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Anotace: 

Tato bakalářská práce mapuje sebereflexi sportovní kariéry, včetně jejího konce, a na jejím 

pozadí se odehrávajícího života dvanácti bývalých profesionálních hokejistů. Cílem práce je 

porovnat rodinná východiska, vzdělání, cestu ke kariéře, její průběh, konec a život po 

kariéře. Dále chci zjistit, jaké hodnoty profesionální hokejisté vyznávají a jestli jejich osudy 

dokládají, že je profesionální hokej životním stylem a zda jím zůstává i po konci kariéry. 

Vlastní výzkum je ukotven v relevantní odborné literatuře. 
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Abstrakt: 

This bachelor thesis charts the self-reflection of sporting careers of twelve former 

professional ice-hockey players against the background of their lives. The aim of the thesis 

is to compare the differences in their family background, education, their respective paths to 

sporting career, their sport career advancement from beginning to end, and also their 

subsequent lives. In addition, I would like to identify the values professional ice-hockey 

players consider important and to find out whether their destinies confirm the belief that 

professional ice-hockey is a lifestyle and whether it remains so after the end of their careers. 

The actual research is anchored in relevant academic literature. 

Keywords: ice-hockey, lifestyle 
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1. Úvod 

K tématu práce mě přivedla vlastní zainteresovanost, protože hokej je od raného dětství 

součástí mého života. Působil jsem na profesionální úrovni, reprezentoval Českou republiku 

na světové univerziádě v roce 2019 a v současné době trénuji hokejovou mládež. Z tohoto 

důvodu bych rád představil hokejisty v jiném světle než v rámci sportovních utkání a 

společenských událostí. 

Vycházím z předpokladu, že lední hokej není v České republice pouhým sportem. Je něčím 

mnohem důležitějším. Lední hokej je bez nadsázky sociokulturním fenoménem, který 

oslovuje téměř všechny vrstvy společnosti a současně dokáže lidi naplňovat optimismem v 

historicky exponovaných časech. O jeho důležitosti svědčí reakce na slavná vítězství 

národního týmu, kdy hokejem žije valná část obyvatelstva. Pokud je řeč o samotné 

důležitosti tohoto sportu, tak jistě stojí za zmínku role hokeje jako prostředku boje proti 

útlaku a povzbuzovatele národního cítění a hrdosti.  

Ale kdo jsou jeho nejviditelnější aktéři mimo hokejová kluziště po konci profesionální 

kariéry? V médiích se hokejistům dostává značné pozornosti v podobě vstřelených branek 

či nejrůznějších (ne)úspěchů, ale zmínky o hokejistech jako lidech jsou minimální. Svět 

profesionálního sportu je specifickým prostředím, ve kterém je kladen důraz na naprosto 

rozdílné hodnoty. Odborné publikace se zaměřují zejména na sportovní výkon a poměrně 

negativně vyzdvihují možné problémy s koncem kariéry. Právě tomuto tématu se věnuje 

bakalářská práce, která se snaží popsat hokejovou kariéru a život bývalých hokejových 

profesionálů jejich vlastním pohledem a prokázat hypotézu, že lze o profesionálním hokeji 

mluvit jako o životním stylu i po konci kariéry. 
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1.1. Cíl práce 

Cílem práce je analýza sebereflexe rodinných východisek, cesty ke kariéře, vlastní kariéry a 

života po jejím skončení u dvanácti bývalých profesionálních hokejistů. Současně si kladu 

otázku, zda lední hokej byl a zůstal jejich životním stylem a jaký je dnes jejich žebříček 

hodnot. Zároveň se pokusím o porovnání pohledu odborné literatury na profesionální sport 

s realitou, jak ji nahlíží aktéři rozhovorů. Dílčím cílem práce je porovnat svět hokejových 

profesionálů v době socialismu a kapitalismu jejich vlastním pohledem.  

Mým osobním cílem je popsat hokejové profesionály v jiném světle, než v jakém je na ně 

často nahlíženo, a poukázat tak na negativní stránky profesionálního sportu. Profesionální 

sport není jen o velkých penězích za věnování se své zálibě, ale je také o velkých obětech.  

Práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola mimo úvodu a cíle práce 

přibližuje prakticko–teoretické zakotvení, vysvětluje klíčové pojmy a přináší profily aktérů 

výzkumu. Druhá kapitola mapuje dějiny světového a českého potažmo československého 

hokeje na základě vybraných titulů odborné literatury a pamětí na politickospolečenském 

pozadí a na základě úspěchů národního týmu, které často souvisely s politickými událostmi. 

Třetí kapitola je jádrem práce. Vysvětluje a přináší analýzu rozhovorů a odpovídá na otázky 

stanovené v cíli práce.  
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1.2. Prakticko-teoretické zakotvení 

Práce má své jádro v sociální a kulturní antropologii, ale stojí i na rozhraní etnologie, 

sociologie sportu, psychologie sportu a používá metody orální historie. Ke snazšímu 

uchopení dané problematiky jsem využil poznatky odborníků z daných disciplín, kterými se 

snažím poukázat na profesionální sport s jeho specifiky a problémy, které mohou nastat 

především po ukončení profesionální kariéry a znovu začleněním se do společnosti v jiné 

roli. Daní odborníci dospěli k různým názorům, které zde zmíním, a v analytické části se 

některé pokusím ověřit na výpovědích jednotlivých respondentů.  

Sport a sportovci se v dnešní době těší vysoké společenské prestiži. Sport významově 

překračuje pouhou pohybovou aktivitu a je pevně spjatý se životem sportovců i diváků.1 Je 

nedílnou součástí společnosti a významným kulturním i ideologickým jevem, protože v sobě 

odráží hodnoty a stav každé společnosti, a navíc se těší značné oblibě. Velké sportovní akce 

ovlivňují každodenní život, lidé díky nim zapomínají na své problémy a v tu chvíli žijí jen 

sportem. Sport je bezpochyby společenským fenoménem, který dokáže lidi spojovat více 

než cokoliv jiného.2 Všechny tyto faktory jsou pak nejlépe zřetelné během reakcí na slavná 

sportovní vítězství, kdy se v těžkých časech mnohdy dokázal sjednotit a semknout celý 

národ.3 

Sport je téměř až zrcadlem společnosti, odrážejí se v něm aktuální hodnoty a rozpoložení 

společnosti, jak poukazuje profesor Aleš Sekot: „Sport je provázán s daným sociálním a 

kulturním kontextem, odráží a svébytně vyjadřuje a vysvětlujete tento kontext a přispívá k 

pochopení našich vazeb se světem okolních hodnot.“4 Společenský význam sportu shrnuje i 

docent Josef Dovalil: „Sport je dnes chápán jako významný činitel nejen pro jeho vlastní 

aktéry, ale jako fenomén působící na široké spektrum společnosti. Sport je prokazatelně 

považován za prostředek rozvoje, je zdrojem zábavy, pro někoho i zdrojem obživy, stává se 

i výhodným obchodním artiklem, právě tak jako prestižním činitelem na politické scéně.”5 

To, že hokej dokáže lidi nebývale spojovat, je umocněné v reakcích na slavná vítězství 

 
1 Coakley, J. The Cambridge Handbook of Sociology. 2017, 1. s. 365-367. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 

doi:10.1017/9781316418376.036. 
2 Sekot, A. Sport a společnost. Brno: Paido, 2003. s. 11-13 a 137. 
3 Kučera, T. 200 neznámých hokejových příběhů: pikantní historky z hokejového zákulisí. Praha: XYZ, 2018. s. 145-147. 
4 Sekot, A. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 8. 
5 Dovalil, J. Olympismus. Praha: Olympia, 2004. s. 165. 
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národního týmu.6 Sami sportovci se stávají vzory pro širokou veřejnost a pro společnost plní 

roli, jaká dříve patřila dávným antickým či literárním hrdinům.7  

Velkou roli ve světě profesionálního sportu hrají i mezilidské vztahy. Mezi sportovci nelze 

vždy nalézt kladné mezilidské vztahy. Jedná se o velmi konkurenční prostředí, kde ve 

výsledku každého zajímá jen on sám a kde je kladen důraz na úplně rozdílné hodnoty než v 

rámci běžného života. Důraz se soustředí na sebeprosazení a úspěch dosažený za každou 

cenu bez ohledu na důsledky.8 Lední hokej je kolektivním sportem, a proto je nutné si 

uvědomit, že každý sportovec je jiná osobnost, která má své specifické rysy od inteligence, 

temperamentu, charakteru, motivace až po sportovní a lidské vlastnosti. Z osobních rysů je 

velmi důležitý temperament, protože cholerik bude v kolektivu působit jinak než sangvinik 

či flegmatik.9 Stejně tak i jednotlivé hodnoty spojené s rolí hráče v týmu. Mladší hokejista 

musí být zpravidla pokorný a přizpůsobit se starším hráčům. Přičemž doufá, že časem právě 

on převezme jejich pozici.10 

Tlak na výkon je všudypřítomný a je logickým vyústěním, neboť sportu na vrcholové úrovni 

se může věnovat pouze úzká skupina vybraných sportovců, kdežto zájem o něj mají masy.11 

Proto se tlaku sportovci nevyhnou ani po samotném utkání: „Vrcholoví sportovci jsou 

vystaveni nejen neobvyklému tlaku na podávání výkonů, ale i kritice všeho, co se kolem nich 

děje a podle okolnosti jsou prezentováni jako vzory hodné následování, nebo jsou 

skandalizováni, odsuzováni a zatracováni.”12 Spolu s tlakem na sportovce roste i kritika, 

která někdy nemusí být oprávněná, a je důležité si uvědomit, že profesionální sport je silným 

socializačním činitelem, který své aktéry dokáže velmi ovlivnit. U této problematiky 

upozorňuje profesor Václav Hošek na možné poruchy jedince se sebehodnocením z důvodu 

neustálého srovnávání s výkony ostatních. Sportovci v takovém případě nemusí přijímat 

kritiku a mohou se u nich projevit i sklony k narcismu.13  

Psychologická síla jedince často znamená rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Ke zvládání 

takového stresu užívají sportovci různé strategie počínaje imaginací událostí, hádkami, 

nalézáním vnitřního klidu, vnitřním ponižováním soupeře anebo užívají tzv. self-

handicappingem, při kterém si záměrně utvářejí horší podmínky, na něž svalují případný 

 
6 Kučera, T. 200 neznámých hokejových příběhů: pikantní historky z hokejového zákulisí. Praha: XYZ, 2018. s. 147. 
7 Sekot, A. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada Publishing, 2008, s.174-176. 
8 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 107. 
9 Říčan, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2010. s. 63-74. 
10 Svoboda, B., Vaněk, M. Psychologie sportovních her. Praha: Praha, Olympia, 1986. s. 44-47. 
11 Choutka, M. Sport a společnost. Praha: Olympia, 1978. s.154. 
12 Dovalil, J. Olympismus. Praha: Olympia, 2004. s. 165. 
13 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 223-226. 
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neúspěch, aby jejich sebevědomí nebylo poraněno.14 Často se objevují i fyzické stavy jako 

zvýšený tlukot srdce, třes nebo pocení. Zvládnutí těchto stavů je základem úspěchu. Elitní 

sportovci s tímto stavem umějí pracovat a využít ho ke svému prospěchu.15  

Dále se vybraní autoři zabývají i poznatky ohledně socializace sportem a jejím průběhem a 

také, jaké změny nastávají po konci kariéry a přechodu do jiného prostředí. Choutka 

zmiňuje, že sport je bezpochyby socializačním činitelem, který prostupuje celou společností, 

a že mimo jiné ovlivňuje dokonce i politiku a národní identitu. Sport pak podle jeho názoru 

tvoří jen těžko zaměnitelné sociální prostředí.16 Jeho vliv na osobnost je samozřejmě závislý 

na intenzitě, se kterou je provozován, jak je sportovec úspěšný a jak je na něj nahlíženo.17 

Socializace sportem formuje osobnost mladého sportovce od útlého dětství.18  

Odborníci nastiňují důležitost sportu i ve spojitosti s financemi. Sport je díky své oblíbenosti 

zajímavým prostředkem i pro nejrůznější firmy, jež ho sponzorují mnohdy velkými 

částkami, které skrze sponzoring a financování sportovišť do sportu každý rok přitékají.19 

Sportovci se tak mohou těšit zajímavému peněžnímu ohodnocení vycházející z jejich 

sportovní činnosti, ale nic není zadarmo a svět profesionálního sportu není jednoduchým 

místem, jak potvrzují i aktéři rozhovorů, když zpětně přepočítávají tlak, jenž je se sportem 

na nejvyšší úrovni spojen a také časové omezení sportovní kariéry. Ta totiž není nekonečná 

a na sportovce je kladen důraz po zvládnutí se finančně zabezpečit během poměrně krátkého 

času. Sportovci žijí dvěma různými životy. Ten první žijí na vrcholu svých sil, je plný slávy 

a všemožného uznání. Druhého života následujícího po kariéře se mohou obávat, protože je 

diametrálně odlišný a pouhým odrazem bývalé slávy.20 Sportovec působí v jednom 

specifickém prostředí, kde probíhá i omezené navazování kontaktů. Přechod do jiného 

prostředí kvůli ukončení kariéry může být nesnadným. Po skončení dráhy sportovce mohou 

nastat značné problémy se sebou samým. Odchod ze zažitého prostředí je velmi těžký. 

K lepšímu pochopení dané problematiky mohou posloužit i poznatky známého psychologa 

Eriksona o jeho teorii Osmi věků, kdy profesionální kariéra spadá do 6. a 7. stadia, přičemž 

sedmé stadium je obdobím konce kariéry a je charakteristické zejména u mužů tím, že 

 
14 Jelínek, M. Vnitřní svět vítězů: čím se nejlepší liší od průměrných. Praha: Grada, 2019. s.21-24 a s. 168-172. 
15 Graham, J., Moorhouse, A. Jak získat psychickou odolnost. vyd. 1. Praha: Grada, 2010. s. 43. 
16 Choutka, M. Sportovní výkon. Praha: Olympia, 1981. s.95. 
17 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 100. 
18 Coakley, J.J. Children and the Sport Socialization Process. In: Advances in Pediatric. 

Sport Science. New York: Mc Graw-Hill, 1987. s.43-60. In SEKOT, A. Socializace sportem – nezastupitelná součást 

výchovného procesu. 11. konference ČAPV – Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 2003. [cit. 2020-11-

29]. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/CAPV11/4sekce/4_CAPV_Sekot.pdf. 
19 Sekot, A. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada Publishing, 2008. s.13. 
20 Pacina, V. Sport bez svatozáře. Praha: Mladá fronta, 1983. s. 266. 
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dochází k určité ztrátě výkonnosti, tvořivosti a nastupuje stagnace, se kterou není snadné se 

vyrovnat.21  

Vrcholový sportovec totiž dosahuje své největší výkonnosti v době, kdy zbytek populace 

dokončuje svá studia a pokračuje v budování celoživotní profesní kariéry. Sama ekonomická 

úspěšnost kariéry pak do jisté míry definuje snadnost přechodu do jiné životní etapy.22 

Kromě možnosti svobodně rozhodnout o konci své kariéry má velký vliv na finanční 

zabezpečení sportovce i jeho dosažené vzdělání.23 S vyšším vzděláním se na trhu práce může 

člověk těšit více možnostem, protože zaměstnavateli dokazuje další své kladné aspekty, 

neboť s vyšším vzděláním přicházejí i všeobecně uznávané vlastnosti jako disciplína, 

sebekázeň nebo schopnost přizpůsobení se.24 

Na takovou životní změnu nemusí být sportovec připraven a následný vstup do nového 

života se téměř rovná společenské smrti a následnému znovuzrození.25 Taková radikální 

změna s sebou nese ztrátu dosavadního života a s ním spojených hodnot, v takovém případě 

lze hovořit o určité resocializaci. Tedy razantní proměně životního stylu jako třeba při vstupu 

do církve. Dosud známý svět končí a nyní již bývalý sportovec se musí bez předešlých 

zkušeností znovu začlenit do společnosti a přeorientovat se na novou životní etapu.26  

1.3. Metodologie 

1.3.1. Výběr výzkumného vzorku 

Za aktéry rozhovorů jsem účelově zvolil dvanáct bývalých hokejistů, kteří profesionální 

kariéru ukončili, hráli v různých sportovních klubech, měli rozdílné sny a rozdílné úspěchy. 

Snažil jsem se oslovit bývalé hokejisty, se kterými se osobně znám nebo jsem s nimi 

vzdáleně vedl nějaká jednání během své vlastní kariéry. Respondenty jsem nevybíral cíleně 

podle dosažených úspěchů anebo vzdělání, ale cílil jsem, aby se ve vybraném vzorku objevil 

alespoň jeden hokejista s vysokoškolským vzděláním a alespoň jeden se základním 

vzděláním. Stejně tak proběhl i postup vzhledem k hokejovým úspěchům, aby bylo dosaženo 

 
21 Erikson, E. H. Osm věků člověka. Praha: PROPSY, katedra psychologie FF UK, 1995. s.17-18. 
22 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 100-107. 
23 Viz Stambulova, N. B., Ryba, T. V., Henriksen, K. Career development and transitions of athletes: the International 

Society of Sport Psychology Position Stand Revisited. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE 

PSYCHOLOGY [online]. 2020 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: doi:10.1080/1612197X.2020.1737836.  
24 Brožová, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické 

nakladatelství). s. 39. 
25 Coakley, J. J. Leaving Competitive Sport: Retirement or Rebirth?. Quest (00336297) [online]. 1983, č. 1 [cit. 2020-11-

29]. s. 1-11. Dostupné z: doi:10.1080/00336297.1983.10483777. 
26 Viz Berger, P. L., Luckmann, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 1999.  
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větší různorodosti. Respondenti byli tedy vybráni na základě určitých kritérií. V tomto 

případě se jedná o kriteriální vzorkování.27 

Kritéria byla následující: 

a) respondent se hokeji věnoval na profesionální úrovni – hokej byl primárním zdrojem jeho 

příjmů 

b) respondent ukončil profesionální kariéru 

c) respondent alespoň v jednom zápase nastoupil v české extralize ledního hokeje 

Respondenti nebyli vybíráni na základě sněhové koule tzv. snowball, že se na sebe 

respondenti neustále nabalují skrze zprostředkovaná setkání.28 Tímto způsobem proběhlo 

pouze setkání s jedním ze zmíněných respondentů. Mezi dotazovanými se objevuje i jeden 

respondent slovenské národnosti, který byl vybrán záměrně kvůli společným dějinám 

českého a slovenského hokeje.  

1.3.2. Profily aktérů výzkumu 

Martin Štrba 

Narozen v roce 1976. Je ženatý a má dva potomky. V současné době je hokejovým trenérem 

a provozuje hokejové kempy. K hokeji se dostal náhodou, když si ho všimli trenéři místního 

klubu a on sám pak začal přemlouvat svého otce, aby se mohl začít hokeji věnovat. Jeho 

rodiče dosáhli maturitního vzdělání a výučního listu. On sám má základní vzdělání. Jeho 

manželka je švadlenou a má středoškolské vzdělání s maturitou. Před své hokejové úspěchy 

staví svoji rodinu, která je pro něj na prvním místě. Jeho nesplněným snem zůstala zámořská 

NHL. I přes tento nesplněný sen ničeho na své kariéře nelituje a své děti vede ke sportu. Syn 

se hokeji věnoval, ale nyní se oddává jiným sportovním aktivitám.  

Mgr. Jaroslav Liška 

Narozen v roce 1960. Je ženatý a má jednoho potomka, který vystudoval vysokou školu. 

Oba jeho rodiče mají výuční list. Sám však dosáhl vysokoškolského vzdělání, k čemuž 

dodává, že postupoval přes výuční list, maturitu a později díky své ženě a tchánovi nastoupil 

na vysokou školu, kterou zdárně dokončil. V současné době je šéftrenérem mládeže a 

trenérem akademické reprezentace. Jeho manželka je učitelkou v mateřské škole a má 

 
27 Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. s. 154. 
28 Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. Hlasy 

minulosti. s. 58-59. 
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středoškolské vzdělání. Jeho cesta k hokeji začala díky učiteli tělocviku, jenž ho k hokeji 

přivedl. Mimo hokejových úspěchů si váží i jiných hodnot. Podle něj je úspěchem 

skutečnost, kdy o sobě někdo může říct, že je dobrým člověkem. 

Milan Antoš 

Narozen v roce 1970. Je ženatý a má dvě děti. Oba jeho rodiče mají základní vzdělání. Sám 

získal maturitní vzdělání, které si po letech dodělával. K hokeji se dostal díky svému 

kamarádovi, jenž hokej hrál a Milan Antoš se k němu připojil. Jeho manželka má 

středoškolské vzdělání. Dodává, že má dvě osudové ženy a nyní je podruhé ženatý se druhou 

zmíněnou. Za svůj největší životní úspěch považuje optimistické naladění a zdraví u sebe a 

svých nejbližších. Z hokejové hlediska si váží všech vítězství. Své děti vede ke sportu taktéž 

a jeho syn Milan jde v otcových šlépějích, hraje za tým HC Slavia Praha. V současné době 

je hokejovým trenérem mládeže v týmu, věnuje se svému podnikání a pracuje v České 

televizi jako hokejový komentátor a expert.  

Luboš Rob st. 

Narozen v roce 1970. Je ženatý a má 4 děti – syna a 3 dcery. Syn jde v otcových stopách a 

hraje nejvyšší českou hokejovou soutěž. Dcery se věnují sportu podle svého výběru. Dodává, 

že je pro něj důležité, aby děti sportovaly a je pouze na nich, jaký sport si vyberou. Oba jeho 

rodiče mají středoškolské vzdělání. K hokeji ho přivedla maminka, dodává, že se jednalo o 

paradox, protože otec hrál hokej v nejvyšší české soutěži. Jeho nejvyšším dosaženým 

vzděláním je maturita. Za svůj největší úspěch považuje svou rodinu a to, že i přes rozvod 

je mezi ním a jeho první manželkou vřelý vztah. Obě manželky mají maturitu a kladný vztah 

ke sportu. V současné době je sportovním manažerem a trenérem.  

Petr Ton 

Narozen v roce 1973. K hokeji ho přivedl strýc. Je ženatý a má dvě děti, které vede ke sportu. 

Dcera hrála závodně tenis, vystudovala vysokou školu a nyní je tenisovou trenérkou. Syn 

hraje hokej. Manželka Petra Tona má středoškolské vzdělání. V současné době figuruje 

v manažerských strukturách v klubu, kde je považován za jednu z klubových legend. Za svůj 

největší úspěch považuje své rodiče, svého bratra, svou manželku a své děti. Při zpětném 

pohledu na svou kariéru lituje pouze neúčasti na mistrovství světa a nesplněného snu 

v podobě NHL, o které však dodává, že byla jeho snem pouhou chvíli, kdy existovala reálná 

šance na draft.  
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Martin Hanzal 

Narozen v roce 1987. Oba jeho rodiče mají vysokoškolské vzdělání, zároveň ho přivedli 

k hokeji stejně jako jeho staršího bratra a vedli ho ke vzdělání. Maturitu složil s krátkým 

časovým odstupem, když studoval dálkově během svého působení v zámoří. Je ženatý a má 

dvě děti. Své potomky vede ke sportu. V současné době se věnuje svému podnikání a 

zároveň trénuje mládež ve svém mateřském klubu bez nároku na mzdu, kterou odmítl. Jeho 

motivací je pomáhat dětem v naplnění jejich snů a vést tak lépe ke sportu i svého syna, který 

se hokeji věnuje též. Jeho manželka má vysokoškolské vzdělání a v současné době pracuje 

v advokátní kanceláři. Za svůj největší úspěch považuje zdraví svých nejbližších. Za své 

největší hokejové úspěchy považuje působení v NHL, účast na olympijských hrách a 

světovém poháru. 

