím 
stojím. Protože se to vyloženě stalo a mám 
na to svědky. Mluvil jsem s těmi lidmi, nešlo 
jim „pomoct“. Proč by mě měl někdo za to 
vyhazovat? Když by mě vyhodili, museli by 
mě doplatit. Já jsem nikoho nepomlouval, 
řekl jsem  pravdu. A nevím, jak se to tady 
dělá, ale kdyby mě někdo chtěl vyhodit a 
já mám přitom smlouvu, tak by se to asi 
řešilo právně. Proč bych se měl bát? Když 
někomu něco řeknu a on to schválně ne-
udělá, řeknu mu to znova - a nic? Jdu za 
šéfem a ten nereaguje, to mi tenkrát přišlo 
nenormální.
 Chráním svoje zdraví,  chytám na pokro-
pené trávě. Když to bude placka, tak mě 
tak jako většině starších hráčů, když na 
tom běhají jak na betonu, otékají kolena. A 
z toho jsou pak zranění. Fotbal se má hrát 
tak, aby to bylo rychlejší. Proč si to dělat 
nějak těžší? Já bych v tom nic víc nehledal.

Jestli si teď můžeme říct něco i k součas-



33

nosti v Dynamu. Loňská sezona skončila, 
nakonec i přes ztrátu možnosti zahrát si 
o evropské poháry, pro Dynamo úspěšně. 
Je podle tebe českobudějovický celek na 
celkovém vzestupu? A myslíš, že se klubu 
v dalších sezónách boj o záchranu týkat 
nebude a Dynamo se bude pohybovat v 
horní části tabulky?
Já nevím, jestli jsi četl vyjádření akcionářů? 
Takhle: Z mého pohledu byla ta minulá se-
zona velice úspěšná. Ke konci nás zastavil 
covid, my jsme měli formu jak bejk a pře-
stalo se hrát. Před začátkem této sezony 
nám bylo od generálního ředitele jasně ře-
čeno, že hlavní bude záchrana. Začali jsme 
tragicky.

Šestka od Slavie?
To je ok, Slavia je někde jinde. Pak jsme 
se ale chytli. Přišli Šulcík (Pavel Šulc), Mick 
van Buren, ti nás zvedli, to byli pro Dyna-
mo nadstandardní hráči. Udělala se nějaká 
šňůra, ale oni zase v zimě odešli. Když vám 
odejdou takoví dva hráči a nepřijde ade-
kvátní náhrada, tak ať si říká kdo chce, co 
chce... To je znát. A náhrada v zimě prostě 
nepřišla. Vyhráli jsme s Pardubicemi, kde 
jsme měli trošičku štěstí. Porazili jsme Pří-

bram. Teď je to výsledkově špatný. Myslím 
si, že našich třicet bodů v této sezoně je 
vlastně takový malý zázrak, kádr se musí 
posílit. Když se v létě neposílí, tak to bude 
pak velký boj o záchranu. Odejde nám Ha-
velka, Alvir a tři další. Musí se to změnit. 
Tady se x let nekoupil hráč. Sem všichni 
chodí zadarmo nebo se to řeší nějakým 
hostováním. Nevím no, je to takový boj o 
přežití v lize. Konkurence nespí, někteří 
mají větší finanční prostředky než Dyna-
mo, můžou si hráče koupit. Dynamo si to 
dovolit nemůže, takže vždycky vezme, co 
zbyde, nebo na hostování, aby se tu roze-
hráli. Je to těžké.

Buď prosím upřímný, jak moc tě mrzí to, 
že se vlastníkem Dynama nestala skupina 
investorů okolo Tomáše Sivoka?
Vím k tomu hodně věcí. Byl jsem u něja-
kých jednání. Mrzí mě to hodně, myslím 
si, že to je škoda pro celý jihočeský fotbal. 
Víc k tomu říct nemůžu. Ale to je prostě 
byznys, akcionáři se to rozhodli neprodat, 
musí se to akceptovat. Myslím si ale, že Si-
vok by tomu tady dal nějakou strukturu 
a ze svých zkušeností by klub pozvedl na 
vyšší úroveň. Bohužel všechno nevyjde.

,, DYNAMO SI TO DOVOLIT NEMŮŽE, TAKŽE 
VŽDYCKY VEZME, CO ZBYDE...

Foto: SK Dynamo České Budějovice
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Ze zvědavosti, když jsi zmínil tu loňskou 
sezonu, co říkáš na to dohrání / nedohrá-
ní ligy, co se týče Opavy? Přijde ti to ade-
kvátní vůči ostatním? A tvůj názor na ne-
postup Dukly?  
Byl to celkově paskvil. Pořád se to měnilo 
z týdne na týden. Jednou dohraje, jednou 
nedohraje. Nikdo na to nebyl připraven. 
Jsou různé tlaky od klubů. Opava snad 
měla jednoho nakaženého a kvůli tomu se 
nedohrála liga? Ale na druhou stranu, ni-
kdo nevěděl, co se může stát, pro všechny 
to bylo nové. Teď udělali to, že stačí ode-
hrát 50% zápasů a liga se může ukončit. 
Tenkrát tu situaci nikdo nezažil. Těžko se to 
hodnotí, ale sezona se měla dohrát na hři-
šti, mužstva se měla zavřít někam na hotel 
do karantény, testovat už tenkrát. Teda  ne-
vím, jestli to bylo možné, ale mělo se to ur-
čitě dohrát normálně na hřišti. Ne takhle, 
že někdo postoupí a někdo spadne. 

