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„Trénujeme ve větších skupinách 
přihrávky, případně střelbu. 
Ale nic, kde bychom se dostali 
do kontaktu se spoluhráčem, “ 
říká záložník Augsburgu.

 JAN MORÁVEK

Xavi 
Hernández

„Vařím si 
sám!“

  Legenda na zkušené v Kataru  
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Vážení čtenáři!

V „době koronavirové“ je vzácným úkazem, že 

v některých klubech fotbalisté trénují společně. 

V rubrice Můj týden vypráví Jan Morávek, v jakém 

režimu se na případné pokračování bundesligy 

připravuje se svými spoluhráči v Augsburgu. Hod-

ně napoví už titulek povídání se zkušeným českým 

středopolařem: „Z auta jdeme rovnou na hřiště!“ 

Samozřejmě v patřičných „zdravotních“ rozestu-

pech, v nichž trénují i přihrávky nebo střelbu… Bez 

týmu, jen v blízkosti svých českých asistentů, tráví 

v Razgradu osamoceně čas Pavel Vrba. Těšil se, že 

v době reprezentační přestávky bude v Česku po-

bývat se svou rodinou, ale místo toho v rozhovoru 

pro Gól hlásí z Bulharska: „Vařím si sám!“ I když, 

jak přiznává, spíš si ohřívá hotová jídla zakoupe-

ná v obchodě nebo v bufetu. To Martin Pospíšil se 

v sobotu věnoval grilování společně s manželkou 

a dcerkou na zahradě domku v Bialystoku. Také 

v Polsku mají fotbalisté individuální plány a čekají, 

kdy a zda vůbec se soutěž dohraje. „Se spoluhrá-

či jsem ve spojení jen přes WhatsApp,“ oznamuje 

tvořivý záložník, který by se rád ještě dočkal „život-

ního“ přestupu. Dlouhé roky působil mimo hranice 

Milan Máčala. Dokonce tak dlouho, že se s 245 zá-

pasy odkoučovanými na lavičkách národních týmů 

vyšplhal na prestižní čtvrtou příčku mezi všemi 

reprezentačními trenéry na světě! Víc se už dozvíte 

v původním rozhovoru pro tento Gól.

Příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.autokout.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„PŘIPRAVUJEME SE VE SKUPINKÁCH“
„Pochopitelně i u nás v Augsburgu máme vzhledem k mimořádné situaci zvláštní tré-

ninkový režim. Nejdřív se připravoval každý individuálně, od minulého týdne máme trénin-

ky ve větších skupinách. Začalo to na šesti hráčích, nyní se zvýšil počet o dva. Co vím, tak 

my a Wolfsburg jsme v tomto směru v Německu jediné kluby. Wolfsburg ale tvrdí, že ješ-

tě na hřišti není, jen v posilovně. Hráči tam dělají kondiční záležitosti, s balonem moc ne. 

My jsme normálně na hřišti. Přijedeme oblečení, nemusíme být vůbec v kabině. Vyjdeme 

z auta a jdeme rovnou na hřiště. 

„DO KONTAKTU SE NEDOSTANEME“
Po patnáctiminutové rozcvičce s kondičními trenéry se skupinka přesune na jiné hřiště. 

Tam jsou připravená cvičení na přihrávky, abychom mezi sebou dodržovali určitou vzdá-

lenost. Případně děláme střelbu, ale nic, kde by se člověk dostal do kontaktu se spolu-

hráčem. Režim je takový, že skupinky netrénují najednou, ale po sobě. Mezi jednotlivými 

fázemi je cirka mezera tři čtvrtě hodiny. Abychom se nepotkávali. Takhle to probíhalo 

od pondělí do pátku, o víkendu jsme měli volno. Od pondělí zase jedeme v režimu z minu-

lého týdne. Složení skupin je víceméně stejné, mění se většinou jen gólmani.

 V TÉTO SEZONĚ NASTOUPIL ČESKÝ STŘEDOPOLAŘ DO DESETI BUNDESLIGOVÝCH ZÁPASŮ. 

Fotbalový týden Jana Morávka

„Z auta jdeme 
rovnou na hřiště!“

Také on se kvůli pandemii koronaviru nějaký 
čas připravoval individuálně. Záložník Augsbur-
gu JAN MORÁVEK však od minulého týdne jako 
jeden z mála fotbalistů v Evropě zažívá trénink 
na hřišti s míčem. Bundesligový klub totiž najel 
na přípravu v menším počtu fotbalistů.

 V AUGSBURGU PATŘÍ JAN MORÁVEK MEZI VETERÁNY. V KLUBU PŮSOBÍ OD LEDNA 2012. 

  Slovan uspořádal sbírku
Fotbalisté prvoligového Liberce a další za-
městnanci severočeského klubu uspořádali 
sbírku na pomoc v boji s koronavirem. Vybra-
li mezi sebou celkem 700 tisíc korun, které 
předají Krajské nemocnici v Liberci na nákup 
plicních ventilací. „Nechceme stát stranou 
dění, kterým v současné době žije nejen naše 
republika. Potřebujeme dát možnost našim 
spojencům - lékařům, aby nám pomohli 
v boji o lidské životy, ať se pak my můžeme 
vrátit tam, kam patříme, tedy na fotbalové 
stadiony. A k tomu potřebují mimo jiné i špič-
kové přístroje. Rozhodli jsme se proto oslovit 
všechny lidi v klubu, aby svým dílem pomohli 
postavit protivníkovi potřebnou hráz,“ říká 
šéf Slovanu Zbyněk Štiller. 

  Sadílek věnoval 
půl milionu
Český reprezentant Michal Sadílek přispěje 
na boj s pandemií nového koronaviru půlmi-
lionem korun. Kapitán týmu do 21 let, jenž 
působí v nizozemském PSV Eindhoven, vě-
nuje částku nemocnici v Uherském Hradišti 
a městu Uničov, které patří do uzavřené 
oblasti v Olomouckém kraji. „Sedím sám 
‚doma‘ v Eindhovenu, 1000 kilometrů od své-
ho skutečného domova. Zavedená opatření 
samozřejmě respektuji, ale člověka to bolí 
o to víc, že v těchto těžkých časech nemů-
že být s rodinou. Situace tady i v Česku je 
vážná a já už nemůžu jen nečinně přihlížet. 
Rád bych finančně podpořil jakoukoliv stát-
ní nebo soukromou instituci, sdružení nebo 
i jednotlivé doktory a sestřičky, kteří musí 
v těchto dnech pracovat na nás všechny, aby 
byl svět zase v pořádku,“ říká dvacetiletý 
obránce či záložník.

  Využitý 
stadion Slovácka
Na Stadionu Miroslava Valenty, který je do-
movem prvoligových fotbalistů Slovácka, 
se sice sportovní život zastavil, ale naplno 
jede tamní prádelna a plné jsou i sklady. 
Místo se proměnilo v jedno z logistických 
center skupiny Dobrovolně proti koronaviru 
(DPK) v Uherském Hradišti. Prostory klu-
bu se staly důležitou součástí organizace, 
právě sem dobrovolníci vozí látky na výrobu 
roušek, pandemií vynuceného hitu těchto 
dní. „U nás se látky vyperou, skladují a pak 
se vozí do okolí dobrovolníkům, kteří roušky 
šijí. Jsme takové logistické centrum celé 
operace a jsme moc rádi, že jsme tímto mohli 
přispět k boji proti koronaviru,“ říká tiskový 
mluvčí 1.FC Slovácko Marek Jurák a dodá-
vá: „Poskytnutí zázemí je jen kapka v moři. 
Bez všech dobrovolníků bychom se neměli 
k čemu připojit.“

  Škriniar 
sesadil Hamšíka
Nejlepším slovenským fotbalistou roku 
2019 byl vyhlášen obránce Milan Škriniar 
z Interu Milán. Ukončil tak šestileté kralo-
vání záložníka Marka Hamšíka, který skon-
čil třetí za brankářem Martinem Dúbravkou. 
Pětadvacetiletý bek předčil v hlasování 
trenérů a zástupců médií gólmana New-
castlu o 35 bodů. Středopolař čínského 
klubu Ta-lien I-fang Hamšík, který anketu 
vyhrál celkem osmkrát, ztratil dalších 17 
bodů. Trenérem roku byl zvolen Ján Kozák 
mladší ze Slovanu Bratislava. Pořadatelé 
ankety stejně jako v Česku zrušili tradiční 
galavečer, trofeje předají na nejbližším re-
prezentačním srazu.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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KALENDÁRIUM

 MAREK KINCL 

jsem potkal, měli roušku kromě mě jen dva lidi. A to byli ještě cizinci. Němci to, vypadá, 

příliš neřeší, jejich pověstná disciplína mi k tomu nesedí. V Česku se opatření dodržují 

mnohem víc, co mám informace. Přivítal jsem ale, že první, kdo v Německu zavedl přísná 

opatření, bylo právě Bavorsko.