Ondřej Kuchař 

Narozen v roce 1997. Je nejmladším respondentem ve výzkumném vzorku. K hokeji ho 

přivedl otec s dědečkem. Otec má výuční list, matka maturitu stejně jako Ondřej. Je ženatý 

a má jednoho syna Matěje. Aktivní kariéru ukončil kvůli situaci na hráčském trhu způsobené 

Covidem 19 a nyní je hokejovým trenérem mládeže. Za největší úspěch považuje radostný 

život.  

Aleš Kotalík 

Narozen v roce 1978. Je ženatý, jeho manželka má středoškolské vzdělání a živí se prací 

spojenou se sociálními sítěmi. Oba jeho rodiče mají vysokoškolské vzdělání, respondent se 

pokusil o vystudování vysoké školy též, ale z důvodu časové náročnosti profesionálního 

hokeje vyhodnotil, že studium ukončí, a případně se o zdárné dokončení studia pokusí 

později. Má jednoho syna, kterého hodlá vést ke sportu. Za svůj největší životní úspěch 

považuje skutečnost, že ho slávy, úspěchy ani peníze nezměnily a stále zůstal stejným 

člověkem. V současnosti je jedním z majitelů hokejového klubu a stará se o vlastní investice. 

Aleš Kotalík je vlastníkem bronzové olympijské medaile. 

Stanislav Jasečko 

Narodil se v roce 1972. Je odchovancem Spišské Nové Vsi. Stejně jako jeho rodiče získal 

maturitu. K hokeji ho přivedl jeho otec. Je ženatý, jeho manželka má velmi kladný vztah ke 

sportu a společně vedou svého syna a dceru ke sportu. V současné době je hokejovým 

trenérem a pořádá hokejové kempy. Svůj největší úspěch nechtěl přesně definovat, ale velice 
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si váží celé své rodiny a zápasů v reprezentaci, se kterou získal stříbrnou medaili na 

mistrovství světa. S hokejem prošel téměř celou Evropu. Ničeho za své kariéry nelituje, 

protože tvrdí, že teď už je pozdě. 

Martin Podlešák 

Narodil se v roce 1982. Jeho rodiče mají středoškolské vzdělání stejně jako respondent, byť 

si vzdělání dodělával v pozdějším věku. Je ženatý a má dvě dcery, které vede ke sportu. Jeho 

zaměstnání je stále spojené s hokejem, je hokejovým trenérem a agentem. K hokeji ho 

přivedl jeho nevlastní otec, jenž hokej hrál. Jeho největším úspěchem jsou jeho dvě dcery a 

hokejové mistrovské tituly. Lituje pouze svých zranění, která často nedoléčil a byl nucen 

předčasně ukončit kariéru.  

Radek Bělohlav 

Narodil se v roce 1970. K hokeji ho přivedli rodiče a on sám si ho vybral. Rodiče mají 

středoškolské vzdělání. Informátor úspěšně složil maturitní zkoušku, je ženatý a jeho žena 

má vysokoškolské vzdělání. Má dvě děti, dcera se věnuje atletice, skrze kterou se dostala na 

americkou univerzitu, syn hraje hokej. Radek Bělohlav je spolumajitelem hokejového klubu 

a hokejovým trenérem. Za svůj největší úspěch považuje skutečnost, že podle svého 

přesvědčení nedělal ostudu a titul mistra světa z roku 1996.  

Jaroslav Brabec 

Narozen v roce 1971. K hokeji ho přivedlo hraní hokeje na rybníce. Jeho rodiče mají výuční 

list. Informátor úspěšně zakončil střední školu maturitní zkouškou. Jeho manželka má 

vysokoškolské vzdělání a pracuje jako tlumočnice znakového jazyka. Společně vedou své 

tři děti ke sportu. Nejstarší syn se věnoval hokeji, ale ten již zanechal a nyní se věnuje studiu. 

Mladší syn hokej stále hraje, a k tomu ještě hraje na saxofon a věnuje se dalším sportovním 

aktivitám. Dcera závodně tancovala. Za svůj největší úspěch považuje respondent svou 

rodinu. Při zpětném pohledu do minulosti nelituje ničeho a říká, že takový prostě život je. 

Všechny informace pochází od samotných respondentů. Informace o jejich kariéře a 

biografických údajích jsou snadno dohledatelné.29 

 
29 Na internetové stránce https://www.eliteprospects.com/ jsou profily všech aktérů. 

https://www.eliteprospects.com/
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1.3.3. Teoreticko-metodologické ukotvení 

Zvolil jsem kvalitativní způsob výzkumu, který mi vzhledem k této práci přijde 

nejvhodnějším, jelikož se hodlám pokusit o analýzu rozsáhlého množství informací. Klad 

kvalitativního výzkumu spatřuji v tom, že mi umožní proniknout do pravé podstaty věci a 

nezůstanu jen u základních informací. Kvalitativní výzkum je typický vysokým množstvím 

kvalitních informací, které pomohou v pochopení respondentů a jejich každodenního 

života.30 Nespornou výhodou kvalitativního výzkumu je získání obsáhlého množství 

informací, které pomohou proniknout do jádra věci.31 Nevýhodou je, že výsledky výzkumu 

nelze zobecnit a použít k obecnému závěru. Tohoto nedostatku jsem si plně vědom, avšak 

domnívám se, že vzorek díky své různorodosti nabízí vysokou validitu.  

Výzkum probíhal na základě kvalitativní výzkumné techniky orální historie, která je typická 

rozhovory mezi tazatelem a narátorem. Narátor je považován za pamětníka či člověka s 

určitými zkušenostmi. Za narátora se považuje bývalý hokejový profesionál. V této metodě 

je vyžadováno, aby tazatel oplýval znalostmi v dané problematice. U narátora se to 

předpokládá, jelikož byl za tímto účelem i vybrán. V metodě orální historie je nutné vzbudit 

u narátora důvěru, protože sděluje osobní informace a důvěra je stěžejní i pro hladký průběh 

rozhovoru. Metoda orální historie je však stejně jako kvalitativní výzkum velmi náročná na 

analýzu a samotný přepis rozhovoru je třeba dělat odpočatý a s plnou soustředěností, aby 

nebylo nic opomenuto. Zároveň je nutné si uvědomit úskalí této metody, protože se jedná o 

subjektivní výpovědi vycházející z pamětí, proto se může názor narátora s postupem času 

měnit a v době rozhovoru nemusí o dané problematice smýšlet jako v době, kdy se události 

odehrávaly. Během rozhovoru je také nutné dbát na neverbální chování narátora, obsahovou, 

psychologickou a jazykovou analýzu a na analýzu smyslu narátorova sdělení.32 

Výzkum probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů, které lze charakterizovat jako 

rozhovory, jež se řídí určitou šablonou a jsou prováděny de facto podle předem daného 

plánu.33 Během rozhovorů je výzkumník jejich součástí a byť rozhovor probíhá podle 

šablony, tak je důležité do něj vstupovat a narátora vést, aby byly vyřčeny důležité odpovědi. 

Samozřejmě v rámci daných mezí, protože je důležité, aby narátor mluvil co možná nejvíce 

a tazatel je odpovědný pouze za jeho vedení a případné navádění k cílenému výsledku. 

 
30 Strauss, A. L., Corbin, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení 

Podané ruce, 1999. SCAN. s.10 
31Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. s. 53 
32Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. Hlasy 

minulosti. s. 102-120 
33 Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. str. 174. 
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Osobní angažovanost je na místě, protože pomáhá tazateli v lepší orientaci a pochopení, ale 

zároveň může uškodit a zkreslit výsledek celé práce.34 

Paleta kladených otázek je značně široká a obsahovala i otázky, které cíleně neodpovídaly 

cíli práce. Bylo to z důvodu, že jsem pokládal za důležité, aby nebylo zřejmé, které otázky 

jsou důležitější, a tak se objevují i zcela nemístné nebo opakující se otázky. Baterie otázek 

je v plném znění k nahlédnutí v přílohách spolu s přepsanými rozhovory.  

Během rozhovoru jsem zvažoval, zda si psát poznámky. Po důkladném promyšlení jsem se 

rozhodl, že si budu otázky zapisovat, ale v omezené míře, aby mi neuniklo chování 

respondenta a prvky jeho neverbální komunikace. Zapisoval jsem si tak poznámky pouze 

pomocí znaků, které značily rozpoložení. Po rozhovoru jsem si pak dopsal všechna zjištění, 

abych na ně později nezapomněl a mohl s nimi v rámci závěrečné analýzy pracovat. 

Rozhovory byly přepsány transkriptivně. Přičemž jsem výpovědi vpisoval do připravené 

šablony otázek. Dbal jsem na přepisování za plné soustředěnosti, aby nebyly opomenuty 

důležité informace a nedošlo ke zkreslení výzkumu.35 

Pro analyzování nasbíraných dat jsem nejprve zvolil metodu kódování. Za nejvhodnější typ 

kódování jsem vyhodnotil selektivní kódování, které pomůže vyfiltrovat ústřední 

proměnné.36 Kódování ale není hlavní metodou pro mou analýzu, využil jsem ho jako 

nápomocnou metodu ke komparaci, která je pro tento typ práce i vzhledem k mým 

chybějícím vědeckým zkušenostem nejvhodnější.37 Komparace umožňuje porovnat všechny 

důležité proměnné a v tomto případě, kdy se jedná o kvalitativní výzkum a sám se v tématu 

orientuji, mi umožní srovnání už během samotných rozhovorů. Z tohoto důvodu jsem 

využíval selektivního kódování, abych se ujistil o správnosti proměnných vybraných ke 

komparaci.  

V první řadě je však nutné odlišit komparaci od obyčejného srovnávání a držet se několika 

pravidel, a to přesně definovat objekt komparace, určit si sledované cíle, stanovit kritéria 

analýzy a postupovat v časové posloupnosti. Hlavním cílem komparace je zjistit, co mají 

zkoumaní společného, a v čem se naopak jejich výpovědi a osudy rozcházejí. I z tohoto 

 
34 O kladech mluví Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

2004. Hlasy minulosti. s. 156 a o negativech mluví Strauss, A. L., Corbin, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a 

techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. s. 21-23. 
35 Vaněk, M. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2011. s. 

156-162. 
36 Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: 

Portál, 2016. s. 251. 
37 Borovský, T., Fasora, L., Chocholáč, B., Malý, T., Nečasová, D., Němec, J., Wihoda, M. Úvod do studia dějepisu 2. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 69. 
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důvodu nelze komparaci zaměnit za pouhé srovnávání.38 Badatel si musí dát pozor na 

správně určené vzorky ke komparaci a postupovat obezřetně, neuvážený postup může celou 

práci znehodnotit. V této práci se objevuje především synchronní komparace, ale jelikož 

respondenti nejsou stejného věku a události se mohly odehrávat v různé době, tak se místy 

objevuje i komparace asynchronní.39  

Objektem komparace bylo rodinné zázemí jednotlivých respondentů, jejich vzdělání, cesta 

k profesionální kariéře, průběh kariéry, dosažené úspěchy, konec kariéry, život po konci 

kariéry, rodinný život a deklarované životní hodnoty. 

1.3.4. Etické otázky výzkumu 

Výběr respondentů probíhal převážně na základě vzájemné známosti s respondenty, z toho 

vychází, že určitá úroveň důvěry byla nutná, protože je pro výsledek práce klíčová. Stejně 

tak i volba místa a času rozhovoru, aby se narátor cítil dobře, a proto je doporučeno se 

scházet na místě, kde se cítí komfortně a které si ideálně sám vybere. Po kontaktování a 

prvotním seznámení respondentů s výzkumem jsem se s nimi dohodl na místě setkání podle 

jejich preferencí a možností.40 Většina rozhovorů probíhala ve vnitřních prostorách zimních 

stadionů anebo v prostředí kaváren a restaurací poblíž zimních stadionů. Rozhovory trvaly 

od třiceti minut až po dvě hodiny a jejich délka byla závislá především na osobním vztahu 

s respondentem, kdy vzájemná známost prodloužila rozhovory z důvodu občasného 

odbíhání od tématu.  

Respondenti byli během setkání seznámeni, za jakým účelem rozhovor probíhá a co bude 

mapovat. Následně jsem od respondentů vyžadoval podepsání informovaného souhlasu, 

který obsahoval všechna práva, jež respondent má: respondent má plné právo si vyžádat 

rozhovor ke kontrole, vyžádat si znění celé práce vzhledem k užití jeho výpovědí, může být 

na vlastní přání anonymizován a nemusí odpovídat, pakliže je mu odpověď nepříjemná.41  

Po podepsání informovaného souhlasu jsem vznesl otázku o zahájení nahrávání rozhovoru. 

Po vyřčení souhlasu rozhovor započal. Rozhovory byly nahrávány na mobilní telefon a 

 
38 Hroch, M. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických a filozofických 

fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - dějepis. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). s.235. 
39 Hroch, M. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických a filozofických 

fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - dějepis. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). s. 234-238. 
40 Vaněk, M. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2011. s.145-

146. 
41 Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 164-174. 
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následně doslovně přepsány. Po přepsání rozhovoru měli respondenti možnost nahlédnout 

na své odpovědi a někteří tak skutečně učinili, k zásadním změnám v textu však nedošlo. 

Spíše určitá fakta přibyla. Někteří respondenti vyjádřili zájem o nahlédnutí do celé práce, 

jinými mi bylo nabídnuto tykání a zaznělo také přání o zobrazení hokejistů v jiném světle.  

Bohužel z důvodu vládních nařízení nemohly všechny rozhovory proběhnout osobně. 

Rozhovory uskutečněné distančně mohly kvalitu výzkumu negativně ovlivnit, protože není 

vhodné, aby narátor měl čas na rozmyšlenou a už vůbec ne, aby mohl odpovídat takovou 

formou, neboť se může značně stylizovat, důkladně si promyslet odpovědi a poněkud se 

sebeidealizovat.42 

Podobným způsobem může práci ovlivnit osobní vztah mezi aktéry.43 V tomto případě mám 

na mysli výpovědi o různých úplatcích, svých výdělcích či dluzích anebo ohledně osobních 

vztahů. Avšak výsledek může být i opačný a to takový, že vzájemná důvěra umožní 

narátorovi být upřímnějším a říct i takové věci, které by jinému tazateli neřekl. Z tohoto 

důvodu byla všem aktérům nabídnuta možnost anonymity, ale domnívám se, že kdokoliv 

dobře obeznámen s hokejovým prostředím by je dokázal i tak identifikovat. Problém také 

mohl nastat kvůli mé angažovanosti v tématu, kdy mohu popisovat danou problematiku 

značně subjektivně a opomíjet poznatky odborníků.44  

Uvědomuji si, že mohlo dojít ke zkreslení výzkumu kvůli známosti s aktéry a kvůli 

rozhovorům, které proběhly distančně, ale i přesto se domnívám, že k žádnému výraznému 

zkreslení nedošlo a respondenti odpovídali pravdivě. 

 
42 Stalo se tak u rozhovoru s Martinem Podlešákem, Ondřejem Kuchařem a Stanislavem Jasečkem, kdy jsme se s 

respondenty domluvili, že kvůli bezpečí jejich rodiny z důvodu epidemických opatření bude lepším řešením rozhovor 

uskutečnit distanční formou. Rozhovor se Stanislavem Jasečkem proběhl formou telefonátu. Kuchař s Podlešákem 

odpovídali v textové podobě. Jejich odpovědi jsou ponechány v původním znění. 
43 Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. Hlasy 

minulosti. s. 58-59. 
44 Strauss, A. L., Corbin, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení 

Podané ruce, 1999. SCAN. s.21-23. 
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1.4. Klíčové pojmy práce 

V mé práci figuruje několik klíčových pojmů: kariéra, lední hokej, profesionální sport a 

sportovci, sociální role, stigma, životní styl, hodnotová orientace a diváci.  

1.4.1. Kariéra 

Kariérou rozumíme označení dlouholeté sportovní činnosti na profesionální úrovni, jejíž 

účelem je neustálé zlepšování svého výkonu cíleném po dosažení nejvyšších možných 

úspěchů.45 Samozřejmě i s touhou po co nejvyšším možném finančním ohodnocení. 

1.4.2. Lední hokej 

Lední hokej je často považován za: „Nejrychlejší kolektivní hru na světě, ve které se hráči 

pohybují závratnou, mnohdy až padesátikilometrovou, rychlostí a kotouč dokáží vystřelit 

rychlostí přesahující sto padesát kilometrů za hodinu.“46 

Cílem ledního hokeje je vstřelit soupeři co největší počet branek. Tým, který vstřelí branek 

víc, vyhrává. Utkání trvá 60 minut a je rozděleno do třech třetin po 20 minutách, po každé 

třetině následuje přestávka trvající 15 minut. Soupeří dva týmy, které zastupuje zpravidla 5 

hráčů a 1 brankář. Důležitost mužů v brance alias brankářů nelze dostatečně ocenit. Brankář 

stojí v brance po celých 60 minut. Je na něj kladen mnohem větší tlak. Jeho chyba je tou 

nejvíce viditelnou a většinou končí brankou.47  

1.4.3. Profesionální sport a sportovci 

Definic profesionálního sportu je mnoho a všechny se shodují, že profesionální sport je 

vykonáván za nějakým konkrétním účelem. Tímto účelem je primárně peněžní odměna, 

která plyne z vykonávání sportovní činnosti.48 Jedná se o sportovce, který má sport jako 

hlavní zdroj příjmu na základě smlouvy se sportovním klubem. Negativní skutečností pro 

takového sportovce bývá, že po ukončení hráčské kariéry jsou jeho zdroje příjmu omezené 

a závislé na úspěšnosti kariéry, která až na výjimky nebývá dlouhého trvání.49 Profesionální 

sport lze vyjádřit i jako tzv. vrcholový sport, který lze považovat za nejvyšší úroveň 

 
45 Stoll, O., Pfeffer, I., Alfermann, D. Lehrbuch Sportpsychologie. Bern: Huber, 2010. s. 173. 
46 Stránský, J., Ondroušek, K. Brankáři, hokejové hvězdy světa. Praha: Vyšehrad, 2005. s. 5. 
47 Wohl, P. Co vědět o hokejovém brankáři. Metodický dopis. Praha: Olympia, 1974. s. 5. 
48 Jelínek, M. Vnitřní svět vítězů: čím se nejlepší liší od průměrných. Praha: Grada, 2019. s. 60-62. 
49 Morávek, J., Štefko, M. Profesionální sportovci v kolektivních sportech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 

2013, č. 3, s. 354-358. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5698.  

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5698
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sportovní činnosti charakterizovanou každodenními tréninky v soutěži, jež je oficiální a 

sportovec vlastní registrační průkaz.50  

Zajímavý nápad dostal Dominik Kafka, jenž ve své diplomové práci nechal stále aktivní 

hokejisty, aby sami určili, kdo je profesionální sportovec. Z odpovědí vyplynulo, že 

profesionálním sportovcem je takový sportovec, který se sportem živí.51 

Na pomyslné opačné straně barikády stojí sport amatérský či též nazývaný rekreační. Jedná 

se o sport, kterému se jedinec věnuje z lásky k pohybu.52 Amatérský sport je charakteristický 

menší časovou náročnosti a také snadnou ovlivnitelností širší veřejnosti, kdy na základě 

aktuálních trendů určité sporty lákají nárazově nové sportovce. Amatérští sportovci se svému 

sportu, který je pro něj koníčkem, věnují ve svém volném čase a investují do něj peníze. 

Není pro ně socializačním činitelem ani zdrojem určité seberealizace. Je pouze pohybovou 

aktivitou.53 

Situace ohledně profesionálního sportu v kontextu českého hokeje je dána historicky a šla 

by rozdělit do dvou epoch. Do doby socialismu a do doby kapitalismu. 

1.4.3.1. Profesionální hokej za socialismu 

V zemích tzv. východního bloku existoval tzv. skrytý profesionalismus.54 To znamenalo, že 

hokejisté se sice věnovali hokeji podobným způsobem jako v dnešní době, ale rozdíl 

spočíval ve způsobu, jakým dostávali hokejisté výplaty. Za minulého režimu totiž 

neexistovalo, aby byl hráč placen klubem. Sami informátoři, kteří hokej hráli za minulého 

režimu na nejvyšší úrovni, vypovídají, že si pro výplatu chodili do fabriky, kam byli klubem 

přidělení jako zaměstnanci: „Tenkrát jsme byli my hokejisti zaměstnáni různě po různých 

fabrikách, kam jsme si chodili pro výplatu. Tam jsme se postavili do fronty mezi pracující 

chlapi, kteří dostanou stejně. Tehdy nějakých 1400 korun.“55 

 
50 Sekot, A. Sociální dimenze sportu. Brno: Masarykova Univerzita, ed. 2004. s. 96. 
51 Kafka, D. Posouzení systému odměňování hráčů jako zdroje motivace v oblasti pracovně - sportovních výkonů na 

různých hokejových úrovních ČR [online]. Ostrava [cit. 2020-11-01], 2020. Dostupné z: 

http://hdl.handle.net/10084/139843 . Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. s.38. 
52 Jelínek, M. Vnitřní svět vítězů: čím se nejlepší liší od průměrných. Praha: Grada, 2019. 60-62. 
53 Macák, I., Hošek, V. Psychologie tělesné výchovy a sportu: celostátní vysokoškolská učebnice pro fakulty tělesné 

výchovy a sportu a pedagogické fakulty. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. Učebnice pro vysoké školy 

(Státní pedagogické nakladatelství). s. 210-211. 
54 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 19. 
55 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 

http://hdl.handle.net/10084/139843
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1.4.3.2. Profesionální sport po sametové revoluci 

Hokejisté samotní se začali těšit mnohem zajímavějšímu finančnímu ohodnocení. Hokej se 

oficiálně stal zdrojem jejich příjmů. Ze sportovců se staly opravdové celebrity, jejichž příjem 

nepramenil pouze ze sportovní činnosti.56 Do sportu našlo cestu mnoho vlivných osob, které 

do něj přinesly nebývalé množství peněz, ale spolu s tím přinesly i četné neduhy. Ze 

sportovců se sice staly celebrity, jak tvrdí Luděk Bukač a dodává, že se z hokeje stala otázka 

obchodu a nebývalé množství peněz ve sportu mohlo vést až k přeplácení některých hráčů.57  

1.4.4. Sociální role  

Sociální rolí lze obecně definovat očekávání společnosti v lidské chování a jednání. To 

samotné ale nestačí, problematika sociální role spočívá i v naučení se této roli, člověk si 

musí jistě osvojit nejrůznější vědění, které přímo i nepřímo pramení z jeho sociální role dané 

prostředím a je pro danou roli podstatné.58 Role jedince ve společnosti vychází z jeho pozice, 

která s sebou přináší určité společenské postavení, prestiž a status.59 

Sociální role ve sportu je dána i specifickým postavením jedince v kolektivu, a i podle určité 

specifické pozice, která je závislá na vlastnostech a dovednostech daného sportovce. Jinou 

roli bude mít vůdce týmu – zpravidla kapitán a jinou nováček v týmu, kterého lze nazvat též 

bažantem. Stejně tak může mít jinou roli zástupce klíčového postu v daném sportu. V hokeji 

by to byl třeba brankář, s jehož pozicí je spojena větší odpovědnost za výsledek. Role ve 

sportu však může být i pouze krátkodobou, jakou lze myslet třeba vyloučeného nebo 

zraněného hráče.60 Na základě své role čelí následně hokejista tlaku, ať už ze strany 

očekávání médií, fanoušků, vlastního klubu anebo si ho na sebe utváří sám na základě 

minulosti.61 

Sociální role je ve sportu flexibilní a neustále se vyvíjí na základě osobnosti sportovce, jeho 

výkonů a jeho schopností, zároveň ovlivňuje pocit sounáležitosti v kolektivu a nemusí se 

vždy jednat o pozitivní dopady takové role.62 Každý jednotlivý výkon postupně utváří 

 
56 Bukač, L., Suchan, F. Luděk Bukač: moje hokejové století : autobiografie. V Brně: Jota, 2018. s. 299-301. 
57 Bukač, L., Suchan, F. Luděk Bukač: moje hokejové století : autobiografie. V Brně: Jota, 2018. s. 269-271. 
58 Berger, P. L., Luckmann, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 1999. s. 78. 
59 Vágnerová, M. Základy psychologie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. s. 323. 
60 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 126-128. 
61 Čermák, P. Člověk Jágr: příběh legendy. Nové, doplněné vydání. [Praha]: Imagination of People. Portréty 

(Imagination of People), 2019. s.155-160. 
62 Link, S. Social Status and Social Interaction. Salem Press Encyclopedia [online]. 2019 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=9&sid=64de3746-516a-4b2a-bdde-

8be81a9ffed0%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaRlPWVkcy1saXZlJnNjb3

BlPXNpdGU%3d#AN=89185730&db=ers. 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=9&sid=64de3746-516a-4b2a-bdde-8be81a9ffed0%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=89185730&db=ers
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=9&sid=64de3746-516a-4b2a-bdde-8be81a9ffed0%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=89185730&db=ers
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=9&sid=64de3746-516a-4b2a-bdde-8be81a9ffed0%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=89185730&db=ers
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složitou mozaiku sportovní role, kterou je sportovec ovlivňován. Mimo svou sportovní 

sociální roli často musí plnit i zbylé role, které jsou odlišné, jako roli manžela, otce anebo 

také studenta. Nejsložitější rolí je však role tzv. odcházejícího vrcholového sportovce.63 

1.4.5. Stigma 

S rolí souvisí mimo určitého očekávání i předsudky. Jedinec je posuzován na základě 

předsudků, které vnímáme jako stigma. To lze popsat jako situaci, při které se osoba nějakým 

atributem, vzhledem nebo schopnostmi odlišuje od běžného obyvatelstva a díky tomu je 

označována za méněcennou, špiněna či pomlouvána.64 Stigma odlišuje jedince od většiny 

populace a nevzbuzuje kladné reakce.65  

U sportovce se o stigmatu nejčastěji mluví v souvislosti s předešlými skandály, aférami nebo 

kvůli používání látek podporujících výkonnost. Sportovce je takto možné vnímat v 

souvislosti s životem po kariéře, protože vstupuje do nové životní kapitoly, na kterou nemusí 

být připravený a musí se vypořádat s handicapem souvisejícím s neznalostí prostředí a 

nezvyklostí navazovat vztahy mimo své dosavadní prostředí.66 

Stigmatem se myslí značně negativní vlastnosti, o kterých se ve spojitosti se sportovci mluvit 

nedá, ale systém, kterým bývají osoby stigmatizovány, je podobný pohledu, v němž část 

společnosti na sportovce nahlíží. Sportovec je označován negativně z důvodu svého často 

vysokého postavení a jistou roli hraje i závist. Pojem stigma je zde uchopen jako poukázání 

na to, že může být stigmatizován i jedinec, který svým uměním v dané činnosti může 

převyšovat část populace.  