Nemyslíš, že to rozmělnilo i úroveň soutě-
že, když je letos o dva kluby více? Jestli už 
to na naší menší ligu není až moc velké 
sousto. Máme vůbec dost kvalitních hrá-
čů? A zase naopak, druhou ligu hraje pou-
ze 14 týmů…
Tento ročník je narušený minulou sezo-
nou. Příští sezonu tu bude ligových týmů 
už méně, bude jich zase 16. Play off  taky 
není špatné. Že desátý tým může hrát o

poháry, to se minulý rok povedlo Boleslavi. 
Byla desátá, pak vyřadila nás, my byli při-
tom sedmí, a šla zase dál. Není to špatný 
systém. zZápasů je víc, mně to nevadí, dá 
se na to zvyknout, myslím, že je to O.K. Ji-
nak, 18 týmů už mi přijde moc a 14 v druhé 
lize je také zvláštní. Je to dané situací, roz-
hodli se tak, to nikdo z nás neovlivní. Tady 
byly jiné tlaky, nikdo nechtěl spadnout, a 
kdyby se to neukončilo, tak by to někdo asi 
napadl soudně. Ale vyřešit se to dalo i jinak.

To jsi mě překvapil, že ti play-off vyhovuje? 
V Německu je tento hrací systém zatím 
nemyslitelný?
Německo má 82 milionů obyvatel. Srovná-
váme nesrovnatelné. My máme 10 milionů, 
a stadiony tady - Příbram, Brno... Pardubi-
ce  ani vlastní stadion nemají. Ligové týmy 
by měly mít na ligu kvalitní zázemí, aby to 
nějak vypadalo. A ne hrát na Bohemce.

Role mentora ti v Brémách vyhovovala. 
Ostatně i v kádru Dynama jsi služebně 
nejstarším fotbalistou. S kolegou Vorlem 
jste vytvořili kvalitní dvojici. Dokonce jste 
společnými silami zdolali letitý rekord va-
šeho klubu v neprůstřelnosti. Vím, že jsi 
zažil úspěšnější okamžiky ve své kariéře, 
přesto ti tento rekord určitě radost udělal, 
že?
Na tohle moc nekoukám. Pro mě by to byla

Foto: Reuters
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statistika, kdybych to vytvořil sám. Nebo 
Vorlis sám. Musel jsem akorát trenérům 
koupit burgra, jsou furt hladoví. V kase to 
tedy nebylo, ale tady vám to rychle dopí-
šou (smích). Nevím, co kupoval Vorlis, ale 
kdybych ty burgry nekoupil, tak bych s tre-
néry nevydržel. Jako je to hezké, že jsme 
něco překonali, ale lepší by bylo, kdyby-
chom měli o šest devět bodů víc. V tu chvíli 
jsme si mysleli, že můžeme myslet na po-
háry. A pak jsme tvrdě narazili. Realita je 
někde jinde. Musíme dohrát tuhle sezonu, 
abychom neměli problém se záchranou, a 
v létě, jak se říká, Auf Wiedersehen.

Opravdu poslední sezona v Budějovicích a 
pak odchod třeba do Německa? Třeba za 
trenérským angažmá?
Určitě odchod z Budějovic. Dokázal bych si 
představit zůstat tu, kdyby v klubu praco-
vali jiní lidé, viz Tomáš Sivok. To bych nad 
tím přemýšlel. Takhle už je to na 100%, že 
tu končím.

A co by tě tedy lákalo? Trenérská kariéra?
Uvidíme, co bude. Může se stát cokoliv. 
Nemusí to být Německo, můžu třeba ještě 
rok někde hrát. A může to být i trenérská 
kariéra.

Cítil by ses na další prvoligovou sezonu v 
brance?
To záleží, jak a co bude. V německé bunde-
slize určitě ne. To je bez šance, nejsem na-
ivní. Ale tady v české lize by to určitě nebyl 
problém dát ještě sezónu. Mám to teď ale 
jinak nalajnované. Muselo by mi to dávat 
smysl. Když půjdu trénovat, tak půjdu tam, 
kde budu řešit jenom fotbal a nebudu řešit 
kraviny, které se řeší tady v Budějovicích. 
Když jdeme trénovat, tady řešíme někdy 
hrozné věci.

Klidně to rozveď, jestli chceš?
To je na knížku. Nebo spíš na televizi.