„NOVÝ KOUČ NÁM DODÁ IMPULS“
Jaro nám s Augsburgem nevycházelo podle představ, ztráceli jsme body. Nakonec ve-

dení sáhlo zkraje března k odvolání trenéra. Konkrétně já jsem ani nenastupoval, bylo to 

nepříjemné. Nehráli jsme dobře. Asi to dopadlo, jak dopadnout mělo. Management bouch-

nul do stolu, že takhle dál to nejde, že má obavu, abychom nesestoupili. A že tým potřebuje 

změnu. Ta přišla s novým koučem. Je tady třetí týden, ale neměli jsme možnost ho poznat. 

Asi víme, jaký je, ale žádný zápas pod ním jsme ještě neabsolvovali. Věřím, že nám dodá 

impuls, kvalitu v kádru máme. Situace v tabulce není růžová, ale není zase kritická.“ 

„SNAD SE BUNDESLIGA DOHRAJE“
Německý fotbalový svaz i kluby vnímají, jak je situace vážná. Ano evropský fotbal si ne-

může dovolit říct, že sezona skončila. Finanční ztráty by byly obrovské pro všechna muž-

stva, u některých by byla ohrožena jejich existence. Dostali jsme informace, že se bude 

dělat maximum, aby se bundesliga dohrála do konce. Tím, že se přesunulo mistrovství Ev-

ropy na příští rok, se vytvořil časový prostor. Také v Německu probíhá v klubech snižování 

platů. Měli jsme sezení s vedením, řeklo nám určité věci. Je to ve fázi, kdy se záležitost řeší. 

Žádný nátlak na nás ale není vytvářený. Augsburg s financemi nakládal rozumně, nerozha-

zoval. Myslím, že v kritické finanční situaci není.

„ROUŠKY V NĚMECKU LIDI MOC NENOSÍ“
I v Německu se uzavřely školy, restaurace a nákupní centra. Působí na mě, že v Česku 

proběhlo všechno o pár dnů dřív. V Německu hrozbu zřejmě brali na lehčí váhu, rouš-

ky dodnes nenosí skoro nikdo. V sobotu jsem byl na rychlém nákupu, z deseti lidí, které 

JAN MORÁVEK * Narozen: 1. listopadu 1989 * Výška: 179 cm * Váha: 71 kg * Stav: ženatý, 
manželka Tereza * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Bohemians 1905 (1995-
2009), Schalke 04 (Německo, 2009-2010), 1. FC Kaiserslautern (Německo, 2010-2011), 
Schalke 04 (Německo, 2011-2012), FC Augsburg (Německo, 2012 - ?) * Bilance v němec-
ké lize: 145 zápasů/9 gólů * Reprezentace: 3 zápasy/žádný gól * Největší úspěchy: třetí 
místo na EURO hráčů do 21 let (Dánsko, 2011), třetí místo na EURO hráčů do 19 let (Česko, 
2008), postup do osmifinále MS hráčů do 20 let (Egypt, 2009)

 AUGSBURG PATŘÍ MEZI VZÁCNÉ VÝJIMKY, KDE PROBÍHÁ TRÉNINKOVÝ PROCES NA HŘIŠTI. 
 I JAN MORÁVEK ALE MUSÍ BĚHEM NĚJ DODRŽOVAT BEZPEČNÉ ODSTUPY OD SPOLUHRÁČŮ. 

STALO SE...

 SMLOUVU V AUGSBURGU MÁ JAN MORÁVEK 
 PODEPSANOU DO KONCE ČERVNA 2022. 

  Chramosta a Krob 
prodloužili
Jablonec prodloužil smlouvy s útočníkem 
Janem Chramostou a obráncem Janem Kro-
bem. Devětadvacetiletý Chramosta podepsal 
nový kontrakt do 30. června 2022, o tři roky 
starší Krob do konce června 2021.  Chramosta 
v 57 ligových utkáních za Jablonec vstřelil 13 
gólů a přidal čtyři asistence. Předtím působil 
v Mladé Boleslavi a krátce v Plzni. V nejvyšší 
soutěži celkem odehrál 249 zápasů s bilancí 65 
branek a 27 asistencí. Krob zamířil do Jablonce 
před touto sezonou z Teplic. V první lize za třetí 
tým tabulky odehrál 21 zápasů, dal dvě branky 
a další dvě připravil. Sparťanský odchovanec 
dohromady ve 219 duelech nejvyšší soutěže 
vstřelil devět gólů a přidal 45 asistencí. 

  Vízek se nakazil 
při mariáši
Bývalý reprezentační útočník Ladislav Vízek 
se nakazil koronavirem COVID-19. Olympijský 
vítěz z Moskvy 1980 a člen Klubu ligových ka-
nonýrů týdeníku GÓL byl původně přesvědčen, 
že nastydl na kole, když jel na návštěvu k Šmi-
cerovým. „Týden jsem byl doma a měl horečky, 
sem tam se příznaky podobaly koronaviru, ale 
nechtěl jsem si to přiznat. Pak mi zavolala 
epidemioložka, že nákaza byla zjištěna u kama-
ráda, se kterým jsem hrál mariáš. Odebrali mi 
vzorky a druhý den jsem se dozvěděl, že jsem 
taky pozitivní,“ líčí pětašedesátiletý internacio-
nál, jehož manželka měla rovněž pozitivní nález. 
Nyní se už cítí lépe, ale úplně fit ještě není. „Cpu 
do sebe vitamíny. Pro starší lidi to není žádná 
sranda, už do této ohrožené skupiny taky pat-
řím. Protože sportuji a každý den se hýbu, tak to 
u mě nemělo tak dramatický průběh. Zhubl jsem 
aspoň o devět kilo, což by se mi jinak asi sotva 
podařilo,“ říká s nadhledem.

Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

BŘEZEN
31. BŘEZNA

1894 Antonín Hojer 1920-1930 35/3

1967 Ĺubomír Luhový 1990-1993 2/0

DUBEN
1. DUBNA

1931 Ladislav Kačáni 1953-1962 20/3

1953 Pavol Biroš 1974-1977 9/0

2. DUBNA

1904 František Hochmann 1924-1931 7/0

1958 Zdeněk Válek 1981-1984 5/1

3. DUBNA

1947 Ladislav Kuna 1966-1974 47/9

1973 Marek Kincl 2000 2/0

4. DUBNA

1932 Ladislav Přáda 1953-1956 11/5

5. DUBNA

1984 Ondřej Kušnír 2010-2011 4/0

6. DUBNA

1952 Ivan Pekárik 1972-1974 8/1

1958 Vladimír Kinier 1984-1990 10/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbal stojí, 
kluby snižují platy

Světový fotbal, který je paralyzován pandemií 
koronaviru, dostává těžké K.O. Manažeři, kteří by 
za normální situace domlouvali svým klientům 
přestupy za lepším, nebo výhodnější podmínky 
ve stávajících klubech, řeší úplně jiné záležitos-
ti. Kluby po celé planetě totiž tlačí na hráče kvůli 
snížení platů (některé už k tomuto kroku přistou-
pily), jiné dokonce hrozí fotbalistům výpověďmi...

„Co se týká snižování platů, jde o realitu, kterou aktuální stav 

do fotbalového světa přináší. Některé kluby již k tomuto přistoupi-

ly, s možným prodlužováním doby přerušení soutěží budou prav-

děpodobně další přibývat,“ řekl ČTK Viktor Kolář, šéf společnosti 

Sport Invest.

Zásadní otázka zní: Kdy a jak se nastartuje ekonomika? V tomto 

existuje přímá úměrnost - čím déle bude fotbal stát, tím hlouběji 

krize ho zasáhne. 

V českém prostředí už k redukci platů po vzájemné dohodě 

s mužstvy přistoupily Mladá Boleslav, Jablonec a Zlín. V zahraničí 

se snižování mzdy rozjelo ve velkém. Mnohde i tvrdou formou. Na-

příklad švýcarský Sion oznámil hráčům, že jim snižuje plat o de-

set tisíc euro. Pokud nebudou souhlasit, vypoví jim smlouvy. 

V Itálii, kde je situace ohledně nákazy koronavirem nejvážněj-

ší, jdou ještě dál. Pokud se situace v průběhu nadcházejících čtyř 

měsíců významně nezmění, Juventus přestane hráče vyplácet 

úplně. Na druhou stranu, Itálie je proslulá silnými hráčskými 

odbory, které nebudou chtít až takový krizový scénář dopustit. To 

v Německu jdou poměrně citlivou cestou. Hráči, realizační týmy 

a vedení většiny bundesligových klubů, včetně gigantů Bayernu 

Mnichov a Borussie Dortmund, se vzdali dvaceti procent platu. 

Aby zachránili řadové zaměstnance od masového propuštění.