1.4.6. Životní styl 

Životní styl je: „Způsob, jakým lidé žijí – tedy jak bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se 

v různých situacích, baví se, pracují, spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, 

rozhodují se, cestují, vyznávají a dodržují určité hodnoty, starají se o děti, pěstují potraviny, 

vyrábějí atd.“67 U jednotlivce se jedná o konzistentní způsob žití. Životní styl je výsledkem 

mezi identitou a sociální rolí jedince.68 

 
63 Vaněk, M. Psychologie sportu. Praha: Olympia, 1984. s. 82-86. 
64 Goffman, E. Stigma – Poznámky k zvládání problému narušené identity. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2003. s.12. 
65 Giddens, A. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. s. 174. 
66 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 105-107. 
67 Duffková, J., Urban, L., Dubský, J. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 

Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), 2008. s.51. 
68 Kubátová, H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada. Sociologie (Grada), 2010. s. 11-20. 
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1.4.7. Hodnotová orientace 

Hodnotou se rozumí vlastnost, kterou jedinec subjektivně považuje za důležitou a cennou. 

Hodnoty může jedinec přisuzovat z různých úhlů, lze je přisuzovat k vlastnostem i lidem. 

Pojem hodnota lze stáhnout téměř ke všemu a je důležité dbát na individualitu jedince. 

Každý vyznává lehce jiné hodnoty a podle toho se ukazuje jeho hodnotová orientace, která 

vypadá jako postupně seřazený žebříček hodnot v přesném pořadí. Roli zde hraje i okolí 

jedince, protože každá skupina vyznává trochu jiné hodnoty a jinak je hierarchizuje.69  

Sport také do jisté míry ovlivňuje a utváří hodnoty jedince: „Smyslem sportu je tvořit 

hodnoty.”70 To souvisí i se sociální rolí jednotlivého hokejisty, protože i v každém týmu jsou 

hodnoty jiné, a proto je nutné přijímat za své hodnoty dané skupiny. Nováček se musí sžít s 

hodnotami starších hráčů v daném týmu, jinak hrozí konflikty, které mohou vyvrcholit až v 

odchod hráče z mužstva.71 

Hodnoty dohromady utváří komplexní, provázaný systém. Z této hypotézy předpokládám, 

že respondenti si budou nejvíce cenit hodnot spojených s úspěchem, zdravím a rodinou, 

protože tyto hodnoty jsou na sebe vzájemně navazující.72 

1.4.8. Diváci 

Sport není jen o jeho aktivních aktérech – sportovcích. Důležitou součástí profesionálního 

sportu jsou i jeho fanoušci, bez kterých by utkání postrádala svou specifickou a mnohdy 

bouřlivou atmosféru. Diváci navíc často utkání prožívají stejně intenzivně jako sportovci.73 

Tito pasivní aktéři sportu se dělí na diváky a fanoušky. Divákem je prostý pozorovatel 

sportu, který pouze sleduje a jeho prožívání není emočně zbarveno. Jeho opakem je 

fanoušek, jenž se s klubem identifikuje a hluboce prožívá jeho výkony.74 Pro fanoušky je 

typické vlastnění klubových suvenýrů, jakožto dresů, šál a podobných předmětů, které si 

oblékají při zápasech svého klubu. S klubem jsou úzce spjati a takto dávají najevo svou 

náklonnost a klubovou příslušnost.75 

 
69 Průcha, J, Mareš, J., Walterová, E. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. s.74. 
70 Choutka, M. Sport a společnost. Praha: Olympia, 1978. s. 133. 
71 Svoboda, B., Vaněk, M. Psychologie sportovních her. Praha: Praha, Olympia, 1986. s. 44-47. 
72 Slepička, P. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010. s.129. 
73Doktor Jeff Foster ve své studii prokázal, že fanoušci prožívají sportovní utkání svého týmu téměř stejně intenzivně 

jako samotní hráči. Jako důkaz podává stejné produkování adrenalinu, dalších hormonů a zvýšený srdeční tep. Dostupné 

z:https://www.kenilworthweeklynews.co.uk/news/england-fans-could-suffer-same-level-stress-players-says-leamington-

gp-2051319. [cit. 2020-11-29] 
74 Sekot, A. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 245. 
75 Slepička, P. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010. s.114. 

https://www.kenilworthweeklynews.co.uk/news/england-fans-could-suffer-same-level-stress-players-says-leamington-gp-2051319
https://www.kenilworthweeklynews.co.uk/news/england-fans-could-suffer-same-level-stress-players-says-leamington-gp-2051319
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Fanoušci jsou ale důležití i z jiného hlediska. Jak již bylo zmíněno, tak často vlastní nějaký 

klubový předmět, a tak nejen díky nákladům na vstupenky přispívají do klubových pokladnic 

i nákupem nejrůznějších klubových předmětů a občerstvením na stadionech. Bez jejich 

podpory by profesionální sport nemohl existovat. 
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2. Český hokej ve světle odborné literatury a pramenů paměťové povahy 

V této druhé části stručně nastíním historii hokeje od jeho počátků až po současnost. Důraz 

bude kladen převážně na historii českého hokeje, který bude vykreslen v souvislostech se 

zápasy národního týmu a společenskopolitické situace. Detailní popsání historie českého 

hokeje by vydalo na samostatnou bakalářskou práci. Popsány budou hokejové začátky ve 

světě a na území České republiky a zvýrazněny okamžiky, o kterých se domnívám, že byly 

vzhledem ve vztahu hokeje a společnosti nejdůležitější. Mohlo by se zdát, že historie ledního 

hokeje si nezaslouží pozornost v rámci této práce, ale jsem toho názoru, že analýza historie 

českého hokeje nejlépe prokáže význam ledního hokeje pro českou společnost. V dobách 

minulých dokázal zasáhnout i ty, kteří o něm nikdy neslyšeli nebo se o něj nezajímali.  

Za svou více než stoletou existenci zažil český hokej mnoho úspěchů a pádů, ale vždy se 

těšil značné oblibě. Úspěchy národního týmu lze shrnout číslem tři, protože přesně tolikáté 

místo náleží českému hokeji v úspěšnosti na světových šampionátech a olympiádách. 

Lepším v tomto ohledu jsou jen Ruská federace a Kanada.76 

2.1. Počátky světového hokeje 

Hokej měl předchůdce už v antickém Řecku. Jsou dochovány reliéfy z athénské čtvrti 

Kerameiku, na kterých lze vidět úplně nahé hochy, jak hrají s hokejkami a míčkem hru, jež 

se nápadně podobá dnešnímu hokeji.77 Tehdejší hokejisté jsou navíc zobrazeni v postavení 

připomínající dnešní hokejisty během vhazování.78 Podobné zmínky sledujeme i u 

severoamerických indiánů a v různých koutech světa. Dokonce i na našem území existují 

zmínky o sportu podobném lednímu hokeji v dobách krále Jiřího z Poděbrad.79 Počátky 

moderního ledního hokeje spadají do 19. století do Kanady, kde dokonce vznikla v roce 1893 

první hokejová soutěž, která byla jednou z předchůdců slavné NHL.80 Nutno podotknout, že 

hokej nebyl už od svých počátků jen mužskou záležitostí. Věnovaly se mu i ženy a ženský 

hokej se i dnes těší značné oblibě, jak ostatně vyplývá z kontextu celé knihy Briana 

McFarlaneho mapující více než stoletou historii ženského hokeje v Kanadě.81 

 
76 Tabulka medailového pořadí je dostupná na oficiálních stránkách mezinárodní federace ledního hokeje: 

https://www.iihf.com/en/medalists a je aktuální k roku 2020. Medaile získané Sovětským svazem se připočítávají k 

Rusku a medaile získané Československem se přičítají k České republice. [cit. 2020-11-29]. 
77 Flacelière, R. Život v době Periklově. Praha: Odeon, 1981. s. 144. 
78 Sábl,V., Sigmund, S., Gut, K. Kniha o československém hokeji. Praha: Olympia,1969. s. 9-13. 
79Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s.17. 
80 Sábl,V., Sigmund, S., Gut, K. Kniha o československém hokeji. Praha: Olympia,1969. s. 13. 
81 Viz Mcfarlane, B. Proud past, bright future: one hundred years of Canadian women's hockey. Toronto: Stoddart, 1994. 

https://www.iihf.com/en/medalists
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Počátky bruslení jakožto specifického hokejového pohybu mají ještě hlubší historické 

kořeny. Na Islandu kolují legendy o bohu ledu, od kterého lidé získali znalosti o 

připevňování železa na své boty. Zmínek a archeologických nálezů podobného rázu je 

nespočet a informace sahají až do starověku. Existují důkazy ze dvanáctého století o lidech 

bruslících za městskými hradbami Londýna a takových legend je mnoho od starověkého 

Egypta až po novověkou Evropu. Nejvíce rozšířené bylo bruslení v Nizozemí, ze kterého se 

dostalo i na dvůr Rudolfa II., dále se rozvíjelo ve Francii, Londýně a paralelně v Severní 

Americe, kde již na počátku 19. století existovaly brusle tvarem podobné těm hokejovým. 

Existovaly různé specifikace jako rychlobruslení, krasobruslení a lední hokej byl jednou z 

nich.82 

2.2. Počátky českého ledního hokeje  

V českých zemích tehdy spadajících pod Rakousko-Uhersko byl mnohem populárnější hokej 

s míčkem zvaný bandy hokej. Ten se dodnes v určitých částech světa těší velké oblibě a na 

zimní světové univerziádě v ruském Krasnojarsku byl zařazen do programu sportů.83 

Nicméně lední hokej se u nás začal hrát až na začátku 20. století.84 Jednalo se o složité období 

v mnohonárodnostní monarchii.85 Sílily české vlastenecké vlny a téměř každý občan chtěl 

patřit do nějakého hnutí nebo spolku. K tomu všemu se zesilovaly i národní spory Čechů a 

Němců, které byly umocněné českou snahou o větší práva a rovnoprávnost češtiny s 

němčinou, kdy tato snaha byla prosazována zejména Badenim a jeho jazykovými nařízeními, 

jež nebyly přijaty. Spory mezi Čechy a Němci nebyly všude stejně vyostřené a byly taktéž 

jiné v pohraničí nebo v Praze.86  

V tom vznikl i první český hokejový svaz. Nicméně se jednalo o svaz bandy hokeje, který 

se těšil nesrovnatelně větší popularitě. Svaz ledního hokeje vznikl až v roce 1908 díky 

obětavosti a zápalu oddaného slávisty Emila Procházky, který byl zprostředkovatelem 

vstupu českého hokeje, tehdy tzv. kanadského hokeje, do LIGH – předchůdce IIHF. Díky 

tomuto činu se český reprezentační výběr mohl zúčastnit mezinárodního turnaje ve 

francouzském Chamonix. Jako týmové barvy národního týmu byly vybrány červená a bílá, 

jakožto barvy vlajky českého království a ihned se ukázalo, jak šťastným řešením to bylo. V 

té době totiž neexistovala reprezentační družstva jako v dnešní podobě a mnohem častěji se 

 
82 Olivová, V. Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olympia, 1989. s. 51-57. 
83 Seznam sportů na zimní univerziádě 2019: https://krsk2019.ru/en/sport_types/22. [cit. 2020-11-29]. 
84 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 17. 
85 Hamann, B. Hitlerova Vídeň: diktátorova učednická léta. Přeložil Alena BLÁHOVÁ. Praha: Prostor, 1999. s. 105-116. 
86 Waic, M. Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu: Deutsche Turn- und 

Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei. Praha: Karolinum, 2008. s. 84. 

https://krsk2019.ru/en/sport_types/22
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reprezentačním týmem stal vybraný tým. Tím týmem byl v té době nejlepší předválečný 

hokejový tým Slavia Praha známý svou barevnou kombinací červené a bílé.87 Hokejisté 

Slavie odjížděli za vlastních nákladů a poprvé okusili, jaké je to hrát hokej s pukem. Takto 

se začala psát historie českého národního týmu.88 

Následkem turnaje popularita kanadského hokeje strmě stoupala a kluby orientované na 

bandy se začaly věnovat kanadskému hokeji. První úspěchy národního týmu na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Hokej ale nadále zůstával pouze sportem nadšenců, kteří si platili 

svůj koníček – opravdu drahý koníček. Mohli se mu věnovat pouze zámožnější lidé, ale to 

nic nezměnilo na jeho zvyšující se popularitě. V roce 1914 však musel hokej ustoupit hrůzám 

první světové války.89 

Stoupající popularitu kanadského hokeje skvěle demonstruje návrat mistrů Evropy po 

šampionátu v Berlíně, kdy stovky fanoušků nadšeně vítaly své hrdiny na pražském nádraží 

za doprovodu zpěvu státní hymny.90 

2.3. Československý hokej po první světové válce 

Ačkoliv se lední hokej dostal do širšího povědomí, tak první světová válka rázně utnula jeho 

vývoj a nic na tomto útlumu nezměnil ani konec světové války a vznik Československa: 

„Kluziště osiřela, řada hráčů odešla na vojnu a evropské národy měly zcela jiné starosti než 

sport. Šest let trvala cesta od založení národního svazu k zisku druhého berlínského titulu, 

stejný počet let utekl, než nyní už českoslovenští hokejisté znovu vstoupili na mezinárodní 

pole. Začínalo se vlastně znovu.“91 

Evropa se ocitla v době, kdy měla dost starostí i sama se sebou. Záchranným lanem pro 

evropský hokej se stal exhibiční turnaj v rámci olympijských her v belgických Antverpách 

v roce 1920. Nutno podotknout, že se na turnaji nepředstavily výběry Německa a Rakouska, 

které byly vinou událostí první světové války a poválečných konferencí z organizace LIGH 

vyřazeny.92  

 
87 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 14-15 
88 Pivoda, A. Červenobílá ledová síla: 110 let. Praha: MAC, 2010. s. 9-10. 
89 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 11-12. 
90 Sábl,V., Sigmund, S., Gut, K. Kniha o československém hokeji. Praha: Olympia,1969. s. 31. 
91 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 20 
92 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 12 
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Hokej stále získával nové přívržence a přibývalo specializovaných hokejistů.93 Jediné, co 

hokejistům chybělo, byl stadion s umělým ledem. Tím se stal stadion na Štvanici, který byl 

schopen pojmout 10 000 fanoušků, a okamžitě po svém otevření se stal dějištěm mistrovství 

světa. Samotnému šampionátu se v tehdejších médiích dostalo mohutné propagace a ono 

propagování bylo dalším mohutným impulsem k rozvoji zdejšího hokeje. Ten přestal být 

sportem společenské smetánky, jakým do té doby byl, a zasáhl všechny společenské vrstvy.94 

Stal se společenským fenoménem a začal v popularitě dohánět fotbal.95 

2.4. Mistrovství světa v roce 1938  

Posledním světlým momentem československého hokeje před druhou světovou válkou bylo 

domácí mistrovství světa konané na pražské Štvanici. Samotné mistrovství světa bylo 

dokonalým obrazem toho, jakou společenskou událostí se hokej stal. Pevně se zařadil po bok 

nejpopulárnějšího sportu fotbalu, který slavil velké úspěchy. Mimo jiné českoslovenští 

fotbalisté skončili na mistrovství světa 1934 na druhém místě.96  

O mistrovství světa byl nebývalý zájem a zápasy národního týmu byly beznadějně 

vyprodané. Zápasy národního týmu si nenechala ujít ani smetánka společnosti. Existují 

dochované fotografie, na kterých lze v hledišti spatřit Jana Wericha nebo Vlastu Buriana.97 

Mistrovství světa si nenechal ujít ani prezident Edvard Beneš, který sledoval zápasy z 

připravené lóže a nejen on, ale i celý národ byl svědkem skvělého hokeje, jací Čechoslováci 

předváděli, ale v semifinálovém zápase nestačili na výběr Velké Británie plné 

naturalizovaných Kanaďanů. I přes to však na Čechoslováky čekal možná ještě větší zápas, 

než jakým by bylo samotné finále: „Pro domácí obecenstvo byl ale vrcholem duel o třetí 

místo s Německem. Jen pár hodin před ním měl Hitler projev přenášený i československým 

rozhlasem, v němž nepokrytě naší zemi vyhrožoval. Němci v dresech s hákovými kříži dostali 

diváky ještě více do varu, když před duelem zdravili soupeře zdviženou pravicí. Frenetické 

publikum pak hnalo domácí tým kupředu tak, že snad ani prohrát nemohl. Po výhře 3:0 z 

toho byl pro domácí bronz a celá země se při hokeji opět nebývale semkla. Vroucný zpěv 

hymny na počest hokejových medailistů byl však na dlouhá léta poslední...”98 

 
93 Do té doby bylo typické, že se hokejisté věnovali i jiným sportům viz Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: 

AS Press, 2008. 
94 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s.14. 
95 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 58-61. 
96 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 15. 
97 Kučera, T. 200 neznámých hokejových příběhů: pikantní historky z hokejového zákulisí. Praha: XYZ, 2018. s. 151-153. 
98 Kučera, T. 200 neznámých hokejových příběhů: pikantní historky z hokejového zákulisí. Praha: XYZ, 2018. s. 145-147. 



33 
 

Události let třicátých spolu s rostoucí měrou nacionálně socialistického cítění v pohraničí 

měly za následek podzimní události roku 1938 zakončené Mnichovskou dohodou. Český 

národ se těšil vysoké životní úrovni a nyní musel čelit útlaku a teroru ze strany německých 

okupantů. Demokratické hodnoty dostaly značné trhliny a smýšlení obyvatel pomalu začalo 

směřovat k Východu. Tato skutečnost se projevila v nástupu komunistů k moci.99 Vzhledem 

ke zmíněné Mnichovské dohodě se nyní zdá, jak mistrovský politický tah Edvard Beneš 

učinil, když nevedl s německou třetí říší válku, která by měla fatální následky. Válka byla 

přáním německé strany, k ozbrojenému konfliktu nedošlo, z právního hlediska 

československý stát nikdy nepřestal existovat, protože Mnichovská dohoda nebyla předána 

parlamentu ke schválení. To se stalo hlavním argumentem prezidenta Edvarda Beneše pro 

poválečnou obnovu Československa.100 

Bylo téměř nemožné sehnat kvalitní hokejovou výstroj a s potravinami byla situace podobná, 

ale i v těchto podmínkách mohl hokej pokračovat a jakožto jedna z mála nezakázaných 

aktivit dále budovat své společenské postavení. Hokej se znovu ukázal být sjednocujícím 

prvkem společnosti, kdy se alespoň skrze hokej mohli naši hokejisté postavit německému 

nepříteli na německé náhražce olympijských her v únoru 1940 v německém Ga-Pa. 

Protektorátní hokejisté celý turnaj, kterého se účastnili pouze země pod vlivem Třetí říše, 

vyhráli. Jedinou kaňkou na takovém úspěchu byla neúčast Němců ve finále.101  

Vzhledem ke zdecimované Evropě je až s podivem, jak si český hokej udržel svůj lesk. 

Důvodem je skutečnost, že válečné akce se českému území relativně vyhnuly na rozdíl od 

ostatních evropských států, které se z války dlouhá léta vzpamatovávaly a už nikdy nenabyly 

svého hokejového postavení. Naopak se vyprofilovaly evropské hokejové velmoci udržující 

si své postavení dodnes.102 

2.5. Mistrovství světa v roce 1947 

Po skončení druhé světové války došlo k obnovení Československa a hokejová veřejnost se 

mohla v roce 1947 těšit na pořádání mistrovství světa na pražské Štvanici. Československý 

tým na turnaji získal zlaté medaile, a spíš než o hokejový úspěch se jednalo o vítězství celého 

národa.103 Ukázalo se, jakým fenoménem hokej je i v době, kdy lidé po celé zemi měli 

rozhodně jiné starosti než samotný sport a Prahu zachvátila doslova hokejová horečka. 

 
99 Randák, J. Dějiny českých zemí. Vydání druhé. Praha: Knižní klub. Universum (Knižní klub), 2016. s. 294-330. 
100 Olivová, V., Zápas o Československo 1938. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1996. s.65-72 . 
101 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s.65-68. 
102 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 15. 
103 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 16-17. 
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Tribuny pražské Štvanice byly přeplněné a rozhlasové stanice nepřetržitě vysílaly novinky 

o hokejovém dění.  

O hokej se začali zajímat i lidé, kteří o něm v životě neslyšeli. Český tým postupoval 

turnajem bez sebemenších problémů až do finálové skupiny, ve které národní tým před zraky 

přeplněné Štvanice a celého ministerského sboru v čele s Edvardem Benešem podlehl 

Švédům 2:1. V tu chvíli se mělo jednat o ztrátu veškerých nadějí na titul a následné 

pochmurné reakce československých fanoušků mluvily za vše.104 

Čechoslováci při takovéto konstelaci potřebovali pomoc Rakušanů v zápase se Švédy a 

zároveň porazit mužstvo Američanů, zdálo se to být naprostou utopií. Zázraky se dějí a jeden 

takový se stal. Rakušané Švédy skutečně porazili. Kvůli zprávám o průběhu tohoto zápasu 

se běžný život zcela zastavil: „Naši jižní sousedé nastoupili v neděli odpoledne proti Švédům 

jako outsideři, ale ujali se vedení 2:0. Z jeviště Národního divadla prý to divákům zvěstoval 

uprostřed Shakespearovy hry sám Caesar. Kina, divadla a kavárny se vyprázdnily, všichni 

mířili na Štvanici.“105 

Domácí hokejisté následně porazili Američany jednoznačným výsledkem 6:1 a získali titul 

mistrů světa. Nejenom celý stadion, ale i celé jeho nadšené okolí dojatě zpívalo hymnu a 

cítilo nesmírný pocit hrdosti. Následně se oslavy přesunuly před Obecní dům a pozadu v 

nich nezůstali ani Rakušané, které čeští fanoušci zahrnuli dary za jejich pomoc při porážce 

švédského týmu.106  

2.6. Hokej po roce 1948 

Možnost potvrdit svou nově nabytou pozici dostali Čechoslováci hned následující rok na 

Olympijských hrách ve Švýcarsku, kde pouze vinou horšího skóre nestačili na Kanaďany. 