A co říkáš na ono tebou již zmiňované vy-
jádření akcionářů k cílům klubu v této se-
zoně?
Pan Dvořák, akcionář, vydal prohlášení, ve 
kterém říká, že máme být do 9.místa. Na 
to má samozřejmě právo. Ale nerozumím 
tomu, že nám před měsícem říká před ce-

lou kabinou generální ředitel Vozábal - do-
slova -  že je mu úplně jedno, jakým sys-
témem budeme hrát na tréninku. Ať si 
klidně hrajeme volejbal, nohejbal. Hlavně 
ať nespadneme. A pak se vydá takové pro-
hlášení. O tomto cíli jsem ale slyšel poprvé 
v životě! A v kabině nám přitom říkají něco 
jiného? Tak ať se nejprve domluví, a pak 
nám něco říkají! Ne jednou tak a podruhé 
jinak. My kritiku přijímáme, výsledkově je 
to na hovno, herně tolik ne. Není to od nich 
korektní. Jde o způsob, jakým nám to řekl. 
Nevím, kde se stala chyba. Je to nefér vůči 
všem. Kdyby přišli před sezonou a řekli, 
že hlavní je záchrana, že Brno je finančně 
silnější město. Pardubice, se kterými počí-
tali, že spadnou, přitom hrají jeden z nej-
hezčích fotbalů. Klobouk dolů před tím, 
jak hrají. Teď se tam plácáme my, Příbram, 
Opava. Samozřejmě, když budeme od de-
vátého místa výš, bude to pro nás úspěch. 
Ale jde o to, že jednou řeknou tohle a o dva 
měsíce později něco úplně jiného. 

Trošku je namočená letos i Boleslav.
Ta je ale ekonomicky silná. To si ani neu-
mím představit, že nám by přišlo deset no-
vých hráčů jako jim. Ještě taková jména, 
která udělali. Jejich kádr je podle mě do 
první pětky. 

- 7 startů za reprezentační A tým

- účastník LOH v Sydney 2000

- vicemistr Evropy do 21 let 2000

- mistr Evropy do 21 let 2002

- 13,5 sezon strávených v Bundes-
lize

- 58 čistých kont v Bundeslize

- člen Klubu ligových brankářů

TOP 7 JAROSLAVA DROBNÝHO
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1
Hudba, která tě před zápasem nakopne
Nejvíc poslouchám československé hity. No, a teď už mám i pár pol-
ských oblíbených.

2
Oblíbený seriál
Moc nekoukám, ale když mám říct něco, tak asi Okresní přebor.

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Asi nějaký burger nebo pizza.

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Andrův stadion

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Tomáš Rosický

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Singl už nejsem víc jak 10 let, takže už nevím, co se říká, ale když jsme 
na baru, tak asi co pije.

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Asi klasika – namazané trenky hřející emulzí.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Maledivy

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Samozřejmě volno – a dělejte si, co chcete.

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl „tak určitě“? 
Teď většinou dávám rozhovory v polštině, tak nemusím, ale nemys-
lím na to ani v češtině.

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Samozřejmě žonglování s míčem a teď už i velmi oblíbený časopis.



MARTIN POSPÍŠIL

Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 

Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 

Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?

37Foto: CYFRASPORT
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POLSKÝ KRÁL 
BRANkOVÉ ČÁRY
Patrně nejznámějším polským 
fotbalovým brankářem tamní 
sportovní historie je rodák ze 
slezského města Rybnik Jerzy 
Dudek. Jihopolské město nava-
zuje z hlediska českého území 
na Moravskoslezský kraj a v 
mnohém se mu podobá - také 
ho charakterizovaly zástupy 
horníků. Dnes v něm však už 
nalezneme pouze hornický 
skanzen. Město se nachází 
pouhých dvacet kilometrů od 
hranic s Českou republikou, 
ale mnoho o něm lidé u nás 
nevědí. Nyní si tedy můžeme 
představit jednoho slavného 
rodáka.

Autor:
Jan Klásek
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Fotbal začal hrát Jerzy Dudek relativně 
pozdě. Členem mládežnického týmu Gor-
nik Knurów se stal až ve dvanácti letech. 
Tento fakt však neměl přílišný vliv na to, že 
se začal rodit jeden z nejlepších fotbalistů 
polské historie. V klubu strávil celé fotba-
lové mládí a v podstatě ihned po dosaže-
ní plnoletosti v roce 1991 se stal členem A 
- týmu, přičemž klub byl čerstvě přejme-
nován na Concordia Knurów. Klub měl za 
sebou velmi pestrou historii, kdy v polovině 
20. století zažil zlatou éru, ale v jisté době 
zažil i faktický krach a dnes hraje čtvrtou 
nejvyšší polskou soutěž.