Pochopitelně stojí i přestupy. Zásadní bude, zda se soutěže do-

hrají nebo se jejich začátek přesune až do letního transferového 

okna. Ve druhém případě se to na přestupech zásadně podepíše. 

Nejvíce v top evropských soutěžích - Premier League, bundesli-

ze, La Lize, francouzské lize a Serii A - kde poslední dobu nebyly 

výjimkou ani více jak miliardové transfery. Citelně dopadne stav 

i na tuzemský trh.

Situace zatím nemá řešení. Čeká se, jak rychle se Evropa 

z pandemie dokáže zotavit. Nejen pro fotbal je zásadní, aby co nej-

rychleji...  

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Podpůrný fond 
v bundeslize

Fotbalové ligy v Německu byly stejně jako 
ve zbytku Evropy přerušeny a podle poslední-
ho návrhu vedení by se mělo začít hrát nejdříve 
v květnu. To by pro řadu menších klubů mohlo 
mít neblahé následky kvůli výpadku příjmů. 
Čtveřice německých účastníků Ligy mistrů 
se proto rozhodla vzdát svých podílů na vysí-
lacích právech (zhruba 12,5 milionu eur) a při-
dala navrch dalších 7,5 milionu eur z vlastního. 
O rozdělování peněz z fondu bude rozhodovat 
vedení první a druhé bundesligy (DFL). „Moc 
našim zástupcům v Lize mistrů děkujeme. Je 
vidět, že když v první a druhé bundeslize mlu-
víme o pomoci a solidaritě, nejde jen o prázdné 
řeči,“ konstatuje mluvčí výkonného výboru 
DFL Christian Seifert. 

 BAYERN A DALŠÍ NĚMEČTÍ 
 ÚČASTNÍCI LIGY MISTRŮ VĚNUJÍ 
 PENÍZE Z VYSÍLACÍCH PRÁV 
 OHROŽENÝM KLUBŮM. 

 FOTBALISTÉ JABLONCE SE JAKO PRVNÍ V ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI 
 DOMLUVILI S VEDENÍM KLUBU NA DOČASNÉM SNÍŽENÍ PLATŮ. 

 V MLADÉ BOLESLAVI BUDOU HRÁČI V PŘÍŠTÍCH ŠESTI MĚSÍCÍCH BRÁT PLATY SNÍŽENÉ O DVACET PROCENT. 

AKTUÁLNĚ

Německé kluby Borussia Dortmund, 
Bayern Mnichov, Lipsko a Bayer Leverku-
sen společně vytvořily fond s dvaceti mi-
liony eur (asi 550 milionů korun). Peníze 
mají pomoci celkům z první a druhé ligy 
v případě finančních problémů způsobe-
ných přerušením soutěží kvůli pandemii 
koronaviru.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Pandemie koronaviru COVID-19 způsobila, že fotbalové kluby 

v zahraničí i v Česku přistupují po dohodě s hráči z ekonomic-

kých důvodů ke snížení jejich platů.  

KRESBA TÝDNE

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/


Možná si připadá jako v době, kdy byl trenérem české reprezentace. I v Bul-
harsku kvůli pandemii koronaviru fotbalová liga stojí, kouč Ludogorce Raz-
grad PAVEL VRBA s asistenty Zdeňkem Bečkou a Martinem Ticháčkem roz-
dali hráčům individuální plány. V kontaktu je s nimi jen přes sociální sítě. 
V rozhovoru bývalý kouč Plzně popisuje situaci v klubu, ve městě, vyjadřuje 
se také k pozitivnímu testu majitele Ludogorce na koronavirus.

Pavel Vrba: 

„Kontakt 
s hráči mi 
strašně 
chybí!“

Pavel Vrba: 

„Kontakt 
s hráči mi 
strašně 
chybí!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Když jste se dozvěděl, že majitel Ludogorce má pozitivní 

test na koronavirus, hrklo ve vás?

„Pochopitelně, že zpráva nebyla vůbec příjemná. Jsem moc 

rád, že je v pořádku. Když jsem si ale na některých českých ser-

verech přečetl, že jsme v karanténě, že majitel byl s námi v Miláně 

na utkání Evropské ligy, kde se nakazil, a že máme za sebou třetí 

testování... Byl jsem překvapený, informace nebyly úplně přesné.“

 Jaké byly správné?

„Chci jen říct, že majitel pozitivní test měl, v Miláně s námi 

na Evropské lize ovšem nebyl. Po příletu z Itálie jsme byli testo-

vaní, odjeli jsme na deset dnů na soustředění. Touto formou chtěl 

klub zajistit klid, abychom se nikde nepohybovali. Měli jsme hotel 

a areál jen pro sebe, trénovali jsme na hřišti. Během soustředění 

jsme absolvovali druhý test, všechny výsledky byly negativní.“

 V jakém režimu je momentálně klub nastavený?

„Soutěže v Evropě se zastavily, jsme tedy ve shodné situaci jako 

kluby v Česku. Hráči trénují individuálně, dostali plány na několik 

dnů. Čekáme na rozhodnutí místních institucí, co nám povolí nebo 

nepovolí. Tento týden se ještě ke společnému tréninku vrátit ne-

můžeme. Uvidíme.“

 Bylo složité vypracovat individuální plán? Nejedná se 

o klasickou přípravu...

„Plán vznikl po konzultaci s kondičním trenérem Ludogorce. 

Kluci vědí, co mají dělat. Tohle asi funguje všude stejně. Tedy všu-

de. Nejsme asi jako Bayern, aby si hráči pustili televizi a sledovali 

trenéra, který jim předcvičuje. Máme ale sporttestery a podobné 

 BULHARSKÝ LUDOGOREC PŘEVZAL PAVEL VRBA V LEDNU A MOMENTÁLNĚ 
 S NÍM VEDE LIGOVOU TABULKU O DEVĚT BODŮ PŘED NEJBLIŽŠÍMI PRONÁSLEDOVATELI. 

 ZKUŠENÝ KOUČ PO PŘERUŠENÍ BULHARSKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE KVŮLI KORONAVIRU ZŮSTAL V RAZGRADU 
 BEZ RODINY, SPOLEČNOST MU TAM DĚLAJÍ ASISTENTI A KRAJANI ZDENĚK BEČKA S MARTINEM TICHÁČKEM. 

„Jsem tu sám. 
Teď jsme měli být 

v Česku u rodin …“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 PAVEL VRBA JAKO LODIVOD ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU PŘED PREMIÉROVÝM DUELEM SKUPINY D NA EURO 2016 
 PROTI ŠPANĚLSKU, KTERÝ JEHO SVĚŘENCI SMOLNĚ PROHRÁLI 0:1 GÓLEM PIQUÉHO TŘI MINUTY PŘED KONCEM… 

věci, které jsou i v Česku normální. Přes satelit mi chodí data hrá-

čů z tréninku, jsou tedy pod kontrolou. Nejde o přípravu, spíš o ta-

kový udržovací režim.“

 Aby byl tým připravený, kdyby se začalo hrát?

„Přesně tak. I když po třech dnech společného tréninku hrát 

soutěž stejně nelze, jak si možná někteří myslí. Museli bychom 

minimálně ještě čtrnáct dnů trénovat pohromadě. Ale chceme 

být připraveni na moment, kdy nám povolí připravovat se alespoň 

v menších skupinách, ve dvojících, ve trojicích. Hned bychom za-

řadili míče a herní věci. Tři týdny jen běhat a posilovat není úplně 

optimální.“

 Věříte, že se tak stane brzy?

„Jsem optimista, neboť mi hřiště a kontakt s hráči strašně moc 

chybí. Ale na rozdíl od jiných lidí nedokážu posoudit, co se bude dít. 

Raději toto nechávám na odbornících.“

 Panují v Bulharsku podobná opatření jak v Česku?

„Jsou zavřené školy, nákupní centra, restaurace. Otevřené jsou 

jenom potraviny, drogerie a lékárny. Ale omezení není tak drastic-

ké, v Bulharsku se může chodit bez roušek. Nikdo nehlídá, jestli 

jdete domů nebo si vyjdete s rodinou. Ale samozřejmě, lidí venku 

se pohybuje minimum.“

 Vy roušku nosíte?

„Mám jí. Pokud jdu ven na procházku, do parku, kde nikoho ne-

potkám, roušku nenosím. Když jdu nakoupit, nasadím si ji. Jinak 

trávím většinu času na bytě, nechci nic zbytečně pokoušet.“

 Jste v Razgradu s manželkou?

„Jsem tu sám. Jako asistenti Zdeněk s Martinem. Teď jsme 

měli být v Česku u rodin, měla být reprezentační přestávka. Bo-

hužel pauza není, hranice jsou zavřené, letadla nelétají. Je to pro 

nás celé hodně složité.“

 Bydlíte s asistenty společně?