Po návratu domů však na reprezentanty nečekalo jen uvítání fanoušků a rodin, ale také zcela 

nové politické zřízení.107 Po únorových událostech se k moci dostali komunisté. Svou roli v 

těchto událostech sehrála i radikalizace obyvatel, kteří se v důsledku Mnichovské dohody a 

samotné války začali stáčet k levicovým ideálům. To se projevilo i v prvních poválečných 

parlamentních volbách, ve kterých komunisté zvítězili. Kontakt se západním světem vymizel 

 
104 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 33-34. 
105 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 33. 
106 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 34. 
107 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 16-17. 
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a Československo se připoutalo k Sovětského svazu. Komunisté ihned počali přetvářet celou 

zemi podle své ideologie.108 

Hokej se stal prostředkem propagandy komunistického režimu, protože v sobě dokázal 

skloubit hodnoty západního světa a svého buržoazního pojetí, a proto se hodila demontáž 

takových hodnot a změna sportovního systému.109 Mimo jiné byl sport ve svém typickém 

profesionálním – kapitalistickém pojetí považován za morálně nedostačující. Kvůli jeho 

systému, ve kterém jsou hráči pouhým obchodovatelným zbožím. To komunistická 

propaganda kritizovala a vyzdvihovala vlastní systém, ve kterém byli sportovci vedeni také 

k morální zdatnosti za účelem budování komunismu všestranným národem.110 Komunisté 

cílili na propojení sportu se svou ideologií. Sport v socialistickém pojetí měl dbát na 

všeobecný rozvoj člověka a být volně přístupný pro všechny. Nikoliv jen pro elity jako v 

buržoazním pojetí. Takový sport byl pro socialismus nedílnou součástí rozvoje společnosti 

a jak se později ukázalo i významným prvkem propagandy.111 Komunistická ideologie se 

dotýkala všech oblastí běžného života. Změn dostálo i školství a začaly vznikat vládou 

organizované sportovní instituty, mj. Institut tělesné výchovy a sportu nebo ČSTV. 

Dosavadní spolky jako např. Sokol byly znárodněné a všechny sportovní instituty spadly do 

rukou režimu.112  

Kvůli nástupu komunistů k moci začalo po roce 1948 docházet k emigraci sportovců, a tak 

byli součástí výprav i předem vybraní komunističtí funkcionáři jako třeba doktoři, maséři či 

reportéři, aby se zamezilo možné emigraci hokejistů v té době světového formátu.113 

Stockholmský šampionát v roce 1949 dopadl nejlépe, jak mohl, Čechoslováci získali titul 

mistrů světa. Zdálo by se, že se schyluje k dominanci našich hokejistů, ale nestalo se tomu 

tak. Následujícího roku před mistrovstvím světa v Londýně bylo mužstvu těsně před odletem 

na mistrovství světa zakázáno odcestovat. Důvodem údajně byla neplatná víza rozhlasových 

reportérů. Hráči se posléze sešli ve Zlaté hospůdce, kam přišli po svých, ale místo opouštěli 

v policejních antonech.114  

 
108 Olivová, V. Dějiny nové doby: 1848-2008. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2008. s. 205-216. 
109 Bukač, L., Suchan, F. Luděk Bukač: moje hokejové století : autobiografie. V Brně: Jota, 2018. s. 33-34. 
110 Kukuškin, G. I., Sovětská tělesná kultura, důležitý prostředek komunistické výchovy. Praha: Státní tělovýchovné 

nakladatelství, 1956, s. 9-10. 
111 Choutka, M. Sport a společnost. Praha: Olympia, 1978. s. 88-104. 
112 Bukač, L., Suchan, F. Luděk Bukač: moje hokejové století : autobiografie. V Brně: Jota, 2018. s. 47. 
113 Kalous, J., Kolář, F.. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 

2015. s.132-134. 
114 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 35. 
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Většina tehdejšího reprezentačního týmu byla ve vykonstruovaných procesech obviněna z 

vlastizrady kvůli kritizování režimu a na dlouhé roky odsouzena k dlouhým trestům odnětí 

svobody. Přesný důvod uvěznění hokejistů není dodnes znám, stejně tak jako vynechání 

kapitána Zábrodského a uvěznění brankáře Modrého i přes skutečnost, že v týmu vůbec 

nefiguroval. Existují dohady, zda se režim bál potenciální emigrace svých hokejistů, nebo 

zdali se jednalo o cílenou likvidaci pro hladší cestu Sovětů na hokejové výsluní.115 Národní 

tým tato událost na dlouhá léta ovlivnila. Rozvoj hokeje pokračoval nejen díky sportovním 

nadšencům, ale také díky významnému přičinění režimu, který do sportu investoval velké 

finanční prostředky a dbal na rozvoj mládeže a celého sportovního odvětví, jak je patrné z 

protokolu na 14. sjezdu Komunistické strany Československa.116  

Komunistické zásahy se nevyhnuly ani slavným pražským klubům. Třeba pražské LTC, 

které se svým zázemím přibližovalo západnímu profesionalismu.117 Podobný ústup ze slávy 

se dotknul i pražské Slavie, která najednou ztrácela finanční podporu a významné 

funkcionáře, dokonce spadla z nejvyšší soutěže a jen s pomocí zapálených nadšenců 

dokázala přežít a existovat dál i v těžkých časech po komunistickém převratu a režimem 

řízenou restrukturalizací soutěží a účastníků soutěží.118  

Padesátá léta se nesla v hledání nového jádra národního týmu a vstupu Sovětského svazu na 

scénu mezinárodního hokeje. Do konce druhé světové války o hokeji téměř nic nevěděli, 

hrál se u nich pouze bandy hokej s míčkem, ale i přes tento nedostatek se dostalo hráčům 

pražského LTC v roce 1948 nemilého zjištění. Hráči LTC vyrazili do Moskvy vyučovat 

lednímu hokeji, ale se zlou se potáceli. Ze tří utkání vyhráli pouze jediné i přes skutečnost, 

že protivníci do té doby hráli jen bandy hokej.119 Národní tým si jen pomalu budoval svou 

novou identitu a ani se neúčastnil následujících světových akcí. Úspěchy nepřicházely a 

souboje se zámořskými celky se stávaly pro režim otázkou cti. Porážka národního týmu byla 

omlouvána neférovým pojetím hry od Kanaďanů, kteří ve své hře údajně předváděli své 

zkažené hodnoty. Skutečnost byla méně prozaickou a to taková, že se v Evropě praktikoval 

jiný styl hokeje než v zámoří, který později dovedli Sověti k dokonalosti.120 

 
115 viz Škutina, V., Bakalář, R. Ztracená léta: příběh hokejového zločinu. Pardubice: Helios, 1990 s.42-80. 
116 14. sjezd Komunistické strany Československa: Praha 25. května - 29. května 1971 : [Sborník referátů, dokumentů a 

rezolucí ze sjezdu]. Praha: Svoboda, 1971. s.58-59. 
117Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 36. 
118 Pivoda, A. Červenobílá ledová síla: 110 let. Praha: MAC, 2010. s. 30-31. 
119Bukač, L., Suchan, F. Luděk Bukač: moje hokejové století : autobiografie. V Brně: Jota, 2018. s. 57-58. 
120 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 92-98. 
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Sport se stal nástrojem boje Východu proti Západu. Důraz politického pnutí na vývoj a 

nahlížení hokeje u nás nelze opomíjet. Každý zápas se Sovětským svazem, který ihned zcela 

ovládl světový hokej, sledoval celý národ a porážka spouštěla diskuse o prohře na 

objednávku nařízenou z vládních struktur.121 Úspěchy národního týmu nezůstávaly bez 

odezvy a při návratech do vlasti se hráči těšili bouřlivých přivítání. Kdo by však čekal, že to 

byla doba každoročního vožení medailí, je na omylu, protože třeba mistrovství světa 1962 v 

americkém Coloradu se kvůli bojkotu nezúčastnil ani jeden z týmů východního bloku.122 

2.8. Hokej po roce 1968 

Šedesátá léta se v hokeji nesla ve znamení silné čtyřky: Sovětského svazu, Československa, 

Švédska a Kanady. První zmíněné země značně těžily ze skrytého profesionalismu v zemích 

pod komunistickou vládou, čímž se začali hokejisté výkonnostně vzdalovat amatérskému 

statusu hokeje ve Švédsku, a přibližovat se znaky profesionalismu dokonce i NHL. Zápasy 

Sovětského svazu s Československem se stávaly vyvrcholením každého turnaje a po vlivu 

událostí roku 1968 dostaly úplně nový náboj a hokejisty na každý mezinárodní turnaj 

provázela stále stejná slova fanoušků: „Poražte Rusy a můžete pak skončit třeba pátí, pro 

nás budete skutečnými hrdiny!“123  

Jednalo se o skutečnou bitvu národů a prostředek, kterým mohl podrobený národ projevit 

svůj odpor.124 Za zmínku stojí olympijské hry konané v roce 1968 v Grenoblu, kde hokejový 

tým získal stříbrné medaile, ale dokázal porazit Sovětský svaz. Následná cesta domů přes 

české vesnice a města byla údajně nezapomenutelná a kvůli oslavám se stavělo, kde se jen 

mohlo.125 Sport opět předčila politika. V roce 1968 spousta občanů po dvaceti letech pocítila 

nebývalou vůni osobní svobody. V srpnu 1968 ale došlo k okupaci vojsky Varšavské 

smlouvy a nastalo období zvané jako normalizace.126  

Díky okupaci se mistrovství světa, které se mělo roku 1969 konat v Praze, přesunulo kvůli 

strachu z případných demonstrací do Stockholmu. Stockholmský šampionát získal pro 

československé hokejisty a občany úplně jiný nádech. Hranice vlasti ještě nebyly uzavřené 

a na šampionát mohlo odcestovat i mnoho fanoušků. Za zmínku stojí například Jiřina 

Bohdalová, která byla ubytována na totožném hotelu jako národní tým. Ten čekala dvě 

 
121 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 41-43. 
122 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 128-132. 
123 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 153. 
124 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 18-19. 
125 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 138-151. 
126 Olivová, V. Dějiny nové doby: 1848-2008. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2008. s. 205-216. s. 220-225. 
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utkání s Ruskem za bouřlivé podpory nejen jejich fanoušků, ale i fanoušků celého světa. 

První utkání vyhrál náš tým 2:0 a odvetu o týden později znovu, tentokrát po výsledku 4:3. 

Radost z vítězství byla obrovská i přes fakt, že národní tým skončil v celkovém pořadí až za 

Sověty.127 

Skutečnost, že se nejednalo pouze o sportovní utkání, ale o gesto národního vzdoru popisuje 

z vlastní zkušenosti pamětník Luděk Bukač: „Jediné, co jsme mohli, bylo rozdat si to s Rusy 

na ledě a porazit je. Tam jsme rázem měli směrem k národu motivaci navíc… Bylo to vítězství 

vysoké herní kvality našeho hokeje, ale i patriotismu. Víc než jen sportovní triumf. Ti kluci 

nehráli za sebe, hráli za celý národ a tentokrát se nejednalo o frázi… Jednalo se o asi 

nejemotivnější vzpouru na ledě v hokejových dějinách, však také měla dozvuky i při 

následných násilnostech v Praze.“128 

Události hokejových utkání se projevily i v Praze. Slavilo celé město, oslavy se změnily v 

hromadnou demonstraci proti srpnovým událostem předešlého roku, byly to opravdu 

bouřlivé oslavy, které daly celému národu opět pocit hrdosti. Avšak zvrhly se a došlo k 

několika výtržnostem – podpalování sovětských aut, zdemolování pražské pobočky 

Aeroflotu. Do dnešních dnů vyvstává v souvislosti s touto konkrétní pobočkou řada 

otazníků. Jednalo se o přímou protisovětskou demonstraci, kterou komunistické vedení v 

Moskvě očekávalo a zareagovalo.129 Protestní akce tak pouze urychlily proces 

normalizačních změn.130  

Z hokeje se na následující roky stal symbol vzdoru a národní hrdosti. Během normalizačních 

let byla populace značně demoralizovaná a její největší radost pramenila z hokejových 

vítězství nad Sovětským svazem. Hokej překročil svůj sportovní význam a stal se posledním 

zdrojem sebevědomí a radosti.131 Pro komunistický režim byl sport podobně důležitým, 

protože si země východního bloku mohly dokazovat svou pravdu skrze sportovní úspěchy a 

v tomto ohledu mnohdy Východ často převyšoval Západ.132 

V následujících letech nebyl tuzemský hokej úspěšný. Změna nastala při mistrovství světa, 

kterého se konečně dočkala i nová víceúčelová hala v Holešovicích. Národní tým získal po 

 
127 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 154. 
128 Bukač, L., Suchan, F. Luděk Bukač: moje hokejové století : autobiografie. V Brně: Jota, 2018. s. 144. 
129 Bělina, P. Dějiny Prahy II: Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Litomyšl: Paseka, 1998. s. 431.  
130 Randák, J. Dějiny českých zemí. Vydání druhé. Praha: Knižní klub. Universum (Knižní klub), 2016. s. 369. 
131 Bártlová, H., Červinka, P., Jenšík, M., Odarčenko, M., Pavlis, Z., Procházka, P., Zemánek, V. 100 let českého sportu 

1918-2018. Velké Přílepy: Olympia, 2018. s. 183-191. 
132 Slepičková, I., P., Slepička. Sport a politika. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta Tělesné výchovy a sportu, 2010. s. 

138-146. 
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dlouhých 23 letech titul mistrů světa a nejenom v útrobách haly zavládlo naprosté nadšení. 

Nebylo to jen vítězství onoho týmu, bylo to i vítězství celého národa, kterému se konečně 

dostalo zadostiučinění.133 Bratři Holíkové, přímí aktéři mistrovství a jedni z nejlepších hráčů 

nejen tehdejší doby, vzpomínají na okamžiky bezprostředně po utkání, které ani nedokáží 

slovy popsat.134  

2.9. Hokej po listopadu 1989 

Listopadová revoluce byla návratem k demokracii po dlouhých letech vlády jedné strany. Po 

počáteční demonstraci 17. listopadu nabraly události nečekaný spád a vše vyvrcholilo pádem 

komunistického režimu a znovu nastolením demokracie.135  

Byla to nebývalá vlna svobody a euforie, která však netrvala věčně. Přesun společnosti ke 

kapitalismu s sebou přinesl i zvýšenou míru nezaměstnanosti a leckterý obyvatel tak mohl 

ztratit své iluze. Lidem se zvýšily životní náklady za poklesu příjmů. V celkové míře byly 

dopady revoluce znatelné i ve změně demografického chování.136 Možná i tato skutečnost 

stojí za dnešním ústupem českého hokeje ze slávy. 

Během nadšeného oslavování revoluce se vytratily některé věci, které nám západní hokejový 

svět mohl jen závidět. Příkladem budiž propracovaná systematika výchovy talentované 

mládeže, která se znovu začala budovat až o mnoho let později a stále ne s takovým 

úspěchem a v takové kvalitě. Na druhou stranu padly některé zákazy a propojení sportovních 

klubů s fabrikami, kam skrze dělnické administrativy proudily peníze. To mělo za následek 

zcela nové pojetí sportu. Jeho financování přestalo být pro klubové vedení zcela 

bezstarostným a řada klubů a sportovních odvětví se začala ocitat v existenční krizi. Objevily 

se nové možnosti pro lidi kolem hokeje a bylo třeba šikovných lidí schopných sehnat pro 

sport peníze. Poprvé hokej rezonuje s pojmy jako manažer či marketing. Mezi takovými 

lidmi se ale objevovali i ti, kteří se chtěli na sportu pouze obohatit. I toto k této převratné 

společenské a politické i ekonomické změně patří.137 Hokeji se dostalo mnohem větší 

mediální pozornosti, a i platy hokejistů počaly stoupat strmě vzhůru. To však nic nezměnilo 

na ohromném exodu, který nastal v porevoluční sezoně, kdy každý, kdo měl možnost, zkusil 

své hokejové štěstí v zahraničí.138  

 
133 Stránský, J., Ondroušek, K. Historie československého a českého hokeje 1908 - 1999. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 19. 
134 Žurman, Z. Bráchové. Praha: Olympia, 1980. s. 116. 
135 Olivová, V. Dějiny nové doby: 1848-2008. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2008. s. 229. 
136 Fialová, L. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta. Patriae, 1996. s. 362-379. 
137 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 240. 
138 Bukač, L., Suchan, F. Luděk Bukač: moje hokejové století : autobiografie. V Brně: Jota, 2018. s. 299-309. 
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2.10. První titul mistrů světa v éře samostatné České republiky – Vídeň 1996 

Mistrovství světa ve Vídni se účastnil tým složený z hráčů tuzemské ligy a hráčů ze zahraničí 

v téměř stejném poměru. Trenér Bukač dokonce nominoval i hráče, kteří ho před rokem 

veřejně kritizovali. Mužstvo nebylo tvořené z hvězd, ale bylo přesně podle Bukačových vizí 

tvořené charakterními hráči, kteří táhli za jeden provaz.139 Národní tým na turnaji zvítězil a 

zapsal první mistrovský titul České republice. O soudržnosti celého týmu svědčí i první 

zastávka některých hráčů po návratu do vlasti, která vedla do nemocnice, kde ležel Jiří 

Dopita zraněný v průběhu vídeňského šampionátu.140 Hokejem opět žila celá republika, jak 

popisuje jeden z hráčů zmíněného týmu, Radek Bělohlav: „Žádný Staromák nebyl, ale lidé 

byli úžasní i tak. Na hranicích včetně celní kontroly na nás všichni čekali a slavili s námi. 

Tenkrát nás práskli Plzeňáci, aby se dostali brzy domů, že za nimi jedou další a my jsme si 

to vše užili s plnou pompou, kdy cesta z hranic trvalo celou noc. Poslední zastávka v Lišově 

probíhala tak, že lidé zabarikádovali silnici a čekali na hokejisty, aby je pozvali do kulturáku 

no a tam to bylo hodně zajímavý.”141 

2.11. Olympijské hry v Naganu  

Duch olympiády, které se poprvé účastnili i hráči NHL, byl cítit celou sezonu. NHL ještě 

nikdy svůj harmonogram kvůli mezinárodní akci nepřerušila, ale přesto se tomu tak stalo i 

díky úspěchu basketbalového týmu snů USA na LOH 1992 v Barceloně.142 

V základní skupině se český tým postupně utkal s Finskem, Kazachstánem a Ruskem. Ve 

čtvrtfinále se měli Češi postavit favorizovaným Američanům. Utkání se zpočátku nevyvíjelo 

dobře, ale Češi dokázali zvítězit 4:1.143 Semifinále s Kanadou rozhodly až samostatné 

nájezdy. Jediný z exekutorů proměnil. K radosti celého českého národa to byl Robert 

Reichel. Vítězství bylo o to cennější s přihlédnutím k soupisce javorových listů, které měly 

v týmu i zřejmě nejlepšího hokejistu všech dob Wayna Gretzkyho, kterého do Nagana 

přivábila touha po zlaté olympijské medaili.144 Finále s Ruskem zůstávalo nerozhodné až do 

49. minuty, kdy ruského brankáře prostřelil Petr Svoboda. Následovalo urputných a 

neuvěřitelně dlouhých 11 minut, během kterých Rusové zkoušeli, co jen mohli, ale 

bezvýsledně.145  

 
139 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 103. 
140 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s.269. 
141 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
142 Gretzky, W., Day, K. M. L. 99: hokejové příběhy. Přeložil Hana JEŽKOVÁ. V Brně: Bizbooks, 2017, s.293. 
143 Gut, K., Prchal, J. Český hokej. Praha: Olympia, 1998. s. 123-127. 
144 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 280-281. 
145 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 282-283. 
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Dozvuky vítězství byly ohromné, turnajem století, jak se olympiádě v Naganu přezdívalo, 

žila celá republika. Ještě cestou ze stadionu volal Dominiku Haškovi prezident republiky, 

aby mu pogratuloval. Celému českému týmu chodily stovky faxů ze všech koutů republiky. 

Dokonce i od královéhradeckého biskupa. Na pražské Ruzyni čekal na hokejisty nespočet 

fanoušků a slovy Dominika Haška byla hrst hráčů tak dojata, že nemohla potlačit slzy. První 

zastávkou ale byla prezidentská vila. Samotná cesta k ní byla téměř nemožná, protože všude 

bylo plno oslavujících fanoušků, kteří kvůli pouhému pohledu na své hrdiny byli schopni 

lézt na pouliční lampy a dělat cokoliv, jen aby spatřili své hrdiny a vzdali jim dík. Cesta do 

prezidentské vily se i díky těmto zástupům nečekaně protáhla. Lidé porušovali dopravní 

přestupky, jen aby mohli hráčům zamávat. Hráči stihli jen malý přípitek, protože už spěchali 

na Staroměstské náměstí plné 140 000 fanoušků, kde se konaly asi největší oslavy v českých 

sportovních dějinách.146  

2.12. Hokej po Naganu 

Poté každý od českého týmu očekával pouze samá vítězství. Prvotní mezistátní zápasy 

ničemu takovému nenasvědčovaly, ale schylovalo se k období, které je v českých kuloárech 

označováno jako zlatý hattrick. Toto období řadíme do mistrovství světa mezi lety 1999 až 

2001, která český tým ovládl a výrazně se zapsal do historie po bok zlatých generací Sovětů 

a v dávné hokejové historii Kanaďanů.147 

Následoval rok 2002 se dvěma vrcholy – prvním na Zimních olympijských hrách v Salt Lake 

City a druhý v podobě mistrovství světa ve Švédsku. Český tým ztroskotal ve čtvrtfinále a 

po dlouhých letech zažil neúspěch, který se opakoval i na následujících turnajích. Zajímavé 

je, že titul mistrů světa získali poprvé Slováci.148  

Mistrovství světa v roce 2005 bylo specifické a pro Čechy znamenalo další pokus o medaili, 

na kterou český hokej čekal od roku 2001. Kvůli výluce v NHL mohly národní týmy vybírat 

své nejlepší hráče a Evropa zažila příval hvězd ze zámořské NHL. Výluka NHL spustila 

neskutečný příval hráčů do evropských soutěží. Tento svátek si užila i česká extraliga, ve 

které vznikl i nový divácký rekord během zápasu Jágrova Kladna a pražské Slavie v počtu 

15 785 fanoušků. Mistrovství světa se konalo ve Vídni. Na turnaji se sešlo to nejlepší, co 

světový hokej nabízel a turnaj se mohl svou kvalitou rovnat olympijským hrám. Český tým 

 
146 Hašek, D., Záruba, R. Chytám svůj život. Praha: Terra, 1999. s. 376-386. 
147 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 286-297. 
148 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 299-309. 
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na turnaji zvítězil. Oslavy probíhaly jako vždycky v hýřivém duchu se šampaňským a 

doutníky zakončené na Staroměstském náměstí za podpory 30 000 fanoušků.149  

Český hokej od té doby zapsal už jen jeden veliký triumf. Na mistrovství světa 2010 v 

Německu triumfoval český tým, kterému se vůbec nevěřilo. Tento zlatý turnaj stejně jako o 

rok později bronzové mistrovství světa na Slovensku dokázaly jednu věc. Nesporné 

hokejové umění Jaromíra Jágra, který mužstvo příkladně táhl kupředu i ve věku, ve kterém 

je téměř každý sportovec ve sportovním důchodu.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 310-315. 
150 Čermák, P. Člověk Jágr. 3., dopl. vyd. [Praha]: Imagination of People. Portréty (Imagination of People), 2013. s. 172-

174. 
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3. Komparace sebereflexe bývalých profesionálních hokejistů  

V této části práce analyzuji a porovnám jednotlivé rozhovory a pokusím se o prokázání 

hypotézy, že profesionální lední hokej nejen že je životním stylem, ale že jím i zůstává po 

konci kariéry. Stejně tak jestli je hokej až takovým socializačním faktorem, že v případě 

možnosti cesty zpátky v čase by se hokejisté dali na tuto dráhu znovu. Všichni aktéři mají 

společnou minulost spojenou s hokejem, a tak předpokládám, že se budou v řadách odpovědí 

shodovat a rozdíly ve výpovědích budou v některých ohledech minimální. Následující 

podkapitoly zastupují jednotlivé výzkumné otázky mapující životy aktérů s cílem dokázat, 

či vyvrátit hypotézu, že hokej je životním stylem. 