Jerzy Dudek se stal účastníkem jistého pře-
budovávání celého klubu a strávil v něm 
čtyři roky. Nejvyšší soutěž si však v jeho dre-
su nikdy nezahrál. Při působení v nižších 
soutěžích za něj odehrál celkem sto de-
vatenáct zápasů. V první lize se ukázal až 
v sousedním městě Tychy. Až zde ve dva-
advaceti letech ukázal plně svůj brankářský 
potenciál. Strávil zde pouze jednu sezonu 
a za A- tým odchytal patnáct zápasů. Poté 
mu naskytla možnost prvního zahraniční-
ho angažmá.

To začalo v roce 1996 v největším evrop-

ském přístavu. Jeho zaměstnavatelem se 
totiž stal nizozemský Feyenoord Rotter-
dam. Zde se konečně dostal do všeobec-
ného evropského povědomí. S klubem se 
po letech loučil nizozemský brankář Ed de 
Goey a Jerzy Dudek se měl stát jeho dů-
stojným nástupcem. Tento nelehký úkol 
splnil a v rámci tohoto angažmá zažil něko-
lik “poprvé”.

Začněme jeho prvním zápasem v nizo-
zemské nejvyšší soutěži. Stalo se tak 21. 
srpna 1997 v ligovém zápase proti MVV 
Maastricht. Jeho tým vyhrál na hřišti sou-
peře 3:0 a polský brankář se tak uvedl čis-
tým kontem. O necelý měsíc si zahrál také 
první zápas v Lize mistrů. Zde však byl křest 
mnohem smutnější. Jeho tým dostal velmi 
krutou lekci na hřišti Juventusu Turín v po-
době prohry 1:5. Největší zážitky z této sou-
těže měl však ještě před sebou.

V dresu Feyenoordu zažil Jerzy Dudek také 
první klubové prvenství. V sezoně 1998-1999 
vyhrál klub po šesti letech mistrovský titul, 
přičemž usměvavý Polák ho slavil po jed-
nom osobním významném “poprvé”. 

25. února 1998 totiž oblékl dres národního

„Jsme slabí, Evropu nezajímáme,“
řekl o polské reprezentaci v roce 2009

Foto: Pinterest.com
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týmu. Stalo se tak v přátelském zápase s tý-
mem Izraele, kde v poločase střídal tehdej-
ší polskou brankářskou jedničku Adama 
Matyseka. Rovněž se nejednalo o úspěšný 
debut, neboť polský tým prohrál 0:2. Teh-
dy šestadvacetiletý brankář se však stával 
brankářskou jedničkou v rámci nejvyšší ho-
landské fotbalové soutěže a v letech 1999 
a 2000 získal ocenění Fotbalový brankář 
roku Nizozemska.

Na stabilní místo v brance polského národ-
ního týmu si však musel ještě nějakou dobu 
počkat. Stalo se tak až na začátku kvalifi-
kace na Mistrovství světa 2002, jehož pořá-
dání se zhostilo Japonsko a společně s ním 
Jižní Korea. Polsko se po dlouhých dvaceti 
letech kvalifikovalo na finálový turnaj svě-
tového šampionátu, přičemž Jerzy Dudek 
zasáhl do všech kvalifikačních zápasů a vel-
mi výrazně se tak podílel na prvním místě v 
kvalifikační skupině.
Finálový turnaj však skončil pro Polsko vel-
mi rychle. V základní skupině utrpěl jeho 
tým dvě porážky s domácí Jižní Koreou a 
Portugalskem. Vítězství 3:1 nad USA už tak 
žádný efekt nemělo.

Závěr kvalifikace a finálový turnaj však Jer-
zy Dudek absolvoval jako brankář jiného 
klubu. V létě 2001 totiž zamířil do Premi-
er league a jeho zaměstnavatelem se stal 
slavný FC Liverpool. Nejvíce zápasů dle sta-
tistik odehrál v Rotterdamu, ale v dresu

“reds” prožil nejúspěšnější období své kari-
éry. Do města Beatles ho přivábil francouz-
ský trenér Gérard Houllier. Ten měl hlavní 
zásluhu například také na příchodech Vla-
dimíra Šmicera či Milana Baroše.

První zápas v dresu slavného klubu ode-
hrál 8. září 2001, kdy na Anfield road při-
jel další tradiční anglický klub Aston Villa. 
Stejně jako v polské reprezentaci však ne-
prožil povedenou premiéru. S týmem z 
Birminghamu Liverpool prohrál 1:3. V této 
sezoně skončil jeho tým na druhém místě 
za tehdejší anglickou fotbalovou jedničkou 
Arsenalem. Jerzy Dudek se postupně do-
stával do pozice jasné brankářské jedničky 
a náročná anglická fotbalová veřejnost ho 
rovněž začala brát jako nadstandardního 
brankáře.