„Každý máme svůj apartmán, víceméně jsme ale spolu od rána 

do večera. Kluci chodí běhat, dávají se do kupy kondičně. Já mám 

bolavá kolena, tak chodím na procházky. Když byl normální režim, 

chodili jsme na večeře. Co se ale týká servisu, nemáme si na co stě-

žovat. Máme ho nadstandardní, splňuje ambice a podmínky klubu.“

 CENU PRO TRENÉRA ROKU UKOŘISTIL PAVEL VRBA CELKEM OSMKRÁT A JE REKORDMANEM TÉTO TRADIČNÍ ANKETY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Situace je těžká, samozřejmě. Je možná rozdíl, když sníží platy 

Bayern nebo některý z malých klubů. V Česku, kromě čtyř klubů, 

zase hráči nemají platy takové, že by se mohlo říct: ustřihneme 

vám čtyřicet procent. Všichni by nejraději hráli, protože ve větši-

ně mužstev je finanční ohodnocení postavené na prémiích. Pokud 

vyhráváte, můžete si například vydělat dalších dvě stě procent ze 

základního platu, který nemusí být až tak vysoký. Pokud se ne-

hraje, nespokojení jsou především tedy hráči. Ale znovu opakuji: 

nedokážu posoudit situaci klubů. Chápu je, chtějí fungovat dál. 

Rozhodnutí, jak se zachovají, je jen na nich. Cesta mírného snížení 

platů, aby klub dál fungoval je lepší, než kdyby se dostal do situa-

ce, která by pro něj byla neřešitelná.“

 Razgrad jste, kromě dvou duelů s Interem Milán v Evrop-

ské lize, vedl ve čtyřech zápasech bulharské nejvyšší soutěže. 

Jaký dojem na vás udělala?

„Celky jako Levski, CSKA Sofia, Plodiv nebo Černomorec 

jsou na úrovni ligových mužstev v Česku z horní části tabulky. 

Pak jsou tu týmy, které by u nás hrály o záchranu. Ale soutěž 

ROZHOVORROZHOVOR

 PAVEL VRBA V ROZHOVORU S LEGENDÁRNÍM KOUČEM KARLEM BRÜCKNEREM, 
 KTERÝ U REPREZENTAČNÍHO TÝMU PŮSOBIL V ROLI KONZULTANTA. 

 Rozdělili jste si s asistenty vaření?

„Společné jsou jen nákupy, vaří si každý sám. Zatím jsme ne-

došli do fáze, že bychom mezi sebou udělali soutěž, kdo z nás je 

nejlepší kuchař.“

 Jste dobrý kuchař?

„Dobrý zase ne, ale něco si ukuchtím. Tedy spíš si něco ohřeju, 

v blízkém obchodě mají hotová jídla. Vedle je i bufetový stánek, kde 

si můžu vybrat ze sedmi jídel. Takže když je nejhůř, řeším to tímto 

způsobem.“

 Evropské kluby tlačí na hráče, aby přistoupili na snížení 

platů. Očekáváte něco takového i v Ludogorci?

„Nechci vůbec soudit. Situace je obecně na vedeních klubů. 

Některé si budou chtít ponechat více hráčů, pokud se budou hrát 

evropské poháry. Některé třeba kádr zredukují. Jiné sníží platy. 

Nevím, jak se jednotlivé kluby budou chovat, nechci předjímat, jak 

by měly situaci řešit.“

 Máte pro snižování platů pochopení?

 STRŮJCI PLZEŇSKÉHO ZÁZRAKU. PAVEL VRBA SPOLEČNĚ S MAJITELEM VIKTORIE TOMÁŠEM PACLÍKEM (VLEVO) 
 A GENERÁLNÍM ŘEDITELEM ADOLFEM ŠÁDKEM DOTÁHLI ZÁPADOČECHY K ZISKU TŘÍ LIGOVÝCH TITULŮ. 

Pavel Vrba
Narozen: 6. prosince 1963 * Hráčská kariéra: Spartak Přerov 
(1973-1979), Baník Ostrava (1979-1981), Železárny Prostějov 
(1981-1982), RH Cheb (1982-1984), Baník Ostrava (1984-1985), Ba-
ník Havířov (1985-1993), PS Přerov (1993-1994)
Trenérská kariéra: PS Přerov (1994-1996), Baník Ostrava (asis-
tent, 1996-2003), Baník Ostrava (hlavní kouč, 2003), Baník Ostra-
va (asistent, 2003-2004), Matador Púchov (2044-2006), MŠK Žili-
na (2006-2008), Viktoria Plzeň (2008-2013), česká reprezentace 
(2013-2016), Anži Machačkala (2016), Viktoria Plzeň (2017-2019), 
Ludogorec Razgrad (2019-?) * Největší úspěchy: postup do zá-
kladní skupiny Ligy mistrů (2011, 2013, 2018), postup na EURO 
2016, vítěz české ligy (2004, 2011, 2013, 2018), vítěz slovenské 
ligy (2007), osmifinále Evropské ligy (2013, 2018), Trenér roku ČR 
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), vítěz Českého po-
háru (2010), vítěz Českého superpoháru (2011), vítěz Slovenského 
superpoháru (2007)

„Po třech dnech 
společného tréninku 
hrát soutěž nelze.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 JAK DLOUHO SI BUDE MUSET JEŠTĚ PAVEL VRBA POČKAT, 
 NEŽ SE BUDE ZNOVU RADOVAT ZE VSTŘELENÉHO GÓLU? 

má svoji úroveň. Našimi největšími soupeři jsou Levski a CSKA. 

Jsem také mile překvapený, jak skvělou podporu máme od na-

šich fanoušků. Při třech zápasech doma včetně toho s Interem 

vytvořili výbornou atmosféru.“

 Je kádr Ludogorce kvalitnější, než jste čekal?

„Přiznám se, že jsem podobnou kvalitu očekával. Jde o muž-

stvo, které osmkrát po sobě vyhrálo bulharský titul. Liga je pro 

něj víceméně odrazem do evropských pohárů. Ludogorec je po-

stavený na reprezentantech Bulharska a zahraničních hráčích. 

Jeho kvalita na bulharskou ligu je mimořádná.“

 Dvě kola před koncem základní části vedete soutěž 

o devět bodů, navíc máte zápas k dobru. Pokud se liga dohraje, 

titul vám už těžko někdo vezme...

„V nadstavbě by nás čekalo ještě deset zápasů. Plus někte-

rá mužstva hrají Bulharský pohár. Nevím sám, jak časově by 

se to dalo zvládnout. Já jen pevně věřím, že se soutěž dohraje. 

Vzhledem k mimořádné situaci se možná budou měnit pravidla 

ligy, daná na jejím začátku. Někteří budou asi tvrdit, že liga je 

neregulérní, ale jiná možnost zřejmě nebude. Takto bude podle 

mě reagovat spousta zemí. Mimořádná událost přináší mimo-

řádná řešení.“ 

„Kvalita Ludogorce 
je na bulharskou ligu 

mimořádná.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Martin Pospíšil: 

„Po těžším 
tréninku jsem 
griloval!“

Mezi české krajánky, kteří uvízli kvůli pandemii koronaviru  
COVID-19 ve svých zahraničních klubech, kde čekají na opětov-
né obnovení ligových soutěží, patří i záložník MARTIN POSPÍ-
ŠIL. Osmadvacetiletý kreativní středopolař působí už třetí sezo-
nu u sousedů v Polsku, ale z Bialystoku to má domů, kam stejně 
v současné době nesmí, pořádně daleko… 

Martin Pospíšil: 

„Po těžším 
tréninku jsem 
griloval!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Proměněnou penaltou jste rozhodl poslední ligový zápas 

doma proti Wroclawi, kterou vede český kouč Vítězslav Lavička!

„Byl to vyrovnaný zápas, který se mohl výsledkově překlopit 

na jednu, nebo druhou stranu, nejspíš z nějaké standardní situ-

ace. Na podzim jsme nedali dvě penalty, takže od zimní přípravy 

jsem byl určený jako exekutor číslo jedna. Dočkal jsem se až proti 

Slasku, na penaltu jsem si věřil, kopu v Jagiellonii všechny stan-

dardky. Byl to můj první gól v sezoně, nikdy jsem nebyl bůhvíjaký 

střelec, spíš jsem šance spoluhráčům vždycky raději připravoval. 

Paradoxně jsem se trefil zrovna proti českým trenérům Wroclawi, 

které jsem asi moc nepotěšil. Ale po utkání jsme se s trenérem 

panem Lavičkou a jeho asistentem panem Svobodou v pohodě 

potkali, chvilku si popovídali a vzájemně i popřáli uspět v dalších 

zápasech. Jenže od té doby je Ekstraklasa jako skoro všechny ligy 

v Evropě přerušená.“

 Bialystok leží nedaleko hranic Polska s Běloruskem, 

kde naopak zahájili novou sezonu, protože hrají systémem ja-

ro-podzim…

„Nechápu, co tím sledují, zvlášť když jim liga teprve začínala! 