3.1. Sebereflexe 

3.1.1.Rodinná východiska 

Vzpomínky na dětství a rodiče 

Na problematiku ohledně hodnocení dětství jako takového upozorňuje Vaněk, když tvrdí, že 

zde mají respondenti tendenci odpovídat vždy kladně i v případě, že by skutečnost byla zcela 

odlišná. Dodává, že respondent má tendenci vzpomínat na dětství a své rodiče vždy kladně 

kvůli určitému pocitu slušnosti a očekávání.151 Rodina se však nesmí vynechat, protože se 

jedná o základní společenskou instituci téměř v každé kultuře a rodinné zázemí značně utváří 

jedince s jeho pohledem na svět a pomáhá mu se naučit základním dovednostem.152 

U zvolených respondentů se neobávám, že by neříkali pravdu, protože jim důvěřuji a z jejich 

hlasu nebylo cítit žádné zaváhání. Mohu říct, že všichni respondenti u této části rozhovoru 

odpovídali okamžitě. Navíc všichni, svými slovy, na své dětství vzpomínají jen a jen v 

dobrém: „Samozřejmě jenom v tom nejlepším. Rodiče mi hrozně moc pomohli. Táta byl 

sportovec a činovníkem v hokeji a provázel mě po celou mou cestu na vrchol a maminka s 

námi vstávala a zajišťovala potřebné zázemí, takhle jsme to v rodině měli a jsem jim za to 

moc vděčný.”153 Všichni respondenti se shodují v pozitivním pohledu na jejich domácí 

zázemí: „Na rodiče vzpomínám rád, táta už tedy není naživu, ale vzpomínám na ně často. 

Ač mamka nebyla sportovec, tak hokej hrozně prožívala a táta byl spíš takový kritik, který to 

začal brát vážněji až později, když už to vypadalo dobře.”154 Všichni mluví o naprosté 

 
151 Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. Hlasy 

minulosti. s. 70-79. 
152 Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Studijní texty 

(Sociologické nakladatelství). s. 8-11. 
153 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
154 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
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podpoře své rodiny: „Krásně, byl jsem dítě šťastné a neustále venku. Rodiče byli a jsou 

super! Byli tu vždycky pro mě, obrovská opora.”155 Občas s malými dodatky, že sami měli 

jasno o tom, že hokej je jejich vášní a chtějí se mu dále věnovat.  

Zároveň zmiňují, že pokud měli sourozence, tak se i sourozenci věnovali sportům na 

jakékoliv úrovni, takže nelze říct, že by měli privilegovanou pozici a rodina by žila pouze 

pro ně. Společné u respondentů je, že pokud měli bratra, tak i ten se často věnoval hokeji: 

„Mám mladšího bratra, který hrál hokej též a chvíli se jím i živil. Poté, když přišel do Budějc, 

tak jsme spolu bydleli na internátu.”156 Ne vždy však byli bratři stejně úspěšní ve světě 

sportu: „Mám o dva roky staršího bratra, který do konce gymnázia dělal hokej též, ale jeho 

perspektiva byla větší mimo profesionální sport a po studiu žurnalistiky se etabloval v 

showbyznyse, politice a vlastně i ve sportu, kdy byl generálním ředitelem fotbalové 

Sparty.”157 Bratr Petra Tona se hokeji nevěnoval, protože se vzhlédl v kulturistice, ale 

bohužel kvůli zdravotním problémům musel přestat. Podobně se sportem přestala i sestra 

Martina Štrby, která měla jisté zdravotní potíže, ale více ji bavilo trávit čas s kamarády. 

Všichni dotazovaní zmiňují, že byli nápomocní v domácích činnostech, kdy více či méně 

ochotně pomáhali, s čím bylo třeba: „Snažil jsem se, ale rodiče možná řeknou opak.”158 S 

výjimkou respondentů, kteří po základní škole odešli na internátní zařízení a nebyli tak 

součástí domácnosti: „Po přestupu do Budějc jsem jezdil domů jen na víkendy pro zásoby 

jídla, ale jak jsem říkal, jsem kluk z vesnice, moji rodiče mají vztah k manuální práci a 

odjakživa jsem doma pomáhal. Navíc jsem práci doma bral i jako jakousi domácí přírodní 

posilovnu. Třeba sekání dřeva mě bavilo.”159 Podobným způsobem byl doma nápomocný i 

Jaroslav Brabec, který dodává, že měl k práci vždy blízko: „Rodiče jsou ze sedláckých rodin, 

tam bylo pořád co dělat. Navíc měli kladný vztah k práci a já nebyl jiný. Třeba se každý 

víkend jezdilo obracet seno a tak.”160 

Vzdělání rodičů 

Vzdělání rodičů neznamenalo rozdíl v možnosti hrát hokej, ale výrazně ovlivnilo postoje 

respondentů ke vzdělání. Hanzal s Kotalíkem jako potomci vysokoškolsky vzdělaných 

rodičů byli vedeni ke vzdělání markantnějším způsobem. Po Hanzalovi byla od rodičů 

 
155 Rozhovor s Ondřejem Kuchařem - emailová korespondence (14.10.2020). 
156 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
157 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020). 
158 Rozhovor s Martinem Hanzalem (České Budějovice, 17.07.2020). 
159 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
160 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
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vyžadována alespoň maturita a u Kotalíka zvítězila jistota: „Bylo mi čtrnáct let a nikdo 

nevěděl, jestli budu ve sportu úspěšný, takže se hledala škola, která mě dokáže připravit tím 

nejlepším způsobem na potenciální další studium.”161 Jistou výjimkou je Mgr. Jaroslav 

Liška, jehož rodiče byli vyučeni a on dosáhl vysokoškolského vzdělání: „Je paradox, že 

ačkoliv jsem vystudoval vysokou školu, tak jsem si udělal výuční list, pak teprve maturitu, 

protože tatínek chtěl, abych měl výuční list, jsem vyučený elektrikář a vysokou školu jsem 

vystudoval díky tchánovi a manželce.”162 

Hokejové začátky 

Informátoři většinou nepocházejí z čistě sportovních rodin, zmiňují, že rodiče měli kladný 

vztah ke sportu, ale o nějaké rodinné tradici v podobě vrcholového sportu se nedá plně 

mluvit. V práci použitá odborná literatura se nezaměřovala na vztah sportovců rodičů a jejich 

potomků ve spojitosti se sportem. Tudíž zde nelze vycházet z určitých poznatků, ale je nutné 

vycházet čistě z výpovědí aktérů rozhovoru a jejich výpovědi poté porovnat s jejich vlastními 

postupy během výchovy. Výjimkami jsou akorát Rob a Podlešák, jejichž otcové hráli hokej 

na vrcholové úrovni, kde je příklad Luboše Roba obzvlášť zajímavý, protože jeho otec byl 

vrcholovým sportovcem, ale zpočátku svého syna vedl k fotbalu a tenisu, protože hokejovou 

kariéru ukončil z důvodu vážného zranění a nechtěl riskovat, že se to samé stane i synovi, 

ale postupem času se stal synovi oporou a cenným rádcem: „Překvapivě mamka, táta hokej 

hrál vrcholově, ale musel kvůli zranění ukončit kariéru a k hokeji u mě nebyl tolik nakloněn, 

a tak mě k hokeji přivedla mamka.”163  

To však neznamená, že by podpora u rodiny nesportovců nebyla taková. Každý z 

dotazovaných říká, jakou oporou jim rodina byla a jak moc je podporovala v cestě za jejich 

sny. Hokej se stal součástí celé rodiny a byl častým tématem rodinných rozhovorů: „Hokej 

byl častým tématem, protože jsem s rodiči nikam moc jezdit nechtěl, takže jsme hokej řešili. 

Hlavně s tátou a bratrem, protože maminka se bála, že se mi něco stane a sestra měla raději 

přírodu a zvířata.”164 

Hokej ovlivnil i rodiče a téměř každý z respondentů přiznává, že se vždy někdo, kdo mapoval 

kariéru, v rodině našel. Většinou tato funkce patřila maminkám: „Kariéru mapovala moje 

rodina, mám doma čtyři velké knihy plné všemožných výstřižků z novin a rozhovorů. Je toho 

 
161 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
162 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
163 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
164 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
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skutečně mnoho. Čtení minimálně na týden.”165 Později tuto funkci převzaly partnerky 

respondentů: „Maminka mapovala moji kariéru a vedla si knížku, kam ukládala všechny 

možné ústřižky z novin a zapisovala mé úspěchy. Moje manželka se teď v této tradici 

rozhodla pokračovat a dělá kroniku mé trenérské kariéry.”166 Výjimkou je pouze situace u 

Milana Antoše: „Pokoušela se o to máma, ale nejsme žravci hokeje, nehodlám onanovat nad 

svojí kariérou. Hokej miluji, ale není všechno, je to moje vášeň, ale život je o něčem 

jiném.”167 

Bylo zajímavým zjištěním, že respondenty ke sportu nepřivedli vždy rodiče, i když tomu tak 

ve většině případů bylo. V některých případech se jednalo o učitele: „K hokeji jsem se dostal 

skrze svého učitele tělocviku, vedl nás ke sportům a v roce 1969 v rozhlase hlásili, že se v 

Táboře koná nábor dětí na hokej - do týmu Vodní stavby Tábor. Bruslit jsem uměl z rybníku, 

byl z vesnice, takže skrze rozhlas jsem se dostal k hokeji.”168 Stejně tak se mohlo jednat o 

jiné rodinné příslušníky jako v případě Petra Tona: „Přivedl mě k tomu strejda, protože 

bratránkové byli sice mladší, ale už hráli a díky tomu, že jsme spolu hráli na rybníku, tak mě 

strejda vzal na hokej.”169 Mohlo též jít o rodinného známého: „K hokeji mě přivedl táta a 

jeho kamarád, když spolu jezdili autobusem, tak syn táty kamaráda hokej hrál, takhle jsem 

se k hokeji dostal.”170 

Hokejové začátky probíhaly v různém věku. Starší respondenti začínali s hokejem 

v pozdějším věku, ale i když hokej nehráli závodně, tak uměli bruslit. Často se opakujícím 

motivem byla skutečnost, že se věnovali jinému sportu a v zimních měsících chtěli zkusit 

hrát hokej, u kterého už zůstali: „Nejdříve jsem hrál fotbal, ale během zimních měsíců jsme 

chodili hrát hokej, kde si mě všimli trenéři z hokejového týmu ve Veselí nad Lužnicí a začali 

mého tatínka přemlouvat, abych začal hrát hokej, a tak mě začínal tatínek vozit po páté ráno 

na tréninky, což pro něj nebyl problém, protože mě s maminkou podporovali a zároveň byli 

zvyklí vstávat časně ráno.”171  

Průměrné hokejové začátky respondentů spadají do věku šesti let. Důležité je zmínit, že 

mladí sportovci se opravdu nevěnovali pouze hokeji, ale i všem různým sportům. Bylo to 

částečně způsobené i dobou, že děti trávily mnohem více času venku, a tak se přirozeně 

 
165 Rozhovor se Stanislavem Jasečkem - telefonní hovor (České Budějovice, 14.10.2020). 
166 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
167 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
168 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
169 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
170 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
171 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
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věnovaly všemožným aktivitám: „Dětství jsme strávili s chlapci venku, přišli jsme ze školy 

nebo tréninku a neustále jsme pobíhali venku a hráli si. Přirozeně jsme se vedli ke sportu.”172  

Prohlášení, že sport je sociokulturním fenoménem, který zasahuje všechny sféry společnosti, 

je nutně pravdivé, protože respondenti pocházejí z různých poměrů.173 Jasně vychází, že 

hokej byl stejně přístupným pro dítě dvou vysokoškoláků stejně tak jako pro chlapce 

z vesnice, jehož rodiče mají základní vzdělání či výuční list. Zde však druhý zmíněný, 

Martin Štrba, dodává, že v dnešní době by pro něj bylo nereálné hokej hrát a v této konkrétní 

věci upozorňuje na tento kladný aspekt sportu v době socialismu v podobě menší důležitosti 

peněz pro sportování a státní podpory i Luboš Rob, který má čtyři potomky a ví, jak moc 

finančně náročný dokáže sport v dnešní době být: „Dnešní sport je finančně náročný a 

mohou ho hrát pouze děti z movitějších rodin, ale to je celkově záležitost každého sportu. 

Jde jen o to, aby sportovní organizace přesvědčily společnost, že hokej mohou hrát všechny 

děti.”174  

K hokejovým začátkům patří i úsměvné situace, na které respondenti vzpomínali jako třeba 

na svůj první trénink.: „Vzpomínku mám, že jsem utekl z prvního tréninku s brekem.”175 

První hokejový trénink se někdy ani nemusel uskutečnit: „Pamatuji si, že jsem přišel na 

první trénink s kamarádem pozdě a děti nás vyštvaly, protože už na nás nezbyla výstroj.”176 

Nemusí se však jednat o osobní zážitky, ale i o místa, Milan Antoš vzpomíná na pověstný 

stadion na Štvanici, který dnes stejně jako první hokejový tým už neexistuje: „Začínal jsem 

v Praze na Štvanici, ten stadion už dneska neexistuje. Stejně jako ČLTK.”177 

Období hokejových začátků lze vymezit od prvního vkročení na led až po podpisy prvních 

smluv nebo přesunu do klíčových kategorií – dorost, junioři. V tom se respondenti liší, ale 

spojuje je to, že tímto okamžikem, kdy začali hrát hokej na vážnější úrovni, se začalo 

rozhodovat o jejich budoucnosti a jejich životy se proměnily. Někteří se snažili skloubit 

školu s hokejem a jiní přiznávají, že školu v té době měli na vedlejší koleji: „Škola pro mě 

nikdy nebyla před hokejem.”178 Martin Podlešák však na vzdělání nezanevřel, dodělal si 

dálkově maturitu a v dnešní době se snaží vést své klienty z pozice hokejového agenta ke 

vzdělání, aby měli otevřené dveře i mimo hokejové prostředí. 

 
172 Rozhovor se Stanislavem Jasečkem - telefonní hovor (České Budějovice, 14.10.2020). 
173 Coakley, J. The Cambridge Handbook of Sociology. 2017, 1. s. 365-367. 
174 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
175 Rozhovor s Martinem Podlešákem - emailová korespondence (15.10.2020). 
176 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
177 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
178 Rozhovor s Martinem Podlešákem - emailová korespondence (15.10.2020). 
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Na hokejové začátky a dětství všichni respondenti vzpomínají jen a jen v dobrém a vychází, 

že je naprosto jedno, kdy dítě s hokejem začne, kdo ho k němu přivede nebo z jakých poměrů 

pochází. Cestu k hokeji si mohl najít kdokoliv a o jeho úspěších víceméně rozhodoval on 

sám a jeho výkonnost. 

3.1.2. Vzdělání 

Vlastní vzdělání 

Vlastní postoje aktérů rozhovorů ke vzdělání byly často závislé na postoji ke vzdělání ze 

strany rodičů. Většina aktérů nebyla vedena ke vzdělání na vysokoškolské úrovni. K 

vysokoškolskému vzdělání byl veden syn dvou vysokoškoláků Aleš Kotalík a Jaroslav 

Liška, jakožto jediný vysokoškolsky vzdělaný aktér, byl ke studiu veden svým tchánem a 

manželkou. Martin Hanzal byl rodiči veden k tomu, aby alespoň dokončil střední školu. 

Většina zbylých respondentů pochází z dělnických rodin a tato skutečnost ovlivnila i postoj 

respondentů ke vzdělání. Byť většinou přiznávají, že se dobře učili, tak pro ně nebylo 

zpravidla důležité, aby studovali, ale aby mohli školu kvalitně skloubit s hokejem. I přes tuto 

skutečnost však všichni respondenti kromě Martina Štrby dokončili dříve či později 

středoškolské vzdělání úspěšně složenou maturitní zkouškou.  

V době hokejových začátků se respondenti shodují, že nebyl problém skloubit školu s 

hokejem. Problémy nastávaly až s přechodem na střední školu spolu s posunem do starších 

kategorií. Zde záleželo na osobní motivaci studovat. Hokej a škola byly náročnější s 

přihlédnutím na časovou náročnost obou aktivit. Záleželo ale také na mnoha dalších 

okolnostech jako třeba na místě, kde se škola nacházela nebo také na lidech: „Tak já vlastně 

jsem chodil do Motoru do učiliště, to jsem měl kousek, takže to pro mě nebyl problém. Žádné 

výjimky v rozvrhu jsem neměl, den se dělil na školu a hokej.”179  

Hokejisté se shodují, že skloubit studium s hraním hokeje bylo náročné, ale vesměs 

vzpomínají v pozitivním smyslu a zmiňují, že jim ve škole vycházeli vstříc, aby se mohli 

oběma činnostem věnovat, až na výjimky: „Bývalo to hodně náročné, když jsem se začal 

prosazovat v seniorském týmu, kde jsou tréninky v dopoledních hodinách, tak na školu 

nezbývalo moc času. Ve volných chvílích jsem se snažil trénovat navíc, ale i přes to si myslím, 

že se mi povedlo školu celkem slušně zvládnout, a i jsem ji zdárně dokončil.”180 Někdo 

studium přerušil jako třeba Podlešák kvůli působení v zámoří a po letech přešel na jinou 

 
179 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
180 Rozhovor se Stanislavem Jasečkem - telefonní hovor (České Budějovice, 14.10.2020). 
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školu, kterou dálkově dokončil. Hanzal pokračoval dálkově a studoval další ročníky střední 

školy rozloženě, až studium zdárně maturitní zkouškou dokončil. Antoš si později dodělal 

maturitu a Štrba kvůli působení v mužském týmu Motoru a přesunu na jinou školu vsadil 

pouze na hokej a studium nedokončil. Přesto se později svým způsobem do školní lavice 

vrátil a úspěšně dokončil studium nejvyšší trenérské licence na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu. Jediným, kdo nevzpomíná v dobrém, je Bělohlav, jenž zmiňuje neochotu ze strany 

školy při úpravě studijního plánu: „Podpora školy k hokeji absolutně nebyla, podporoval mě 

jen jeden učitel, který mě ani neučil. Neměli jsme právo na žádný individuální plán. Dělali 

nám naschvály, dávali mi otázky, co mě bude živit víc, jestli hokej, nebo škola. Dokonce jsem 

skoro ani nemohl na svůj maturitní ples.”181 

Rozdílně probíhal i výběr střední školy. Někteří respondenti volili střední školu přímo podle 

spolupráce mezi školou a hokejovým klubem, vlastních ambicí či podle kvalitní přípravy na 

vysokou školu. S výhledem vysoké školy vybíral střední školu Aleš Kotalík, který se chtěl 

kvalitně připravit na vysokou školu. Martin Hanzal vybíral, svými slovy, podle určité 

rodinné tradici, kdy jeho vybranou střední školu navštěvovali oba jeho rodiče i bratr a 

Jaroslav Brabec vybíral střední školu s vyhlídkou získání maturity a lepších možností po 

konci hokejové kariéry: „Rozhodnul jsem se sám, tam bylo pro mě otázkou, jestli stavárna, 

nebo strojárna. No a já jsem šel na tu strojárnu. Na učňák jsem nechtěl, to jsem cítil, že bych 

chtěl a snad bych i měl na lepší školu, protože na základce jsem měl maximálně pár dvojek. 

Chtěl jsem si udělat alespoň maturitu, která je ale dneska málo. Dneska potřebuješ aspoň 

bakaláře, ale tehdy byla maturita nejen pro hokejistu super a díky ní jsem měl po kariéře 

více možností a lepší podmínky.”182 

Poznatky sportovních psychologů a odborné literatury zmiňují omezené možnosti sportovců 

po sportovní kariéře z důvodu často nedostatečného vzdělání.183 Jen malá část aktérů si 

důležitost vzdělání v době začátku kariéry uvědomovala. Mezi takové lze zařadit Martina 

Hanzala, Aleše Kotalíka, Jaroslava Lišku a Jaroslava Brabce, kteří si uvědomovali důležitost 

vzdělání pro svůj život po konci kariéry. S přihlédnutím k osudům těchto aktérů lze slova 

odborné literatury potvrdit, protože díky svému přístupu ke vzdělání měli po konci kariéry 

opravdu více možností a snazší rozhodování s ukončením aktivní hokejové kariéry. Zde je 

však nutné odlišit život po kariéře Jaroslava Lišky, Martina Podlešáka a Jaroslava Brabce, 

 
181 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
182 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12,2020). 
183 Např. Brožová, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty 

(Sociologické nakladatelství). s. 39. 
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kteří plynule přešli do jiného zaměstnání a osudy Martina Hanzala a Aleše Kotalíka, již 

působili v severoamerické NHL a jejich výdělky je mohly zabezpečit do konce života. Tudíž 

nečelili žádnému tlaku po zajištění si nového zdroje příjmů. 

3.1.3. Cesta do profesionálního hokeje 

Oběti  

Sportovní kariéra se bez určitých obětí neobejde. Vždy je něco na úkor něčeho jiného: 

„Profesionální sport není procházka růžovým sadem a za vším stojí velké oběti a spousty 

tvrdé práce.”184 U hokejistů samotných se ptám na jejich rozhodování ohledně sportu a 

vzdělání, jak se jim tyto rozdílné světy povedlo propojit a dále pak, jak trávili svůj volný čas 

a s jakými problémy se museli vypořádat.  

Příklady obětovaného vzdělání kvůli hokejovému snu se přímo nabízí: „Ve třeťáku se vše 

zlomilo, když jsem začal trénovat s prvním týmem chlapů Motoru a nemohl dopoledne chodit 

do školy, tam nastaly problémy se skloubením hokeje a školy, přestoupil jsem na jinou školu, 

ale hokej u mě zvítězil, začalo se mi dařit, kariéra směřovala dobrým směrem, tak jsem to 

risknul a vsadil na jednu kartu.”185 Obětované vzdělání lze nalézt i v případě vzdání se 

vysokoškolského studia: „Začal jsem studovat i vysokou školu, ale nemohl jsem dělat obě 

věci najednou, jak bych chtěl, tak jsem školu přerušil s tím, že se můžu přihlásit v 

budoucnu.”186 Podobně lze brát i aktéry, kteří si školu dodělávali až s odstupem času. 