Především v dresu Liverpoolu proslul ně-
kolika top zákroky v rámci své kariéry, jež 
zůstaly v paměti. Brzy po začátku svého 
anglického angažmá potěšil fanoušky na-
dvakrát chycenou penaltou v zápase s Der-
by County, kdy si na něm vylámal zuby Ital 
Fabrizio Ravanelli. Fanoušci si i dnes patrně 
vzpomínají na jeho čarování na brankové 
čáře v zápase s Leeds United. Zaujal krás-
ným letem vzduchem v ligovém duelu s 
Middlesbrough a něco podobného před-
vedl i v Lize mistrů v zápase s Bayerem Le-
verkusen.

Foto: sport.pl

„Lepšího gólmana jsem za třicet let neviděl,“
trenér Leo Beenhakker o Dudkovi
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„Messi je falešný provokatér,“
řekl Dudek ve své autobiografii

Jeden skvělý reflexivní zákrok předvedl rov-
něž v pohárovém zápase s Tottenhamem. 
Těmito zákroky se u fanoušků několikrát 
vykoupil za některé chyby. Skutečně neza-
pomenutelným se v případě jeho a celého 
Liverpoolu však stal zápas hraný 25. květ-
na 2005 v dalekém Istanbulu. Tam dosáhl 
slavný klub jednoho ze svých nejpamátněj-
ších vítězství a odehrál se jeden ze zápasů 
z kategorie nezapomenutelných. A Jerzy 
Dudek se stal jedním z hlavních hrdinů.

I dnes si možná někteří fanoušci vybaví, jak 
po prvním poločase chtěli vypínat televizi, 
protože tři milánské góly podle nich faktic-
ky rozhodly o osudu celého zápasu. Po pře-
stávce se však ukázala krásná nelogičnost 
fotbalu. Liverpool potřeboval pouhých šest 
minut na vyrovnání a jeho fanoušci poznali, 
jak krátká může být cesta z bezradnosti do 
fotbalové extáze. Vyrovnání přivedlo zápas 
do prodloužení a v něm začala naplno zářit 
brankářská kometa Jerzyho Dudka.

“Rossoneri” měli několik šancí strhnout ví-
tězství na svou stranu, ale na polského bran-
káře recept nenašli. Největší šanci zmařil 
těsně před koncem prodloužení ukrajinský 
útočník Andrej Ševčenko, když se Jerzy Du-
dek neuvěřitelně vymrštil u své pravé tyče. 
To ofenzivní hvězda AC MIlán netušila, že ji 
čeká ještě jedna nešťastná konfrontace s 
brankářem finálového soupeře.

Přišel totiž penaltový rozstřel a Jerzy Dudek 
rozjel svou “one man show” na brankové 
čáře. Neustálým poskakování a pohyby po 
takřka celé šířce branky mátl milánské střel-
ce. Zuby si na něm vylámal Brazilec Sergin-
ho, legendární italský záložník Andrea Pirlo 
a úplně na konci celého rozstřelu konečky 
prstů zastavil střelu zmiňovaného Andreje 
Ševčenka. Tehdy polskému brankáři ležel 
skutečně celý Liverpool u nohou. Vítězství v 
této soutěži slavil Liverpool po jednadvaceti 
letech a symbolicky se tak stalo dvacet let 
po známé “bruselské tragédii”, jež anglické 
týmy na jistou dobu postavila do izolace.

Ani Dudkovo galapředstavení v památném 
finále však nezabránilo zhoršení jeho pozi-
ce v rámci anglického velkoklubu. Španěl-
ský trenér Rafael Benítéz budoval malou 
kolonii svých krajanů. S pohárem pro vítěze 
Ligy mistrů se pomazlili záložníci Xabi Alon-
so a Luis Garcia a před novou sezonou při-
šel ze španělského Villarealu gólman Pepe 
Reina. Ve španělské reprezentaci zastával 
pozici dvojky, ale v novém klubu rychle od-
sunul polského brankáře na lavičku - jeho 
čas na Anfield road se naplňoval. Své půso-
bení zde ukončil v létě 2007, a to díky jed-
nomu velmi zvláštnímu přestupu.

Tehdy čtyřiatřicetiletého brankáře povolal 
do svých služeb slavný Real Madrid. Polský 
brankář mířil do španělské metropole smí-

Foto: Archiwum se.pl
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řený s pozicí brankářské dvojky. Věděl, že 
kariéru si prodlouží jen papírově. Na San 
Bernabeu strávil celé čtyři roky, ale zachytal 
si pouze ve dvou zápasech. Hrající legenda 
“Bílého baletu” Iker Casillas mu nikdy neu-
možnila bojovat o výrazné místo na slunci. 
Nejvíc zde patrně proslul legendární pora-
dou o úmyslné červené kartě se svým kole-
gou v rámci zápasu.

Konec hráčské kariéry tak proběhl v tichos-
ti a bez záře reflektorů. Stalo se tak krátce 
před EURO 2012, na jehož pořádání se po-
dílelo i jeho rodné Polsko. Už samotné po-
řádání znamenalo pro Polsko velký závazek 
a v jeho dresu se tehdy objevilo několik za-
jímavých hráčů v čele s útočníkem Rober-
tem Lewandowskim. Naznačoval se tak jis-
tý vzestup polského fotbalu. Jerzy Dudek 
působil v roli ambassadora, čímž se v pod-

statě potvrdila jeho pozice brankářské le-
gendy.