Jsou to blázni, máme to na běloruské hranice kolem padesáti kilo-

metrů a tady jsou opatření proti koronaviru prakticky stejně tvrdá 

jako u nás v Česku. Vycházet jen do obchodů s potravinami nebo 

 MARTIN POSPÍŠIL STŘÍLÍ Z PENALTY GÓL V DOMÁCÍM UTKÁNÍ S WROCLAWÍ, KTERÝM ZAŘÍDIL CENNÉ VÍTĚZSTVÍ 1:0.  PRVNÍ A ZATÍM JEDINOU BRANKU V SEZONĚ SE SPOLUHRÁČI NÁLEŽITĚ OSLAVIL. 

ROZHOVORROZHOVOR

„Se spoluhráči jsem 
ve spojení jen přes 

WhatsApp.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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do lékáren, chodit pouze ve dvou, hlavně zůstávat doma a s nikým 

se nesetkávat. Dostali jsme to nařízené i od vedení klubu, které 

nám i zakázalo odcestovat domů, protože při návratu bychom mu-

seli na dva týdny do karantény. S ostatními kluky jsem ve spojení 

jen prostřednictvím skupiny, kterou máme na WhatsAppu.“

 Tedy i s krajanem a parťákem Tomášem Přikrylem?

„Tomáš bydlí jako většina spoluhráčů v bytech na kraji města, 

kde jsme byli taky první dva roky. Nyní máme dům, který jsme 

dlouho sháněli, je u něj i zahrada, kam si s manželkou a dcerkou 

můžeme kdykoliv zajít. Jsme proto na tom podstatně líp než oni, 

kteří zůstávají zavřeni mezi čtyřmi stěnami. Tři čtvrtiny kádru 

tvoří cizinci, někteří jsou tady bez partnerek a rodin, což je pro ně 

hodně složité, hlavně pro dva Španěly. V sobotu se udělalo krás-

né počasí, tak jsem vytáhl gril a grilovali jsme steaky. To bych si 

v normální sezoně určitě nedal…“ 

 Jagiellonia se čtyři kola před koncem základní části 

Ekstraklasy dostala na osmou příčku, znamenající účast ve sku-

pině o titul a evropské poháry. Ambice vedení klubu ale sahaly 

podstatně výš, ne?

„Klub slaví sté výročí, tak si stanovil i ten nejsmělejší cíl - získat 

polský titul. Jenže po podzimu, kdy byly naše výkony a výsledky 

jako na houpačce, jsme se pomalu strachovali, abychom se udr-

želi v elitní osmičce… Povedla se nám série tří zápasů - remizo-

vali jsme doma s Poznaní, vyhráli ve Štětíně a porazili Wroclaw. 

Myslím si, že kdyby liga dál pokračovala, tak bychom ji ještě pro-

dloužili. Teď jsou ale důležitější věc než fotbal. Vysněný titul je le-

tos nereálný, protože Legia ostatním týmům odskočila. Na dru-

hou příčku Gliwic ztrácíme jen pět bodů a hodně dalších je ještě 

ve hře, takže o účast v evropských pohárech se můžeme poprat. 

Tím bychom taky tuhle sezonu zachránili. Pokud ovšem Ekstra-

klasa bude dál pokračovat, jestli se dohraje kompletně, nebo jen 

její základní část.“

 Jaké zprávy v tomto směru dostáváte?

„Jako všude je kolem toho spousta dohadů a spekulací. Jedi-

nou jistotou zůstává termín, do kdy je zatím polská liga přeru-

šená - do 26. dubna. Co bude dál, v tuto chvíli nikdo přesně neví. 

Vzhledem k tomu, že se odložilo červnové EURO, by se i při startu 

v květnu stihla, myslím, dohrát.“

 Připravujete se doma individuálně podle klubového tré-

ninkového plánu?

„První týden jsme podle toho každý z nás jeli, pak jsme dostali 

úplnou týdenní dovolenou. Nedaleko od našeho domu je docela 

 Z 26 DUELŮ POLSKÉ EKSTRAKLASY JICH MARTIN POSPÍŠIL ODEHRÁL 25. 
 CHYBĚL POUZE V JEDINÉM, KDY MĚL NUCENOU PŘESTÁVKU ZA ČTYŘI ŽLUTÉ KARTY. 

 V ČESKÉ LIZE NASTUPOVAL TVOŘIVÝ STŘEDOPOLAŘ V DRESECH OLOMOUCE, 
 PLZNĚ A JABLONCE. NEJVÍCE SE MU DAŘILO NA SEVERU ČECH, KDE NEJEN PŘIPRAVOVAL 
 ŠANCE SPOLUHRÁČŮM, ALE SÁM SI V 82 UTKÁNÍCH PŘIPSAL DVANÁCT GÓLOVÝCH TREF. 

ROZHOVORROZHOVOR

Martin Pospíšil
Narozen: 26. června 1991 * Výška: 178 cm * Váha: 73 kg * Stav: 
ženatý, manželka Alena, dcera Natali (2,5)
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Sigma Olomouc 
(2002-2011), Fotbal Třinec (2011), Sigma Olomouc (2012-2013), 
Viktoria Plzeň (2013), Sigma Olomouc (2014), FK Jablonec (2014-
2017), Jagiellonia Bialystok (Polsko, 2017-?))
Reprezentace: 3 zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: vítěz Po-
háru České pošty (2012), vítěz Superpoháru (2012)

„V Jagiellonii 
kopu všechny 
standardky.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V REPREZENTACI ODKOPAL MARTIN POSPÍŠIL TŘI ZÁPASY. 
 TEN POSLEDNÍ 17. LISTOPADU 2015 PŘI PORÁŽCE 1:3 V POLSKU.  KONTRAKT V BIALYSTOKU KONČÍ MARTINU POSPÍŠILOVI NA KONCI ČERVNA 2021. RÁD BY SE JEŠTĚ DOČKAL „ŽIVOTNÍHO“ PŘESTUPU. 

velký park, kam jsem si chodil zaběhat, ale jakmile se opatření 

o karanténě ještě zpřísnila, zůstávám doma nebo jsme na zahra-

dě. V sobotu jsem si dal těžší trénink, po kterém mě bolely všech-

ny svaly, tak jsem si na neděli nařídil volno, když jsem teď sám 

sobě trenérem… Strávil jsem ho s holkami - manželkou a dcerou, 

se kterou to ale velký moc odpočinek není, protože pořád chce 

něco dělat a potřebuje k tomu parťáka. No a od pondělí jsem za-

čal zase trénovat.“

 Na jak dlouho máte ještě smlouvu?

„Od léta ještě na jednu sezonu. Už v zimě byly od klubu kon-

krétní náznaky, abychom se bavili o prodloužení kontraktu. Od-

sunul jsem to až na léto, abychom to neřešili ve spěchu, a nyní 

to vůbec není aktuální téma. Jsem tady třetí rok a cítím, že bych 

se chtěl fotbalově posunout, udělat životní přestup, v devětadva-

ceti letech by na to byl nejvyšší čas. Nějaké nabídky jsem měl 

z Polska, ale i z jiných zemí, uvidíme, jak se všechno vyvine. Klu-

by kvůli pandemii přicházejí o velké peníze, škrtají v rozpočtech, 

protože se nehraje a jsou nulové příjmy. Určitě to poznamená 

i přestupový trh.“  

 A co návrat zpátky do Česka?

„Ještě bych se nechtěl domů vracet, s touhle variantou nepočí-

tám. Pokud budu zdravý, tak bych rád další tři-čtyři sezony odko-

pal v zahraničí.“ 

„Naštěstí můžeme být 
s manželkou a dcerkou 

na zahradě u domu.“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/


http://www.strompraha.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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Český trenér ve světové špičce!

Tak jako pro ligové hráče je další metou v kariéře obléknout reprezentační dres, 
tak i kluboví trenéři se netají tím, že je pro ně nejvyšší poctou usednout na lavičku 
národního týmu. Trvání tohoto prestižního angažmá je pochopitelně také odvis-
lé od dosažených výsledků či postupů. Statistici vedou žebříček koučů, kteří mají 
na kontě minimálně stovku mezistátních zápasů. V této vybrané společnosti má 
i český fotbal svého zástupce - MILANA MÁČALU, historicky posledního trenéra 
národního týmu Československa, který figuruje v absolutní světové špičce na li-
chotivé čtvrté příčce! Nasbíral totiž úctyhodných 245 utkání u šesti reprezentač-
ních výběrů (Československo, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, 
Omán a Bahrajn) a strávil při nich celkem 19 let a 186 dnů.

 MILAN MÁČALA SE S 245 ZÁPASY PROPRACOVAL AŽ NA ČTVRTOU 
 PŘÍČKU MEZI VŠEMI TRENÉRY REPREZENTAČNÍCH VÝBĚRŮ SVĚTA! 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Ve 245 zápasech si připsal 126 vítězství, 48 remíz a 71 porá-

žek při skóre 448:267, což dává úspěšnost 61,22 procenta. Bývalé 

ČESKOSLOVENSKO vedl od 28. srpna 1990 do 24. března 1993 

v 25 utkáních, zaznamenal 10 výher, 8 remíz a 7 porážek, skóre 

37:27, což je úspěšnost 56 procent. 