Jak již bylo řečeno, hokej postupně zabíral mnohem více času a respondenti se většinou 

shodují, že volného času moc neměli a snažili se ho trávit odpočinkem: „U mě bylo dětství 

značně klidný a pohodový. V tom věku jsem možná záviděl kamarádům, že měli čas na jiné 

věci, blbnout venku. To já jsem nemohl, byl jsem obklopen jen hokejem a rodinou.”187 Ti, 

kteří studovali, se pokoušeli dohánět chybějící látku do školy: „Tenkrát bývaly i 

pětihodinové tréninky, takže moc času na zábavu nebylo a ani jsem ji nějak nevyhledával, 

takže jsem svůj volný čas trávil tím, že jsem jedl, spal a učil se do školy.”188 Zároveň ale 

dodávají, že kdo chce, tak si čas najde: „Měl jsem volný čas, když je člověk mladý a chce se 

bavit, tak si volný čas vždycky najde, jde o to, jak ho stráví. Chodili jsme s klukama různě 

pokecat a na pivo a rozjížděl jsem už ve dvaceti svoje podnikání.”189 O nedostatku času lze 

 
184 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
185 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
186 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
187 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
188 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
189 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
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mluvit v mládežnických kategoriích, ale v dospělém hokeji je situace příjemnější, protože 

tréninky probíhají dopoledne, a pokud se nekoná utkání, tak už má hokejista po zbytek dne 

volno: „Volný čas jsem měl. Nejvíce se to ukázalo při začátcích v “A” týmu, kdy byly 

tréninky dopoledne, a pokud v ten den nebyl zápas, tak jsem měl celý den volný čas, takže 

jsme se spoluhráči trávili čas různě holkama i bez nich.”190 

Za jisté obětování lze uvést i odloučení od rodiny během zahraničního angažmá. Tímto si 

prošel během svého ruského angažmá i Martin Štrba a vzpomíná, jak mu jeho rodina 

chyběla, což se promítlo i na jeho výkony: „Musím říct, že jsem se ze začátku trápil, ale 

jakmile za mnou dorazila i má rodina, tak se všechno změnilo a začalo se mi nesmírně dařit. 

Vždycky jsem blbě snášel odloučení od manželky a dětí a tady jsem to pociťoval extrémně. 

Moc se mi nedařilo a být sám na pokoji. No to psychice moc nepomůže a člověk se pak utápí 

ve svých myšlenkách.”191 

Oběti museli přinášet i rodiče respondentů a v době hokejových začátků lze jejich obětování 

považovat za zcela základní pro kariéru svých potomků. Jejich podpora nespočívala jen v 

dopravě respondentů na tréninky či zápasy, ale i v zajišťování materiálních potřeb. 

Respondenti se shodují, že až do kategorie dorostu obvykle věci museli kupovat rodiče. 

Případně kolovaly použité části výstroje mezi hokejisty. Někdo měl štěstí, že na vybavení 

dosáhl, ale někdo byl odkázán pouze na podporu rodičů, kteří museli výstroj obstarávat. V 

tomto duchu se vyjadřuje Jaroslav Brabec s přihlédnutím k placení příspěvků, které však 

podle jeho názoru nedosahovaly dnešní úrovně: „Do dorostu museli všechno kupovat rodiče, 

ale na druhou stranu se neplatily příspěvky. Pokud se platily, tak jenom v podobě symbolické 

částky. Táta, jak jezdil autobusem a vozil hokejisty, tak občas sehnal nějakou hokejku, ale 

všechno jiné se kupovalo. O ty věci se každý musel starat. První kvalitní brusle jsem dostal 

až v áčku od pana Pražáka v osmnácti letech, a to byly tehdy pořádný brusličky.”192 Zároveň 

mluví i o dalších obětech jako na příklad o odloučení od rodiny během zahraničního 

angažmá: „Oběti jsou i to, že vždycky je něco za něco. Přineseš slušný, ne skvělý, peníze, ale 

nejsi tolik doma.”193 

 

 

 
190 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
191 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
192 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12,2020). 
193 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12,2020). 
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Vstup do profesionálního hokeje 

Vstup do profesionálního hokeje popisuje otázka o tom, kdy respondenti začali hrát hokej 

na vážnější úrovni. Zde se odpovědi rozcházejí, protože onou vážnější úrovní každý 

považuje lehce rozdílné věci. Někdo tak totiž bere posun do silného mládežnického týmu, 

jiný přesun do jiné mládežnické kategorie a někdo takto považuje první kontakty se 

seniorským hokejem nebo podpis první smlouvy: „Bylo mi 17. První profi smlouva s 

Karlovými Vary a vše se zdálo tak snadné. Až do prvního uvědomění, že to není jen o 

samotném tréninku s týmem, ale o tvrdé dřině i mimo!”194 

Od této chvíle byla zřejmá věc, které byl věnovaný prostor u popsání vzdělání a obětí 

jednotlivých respondentů. Je to logické, protože s vyšší náročností hokeje a současně se stále 

se zvyšujícími požadavky ze strany školy roste tlak i na samotné hokejisty po zvládnutí obou 

činností anebo po zvolení jen jedné cesty. Vše však záleží na situaci, někdo zvolil pouze 

dráhu hokejisty a jiný se pokusil udělat vše proto, aby bylo možné věnovat se škole a hokeji 

zároveň: „Náročnost byla mnohem větší, protože po půlroce v Budějovicích jsem se dostal 

do “A” týmu a byl jsem v těžké situaci, kdy hrozilo, že školu neudělám a musel jsem zabrat, 

obešel jsem všechny učitele a zařídil si individuální studijní plán. Později jsem se na tuto 

střední školu během svých praxí na vysoké škole vrátil. To ostatně i dnes svým svěřencům 

říkám, že je to vše jen o komunikaci a kdo říká, že hokej a škola nejdou dohromady zvládat, 

tak se mýlí.”195 Tato slova potvrzuje Martin Hanzal, který se velmi brzy prosadil do 

dospělého hokeje a následně odešel do Spojených států amerických, ale i tak dokázal 

dokončit střední školu: „Bylo to náročnější. V prvním ročníku jsem hrál za áčko a tam byly 

dopolední tréninky. Ve druháku jsem odcházel do Ameriky a studoval jsem dálkově, kdy jsem 

dělal každý rok jeden půl rok školy. Bylo to hodně náročné.”196 Zcela opačně pak vypovídá 

Martin Podlešák, pro kterého na počátku profesionální kariéry škola nebyla důležitá: „V 

druháku jsem si studium přerušil na dva roky. Nešlo to kloubit dohromady, kvůli tréninkům 

a cestování.“197 

Čas respondentů se stal omezeným statkem, ale sami přiznávají, že pokud člověk chce, tak 

se vždy čas na nejrůznější volnočasové aktivity najde. Zvlášť s přihlédnutím ke specifickému 

časovému vytížení v profesionálním sportu, kdy sportovci tráví mnoho času tréninky, 

zápasy, cestami na zápas a vlastní přípravou, ale pokud mají v daný den pouze trénink, tak 

 
194 Rozhovor s Ondřejem Kuchařem - emailová korespondence (14.10.2020). 
195 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
196 Rozhovor s Martinem Hanzalem (České Budějovice, 17.07.2020). 
197 Rozhovor s Martinem Podlešákem - emailová korespondence (15.10.2020). 
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jejich pracovní den skončí už během poledne: „Jako u áčka potom, když člověk nechodil do 

práce, tak měl víc volného času než v mládeži. Žádné dvoufázové tréninky, jen dopolední 

fáze a pak volno.”198 

Hokejisté starších ročníků si prošli i vojnou, kterou lze považovat za mezistupeň mezi 

mládežnickým hokejem a vrcholovým hokejem, protože hokejisté měli režim povinné 

vojenské služby upraven k maximalizaci sportovního výkonu: „Na vojně jsem byl v Písku, 

kam tehdy chodilo spoustu místních kluků, kde byla určitá dohoda mezi Pískem a Motorem, 

že jsme měli nejlepší možné podmínky. Na vojnu celkově vzpomínám hezky, protože to bylo 

spíš takové dlouhé hokejové soustředění. Jen jsme trénovali a jedli, kdy musím uznat, že jídlo 

jsme měli lepší než řadoví vojáci. Měli jsme i neomezený možnosti se volně pohybovat mimo 

kasárny, pokud jsme neudělali nějaký průser. Na vojnu jsem šel dřív, že jsem nejdřív 

absolvoval měsíc dlouhý standardní kurz a pak jsem se připojil k Dukle. Museli jsme sice 

chodit v daných útvarech, ale mohli jsme se pohybovat, jak jsme chtěli. Ostatní vojáci neměli 

žádné vycházkové knížky, kdežto my jsme je nedali z ruky.”199 Vojnou si prošli i další 

zmínění, ale nevypovídají o ní tak obsáhle jako Radek Bělohlav. Milan Antoš považuje 

příchod z vojny jako začátek kariéry ve vrcholovém hokeji, Jaroslav Liška na vojnu 

vzpomíná ve spojitosti s mistrovským titulem a Jaroslav Brabec vojnu považuje jako jeden 

z postupných snů hokejisty té doby: „No a taky postupem času byl další sen se dostat na 

vojnu, kdo byl tenkrát jako sportovec na vojně, tak měl neskutečný výhody a pro sport skvělé 

podmínky.”200 

S hokejovými začátky ale souvisí i jistá negativa. Mladí hráči se dostávali do kolektivu, ve 

kterém si museli složitě budovat své postavení a zde dochází k potvrzení slov odborné 

literatury, protože tzv. zelenáči musejí prokázat oprávněnost svého místa mezi staršími a 

občas i přetrpět určitá příkoří: „Ano, přišel jsem z Tábora a byl jsem pro zdejší hráče 

konkurent, naplavenina a cizinec. Zažil jsem si tu dobu, kdy se ti mazáci v týmech vozili po 

mladších a totéž vlastně fungovalo i na vojně, kde si tím prošel téměř každý.”201 

Za úspěšným vstupem respondentů do profesionálního hokeje není jen těžká dřina. Značnou 

roli mohlo občas sehrát i štěstí na bytí ve správný čas na správném místě. Ne každý z 

respondentů byl prvoplánovou hvězdou, o které každý věděl, že má velký potenciál a 

pravděpodobně prorazí až do NHL. Takovým případem očekávané hvězdy může být Martin 

 
198 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
199 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
200 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020) 
201 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
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Hanzal, který nechyběl na žádném srazu mládežnické reprezentace, před plnoletostí 

nastupoval v dospělém týmu a následně naplnil všechny předpoklady vstupem do NHL. 

Podobným příkladem byl i Martin Podlešák, který byl draftován do NHL, ale bohužel jeho 

sny překazila častá zranění. I přes to však prožil úspěšnou kariéru. Na zcela opačnou stranu 

lze zařadit Aleše Kotalíka, který všechny předpoklady překonal: „Měl jsem sice nějaké 

výsledky, ale kluci mého ročníku hráli o kategorii výš, a i národní týmy mě míjely, proto jsem 

ani neočekával, že bych se mohl někam dostat. Zlom nastal díky trenérovi Caldrovi, který mi 

dal šanci v přípravě áčka, příprava se mi povedla a takhle jsem se dostal do profesionálního 

hokeje. Bylo to po maturitě, začal jsem studovat i vysokou školu, ale nemohl jsem dělat obě 

věci najednou tak, jak bych chtěl, tak jsem školu přerušil s tím, že se můžu přihlásit v 

budoucnu. Nakonec to byla dobrá volba, dostal jsem se do mládežnické reprezentace, byl 

jsem draftován do NHL, a tím se spustil koloběh událostí.”202 Podobným způsobem se 

posunula i kariéra Radka Bělohlava: „Po maturitě jsem se koukal po nějakém zaměstnání, 

ale přišel pan Pražák, řekl mi, co mi řekl a takhle jsem dostal první profesionální smlouvu 

na nějakých dvanáct let. To byly smlouvy starého režimu. Smlouva na dvanáct let za stejný 

plat.”203  

3.1.4. Profesionální kariéra – hokejové úspěchy 

Tím hlavním, co definuje úspěšnost kariéry každého sportovce, jsou úspěchy – individuální 

a zejména kolektivní. Úspěchy jsou však relativní, pro někoho může být úspěchem, že se 

dokázal dostat na profesionální úroveň a pro jiného je jediným přijatelným úspěchem 

vítězství při nejmenším olympijských her. Ve zkoumaném vzorku se objevují hokejisté, kteří 

dosáhli na úspěchy všeho druhu.  

Respondenty spojuje, že většinou dosáhli na své dětské sny a mnohdy je i překonali. Pro 

respondenty, kteří vyrůstali před rokem 1989, bylo typické, že jejich největším snem bylo 

dostat se do seniorského týmu svého mateřského klubu. Tyto sny se povedlo většině 

respondentů překonat. Sny o NHL měli mladší respondenti, což je pochopitelné vzhledem k 

otevření hranic a přístupu k televizním zápasům NHL a dalším informacím s ní spojenou, 

ale i tak se jednalo o teprve postupný sen, jak vzpomíná Jaroslav Brabec: „My ten hokej 

milovali a chtěli ho hrát pořád. Vůbec tam nebyla vidina peněz a ani jsme je neřešili. Chtěli 

jsme hrát hokej. Od těch nároďáků, když jsme se podívali do Kanady, tak pak to bylo NHL 

 
202 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
203 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
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a nároďák. To nebudu lhát.”204 Podobná situace bylo i se sportovními vzory, kterými byli 

většinou hráči tuzemské nejvyšší soutěže. Kromě Radka Bělohlava, jehož vzorem nebyl 

hokejista, ale tenista Ivan Lendl.  

Srovnání úspěchů jednotlivých informátorů je složité, protože je velmi individuální. Jelikož 

se ale jedná o kolektivní sport, tak by měly být největším úspěchem ty týmové, za které lze 

považovat mistrovské tituly, postupy do vyšší soutěže anebo medaile z mezinárodních akcí. 

Ve zkoumaném vzorku mají velké zastoupení hráči s tituly mistrů České republiky, ale také 

hráči, kteří vlastní medaile z olympijských her nebo mistrovství světa. Mimo tyto úspěchy 

si hráči považují někdy mnohem více jiných úspěchů. Například při otázce na největší 

životní úspěch mnoho respondentů odpovědělo, že jejich největším úspěchem je jejich 

rodina: „Když máš děti, tak nejdřív musíš mít ženu, takže vlastně díky ženě, kterou jsem 

poznal ještě před kariérou, takže moje žena a celá rodina. Jde to postupně přes rodiče, 

manželku, děti až po individuální úspěchy, protože přece ve všem, co děláš, chceš být 

úspěšný.”205 Někdo považuje za úspěch jisté morální hodnoty: „Za svůj největší úspěch 

považuji moji rodinu. Pro mě je úspěch to, že je člověk dobrým člověkem.”206 Jiný zase 

zdraví a že zůstal stejným člověkem: „Za svůj životní úspěch považuji, že jsem zdravý a že 

jsem svůj život prošel bez vážnějšího zranění a že jsem stále zůstal stejným člověkem. Vážím 

si toho, že mě nezměnily peníze, úspěchy ani nic jiného. Oproti těmto věcem jsou sportovní 

úspěchy ničím.”207 Respondenti na tuto otázku odpovídali různě a někoho ihned napadly 

sportovní úspěchy, jiní se nad touto otázkou zamysleli: „Životní je jiný než sportovní, takže 

tady přichází to, že takže mám jednu bývalou ženu, to, že je bývalá, znamená jakýsi neúspěch, 

ale v dnešní době i úspěch, protože moje první žena s druhou spolu komunikují a také 

všechny moje děti jsou mým úspěchem. Jsem rád, že mám všechny své děti a za vztahy se 

svými osudovými ženami.”208  

Při řeči o událostech, na které nejraději hráči vzpomínají, se ukázalo, že sportovci nepovažují 

za největší úspěchy pouze tituly a ocenění. Stejně tak i rádi vzpomínají na jiné věci. Někteří 

staví nad hokejové úspěchy samotnou atmosféru hokejové šatny: „Nejraději vzpomínám na 

to, že jsme jako mladí chodili po zápasech na pivo a měli jsme skvělou partu. Nejraději 

vzpomínám na hokejovou kabinu, kde byla legrace, kterou člověk nikde nezažije.”209 

 
204 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
205 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
206 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
207 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
208 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
209 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
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Jiní si považují svou dlouhověkost a že díky tomu mohli ukončit kariéru podle svého 

uvážení, jiní každého vítězství a samozřejmě také titulů. S postupem času se hodnoty 

hokejisty mění, a kromě individuálních titulů se jejich cíle stáčí ke kolektivním titulům a 

místo pozornosti na sebe samého se snaží věnovat a pomáhat mladším spoluhráčům. Pocity 

všech jednotlivých respondentů lze shrnout do výpovědi Radka Bělohlava: „Na úspěchy, na 

ty se vždycky vzpomíná lépe, ale vzpomínám i na maličkosti, kdy celá sezona byla povedená, 

nebo třeba úžasné sezony na Kladně, kdy jsme si to, jak jsme byli starší, možná užívali i víc, 

než když jsme byli mladí a blbí a to, jak jsme k sobě dokázali přitáhnout mladší hráče, které 

jsme k sobě přitáhli během nějakých tréninků navíc. Chodil jsem běhat sám a po čase se 

mnou klusalo patnáct kluků. Kluci, kteří byli i generaci nebo dvě mladší, kteří nejdřív 

nevěděli, jestli mi mají vykat, nebo tykat a postupem času se ke mně přidávali. Na to také 

rád vzpomínám.”210 Radek Bělohlav jakožto jediný mistr světa v ledním hokeji z vybraného 

vzorku vzpomíná i na tento triumf a zejména na tehdejšího trenéra národního týmu Luďka 

Bukače. Ve své vzpomínce však zmiňuje i úsměvné události po vítězství na turnaji, ale také 

i ty méně úsměvné ve spojitosti s využíváním sportu politiky: „Držel nás pohromadě a dával 

si dohromady jádro týmu, k Vídni směřoval, a to 4. místo jsme mu vrátili další rok i s úroky, 

kdy jsme na turnaji ztratili jediný bod, a to s Norskem. Bylo fajn, že jsme si užili poslední 

soustředění v Budějcích, kde proběhla i poslední selekce kádru, kdy to pár hráčů neuneslo. 

Byl úžasný v tom, jak držel basu s hráči. Svaz odmítal platit prémie a Luděk to sám za nás 

všechny vyjednal. Ty prémie platí do dneška. V jedné věci je a byl vždycky úžasný, kdy jsme 

se potkali 2 týdny před jeho smrtí, tak ten člověk si kohokoliv pamatoval, všechno o něm 

věděl, všechny své hráče si mapoval a věděl o nich vlastně víc, než já vím o sobě. Ten měl 

prostě takový přehled ve všech možných ohledech. On s námi odjel tenkrát na mistrovství 

úplně neznámý člověk Slavomír Lener, který byl vynikající teoretik a v tomhle ohledu ho 

Luděk využil. K ničemu jinému ho nepustil, mohl se jen starat o video. Hráče i celý realizační 

tým si hýčkal, byl tvrdý, ale spravedlivý. Ten turnaj klapal neuvěřitelně. Sranda byla, když 

přišel po finále do šatny Václav Klaus, který nepochopil, že vítězný zpěv písničky nebyl na 

něj, jak si myslel, ale byl na našeho maséra. Pak také dostal sodu, když jsme ho zlili 

šampaňským. Tehdy začalo zneužívání sportovců politiky, kdy jsme museli vystoupit na 

nějaké předvolební kampani, kdy bylo plné budějcké náměstí. My jsme byli apolitičtí, tak 

jsme nechtěli promluvit a utekli jsme někam do kasina, kde jsme se zamkli, ale lidé stále 

běželi za námi, až skoro kasino zbořili. Na druhou stranu po mistrovství jsme se sebrali a 

 
210 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
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odjeli domů, jak jsme byli unaveni, kdy jsme utekli i z oficiální recepce na vídeňské radnici, 

kde byli všichni v oblecích a my ve sportovních soupravách. Byli jsme jako vandráci, no 

nedalo se nic dělat, bylo to divný, ale stejně nám všichni tleskali. Po pár minutách jsme sedli 

do auta a odjeli domů.“211 

Byl jsem překvapený, že bývalí profesionální hokejisté nevzpomínají jen na své sportovní 

úspěchy, ale že rádi vzpomínají i na pouhé subjektivní pocity a atmosféru hokejového 

prostředí. Stejně tak jsem byl mile překvapen zjištěním, že při řeči o úspěších převážily nad 

těmi sportovními rodiny a děti jednotlivých respondentů. Samozřejmě jsou i tací, kteří si 

považují hlavně sportovní úspěchy, ale je to možná i zněním a pořadím otázek, kdy jsem se 

nejprve ptal na největší životní úspěch a posléze na hokejový úspěch, ale i samotný fakt, že 

bývalé sportovce napadne jako první rodina a až poté sport byl zajímavým a má svou 

hodnotu.  

Odlišná realita v zahraničí 

V zahraničí nehrál každý z respondentů. Ondřej Kuchař působil pouze v České republice. 

Milan Antoš působil v zahraničí během své poslední hokejové sezony v německé regionální 

soutěži a Jaroslav Liška v zahraničí hokej nehrál, ale působil v Německu jako hokejový 

trenér. Martin Hanzal naproti tomu strávil téměř celou svou profesionální kariéru 

v zahraničí, a to v renomované NHL: „Jelikož jsem hrál jen v Kanadě a USA, tak ta 

mentalita je naprosto odlišná. Lidé si nezávidí. Přístup lidí k tréninku a jejich disciplína je 

na úplně jiné úrovni. Prosadit se je mnohem těžší kvůli větší konkurenci. Zdá se mi, že zde 

konkurence v takové míře chybí a poslední dobou může hrát kdokoliv, kdo má ruce a nohy 

či bohužel peníze.”212 

Podobnou zkušenost s NHL má i Aleš Kotalík a zachází do hlubší podstaty věci, když mluví 

o jakémsi stigmatu, které je s vrcholovými sportovci v českém prostředí spojeno: „Mentalita 

je ohromně rozdílná. Profesionální sportovec je tady braný jako hlupák, který umí jen 

sportovat a nezná nic jiného. Není braný, až na výjimky, jinak, jak by měl. V tom mi Amerika 

otevřela oči, kdy nikdo nikomu nic nezáviděl a negativní emoce kvůli příjmu a postavení 

nebyly nikde viditelné. Ta společnost uznává každého, kdo ve svém oboru něco dokázal a je 

jedno, jestli se jedná o doktora, právníka, sportovce nebo herce. Každý, kdo něčeho dosáhl, 

je vysoce ceněný.”213 Milan Antoš, ačkoliv hrál v zahraniční soutěži jen jednu sezonu, tak 

 
211 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
212 Rozhovor s Martinem Hanzalem (České Budějovice, 17.07.2020). 
213 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
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mluví o téměř totožném prostředí, ale s rozdílem, že sport je oblíbený a navštěvovaný i na 

nižších úrovních: „V zahraničí je to podobné, není to takový rozdíl, možná jen v tom, že v 

Německu i na oblastní soutěž přišlo spoustu lidí a dokázali si hokej užít. Lidé se přišli bavit, 

dali si pivo nebo párek a podporovaly oba týmy.”214 

Další respondenti mají zkušenosti z Ruska, Finska anebo Francie. Na Rusko vzpomíná 

Martin Štrba, který zde strávil jednu sezonu: „Hrál jsem v Moskvě ve Spartaku a zažil jsem 

úplně jiný svět. Sice jsem měl nějakou pozici, ale musel jsem začít od nuly a v cizím prostředí, 

kde jsem byl jediný Čech. Sice tam nejdřív se mnou jeden byl, ale toho po dvou týdnech 

vyhodili, protože ho přivedli jako střelce a nelíbilo se jim, že nedává góly na tréninku. Na 

Rusko ale moc rád vzpomínám, protože Rusové byli velmi přátelští, ale stav jejich 

společnosti mě občas děsil. Neexistovala tam žádná střední třída. Buď byl člověk bohatý, 

anebo byl chudý. Mě osobně měli rádi, protože jsem vypadal jako typický Rus a připomínal 

jsem jim jejich boxera Vladimíra Klička, i to mi zdejší život moc usnadnilo.”215  

Ve Finsku působil Luboš Rob velmi krátkou dobu, ale vzpomíná v dobrém na zcela odlišný 

život, kterým Finové žijí: „My jsme takoví v Budějcích a Čechách, jací jsme a ve Finsku je 

to prostředí a samotný jejich způsob života zaplněn klidem, lidé se tam respektují, nepletou 

se druhým do života a slušnost je tam na denním pořádku.”216 Obsáhleji by mohl o Finsku 

mluvit Petr Ton a  své vyprávění vztahuje do hokejové tematiky ve vztahu tréninkové 

morálky mládeže: „Přístup lidí. My jsme jiní. Když řekneš na pohodu, tak jdeš pohodově 

odtrénovat a odflákneš to. Oni si pohodu udělají před a po tréninku. Sami dělají automaticky 

všechno naplno a dělají to sami pro sebe a také si to uvědomují.”217 

Bohaté zkušenosti se zahraničím má i Stanislav Jasečko, který prošel téměř všechny typické 

hokejové země a ve spojitosti se Skandinávií hovoří v podobném smyslu jako Ton s Robem. 