Dnes již není bývalý brankář v bezprostřed-
ním styku k vrcholovým fotbalem. Nikdy se 
u něj nedostavila myšlenka na trenérskou 
lavičku. Společně například s Patrikem Ber-
gerem či Vladimírem Šmicerem podniká 
zájezdy se “starou gardou” Liverpoolu, a to 
především do východní Asie. Zde tak všich-
ni vidí, že působil v klubu výrazně přesahu-
jícím hranice své země. V České republice 
jsme ho mohli nedávno zaznamenat jako 
jednu z postav podílejících se na rozlučce 
útočníka Milana Baroše s aktivní kariérou. 
On byl jeden z těch, s nimiž se potkal na 
fotbalovém vrcholu. Mezi jeho brankářský-
mi vrstevníky najdeme možná výraznější 
osobnosti, ale na tohoto brankáře fotbalo-
vé Polsko nikdy nezapomene.

„Cristiano je arogantní, egoistický. Ale 
hluboko dole je skutečný chlap,“

v té samé knize řekl o Ronaldovi

Foto: rp.pl



V souvislosti se sportem v USA si každý jistě vybaví spor-
ty jako baseball, basketbal, volejbal nebo lední hokej. Fot-
bal přijde na mysl málokomu. Odpovídají tomu i výsled-
ky mužské reprezentace, která chyběla na posledním MS. 
V ženské kategorii ale situace vypadá jinak. Reprezentant-
ky Spojených států jsou čtyřnásobnými mistryněmi světa 
(1991, 1999, 2003, 2019) a na svém kontě mají i stejný počet 
vítězství na olympijském turnaji (1996, 2004, 2008, 2012), 
což z  nich dělá nejúspěšnější ženskou fotbalovou repre-
zentaci světa.

Jaroslav Syrový
Autor:

HRDINA Z WEMBLEY 
OZNÁMENÝ KOUZLEM RUKAVIC
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Můžeme se pyšnit naší výtečnou bran-
kářskou školou, která měla a stále má 
ve světě velké renomé. František Plánič-
ka, Viliam Schrojf, Ivo Viktor či Petr Čech. 
Čtveřice naprostých suverénů mezi třemi 
tyčemi československé, potažmo české 
branky. Nejlepší brankářská esa, jaké stát 
ve srdci Evropy měl. A dalších, těch hodně 
dobrých, bylo a stále je hromada.

Jen jedna brankářská osobnost ale ze všech 
vyčnívá. I když dle mého názoru je více 
uznávaná za hranicemi než u nás doma. 
Jedná se o ikonu pražské Dukly, hrdinu 
z Maracána, hrdinu z Wembley. O již zmi-
ňovaného Ivo Viktora. Ale právě účinkování 
v pražském vojenském celku bylo asi tou 
hlavní příčinou opovrhování. Kamkoliv totiž 
v Československu mužstvo z Julisky přijelo, 
všude jim fanoušci nadávali do lampasáků 
a ohrnovali nad nimi nos. I na samotném 
Viktorovi hledali nějakou chybu.

Avšak za hranicemi to byla jiná. Fanoušci 
nám takového skvělého brankáře záviděli, 
nejlepší kluby ho chtěly do svého kádru a 
nabízely mu hory, doly. Třeba Ajax s Cruy-
ffem, Pelého New York Cosmos, Real Mad-
rid či Inter Milán, ale třeba i Sao Paolo.  Této 
možnosti nikdy nevyužil a byl “věrný“ Duk

le. Za pár tisícovek na výplatní pásce, dvě-
ma stovkami hrubého za výhru, ale hlavně 
s nadávkami ze všech stran. V té době se ze 
socialistického Československa do kapitali-
stické ciziny legálně nepřestupovalo. A 

Zdroj: ČTk
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v šestnácti letech už chytal za první 
mužstvo Spartaku Šternberk. Mužstvo 
totiž sestoupilo z I.A třídy a celé se 
rozpadlo. Tehdy mohli hrát v soutěži 
dospělých hráči starší 18 let, výjimečně 
sedmnáctiletí s lékařským souhlasem. 
Při prohlídce v Olomouci jej proto před-
seda klubu o rok “postaršil“, aby mohl 
nastupovat za chlapy. Jedničkou byl 
dva roky, než roku 1960 maturoval.

když už, tak po zásluhách ve vyšším věku, 
tak okolo 32 let. Hrát na Západě, byl by 
legendou zaživa. U nás si musel na uzná-
ní laické veřejnosti počkat několik let po 
skončení kariéry.