„Převzít československou reprezentaci, to pro mě byla pocta, 

na kterou jsem hrdý. Výsledky, kterých jsme dosáhli, nebyly, mys-

lím, špatné. V kvalifikační skupině jsme měli Španělsko, Francii, 

Island a Albánii. Na EURO 1992 do Švédska navíc tehdy postupoval 

jen její vítěz. Skončili jsme ve skupině druzí, což na účast na závě-

rečném turnaji nestačilo. I po letech nezapomenu na zápas v Paří-

ži s Francií. Už ve druhé minutě byl faul Anglomy na Kubíka na jas-

nou červenou kartu, pak nám anglický rozhodčí Courtney, který se 

loučil s kariérou, neuznal zcela regulérní branku. A nejsem si jistý, 

jestli v odvetném zápase v Bratislavě nepadl Papinův gól z ofsa-

jdu… Cítil jsem křivdu i ve Španělsku, kde švýcarský sudí Röthli-

sberger odpískal penaltu po zákroku Krištofíka, k němuž prokaza-

telně došlo metr před šestnáctkou. Boží ruka zasáhla, Francouzi 

sice postoupili na EURO, ale vypadli hned ve skupině a jeli domů.

Naopak největším zážitkem byl zápas se Španělskem na Stra-

hově, hnalo nás 30 tisíc povzbuzujících fanoušků, otočili jsme 

utkání a vyhráli nakonec 3:2. Dvě branky vstřelil Venca Daněk, 

pro kterého to byl životní zápas v nároďáku, a jednu Moravčík. 

K reprezentaci jsem nastupoval ve zlomové i divoké době, kterou 

žádný trenér předtím nezažil. Otevřely se hranice, po úspěchu 

na mistrovství světa 1990 v Itálii odešli další hráči do zahraničí, 

prakticky celý nároďák hrál v cizině. A ti, co zůstali doma, byli za-

hořklí, že se jim nepovedlo najít si angažmá venku. Ani lidi neměli 

o fotbal tehdy takový zájem. Když na Strahově hráli během jedno-

ho měsíce Angličané a mistři světa Němci, přišly na tyto špičkové 

evropské týmy tristní návštěvy šest a dvanáct tisícovek diváků…

ROZHOVORROZHOVOR

 NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ VEDL MILAN MÁČALA KROMĚ NÁRODNÍCH TÝMŮ KUVAJTU, 
 SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ, SAÚDSKÉ ARÁBIE, OMÁNU A BAHRAJNU TAKÉ KATARSKÝ KLUB AL AHLÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„SKONČIL JSEM PO REMÍZE NA KYPRU…“
Nemyslím si, že moje tříleté období u reprezentace bylo špat-

né, hráli jsme nerozhodně s Angličany i s Němci. Nikdy jsme ne-

prohráli se slabším týmem, ať už šlo o Island či Albánii. Skončil 

jsem po remíze na Kypru, necítil jsem už někde uvnitř, že může-

me kvalifikaci o MS 1994 v Americe zdárně dohrát, protože duch 

se z reprezentace nějak vytratil. Proto jsem řekl předsedovi 

svazu Františku Chvalovskému, že seženu trenéra, který by měl 

vést mužstvo po mně, protože pokud je alespoň jedno procen-

to šance, ať to zkusí. Zavolal jsem Václavu Ježkovi, zajel za ním. 

Seděli jsme nahoře v hotelu Coubertin na Strahově. Chtěl, abych 

kvalifikaci dokončil. Chvalovský nevěřil, že by to vzal, natož že by 

se povedlo hrát o postup do konce. Ježek remizoval doma i ven-

ku s Walesem, v Košicích porazil 5:2 silné Rumunsko, ale bo-

hužel jen remizoval 0:0 v posledním utkání v Belgii. Kdybychom 

v Bruselu vyhráli, slavili bychom místo domácích Belgičanů po-

stup na světový šampionát…

Těžko jsem rozdýchával, že jsme z těch dvou kvalifikací nepo-

stoupili. Čte se to dodneška těžko, že jsem nesplnil naděje… Když 

k tomu cokoli řeknu a budu čímkoli argumentovat, budou to lidi 

brát jako výmluvu. Přitom vyhrát na Islandu nebo v Albánii neby-

lo už tehdy jednoduché, protože spousta mančaftů tam prohrála. 

Třeba zrovna Španělsko... Mluví ale fakta. Dodneška přemítám 

nad okolnostmi, nad tím, kde se staly chyby, kdo měl, a naopak 

třeba neměl hrát. Nejeli jsme na špatné vlně, vždyť Španělsko 

skončilo až za námi třetí a po porážce s námi vyhodili trenéra Lui-

se Suáreze.“

A jak vypadá bilance Milana Máčaly u národních týmů pěti 

arabských zemí? KUVAJT (4. května 1995-12. listopadu 1997 a 14. 

dubna 1998-15. února 1999, 70 zápasů, 34 výher, 14 remíz, 22 pro-

her, 139:74, 58,57 %). SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (13. prosince 

1997-17. prosince 1997, Konfederační pohár FIFA v Rijádu, 3 zápa-

sy, jedna výhra, žádná remíza, dvě prohry, 2:8, 33 %). SAÚDSKÁ 

ARÁBIE (18. června 1999-14. října 2000, 27 zápasů, 11 výher, 6 re-

míz, 10 proher, 34:35, 51,85 %). OMÁN (27. března 2001-25. května 

2001, 18. ledna 2003-24. prosince 2004 a 16. srpna 2006-30. ledna 

2007, 62 zápasů, 40 výher, 10 remíz a 12 proher, 143:50, 72,58 %). 

BAHRAJN (27. června 2007-3. března 2010, 58 zápasů, 30 výher, 

10 remíz, 18 proher, 93:73, 60,34 %).

PREMIANTEM SVĚTOBĚŽNÍK „BORA“
Před českým koučem je trojlístek jeho kolegů, kteří se pře-

houpli přes 250 mezistátní utkání. Trenérský světoběžník Velibor 

„Bora“ Milutinovič za dlouhých 26 let, kdy postupně vedl reprezen-

tace Mexika (1983-1997), Kostariky (1990), USA (1991-1995), Nigé-

rie (1997-1998), Číny (2000-2002), Hondurasu (2003-2004), Ja-

majky (2007) a Iráku (2009), nasbíral rekordních 286 duelů a patří 

mu první příčka v historickém žebříčku. Druhý Claude Le Roy má 

reprezentační kariéru ještě delší. Od roku 1985 až do současnos-

ti vedl celkem deset národních týmů, Kamerun a Kongo dvakrát, 

a má na kontě 266 zápasů. Pomyslný bronz patří trenérovi brazil-

ských mistrů světa z roku 1994 Carlosi Albertu Parreirovi s 251 

utkáními. Svoje krajany „kanárky“ vedl ve třech obdobích, dvakrát 

byl na lavičce Saúdské Arábie a Jihoafrické republiky. Na Mila-

na Máčalu se mohou dotáhnout dva další trenérsky stále aktivní 

dvoustovkaři - Hernán Dario Gomez (240), který ale na podzim 

skončil na lavičce Ekvádoru, a Lars Lagerbäck (229). Ten naopak 

stále působí u reprezentace Norska, se kterou ho čeká odložené 

play off baráže o postup na EURO 2020. A pokud by ve dvou utká-

ních jeho svěřenci uspěli, stali by se prvním soupeřem českého 

národního týmu v červnu 2021 ve skupině mistrovství Evropy!

TRVALKÁM VÉVODÍ TABÁREZ
Přes 200 mezistátních „zářezů“ mají ještě dva koučové, kte-

rým mohou stále přibývat další zápasy - Carlos Quieroz (205) 

a Óscar Tabárez (202), který všechny nasbíral u týmu Uruguaye, 

což z něj dělá historického rekordmana. Druhý Joachim Löw, 

který od roku 2006 vede německou reprezentaci, je zatím na 179 

utkáních. Nechal již za sebou další legendární trenérské trvalky, 

svého krajana Seppa Herbergera (167 utkání v lavičce Německa 

v letech 1936-1964), Mortena Olsena (166, Dánsko, 2000-2015) 

i tvůrce meziválečného rakouského wunder-teamu Huga Meisla 

(155, Rakousko, 1912-1937). 

 V ZAČÁTCÍCH SVÉ TRENÉRSKÉ KARIÉRY 
 VEDL MILAN MÁČALA TAKÉ RADIMA NEČASE. 