Kromě rozdílných mentalit však mluví též o zvládání cizích jazyků a jeho hokejové 

angličtině: „Doma jsme se za komančů učili rusky a angličtina nám byla cizí, takže když 

jsem přišel do zámoří, tak jsem téměř anglicky neuměl, ale měl jsem štěstí a v týmu se setkal 

se dvěma Rusy. Dopadlo to tak, že jsem se naučil základy angličtiny, která je v hokejovém 

prostředí po celém světě stejná, a využíval jsem ji i u svých dalších angažmá, ale především 

jsem se díky množství času, které jsem s oněmi Rusy strávil, naučil perfektně rusky, a když 

 
214 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
215 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
216 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
217 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
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jsem pak sám působil v Rusku, tak si téměř až mysleli, že jsem z rusky mluvící země. Takhle 

jsem se naučil v Americe anglicky.”218 

Podobné zkušenosti se zahraničím má i Jaroslav Brabec, který působil ve třech zahraničních 

soutěžích, a to v Itálii, Rakousku a Německu. V Německu a Rakousku posléze i trénoval a 

srovnává složitou pozici Čechů v zahraničí: „Není to jednoduchý, máme blbou pověst a trvá, 

než si získáš nějakou důvěru, můžeš být sebelepší, ale pořád tě berou jako někoho z 

východního bloku. Musíš být pracovitej a zasloužit si svou pozici. Teď trénuju v Německu a 

jsem naprosto spokojen. Můžu ukázat svou povahu a říct, co si myslím. Nynější majitel klubu 

pro to má pochopení a cení si toho. To prostředí je jiné, musíš neustále dokazovat svou pozici 

a stejně máš jinou pozici než Američan nebo Kanaďan. Ti mají větší toleranci. Nejsem v 

žádném případě historik, ale ten názor na Čechy nikdy nebyl úplně dobrej, viz Marie Terezie. 

Jsme takoví, že jdeme s davem a ztrácíme svou národní hrdost, a když ji člověk má, tak je to 

někdy dokonce i na škodu. Já jsem třeba hrdý na to, že jsem Čech.”219 Na druhou stranu 

dodává, že v zahraničí má trenér větší volnost jít si svou cestou: „Další rozdíl vidím teď v 

Německu v systematice tréninku. U trenérských zkoušek se nepostupuje podle šablon a 

nechává se mladým trenérům prostor k diskusi. Máš větší volnost, pokud máš dobrej nápad, 

tak tě vyslechnou. Dokonce můžeš jít s vyučujícím i do konfliktu.”220 Dále ještě srovnává 

přístup hokejistů v mladém věku ke studiu, který je podle něj značně odlišný oproti způsobu 

uvažování o škole u českých hokejistů: „Ti kluci nemyslí jen na hokej, ale jejich cílem je 

udělat si školu a k tomu hrát hokej. Tady v Čechách kluci často myslí jen na hokej. Ale 

rozhodně to není tak, že by se tu všechno dělalo špatně. Trénoval jsem v Třinci a tam bylo 

všechno na špičkové úrovni a plné správných lidí. Takové podmínky jako v Třinci nemá asi 

nikdo v republice.”221 

O schopnosti naučit se cizí jazyk mluví i další respondenti. Martin Podlešák, Martin Hanzal 

a Aleš Kotalík hovoří plynně anglicky bez sebemenších problémů. Martin Štrba, kterému se 

v Rusku líbilo, vzpomíná, že mu základy ruštiny ze školy zpočátku nestačily, ale v 

komunikaci neměl problém. Radek Bělohlav mluví podobně: „Ze školy jsem uměl, ale zjistil 

jsem, že nic takového tady neplatí, takže až časem i díky nějakému alkoholu při 

 
218 Rozhovor se Stanislavem Jasečkem - telefonní hovor (České Budějovice, 14.10.2020). 
219 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
220 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
221 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
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stmelovačkách jsem se rozmluvil a mluvil jsem. Pak jsem se rozmluvil až tak, že jsem dokázal 

mluvit před celým sálem v ruštině, čehož si cenili a za což nás měli rádi.”222 

Petr Ton, ač strávil ve Finsku několik let, tak přiznává, že se plynně finsky nenaučil kvůli 

strachu z mluvení, říká, že sice finsky rozuměl, ale raději používal angličtinu: „Tu 

univerzální hokejovou řeč jsem se naučil, ale ve finštině jsem se nikdy nedokázal bavit o 

ničem jiném než o hokeji. Styděl jsem se mluvit finsky, protože jsem to neuměl, jak bych si 

přál, a jednou na týmovém meetingu jsem se prokecnul a abych ulehčil situaci, řekl dvě věty 

finsky a od té doby na mě všichni mluvili finsky.” 

Z trenérského hlediska může zahraničí srovnávat i Jaroslav Liška, který mluvil o naprostém 

jiném vnímání autorit od německé společnosti: „Musím vyzdvihnout to, že trenér a já ještě 

jako pedagog jsem měl mnohem větší autoritu než doma. Neexistovalo, aby si někdo dovolil 

to, co je v Čechách běžné, byl jsem jako vážený člověk a lidé mě respektovali i jako cizince, 

který zpočátku neuměl jejich řeč, tohle považuji za největší rozdíl v mentalitě. V zahraničí je 

trenér i pedagog ctěn a i on si svého řemesla váží a neexistuje, aby mu procházely určité 

excesy, které se zde promíjí, tam je člověk ctěný, ale musí se i tak chovat. Dále i přístup 

samotných hráčů byl na úplně jiné úrovni a ekonomické možnosti byly též nesrovnatelné.”223 

U otázky na zahraniční angažmá vzpomínali respondenti nepocházející z Prahy i na své 

působení v pražských klubech, kde se setkali s odlišnou mentalitou, než na kterou byli 

zvyklí. Jedná se o hráče, kteří působili v Českých Budějovicích a později přestoupili do 

pražské Sparty. Zde se výpovědi liší, ale respondenti – Bělohlav, Rob a Štrba – se shodují 

v daleko vyšším tlaku, který byl na hráče kladen a nejenom tlak byl odlišný. Hokejisté 

zakusili i odlišné hodnoty a způsoby. Třeba v otázce oblékání: „Během angažmá na Spartě 

jsem to zažil se vším všudy, jednak jsem byl pro všechny za burana za svůj styl oblékání, 

takže jsem se musel snažit působit víc reprezentativně, abych nebyl negativně zobrazen 

v různých bulvárních časopisech.“224 Luboš Rob vzpomíná na Prahu v dobrém i přes 

počáteční obavy a dodává, že měl štěstí se poznat jen se samými dobrými lidmi a srovnává 

život doma v Českých Budějovicích a Praze: „Určitá jiná mentalita je i v Praze, ze které 

jsem byl i navzdory stereotypu v Českých Budějovicích dost překvapený, lidé se tam neznají, 

závist tam samozřejmě je, ta je všude v určitém procentu, ale ti lidi v Praze se navzájem 

neřeší.“225 Radek Bělohlav stejně jako Luboš Rob působil mimo Spartu i ve Vsetíně a 

 
222 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
223 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
224 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
225 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
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srovnává odlišnou mentalitu v Praze a v malém rodinném klubu, jakým byl v tehdejší době 

Vsetín, byť byl tuzemským hokejovým hegemonem, jak Bělohlav dodává: „Na Vsetíně to 

bylo ohromně rodinné prostředí, kde se každý znal. Člověk šel do lesa na houby, potkal 

místního fanouška, který si jako každý tamní obyvatel libuje ve slivovici a domů přišel z hub 

ožralý. Na Spartě nás celou dobu drželi ve stresu, i když jsme vedli soutěž o patnáct bodů, 

tak na nás stejně řvali i kvůli blbostem, jako že blbě parkujeme a podobně. Mentalita lidí v 

Praze je odlišná a není legrace se mezi zažité Sparťany dostat, někoho to může semlít, ale já 

osobně jsem si dokázal představit, že bych v Praze zůstal žít.226 

Pohled všech respondentů, kteří působili v zahraničí, je podobný ve vnímání odlišné 

mentality a odlišných zvyků. Respondenti hovoří o větším vzájemném respektu a zmiňují 

kromě finančních možností i větší poctivost zahraničních hokejistů a lidí kolem hokeje. 

Zároveň vychází, že pro hokejisty není problém se naučit cizí jazyk na komunikativní úrovni 

alespoň v rámci mužstva a sami respondenti přiznávají, že proniknutím do cizího jazyka se 

jim otevřeli nové možnosti a jejich okolí si jich začalo mnohem víc vážit. Všechno ale v 

zahraničí nebylo kvalitnější, hokejisté, kteří působili v Rusku, zmiňují kolikrát až 

nezvladatelný způsob během tréninků a zcela odlišné pojetí společnosti, ve které podle 

respondentů neexistuje žádná střední třída a lidé se dělí pouze na bohaté a chudé. Zmiňují i 

důležitost hokeje, protože se hokejisté v Rusku těší obrovské prestiži a jsou taktéž zajímavě 

finančně ohodnoceni. Navíc respondenti se zkušenostmi z Ruska říkají, že je zdejší lidé měli 

rádi kvůli slovanskému původu a že zdejší lidé byli velmi přátelští. Důležitým zjištěním, 

které potírá slova odborné literatury o zaslepenosti svými výkony, je skutečnost, že hokejisté 

v zahraničí těžko snášeli odloučení od rodiny. Zvlášť v případě, pokud měli v té době již 

potomky. Sice díky angažmá v zahraničí mohli dosáhnout určité úrovně seberealizace, ale 

jejich rodina pro ně znamenala víc. Tento fakt potírá egoistické pojetí hodnot sportovců 

podle Slepičky, Hoška a Hátlové227, kteří mluví o zcela odlišném pojetí hodnot sportovců ve 

srovnání se zbytkem populace. Je však namístě zmínit, že tito autoři mluví v obecném 

měřítku a o zvládání takové situace se nezmiňují. Zatímco tato analýza se opírá o vlastní 

výpovědi vybraných bývalých hokejistů, kteří nevypovídají anonymně, a tak se mohli i 

částečně stylizovat s vědomím, že jejich výpovědi budou veřejně přístupné. Jistou 

skutečností ale je, že sportovcům v zahraničí chyběla přítomnost jejich rodiny a tento 

 
226 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
227 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 107. 
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nedostatek se často mohl projevit i na jejich vlastní výkonnosti, která se následně s 

přítomností rodiny zvýšila. 

Negativní zkušenosti 

Slova odborníků mluví jasně a upozorňují na mnohé negativní stránky profesionálního 

sportu vzhledem ke znovuzapojení se do společnosti.228 Tento pohled už jsem se snažil lehce 

porovnat výše v podkapitole konec kariéry a nové zaměstnání. Tam se mi povedlo zjistit, že 

ve vybraném vzorku se nikdo ze zmíněných nepotýkal s takovými problémy, jako zmiňuje 

odborná literatura s výjimkou Luboše Roba, který tvrdě narazil během podnikání. Důvod, 

proč se takovým neduhům zbytek respondentů vyhnul, lze najít v jejich novém zaměstnání, 

protože všichni dotazovaní u hokeje zůstali, byť v jiné roli, ale specifické prostředí 

profesionálního sportu neopustili. Druhým důvodem může být prostý fakt, že se jednalo o 

omezený vzorek, a tak nelze vyvozovat obecné závěry.  

Co se týče negativních zkušeností během vlastní kariéry, tak tam lze do jisté míry potvrdit 

slova odborné literatury. Je jasné, že každý sportovec je jedinečná osobnost, která má své 

specifické rysy.229 Stejně tak i jednotlivé hodnoty spojené s rolí hráče v týmu. Mladší 

hokejista musí být zpravidla pokorný a přizpůsobit se starším hráčům, jejichž pozici doufaje 

po pár letech převezme.230 Negativních stránek je však mnoho a každý na ně nahlíží jinak a 

to třeba značně subjektivně, ve spojitosti s vlastními zraněními.  

Hanzal s Podlešákem mluví podobně ve spojitosti s úspěchem, který se neodpouští: „Jak je 

známo, vždycky to tak bylo, že starší hráči lehce ubližují mladším, ale je to spíš formou 

různých srandiček. V dnešní době bych to shrnul tak, že úspěch se neodpouští. Negativní 

vlivy jako třeba závist je všudypřítomná.”231 Někteří se i přes obavy s ničím negativním 

nesetkali, tak mluví na příklad Kotalík, když hovoří o příjemném překvapení, kdy mu jeho 

konkurenti v NHL přáli úspěch, s nadhledem mluví i Kuchař: „Negativní vlivy jsou asi 

všude, jen vy máte být pozitivní, a když jste, všechno kolem je pozitivní.”232 Bělohlav mluví 

o negativech v širší souvislosti se školou a zneužíváním sportovců politiky: „Jasně, možná 

 
228 Pacina, V. Sport bez svatozáře. Praha: Mladá fronta, 1983. s. 266; Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie 

sportu. Praha: Karolinum, 2006; Coakley, J. J. Leaving Competitive Sport: Retirement or Rebirth?. Quest (00336297) 

[online]. 1983, č. 1 [cit. 2020-11-29]. s. 1-11. 
229 Říčan, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2010. s. 63-74. 
230 Viz podkapitoly 1.4.7. Hodnotová orientace a 1.4.4. Sociální role. 
231 Rozhovor s Martinem Hanzalem (České Budějovice, 17.07.2020). 
232 Rozhovor s Ondřejem Kuchařem - emailová korespondence (14.10.2020). 



63 
 

ta škola kvůli době, nebo pak to zneužívání politiků, ale se vším se člověk dokáže sžít a s 

věkem se člověk zvládne popasovat.”233 

Aktéři se shodují, že ve výsledku je všechno o lidech a v konkurenčním prostředí 

profesionálního sportu se nějakým negativům vyhnout dá jen těžko: „Je to kolektivní sport, 

kde je mnoho osobních vztahů, finančních hledisek a podobně, takže ani není možné, aby 

bylo všechno bezproblémové. Ve výsledku nerozhoduje jen sportovní stránka.”234 Ve 

stejném duchu mluví i Petr Ton, jenž přidává změny hodnot v průběhu kariéry: „Máš 

kolektiv plný dvaceti charakterů, kdy každý má svůj sen a cíl. Musíš být sobec, je to kolektivní 

sport, ale ty sám se musíš prosadit, musíš myslet sám na sebe a chtít vydělat těch nejvíc 

peněz. Později si všechno uvědomíš a pochopíš, co je potřeba k velkým úspěchům. Hranice 

mezi úspěchem a neúspěchem je malá a vždycky se najde hromada jájínků a alibistů. Sport 

byl a je vždy plný falešných a negativních lidí, ale to k tomu patří a ve finále jde jen o týmový 

úspěch.“235 V jiné souvislosti mluví Milan Antoš: „Sázky, alkohol, automaty, to že spousta 

kluků nedokázala ušetřit peníze a všechno prohýřili, to, že si kluci nedokázali uvědomit, že 

jednou kariéra skončí. Házení viny na jiné, kdy si každý myslí, že je nejlepší a chyby dělají 

jen ti druzí. V práci lidé běžně ví, že chybu udělal a přizná si ji. Za kariéru jsem poznal jen 

jednoho hráče, který se přiznal, že si to pokazil sám jen a jen svojí vinou.”236 

O tom, že se sportovec během kariéry těší zajímavému finančnímu ohodnocení, zpravidla 

nemůže být pochyb.237 Z tohoto důvodu může být často zneužit za účelem obohacení 

dotazovaného, který těží z jeho společenského postavení. Takto lze mluvit o snaze o 

obohacení se na sportovci skrze zajímavé finanční příležitosti, jak vzpomíná Martin Štrba: 

„Zároveň jsem každý den čelil několika telefonátům, kdy mi každý nabízel nejrůznější 

podnikatelské příležitosti apod., kdy jsem se i já sám spálil jako mnoho hokejistů. Je krásné 

slyšet všechny ty neuvěřitelné investice, ale pak člověku pošlou jednu, dvě splátky a pak si 

přečteš v novinách, že toho člověka zavřeli za zpronevěru.”238 Tyto souvislosti dle něj lze 

vysvětlit i postavením sportovce ve společnosti: „Ono to pak poznáš časem při ohlédnutí se 

na lidi kolem. Když hraješ, tak jsi svým způsobem slavnej. No spíš známej a po konci kariéry 

poznáš, jak Tě vlastně lidi kolem Tebe berou. Během kariéry se s Tebou chce spousta lidí 

 
233 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
234 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
235 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
236 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
237 Coakley, J. J. Leaving Competitive Sport: Retirement or Rebirth?. Quest (00336297) [online]. 1983, č. 1 [cit. 2020-11-

29]. s. 1-11. 
238 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
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kamarádit, ale pak skončíš a ani Tě nepozdraví.“239 Mohlo se jednat také o všemožné 

půjčky, které ve výsledku připraví sportovce o peníze: „Hodně lidí si chtělo ode mě půjčovat 

peníze, bylo těžké naučit se říct ne, ale musel jsem. Nejsem člověk, co by pak vymáhal peníze, 

nejsem na to dostatečně tvrdý, takže jsem se rozhodl nepůjčovat.”240  

V tomto ohledu není odborná literatura daleko od pravdy, profesionální sport není snadným 

místem a způsob, kterým ovlivňuje své aktéry, je zřejmý.241 Zmínění aktéři si sami víceméně 

zakusili tyto negativní stránky sportu.242 U žádného se ale nejednalo o nějaké významné 

ovlivnění, které by změnilo vztah jedince k hokeji. Jednalo se pouze o určité kapitoly, ze 

kterých se respondenti poučili, ale kdo ví, jak tyto situace vnímali v té době, protože nyní se 

jednalo pouze o vzpomínky bez předešlých emocí. Naprosto lze potvrdit slova doktora 

Václava Paciny o dvou životech sportovce243 na příkladu Martina Štrby během kariéry a 

obzvlášť během svého působení v pražské Spartě: „Potkal jsem se s mnoha negativními i 

pozitivními vlivy hokejového prostředí. Když hraješ hokej, tak ti každej snáší modré z nebe 

a snaží se z tebe vycucat všemožné výhody, ale jakmile skončíš, tak tě ani nepozdraví.”244 

Aktéři zmiňují, že se během své kariéry setkali s nějakými negativními vlivy. To je však 

pochopitelné vzhledem k povaze sportu a určitém tlaku na sportovce, aby se dokázali 

prosadit a následně finančně zabezpečit během omezeného časového horizontu.245 Samotná 

doba kariéry je také nejistá, protože kdykoliv se může sportovec zranit a následkem zranění 

jeho kariéra postupně uvadat či ihned skončit. Ekonomická hlediska nelze pominout stejně 

jako vlastní ambice a touhu po prosazení se. Touha po sebeprosazení je pro sportovce 

důležitá, ale v důsledku může vést ke sporům mezi jednotlivými spoluhráči a vést až k averzi. 

V tomto ohledu má odborná literatura naprostou pravdu a tuto skutečnost lze podle profesora 

Václava Hoška vysvětlit i jistými genderově specifickými způsoby chování, které jsou 

očekávané a typické pro mužské sportovce. Tyto způsoby se projeví především v tlaku na 

vlastní výkon, na jehož základě je sportovec posuzován a srovnáván s dalšími.246 

 
239 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020).  
240 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
241 Choutka, M. Sportovní výkon. Praha: Olympia, 1981. s. 95; Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. 

Praha: Karolinum, 2006. s. 100. 
242 Např. Choutka, M. Sport a společnost. Praha: Olympia, 1978. s. 133; Svoboda, B., Vaněk, M. Psychologie 

sportovních her. Praha: Praha, Olympia, 1986. s. 44-47. 
243 Pacina, V. Sport bez svatozáře. Praha: Mladá fronta, 1983. s. 266. 
244 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
245 Viz Stambulova, N. B., Ryba, T. V., Henriksen, K. Career development and transitions of athletes: the International 

Society of Sport Psychology Position Stand Revisited. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE 

PSYCHOLOGY [online]. 2020 [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: doi:10.1080/1612197X.2020.1737836.  
246 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 93-97. 



65 
 

3.1.5. Život po kariéře 

Konec kariéry 

Ukončení sportovní kariéry se děje z mnoha důvodů a stejně tak tomu bylo i u aktérů, kteří 

kariéry ukončili z různých důvodů a v různém věku. Na konec kariéry je nutné pohlížet jako 

na určitý proces, protože se nejedná o jednoduchou záležitost. Václav Pacina shrnuje život 

sportovce do dvou období, kdy přechod do druhého období je velmi složitý: „Je velké umění 

začít ten druhý život a říci: Sbohem slávo!”247 

Sportovec musí změnit svůj dosavadní způsob života a opustit zažité prostředí, tak chápe 

konec kariéry odborná literatura. V rámci ukončení kariéry lze aktéry jednoduše rozdělit na 

dvě skupiny. Na ty, kteří kariéru ukončili z vlastního rozhodnutí, a na ty, kteří byli nuceni 

kariéru ukončit z vnějších vlivů nebo zranění. První skupinu lze považovat za šťastnější, 

protože možnost ukončit kariéru podle vlastního uvážení v sobě spojuje i jistou finanční 

nezávislost.  

Ne každý aktér měl možnost sám se rozhodnout o konci své kariéry. Takto kariéru ukončil 

Ondřej Kuchař nebo Martin Štrba. Aktéři také zmiňují, že v dnešním světě sportu musí 

někteří sportovci své kariéry uměle prodlužovat, protože nemají jinou možnost výdělku 

kvůli chybějícímu vzdělání a nulovým zkušenostem, čímž potvrzují slova odborné literatury 

o omezených možnostech, a nejen ekonomických problémech po konci kariéry. Někteří z 

informátorů ale kariéru ukončili poměrně v mladém sportovním věku. Důvody pro ně byly 

takové, že neviděli v hraní hokeje smysl, ať už z hlediska financí anebo jiných důvodů: „Po 

sezoně, kdy přišla coronavirová pandemie, jsem nabyl přesvědčení, že je lepší odejít, i když 

se o mně psalo jako o největším talentu KV mládeže, tak jsem už nechtěl někde plácat horší 

soutěž a být nešťastný.”248 

Někdo měl na sklonku své kariéry jasno, že by se raději věnoval díky vzdělání jiné profesi: 

„V půlce sezony jsem dostal nabídku z Českých Budějovic, abych dělal šéfa Střediska 

mládeže, navíc jsem uvažoval, že během roku nebo dvou s hokejem skončím, hokej jsem hrál 

jen kvůli spoluhráčům a partě, takže jsem zvolil tuto cestu.”249 Důvodem ale mohly být i 

finanční problémy klubu, ve kterém hokejisté hráli: „Zároveň jsem své poslední dva roky 

 
247 Pacina, V. Sport bez svatozáře. Praha: Mladá fronta, 1983. s. 266. 
248 Rozhovor s Ondřejem Kuchařem - emailová korespondence (14.10.2020). 
249 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
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hráčské kariéry strávil v týmech, kde nechodily výplaty, a to mi sebralo všechny mé iluze, až 

jsem díky této zkušenosti a svým zraněním ztratil chuť k hokeji a ukončil svoji kariéru.”250 

Někteří museli svou kariéru ukončit předčasně kvůli zdravotním problémům. Z důvodu 

vážných zranění se Jaroslav Brabec postupně ocitnul z extraligy v první lize a následně v 

nižších zahraničních soutěžích, kde hokeje zanechal ze dne na den kvůli dalšímu vážnému 

zranění a kvůli zraněním svou kariéru předčasně ukončili i Martin Podlešák s Martinem 

Hanzalem.  