Přitom do brány se dostal náhodou. Když si 
totiž jako malí kluci chodili začutat, tak ho 
jeho kamarádi vždycky postavili do branky, 
aby v poli nepřekážel a něco nezkazil. V ní 

víte, že...



zůstal až do konce své bohaté fotbalové ka-
riéry. Když se totiž v brance rozkoukal a tro-
chu rozchytal, tak se už mezi tři tyče nesta-
věl ze zoufalství, ale jako opora. Ale než se 
stal brankářskou jedničkou ve velkém fot-
balu, musel odbourat všechny své slabiny.

A podle tehdejšího trenéra Jaroslava Vej-
vody jich zas tak málo nebylo. Vybíhání, 
ovládání velkého čtverce, rozehrávání nebo 
standardní situace nebyly jeho prim. Ale 
Víťa, jak mu jeho kamarádi a spoluhráči 
přezdívali, přetvořil své slabé stránky v nej-
větší přednosti. Jeho vybíhání a vykrývání 
prostoru bylo přímo ukázkové.

Přestože driloval a tvrdě trénoval, nikdy se 
pořádně nenaučil hrát výborně nohama. 
To byl asi jeden z jeho největších nedostat-
ků, který se mu nepovedlo vylepšit. Zato ho 
nahradil jinou dovedností. Viktorovy výhozy 
byly unikum.  V rukou měl takovou páru, že 
pro něj nebyl problém v jakékoliv minutě 
zápasu ze svého malého vápna vyhodit míč 
přímo na nohu spoluhráči stojícímu deset, 
dvacet metrů za půlkou. Tím hru značně 
zrychloval. K tomu měl výborný postřeh, 
bleskové reakce a nesmírnou pružnost.

Známý byl Viktorův brankářský postoj. Roz-
tažené ruce a nohy připomínaly pavouka, 
který se chystá vrhnout na svou kořist. Byl 
obětavý a nebojácný. Nekoukal na šrámy 
nebo na nějakou bolístku. Vždy se snažil 
postavit míči či střele čelem. Skákal neo-

hroženě soupeřům pod nohy. Do dělových 
ran, třeba i z dvou metrů, neváhal nastavit 
jakoukoli část těla. Je jedno jak, hlavě chy-
tit. Třeba loktem, hlavou, ramenem, nohou. 
Zdánlivá nestylovost byla základem jeho 
brankářského umění a stylu.

Ale na nějaký ladný skok, aby fotbalový di-
vák zaplesal, rovnou zapomeňte. Jak sám 
říkal, vše je otázkou času. Rozhodují vteřiny. 
Po míči se musí jít nejkratší cestou. Žádné 
parádičky. Raději být rychle u míče a pokrýt 
ho, než krásně plavat vzduchem. Brankáře 

Foto: Twitter.com
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když v zimě trénovali v tělocvičně, 
špatně skočil s nataženýma rukama 
na vysloužilé žíněnky. Malíček levé 
ruky mu vlítl do díry v žíněnce a zů-
stal tam. Zbytek prstů pokračovalo 
v pohybu. Prst se zadrhl a obrátil. I 
když to bolelo, vrátil ho zpět a chy-
tal dál. Ale v noci to celé zmodralo, 

oteklo a šíleně bolelo. Zranění si 
nenechal ošetřit, protože myslel, že 
to přejde. ale nepřešlo. Malíček mu 
v posledních dvou článcích ztratil 
ohebnost a nešel už ani narovnat. 
Ani později lékaři nezjistili, co se 
přesně stalo. Možná zlomenina, 

možná vykloubení, možná šlachy.

víte, že...
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nezdobí elegance, ale umění nedostat gól.

Ale tato zarputilost přinesla také své kyse-
lé ovoce, i když mnohdy pramenící spíše 
z tréninků než ze zápasů. A že šrámů bylo 
dost. Zlomená klíční kost, přeražený nos a 
nespočet dalších zlomenin. Na celý život 
rozbitý kotník, rozkopnutá hlava, osmadva-
cet stehů, když se po brankáři Dukly prošel 
v  odvetě Poháru mistrů belgický útočník 
van Himst z Anderlechtu. Ale především 
zranění krční páteře a nucené ukončení 
fotbalové kariéry v pětatřiceti letech. Málo 
se ale ví o jeho velkém hendikepu. Skoro 
celou seniorskou kariéru chytal jen s deví-
ti prsty. Malíček měl chromý. Prý pro bran-
káře velký problém, ale jemu to nevadilo, 
zvykl si na to. Jen s úsměvem vzpomínal, že 
největší problém bylo navlékání rukavic, a 
to ještě ne těch brankářských.

A dostáváme se k další unikátnosti. Jako 
první z československých brankářů použí-
val při chytání rukavice. Pořídil si je přímo 
v kolébce fotbalu, v Londýně, když si plnil 
reprezentační povinnosti. Hráče se lvem na 
hrudi pozvali na podzim roku 1966 čerství 
mistři světa Angličané k přátelskému due-
lu. Měl to být hold novým šampionům, kte-
ří se chtěli pochlubit doma zlatou soškou 
Niké před natěšeným publikem na vypro-
daném fotbalovém chrámu ve Wembley. 
Mladý Viktor dokonale předvedl svůj um a 
angličtí hráči v čele se sirem Bobbym Char-
ltonem si na něm vylámali zuby.