 PRVNÍ MÍSTO V POČTU UTKÁNÍ ODKOUČOVANÝCH NA REPREZENTAČNÍCH 
 LAVIČKÁCH SI PRO SEBE ZABRAL VELIBOR „BORA“ MILUTINOVIČ S 286 DUELY. 

 TRENÉR ČESKOSLOVENSKÉ REPREZENTACE MILAN MÁČALA A JEHO ASISTENT MILAN LEŠICKÝ 
 SE DVĚMA TEHDEJŠÍMI SVĚŘENCI. VLEVO JE PAVEL HAPAL, NYNÍ KOUČ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU, 
 VPRAVO PAK BRANKÁŘ PETR KOUBA, V SOUČASNOSTI ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU FAČR A PŘEDSEDA MORAVSKOSLEZSKÉHO KFS.

ROZHOVORROZHOVOR

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/


Xavi Hernández

Legenda
na zkušené
v Kataru

Někdejší klíčový záložník Barcelony XAVI HERNÁNDEZ (40) pro-
žil jednu z nejúspěšnějších fotbalových kariér, kterou téměř celou 
strávil v dresu katalánského giganta. Její závěr si zpestřil angaž-
má v katarském Al-Saddu, kde v současnosti nabírá první trenér-
ské zkušenosti a doufá, že se v blízké budoucnosti do svého milo-
vaného klubu v roli kouče vrátí.

Xavi Hernández

Legenda
na zkušené
v Kataru
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Ačkoliv po trávnících pobíhala v minulosti dávné i nedávné celá 

řada borců, které můžeme směle označit za legendy fotbalových 

pažitů, jen málokterý z nich svou hrou tak zásadně ovlivňoval 

na klubové i mezinárodní úrovni výkony týmů, které se staly maši-

nami na výhry a sbírání trofejí, jako se to v uplynulé dekádě dařilo 

dirigentu Xavimu s jeho barcelonským orchestrem a španělským 

národním týmem. Ačkoliv na první pohled nevypadal úplně jako 

fotbalista - malý a ne úplně nejštíhlejší - přesto byl zřejmě nejdů-

ležitějším členem základní sestavy dvou mančaftů, které v nedáv-

né minulosti nejvíce ovlivnily fotbal a vyhrály vše, co se dalo. Po-

čínaje rokem 2005 se Xavi v následujícím desetiletí radoval mimo 

jiné ze sedmi ligových titulů ve Španělsku, čtyř triumfů v Lize 

mistrů, dvou vítězství na klubovém mistrovství světa, z triumfu 

na světovém šampionátu a dvou titulů na mistrovství Evropy…

LÁKÁNÍ UNITED ODOLAL
Říká se, že záloha je srdce každého týmu, a Xavi byl svou herní 

inteligencí, skvělou poziční hrou, klidem na míči, schopností dikto-

vat tempo hry a klíčovými přihrávkami pro Barcelonu i španělskou 

reprezentaci tím, kdo řídil jeho tlukot. Produkt slavné barcelon-

ské líhně talentů La Masie, kam přišel jako jedenáctiletý mladík, 

nakonec odehrál za katalánský velkoklub rekordních 767 duelů 

a pomohl mu získat 25 cenných trofejí. „Měl jsem to štěstí, že jsem 

vyrůstal podle barcelonských zásad, což mě naučilo vážit si toho, 

že jsem součástí týmu. Dnes jsem tu pro tebe, zítra ty pro mě. To 

jsou kvality zásadní i pro život obecně,“ vzpomíná na své začátky 

v La Masii barcelonská legenda. Vše ale mohlo být jinak, nadějné-

ho středopolaře lákal do svých řad Manchester United, ovšem Xavi 

vábení z britských ostrovů odolal a zbytek už je historie… 

SKAUTI JEJ ODHADLI
Z barcelonské akademie se Xavi v sedmnácti probojoval do bar-

celonského B-týmu, o rok později už válel za „áčko“ pod vedením 

zkušeného trenéra Louise van Gaala a radoval se ze zisku svého 

premiérového španělského titulu. Nizozemský lodivod jej však 

využíval primárně jako defenzivního záložníka, tedy klasického 

„zametače“ hrajícího těsně nad obrannou čtyřkou, což není po-

zice, která by Xavimu úplně vyhovovala. Podstupování fyzických 

soubojů a odebírání míče soupeřům, to nikdy nebyla nejsilnější 

stránka rodáka z třetího největšího katalánského města Terrassy. 

Nedávno spatřila světlo světa zpráva od trenérů z La Masie, kte-

rou o Xavim vypracovali, když mu bylo čtrnáct let, a přesně odhad-

li, v kterých herních činnostech bude vynikat a díky kterým bude 

v budoucnu převyšovat konkurenty. Rychlost? Průměrná. Síla? 

Průměrná. Agresivita? Průměrná. Pro jeho neobyčejně technický 

styl se tato kategorie někdy špatně hodnotí. Kontrola balonu? Ex-

celentní. Nedostatky v rychlosti nahrazuje skvělou kontrolou míče. 

Výběr místa? Excelentní. Jeho nejsilnější zbraň. Vždy je tam, kde 

má být a neustále se spoluhráčům nabízí. Driblink? Dobrý. Jeho 

technická úroveň je působivá. Skvěle si pokrývá balon a téměř ni-

kdy jej neztrácí. Přihrávky: Velmi dobré. Nutné zlepšit přihrávky 

levou nohou, nicméně jedná se o velmi silnou stránku jeho hry. 

 SE ZÁLOŽNÍKEM ANDRÉSEM INIESTOU VÁLEL XAVI UŽ V LA MASIE A SPOLEČNĚ SE STALI 
 OPORAMI BARCELONY, KTERÉ POMOHLI MIMO JINÉ KE ČTYŘEM TRIUMFŮM V LM. 

 KLÍČOVÝ MUŽ ŠPANĚLSKÉ REPREZENTACE, KTERÁ DRTILA KONKURENCI NA EVROPSKÝCH I SVĚTOVÝCH ŠAMPIONÁTECH. 
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Z ČISTIČE TVŮRCEM HRY
Zatímco Van Gaal zprávu mládežnických koučů z barcelonské 

akademie zcela jistě nečetl a viděl v Xavim defenzivního záložní-

ka, jeho krajan Frank Rijkaard, který se v katalánském klubu ujal 

otěží v červnu 2003, posunul Xaviho ve středové řadě o poznání 

výš a nenápadný záložník mohl začít naplno ukazovat své kvali-

ty. V sezoně 2003/04 se Xavi poprvé pořádně zapsal do historie 

El Clásica. Real Madrid v tu dobu pohodlně vedl La Ligu a do boje 

s Katalánci nasadil všechny své hvězdy - Zidaneho, Figa, Beckha-

ma, Ronalda, Roberta Carlose či Raula. Barcelona však dokázala 

rivala zdolat 2:1 a právě Xavi vstřelil po narážečce s Ronaldinhem 

vítěznou trefu. Na úhlavní rivaly se mu v kariéře dařilo, má s nimi 

celkově pozitivní bilanci (17 výher, 12 remíz, 13 porážek). V 38 vy-

hecovaných bitvách s „Bílým baletem“ vstřelil 5 gólů a dalších 10 

jich připravil. A jako rozený Katalánec šel do duelů s Realem na-

plno a dokázal v nich pořádně přitvrdit, vždyť v nich nasbíral devět 

žlutých karet a jedno ze svých dvou kariérních vyloučení…

FINÁLOVÝ REKORDMAN
Ačkoliv se pod vedením Franka Rijkaarda výrazně zlepšil, pra-

vý zlom v jeho kariéře nastal po příchodu Pepa Guardioly v červnu 

2008. Jeho někdejší spoluhráč, který pro něj kdysi byl konkuren-

tem v boji o místo v základní sestavě, udělal z Xaviho definitivně 

hráče světové extratřídy. Nutno však podotknout, že už v době 

jeho příchodu reputace Xaviho přesahovala Pyrenejský polo-

ostrov - krátce předtím na letním EURO 2008 v Rakousku a Švý-

carsku byl Xavi jedním z hlavních strůjců španělského triumfu, 

kterým „La Roja“ ukončili 44 leté čekání na zisk trofeje. Tahoun 

Barcelony ve finále připravil rozhodující gól Fernandu Torresovi, 

díky jehož trefě Španělé zdolali Německo 1:0, a svými výkony si 

vysloužil ocenění pro Hráče turnaje. Španělsko v té době pod tak-

tovkou Luise Aragonése a následně Vicente del Bosqueho válco-

valo konkurenty, od února 2007 do června 2009 neprohrálo v re-

kordních 35 duelech v řadě a postupně ovládlo ME 2008, MS 2010 

a ME 2012. A na všech úspěších měl velkou zásluhu právě Xavi, 

jenž je se 133 starty v historických tabulkách třetím nejčastějším 

španělským reprezentantem za Ikerem Casillasem a Sergio Ra-

mosem. Ve vítězném finále ME 2012 proti Itálii připravil skvělými 

kolmicemi góly pro Jordi Albu a Fernanda Torrese a stal se prv-

ním hráčem, který zaznamenal ve dvou finálových duelech evrop-

ských šampionátů po sobě asistenci.

POCHVALA OD FERGUSONA
„Každý rok se mě lidé ptají, koho bych si vzal z Barcelony, aby 

nám pomohl vyhrávat. Pokaždé říkám, že Xaviho. To, jak kontro-

luje hru a rozděluje přihrávky, z něj dělá jejich nejlepšího hráče,“ 

prohlašoval o spoluhráči z národního týmu brankář madridského 

Realu Iker Casillas. Právě on - po Xaviho zřejmě nejlepším výko-

nu kariéry - lovil v El Clásiku v květnu 2009 ze sítě při šokující po-

rážce 2:6 na vlastním stadionu šest branek a čtyři z nich pro své 

barcelonské spoluhráče připravil právě Xavi. O pár týdnů později 

ve finále Ligy mistrů Xavi přihrál Messimu na gól, kterým Argen-

tinec pečetil vítězství Barcelony nad Manchesterem United 2:0. 

Katalánský mančaft triumfem v Champions League zkompletoval 

cenné treble a stejného soupeře zdolal ve finále Ligy mistrů ješ-

tě o dva roky později, kdy pro změnu triumfoval 3:1. Také v tomto 

finále Xavi exceloval - připravil úvodní gól utkání pro Pedra, asis-

Xavi Hernández 
Narozen: 25. ledna 1980, Terrassa * Výška: 170 cm * Pozice: zá-
ložník * Klub: Al Sadd (trenér) * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly, 
asistence): 1997-1999 Barcelona B 61 / 3, 1998-2015 Barcelona 
767 / 85 / 184, 2015-2019 Al Sadd 115 / 25 / 28; národní tým 2000-
2014 Španělsko 133 / 13 / 24 XAVIHO MANŽELKA NURIA I DCERA ASIA PŘI REGISTRACI, KTERÁ Z NICH UDĚLALA ČLENKY BARCELONSKÉHO KLUBU. 

 HVĚZDNÝ ARGENTINEC MESSI NĚKOLIKRÁT OZNAČIL 
 XAVIHO ZA NEJLEPŠÍHO ŠPANĚLSKÉHO FOTBALISTU HISTORIE. 
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toval i u vítězné trefy Messiho a vysloužil si pochvalu od kouče po-

raženého anglického giganta sira Alexe Fergusona. „Messi nebyl 

problém. Problémem byli Iniesta s Xavim, ti jsou schopni držet 

míč a přihrávat si celý zápas.“

NEJDŘÍV ZKUŠENOSTI, POTOM BARCA
Svou veleúspěšnou kariéru v barcelonském dresu zakončil 

stylově - ve finále Ligy mistrů v roce 2015, kdy Barcelona skolila 

Juventus 3:1 a podruhé v historii získala treble. Následně odešel 

do katarského Al-Saddu a v premiéře při vítězství 4:0 nad Mesai-

meerem asistoval u úvodního gólu svého nového týmu. V mančaf-

tu z předměstí Dauhá nakonec odehrál čtyři sezony a získal s ním 

ligový titul, dva pohárové triumfy i katarský Superpohár. V květnu 

loňského roku se Xavi rozhodl pověsit kopačky na hřebík a převzal 

Al-Sadd jako trenér. Se svými novými svěřenci dokráčel až do semi-

finále asijské Ligy mistrů, kde Al-Sadd nestačil na saudskoarabský 

Al-Hilal (1:4. 4:2). V katarské lize, která nedávno byla kvůli pandemii 

koronaviru přerušena, okupuje Al-Sadd průběžné třetí místo. Už 

v lednu se mohl Xavi vrátit do svého milovaného klubu, když vedení 

Barcelony odvolalo Ernesta Valverdeho a při hledání jeho nástupce 

ukázalo prstem právě na svou legendu, ovšem jeden z nejúspěš-

nějších hráčů klubové historie nabídku s díky odmítl. „Obdržel jsem 

nabídku a odmítl jsem. Jsem na startu nové kariéry, nemůžu začít 

s řízením Ferrari či zaoceánské lodi. Chci trénovat v Kataru, nasbí-

rat zkušenosti a pak teprve můžu uvažovat o návratu do Barcelo-

ny,“ vysvětlil Xavi, proč volání klubu svého srdce nevyslyšel. Svému 

snu však jde cílevědomě naproti a nejspíše je tak jen otázkou času, 

kdy se odrazí z Kataru zpět do Katalánska… 

 PO KONCI HRÁČSKÉ KARIÉRY XAVI NEZAHÁLÍ A V AL-SADDU SBÍRÁ 
 TRENÉRSKÉ ZKUŠENOSTI. UPLATNÍ JE JEDNOU NA LAVIČCE BARCELONY?  VELEÚSPĚŠNOU KARIÉRU DOHRÁL XAVI V KATARSKÉM AL-SADDU, KTERÉMU LONI POMOHL K ZISKU LIGOVÉHO TITULU. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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Velké finanční ztráty

Fotbalové asociaci ČR jen vinou zrušených či odložených zápasů národního 
týmu kvůli pandemii nového typu koronaviru vznikly finanční ztráty v řádech 
vyšších desítek milionů korun. Další budou odvislé od toho, jak se bude situace 
okolo nemoci COVID-19 dál vyvíjet. FAČR už sáhla k razantním úsporným opat-
řením a například sníží odměny pro ty, kteří pracují v režimu home office.

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK VYČÍSLUJE FINANČNÍ ZTRÁTY 
 FOTBALOVÉ ASOCIACE ZATÍM NA VYŠŠÍ DESÍTKY MILIONŮ KORUN. 

 MARTIN MALÍK: „FAČR UŽ NA SVÉM POSLEDNÍM VÝKONNÉM VÝBORU V BŘEZNU PŘIJALA RAZANTNÍ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ. 
 K NIM SE OD 26. BŘEZNA PŘIDÁVÁ PLOŠNÉ SNÍŽENÍ FINANČNÍCH ODMĚN PRACOVNÍKŮ V REŽIMU HOME OFFICE.“ 

„Co se týká finančních ztrát na straně FAČR, v tuto chvíli mů-

žeme vycházet pouze ze známých skutečností, jakými jsou napří-

klad nerealizovaná příprava reprezentace v USA, o rok přeložené 

EURO či nejistá otázka jakékoliv červnové přípravy reprezentace. 

Jenom v těchto oblastech se ztráty FAČR pohybují v horizontu 

vyšších desítek milionů korun,“ vypočítává předseda FACČR Mar-

tin Malík.

Případné ztráty v jiných oblastech způsobené pandemií a pře-

rušením fotbalových soutěží je zatím podle něj složité odhadovat 

a vyčíslovat. „Jakákoliv predikce je v dnešní době opravdu velmi 

nejistá, to se týká jak otázky financování, tak dalšího pokračová-

ní soutěží, které řídí FAČR, krajské a okresní svazy. Zásadní pro 

další vývoj směrem do budoucna bude samozřejmě nastavení či 

případné změny ve financování ze strany státu, UEFA, FIFA a po-

chopitelně i komerčních partnerů,“ říká Malík a dodává: „FAČR už 

na svém posledním výkonném výboru v březnu přijala razantní 

úsporná opatření, a to v rámci asociace i dceřiných společností. 

K nim se nově od 26. března přidává plošné snížení finančních od-

měn pracovníků v režimu home office.“ 

Případné finanční ztráty na straně FAČR a další osud soutěží 

budou podle Malíka jedním z hlavních témat příštího zasedání 

výkonného výboru, který se sejde 7. dubna. „Uvidíme, co v tomto 

směru do té doby přinesou dny následující,“ konstatuje šéf čes-

kého fotbalu. 

TRÉNINKOVÝ PROGRAM K DISPOZICI
Kvůli koronaviru čeští fotbalisté nemůžou trénovat společně, přesto se i  hráči 

z nejnižších soutěží můžou připravovat jako profesionálové. FAČR totiž dala klubům 
k dispozici profesionální tréninkový systém XPS. FAČR ho poskytuje už delší dobu, 
ale nyní jim dočasně umožnila využívat i placenou verzi, kterou dosud mělo jen pár 
profesionálních klubů. V aplikaci je možné připravovat a sledovat individuální tréninky 
jak fotbalové, tak kondiční. Bezplatnou verzi využívalo zhruba 800 klubů, po uvolnění 
profesionální verze o její využití zažádalo 80 týmů. „Cílem je, abychom i v omezených 
podmínkách, kdy je řada klubů v karanténě, oddílům dodali nějaké metodické ma-
teriály, které v této situaci můžou využít,“ zdůrazňuje předseda FAČR Martin Malík.www.fotbal.cz
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Partneři Svazu futsalu ČR

www.futsalliga.cz

www.futsal.cz
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