Vychytal cennou remízu 0:0. Byla to však 
bitva na jednu branku, Viktor lapil úctyhod-
ných 45 střel. Možná i díky novému bran-
kářskému vybavení.

Viktor se před zápasem šel totiž podívat na 
trénink soupeře a všiml si, že brankář Banks 
chytá v rukavicích. To v té době u nás nee-
xistovalo. Při cestě zpět na hotel si za své 
kapesné koupil v obchodě se sportovními 
potřebami brankářské rukavice. Do zápa-
su s nimi vyběhl jako první Čechoslovák. A 
udělal dobře. Celý zápas totiž drobně prše-
lo a míč byl kluzký, ale rukavice bezpečně 
zabránily, aby mu nevypadl z rukou. Výsle-
dek byl velkým překvapením pro celý fot-
balový svět.

V  tom samém roce, ale o pět měsíců na-
zpět, tedy v  červnu ´66 ještě před MS, si 
Viktor zažil reprezentační křest ohněm. 
Premiéra v nároďáku a rovnou zápas s do-
savadními mistry světa Brazilci před 88 ti-
síci diváky na slavném stadionu Maracána. 
Kanárci v čele s Pelém vyhráli 3:1, ale díky 
Viktorovi to neskončilo debaklem, jak to ze 
začátku vypadalo.

Pelé Viktora občas budí ze spaní. Na MS 
1970 v Mexiku, kde ČSSR bohužel vypadla 
už v základní skupině, což bylo velké zkla-
mání, vystrašil brazilský špílmachr našeho 
brankáře dalekonosným lobem z téměř 60 
metrů. Naštěstí šla střela těsně vedle. 

Foto: Eric Koch



49

Foto: CPA

Svůj největší reprezentační úspěch si ne-
chal na dobu deset let po svého debutu 
u národního týmu. Na závěrečném turnaji 
ME 1976 v Jugoslávii byl nejvýraznější osob-
ností našeho celku. Po semifinálové výhře 
nad favorizovaným Nizozemskem zdolali 
naši hoši ve finále na penalty i úřadující mi-
stry světa ze SRN. V Bělehradě se tak zrodil 
jeden z  největších úspěchů českosloven-
ského fotbalu. Sám brankář byl vyhlášen 
nejlepším hráčem celého turnaje.

Na konci téhož roku obsadil Viktor třetí 
místo v anketě Zlatý míč pro nejlepšího fot-
balistu Evropy. O pár týdnů později přišlo 
ono nešťastné zranění na tréninku a naše 
brankářská jednička byla donucena pově-
sit rukavice na hřebík. V roce 1977 v zápa-
se s Maďary tak na symbolické dvě minuty 
nastoupil ke svému poslednímu meziná-
rodnímu utkání.

Viktor si během 14 sezón připsal 313 prvoli-
gových a 63 reprezentačních startů (z toho 
17x s kapitánskou páskou), s Duklou získal 
3 mistrovské tituly a taktéž třikrát nad hla-
vu pozvedl Československý pohár. Je pěti-
násobným fotbalistou roku – v letech 1968, 
1972, 1973, 1975 a 1976. Také jedenkrát oblékl 
dres FIFA, a to v roce 1971, kdy byl vybrán do
branky na rozlučkový zápas se Lvem Jaši-

nem v  Moskvě. Dvakrát pak oblékl dres 
UEFA v  Curychu v  benefičním utkání ve 
prospěch vesniček SOS a v  roce 1973 na-
stoupil ve výběru UEFA proti výběru obou 
Amerik.

Po ukončení hráčské kariéry se vrhl na tre-
nérskou. Začal se věnovat mládeži, krátce 
vedl i Duklu. Ale pozice hlavního trenéra 
mu nesvědčila, raději se přesunul do role 
asistenta. Od roku 1994  byl jako trenér 
brankářů asistentem Dušana Uhrina u čes-
ké reprezentace a už o  dva roky později 
se tak mohl radovat z nečekaného stříbra 
z mistrovství Evropy.  Poté se věnoval bran-
kářským talentům v  pražské Spartě jako 
asistent Ivana Haška.

Ivo Viktor, muž s  číslem jedna na dresu, 
byl vždycky značkou vysoké kvality. Sice na 
brankáře menšího vzrůstu, měřil pouhých 
180 cm, ale branka ho byla vždy plná. Stál 
vždy pevně nohama na zemi a svůj výkon 
viděl vždy spíše kriticky. Stal se legendou 
světového formátu, jen doplatil na to, že 
chytal v  době socialismu a nemohl využít 
nabídky ze Západu. Teoreticky mohl, ale to 
by musel spíš uprchnout než přestoupit. A 
tím by se za ním navždy zavřela možnost 
reprezentovat Československo.