Nejšťastnější mohou být ti, kteří kariéru ukončili z vlastního rozhodnutí, kdy se většinou 

jednalo o věk respondentů související s tím, že už neviděli smysl v pokračování své kariéry. 

U této skupiny je patrné, že byli dostatečně finančně zajištění, a tak se mohli svobodně 

rozhodnout, kdy s profesionálním hokejem skončí. Mezi takové lze zařadit Tona, Kotalíka, 

Jasečka a víceméně i Antoše s Bělohlavem, který kariéru ukončil v požehnaném hokejovém 

věku, ale učinil tak hlavně z důvodu získání trenérské licence. Antoš pak přiznává, že hokej 

postupem času nebyl jeho nejdůležitějším zdrojem obživy, ale bavil ho, a tak se mu chtěl 

věnovat: „Rozhodl jsem sám, že už je čas ukončit kariéru a věnovat se něčemu jinému, asi 

jsem ještě pár let mohl hrát, ale neviděl jsem v tom smysl a začal jsem se věnovat svému 

podnikání.”251 

Nové zaměstnání 

I zde je možné určit stejnou skupinu šťastných, protože hráči, kteří se finančně více 

zabezpečili v NHL, nejsou tolik tlačeni k získání nového zdroje obživy a mohou si tak užívat 

zaslouženého odpočinku po kariéře a věnovat se činnostem, kterým se dříve věnovat 

nemohli.252 Taková situace je u Martina Hanzala a Aleše Kotalíka, kteří se věnují svým 

investicím, ale stále působí v hokejovém prostředí. Oba dva navíc spojuje, že v hokejovém 

prostředí působí bez nároku na mzdu. Hanzal říká, že sice získal mnohem více volného času, 

ale že ho okamžitě doma zaměstnali jiným způsobem. Kotalík přiznává, že v hokeji působí 

jen okrajově, aby si mohl užít volného času po konci kariéry: „Chtěl jsem si dát časově 

nějaký prostor k odpočinku a nějaké zábavě, na kterou nikdy nebyl čas.”253 Podobného 

luxusu si dle svých slov užíval i Petr Ton: „Netlačily mě peníze, a tak jsem nikam nemusel 

pospíchat, takže jsem měl relativně dost času se rozmyslet, co bych chtěl dělat. Peníze mám, 

 
250 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
251 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
252 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s.100-107. 
253 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
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ale nechci je všechny utratit do deseti let.“254 Lehce odlišná přesto podobná byla situace u 

Jaroslava Lišky, který hrál hokej už jen pro zábavu a díky dosaženému vzdělání se mohl 

rozhodovat svobodněji. Také proto neváhal a začal se věnovat trénování na vysoké pozici 

vzhledem ke svému pedagogickému vzdělání.255 

Většina dotazovaných už během kariéry věděla, že by je bavilo pokračovat v hokeji jako 

trenér a skutečně tomu tak je. Štrba, Bělohlav a Liška už během kariéry začínali s trénováním 

a okamžitě po jejím ukončení se stali profesionálními trenéry. Martin Podlešák jednal stejně, 

ale zároveň se stal na plný úvazek hokejovým agentem, kterým byl již v době na sklonku 

své kariéry. Jedinými, kdo v hokeji nechtěli působit, byli Milan Antoš, Jaroslav Brabec a 

Luboš Rob, jenž si po skončení kariéry prošel složitým obdobím kvůli rozvodu. Začal 

podnikat a k hokeji se vrátil v pozici trenéra až později: „Když jsem šel do podnikání, tak 

jsem byl doma mnohem méně. Podnikal jsem pět let a těch pět let jsem fakt ztratil, hrozně to 

uteklo a od 40-45 let jsem ze života neměl nic. Nikdy bych do něčeho takového znovu nešel. 

Ten život člověk nežil.”256  

U Jaroslava Brabce a Martina Štrby byla situace odlišná, protože měli odjakživa kladný 

vztah k manuální práci. Martin Štrba zmiňuje, že během kariéry chodil vypomáhat svému 

otci a uznává zručnost a sílu zedníků: „Občas jsem už jako profesionální sportovec, celkem 

veřejně známý, chodil pomáhat tátovi na stavbu jako přidavač, kdy si mě ostatní dobírali, že 

moc netahám, a i když jsem se snažil sebevíc, nikdy jsem zedníky nemohl dohnat v jejich 

stylu síly.“257 Jaroslav Brabec během svých zahraničních angažmá vždy po sezoně během 

pobytu doma v Českých Budějovicích pracoval: „Když už jsem hrál hokej a byl v zahraničí, 

tak jsem si přes léto vždycky něco našel, třeba jsem stavěl baráky anebo jezdil s 

dodávkou.”258 Sám dodává, že po konci kariéry na hokej neměl pomyšlení a vrátil se k němu 

až později: „Pak jsem se stal vedoucím jedné prádelny a s ní spojené dopravy. Postupně 

jsem se nechal vtáhnout zpátky do hokeje. Na ten jsem po kariéře úplně rezignoval, ale dostal 

jsem nabídku z Rakouska a později od mládežnické reprezentace dělat kustoda. Jako první 

jsem se ale musel naučit brousit brusle.”259 

 
254 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
255 Brožová, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické 

nakladatelství). s. 39. 
256 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
257 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020).  
258 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
259 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
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U všech aktérů lze nalézt jistý společný jev. Po konci kariéry neměli více volného času, ale 

naopak ho měli méně. Dotazovaní se shodují v luxusu, kterému se může profesionální 

sportovec těšit vzhledem k množství volného času: „Být profesionálním sportovcem je luxus, 

od té chvíle, kdy jsem začal trénovat, jsem zjistil, že času je najednou mnohem méně. 

Najednou jsem neměl na starosti jen sebe, ale další lidi a vlastně jsem byl i méně doma.”260 

Dále souhlasí, že po ukončení profesionální kariéry a přesunu do nové životní kapitoly a 

zaměstnání najednou pocítili, že mají volného času méně: „Jako hráč pouze odtrénujete, 

uděláte věci, které udělat musíte a jedete domů. Zatímco jako trenér sice odtrénujete, ale 

musíte připravovat tréninky a sestavu na zápasy, celkově tomu musíte věnovat mnohem více 

času, pokud toto řemeslo chcete dělat správně, a to já se svojí náturou chci.”261 

Je zajímavé, že všichni respondenti si svou cestu v hokeji našli i v jiné roli. Sami přiznávají, 

že si po konci kariéry užili volného času, ale postupně zjistili, že vytouženého času na své 

ostatní záliby a rodinu je vlastně méně, protože nová funkce je časově mnohem náročnější: 

„Zjistil jsem, že více volného času jsem měl jako hráč, kdy jsem odtrénoval, naobědval se a 

měl jsem volno. Nyní trávím celé dny na zimním stadionu jako trenér a víkendy trávím buď 

zápasy svých svěřenců anebo sledováním zápasů svých dětí.”262 Jediným, kdo si volného 

času neužil, byl Jaroslav Brabec, protože ihned začal vydělávat peníze jiným způsobem, aby 

se postaral o svou rodinu a mluví o složitém přechodu z hokejového do běžného života: „No 

ten přechod není snadnej a je to postupný proces, i když já vlastně s hokejem kvůli dalšímu 

zranění skončil ze dne na den. Skončíš jako profesionál, máš se dobře, no ale skončíš a pak 

co? Máš povinnosti a ta největší je, že musíš živit rodinu. Takže jsem okamžitě začal 

pracovat. Navíc jsme zrovna začali stavět barák a tam ty výdaje neustále rostou. Náhodou 

jsme se dostal ke stavění baráků, kterých jsem postavil včetně mého asi sedm. Bavilo mě 

jezdit dodávkou, tak jsem občas jezdil. Já jsem musel domů přinést peníze, v té době, co jsem 

hrál, tak ještě nebyly nějaké závratné sumy a jak jsme stavěli barák, tak bylo potřeba nosit 

neustále domů peníze a najít si dobrou práci také není ve výsledku jednoduché.”263 

V této konkrétní otázce lze zodpovědět i na vliv vzdělání na novou pracovní pozici bývalých 

hokejistů. Ukázalo se, že Jaroslav Liška měl díky svému vzdělání podstatně větší možnosti 

a také i z toho samého důvodu svou aktivní hráčskou kariéru ukončil, aby mohl nastoupit na 

prestižní pozici v hokejovém klubu. Zbylé aktéry s maturitou lze rozdělit na menší skupiny. 

 
260 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
261 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
262 Rozhovor se Stanislavem Jasečkem - telefonní hovor (České Budějovice, 14.10.2020). 
263 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
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První skupiny by tvořili Martin Hanzal s Alešem Kotalíkem, kteří působili v NHL. Díky 

tomu se finančně zabezpečili a část peněz zainvestovali, ale svou cestu do hokeje našli 

znovu, avšak bez nároku na mzdu, kterou shodně oba dva odmítli. Další skupinu lze vymezit 

na Milana Antoše, Jaroslava Brabce a Luboše Roba, kteří se vydali jiným směrem, ale 

postupně se k hokeji vrátili a působí v něm jako trenéři. Stanislav Jasečko, Petr Ton, Radek 

Bělohlav, Martin Podlešák a Ondřej Kuchař se ihned po konci hráčské kariéry začali věnovat 

trénování. Jediný aktér se základním vzděláním je Martin Štrba, který však už během své 

hráčské kariéry začal trénovat hokejovou mládež, založil si svou hokejovou školu a po konci 

kariéry plynule přešel k trénování mládeže na soukromé i klubové úrovni a postupně se do 

profesionálního hokeje vrátil v pozici trenéra. 

Z osudů zmíněných vyplývá, že dosažené vzdělání hraje určitou roli v možnostech aktérů po 

kariéře, ale nejedná se o tak důležitý faktor, jak by se mohlo zdát. Důvodem, proč tomu tak 

je, je skutečnost, že všichni vybraní aktéři se do hokejového prostředí v různých pozicích 

vrátili, a tak jejich příjem zůstal nadále spojený s hokejem a nepociťovali tlak po hledání si 

jiné práce. Jistě i zde jsou výjimky jako zmínění aktéři, kteří působili v NHL, anebo Milan 

Antoš, jehož příjem plyne zejména z podnikání, práce v České televizi a v menší míře z 

trénování mládeže.  

Na příkladu bývalých profesionálních hokejistů lze konstatovat, že dosažené vzdělání dává 

aktérovi větší možnosti, ale nemusí být tak důležitým jako v jiných oblastech na pracovním 

trhu. Takový hokejista se základním vzděláním se však musí spoléhat na možnost trénovat 

v nějakém hokejovém klubu a smířit se s pravděpodobně nižšími příjmy. 

3.1.6. Vybudování rodinného zázemí 

Životní partnerky 

Pro respondenty bylo i celkem typické hledání si partnerek. Petr Ton s Radkem Bělohlavem 

se shodují, že bylo navazování kontaktů z časových důvodů obtížné a dále pak také 

z důvodu, že byli neustále v jenom ryze mužském prostředí, ať už ve škole nebo na hokeji, 

takže na kontakt s opačným pohlavím nebyli zvyklí: „Byli jsme jen v klučičím kolektivu, tak 

nám ten přirozený kontakt scházel. Teď si to uvědomuji, jak nám chyběla určitá socializace 

s holkami, neuměli jsme se s nimi bavit a do toho jsme se dostali až později. Bylo jen pár 

výjimek, ale jinak jsme to neuměli.”264 Často se i styděli a tíha odpovědnosti tak ležela na 

 
264 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
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slečnách: „My jsme byli takoví blbí, že jsme si vystačili bez těch holek. Byli jsme hodně 

ostýchaví.”265 

Obdobně mluví i zbylí respondenti, u kterých lze pozorovat podobný jev. S výjimkou 

Jaroslava Brabce, který své vztahy nenavazoval díky hokeji, ale sám přiznává, že nalézt si 

známost skrze hokej nebylo ničím těžkým a on svou budoucí manželku potkal během večeře 

se spoluhráči po zápase: „Určitě se nedá říct, že bych nacházel známosti přes hokej. 

Manželka věděla, že jsme hokejisti, ale na zápasy nechodila. Jasně, byly i holky, co chodily 

na zimák s jasným účelem, a když se někdo nechal chytit, tak se holt nechal chytit. To je 

pořád stejný, holky na zimák chodí a skoro i loví ty kluky. Jako na druhou stranu jsou holky 

ve vývoji vždycky trochu napřed, a tak to bylo vždycky.”266 

Zbylí respondenti své vztahy většinou navazovali díky hokeji: „Přes hokej, ale se svou první 

ženou jsem se setkal v nemocnici, a ne na zimáku. Přišla za mnou do nemocnice, a tak to 

začalo.”267 Případně na nějakých zábavách: „Díky sportu, byly jsme parta kluků a potkávali 

jsme holky. Další možností byla třeba nějaká zábava, ale manželku jsem si našel tady na 

hokeji.”268 Nebo také přímo při hokejovém utkání, jak s úsměvem dodává Ondřej Kuchař: 

„Bylo to v lednu na začátku při zápase v Sokolově proti Jablonci a Domča stála na tribuně 

a poté jsme si dali rande mezi střídačkami. Ano, na zimáku, kde jinde.”269 

Tedy by se dalo říct, že respondenti museli kromě volného času v časech dospívání obětovat 

i významné osobní vztahy a jejich navazování. Nutno však podotknout, že známosti, které 

potkali, se často staly jejich partnerkami na celý život, a lze je tak považovat za osudové. 

Pouze Milan Antoš a Luboš Rob jsou rozvedení a nyní podruhé ženatí. Luboš Rob je ale i 

přes to se svou bývalou ženou v kontaktu a stejně tak i jeho současná manželka: „Mám jednu 

bývalou ženu, to, že je bývalá, znamená jakýsi neúspěch, ale v dnešní době i úspěch, protože 

moje první žena s druhou spolu komunikují a stejně tak i já.”270 

U hledání partnerek a během navazování prvních známostí lze potvrdit slova odborné 

literatury o navazování osobních kontaktů přes své specifické hokejové prostředí.271 

 
265 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
266 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020).  
267 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
268 Rozhovor s Jaroslavem Liškou (České Budějovice, 15.05.2020). 
269 Rozhovor s Ondřejem Kuchařem - emailová korespondence (14.10.2020). 
270 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
271 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 100-107. 
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Respondenti navazovali své známosti většinou díky hokeji nebo společně se spoluhráči 

chodili na různé akce, kde navazovali kontakty se slečnami.  

Oběti partnerek 

Když přijdou na řadu ony zmíněné osudové ženy respondentů, tak zde vychází jedna 

výsledná. Všechny zmíněné se musely pro své muže obětovat. Obětováním respondenti 

myslí nejenom stěhování z města do města: „Moc toho pro mě obětovala a jsem jí za to 

vděčný. Musela snášet všechna ta stěhování a mé nálady. Během kariéry jsme se šestkrát 

stěhovali a nikdy neřekla ani slovo proti, byli jsme od sebe jen chvíli, když jsem hrál v Rusku, 

ale po vyřešení všech náležitostí za mnou s dětmi dorazila. Mám a vždy jsem měl tu nejlepší 

ženu.”272 Potlačení svých ambicí, kariér a vzdělání: „Odcestovala se mnou do Ameriky a 

studium dodělávala dálkově. Obětovala toho hodně.”273 Ztrátu svých blízkých přátel: 

„Musela obětovat čas strávený se svými kamarády, protože jsme se párkrát stěhovali.”274 

Luboš Rob mluví o specifickém životě hokejových manželek: „Ty holky v té době se věnují 

jen rodině, většinou do práce nechodí, tak to je. Takže tomu obětovaly i to, že se nemohly 

samy rozvíjet. I to stěhování k tomu patří, kdy jsem se třeba v Budějcích stěhoval snad 

pětkrát.”275 

Všichni respondenti jsou si této reality vědomí a u rozhovorů sami přiznávají, kolik toho teď 

za tu dobu svým partnerkám dluží. Martin Štrba si nejvíce cení své ženy Evy za to, že nikdy 

neměla nic proti stěhování, snášela jeho nálady a vždy ho bezmezně podporovala. Jaroslav 

Liška své ženě mimo jiné děkuje i za to, jak mu byla kromě starání se o domácnost a syna 

nápomocna i během studia: „Skoro za mě i studovala, pomáhala mi psát seminárky, bez ní 

by nebyly na dostatečné úrovni.”276 Zároveň dodává, že se ohledně školních povinností 

podobným způsobem věnovala i jejich synovi: „Musela. Byla téměř jen sama doma se 

synem, takže ho i doma učila napřed, až mi přišlo, že se syn ve škole nudí, protože vše uměl 

napřed.”277 

Aleš Kotalík naopak zmiňuje, že se se svou ženou dal dohromady až na sklonku své kariéry 

a otázka ohledně obětování by měla spíše směřovat na jeho paní, ale zároveň dodává, že při 

jejím současném povolání jí byla jeho kariéra značně užitečná. Manželka Martina Hanzala 

 
272 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
273 Rozhovor s Martinem Hanzalem (České Budějovice, 17.07.2020). 
274 Rozhovor s Martinem Podlešákem - emailová korespondence (15.10.2020). 
275 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
276 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
277 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 



72 
 

se sice obětovala pro svého muže, ale i přes svou oběť dokázala dostudovat právnickou 

fakultu a nyní pracuje v advokátní kanceláři. Podobným způsobem se musela přizpůsobit i 

manželka Jaroslava Brabce, která pracuje jako tlumočnice znakového jazyka: „Určitě. Taky 

to se mnou doma nemají a neměli kvůli hokeji jednoduchý. Máme tři děti. Hokejový život se 

změnil a jsi skoro až jako kolotočář. Během kariéry jsem vystřídal Německo, Rakousko, Itálii 

a pořád jsem někde byl. Manželka je tlumočnice znakového jazyka, a tak se nemohla věčně 

stěhovat kvůli pracovnímu vytížení, takže během sezony byla s dětmi měsíc u mě a pak měsíc 

doma. Pak po sezoně jsme byli všichni spolu doma.”278 

Pro všechny životní partnerky respondentů je typické, že musely obětovat své sny, své 

profesní kariéry a často i kontakt s přáteli kvůli kariéře respondentů. Typickým znakem je, 

že tyto ženy zůstávaly v domácnosti a staraly se o děti a celou domácnost, přičemž aktéři se 

starali o obživu rodiny. Aktéři rozhovorů sami kvůli kariéře obětovali nemálo věcí, často se 

museli vzdát svého volného času, radovánek s přáteli a také času stráveného doma s rodinou.  

Domácí zázemí 

Zajištění domácího prostředí z ekonomického hlediska bylo úkolem aktérů. O zbytek 

domácnosti se však staraly jejich manželky. Přesto se i tak v domácnosti aktérů často 

objevovala hokejová tematika ať už v podobě vystavených různých hokejových artefaktů 

nebo v podobě prosté konverzace o novinkách. Hokej byl tedy nedílnou součástí aktérů i 

v domácnosti, a kromě partnerek obvykle sehráli důležitou roli i rodiče aktérů, kteří často 

mapovali kariéry svých potomků. Mapování kariéry lze nalézt i v domácnostech některých 

respondentů, kdy se v jejich domácnosti objevuje hokejová tematika, nebo výzdoba 

představující hokej a dobu kariéry. V některých domácnostech taková tematika chybí, ale 

dotyk hokeje lze nalézt i tam, když Milan Antoš zmiňuje, že i nadále všechno opravuje 

izolepou. Zbylí mluví o tom, že v souvislosti s trenérským řemeslem a dětmi je hokej stálým 

tématem i v domácí komunikaci. Ne všichni ale mají své hokejové artefakty vystavené a 

dbají na ně: „Naposled doma na Hluboký jsme našli v garáži věci, o kterých jsem dlouho 

nevěděl. Skoro deset let jsme nemohli najít zlatý medaile, třeba i tu z Vídně. Dresy jsme 

nevyndali, ty jsou rozházené všude možně a spoustu jsem jich rozdal. Na tohle moc 

nejsem.”279 

 
278 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
279 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
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Mohlo by se zdát, že po konci profesionální kariéry hokej částečně z domácnosti aktérů 

vymizel, ale dalo by se říct, že opak je pravdou, neboť aktéři v hokeji v odlišné roli pokračují 

a hokej stále sledují. Navíc k němu často přivedli i své potomky a díky své nové roli 

přiznávají, že mají s hokejem  mnohem více práce. V důsledku pak často tráví doma méně 

času než v době své aktivní kariéry. 

Výchova potomků  

Všichni respondenti mají společné, že jsou otci a svou rodinu mnohdy řadí nad své úspěchy. 

Všechny zmíněné tatínky spojuje, že se snaží vést své děti ke sportu. Zejména syny, kdy se 

pokoušeli syny přivést k hokeji s větším či menším úspěchem. Syn Luboše Roba pokračuje 

v určité rodinné tradici a hraje na vrcholové úrovni stejně jako syn Milana Antoše. Syn 

Jaroslava Lišky u hokeje moc dlouho nevydržel, protože mu byla bližší škola, úspěšně 

vystudoval a získal kvalitní pracovní pozici v Německu. Stejně tak syn Martina Štrby se již 

hokeji nevěnuje a našel si jiné koníčky. Synové Ondřeje Kuchaře a Aleše Kotalíka jsou ještě 

příliš malí, Martin Podlešák má dvě dcery a synové zbylých respondentů hokej hrají s 

výjimkou staršího syna Jaroslava Brabce, který hokeje zanechal a v současné době se věnuje 

studiu na vysoké škole.  

Pro všechny potomky bývalých hokejistů je však typické, že při výchově byl kladen důraz 

na pohyb a sportování všeho druhu. Synové i dcery se věnují sportům dle jejich výběru, aby 

měli zajištěný druh pohybu a hlavně, aby z toho měli radost. Jedinou starostí, kterou mohou 

mít u svých dcer, je preferování hokejistů jako svých partnerů. Dodává se smíchem Martin 

Štrba: „Dceru jsem k hokeji nevedl, ale věnovala se gymnastice a stejně jako manželku ji 

baví šít. Jen mi dělá vrásky, že se jí líbí hokejisti, tak ji od nich musím držet dál.”280 

Potomci bývalých hokejistů jsou vedeni ke sportu a pohybu celkově. Zde vyvstává rozdíl ve 

vztahu ke sportu mezi jejich rodiči a tím, jak vedou ke sportu své potomky. Valná část 

respondentů nepochází ze sportovních rodin, ale nyní své potomky ke sportu vedou a zvlášť 

své syny, které se snaží vést stejnou dráhou, jakou šli oni sami. V takové situaci by měli mít 

synové bývalých hokejistů oproti svým otcům značnou výhodu kvůli zkušenostem a také 

kvůli určitému sociálnímu kapitálu, kterým otcové v hokejovém prostředí mohou 

disponovat. U vybraných respondentů se však nedá mluvit o nějakých přehnaných ambicích 

a sportování z donucení. Sami respondenti dodávají, že se svými partnerkami vedou děti ke 

zdravému životnímu stylu, a hlavně radosti spojené se sportováním: „Musím říct, že po tom 

 
280 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
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všem, co jsem v hokeji zažil, jsem byl rád, že mám dceru. K hokeji jsem syna přivedl, ale 

znovu bych to neudělal. Dcera je sportovní typ, sport ji baví a stejně jako všechny děti vedu 

ke sportu, aby se něčemu věnovala a sport ji bavil. Nenutili jsme jí nějaký daný sport, ale 

nechali jsme ji si jich zkusit víc, aby se sama vyvíjela nějakým směrem.”281 

3.1.7. Deklarované životní hodnoty 

Ke zjištění, jaké hodnoty bývalí hokejisté vyznávají, jsem zvolil soubor pojmů, ke kterým 

respondenti přikládali číslo značící důležitost. Hodnoticí škála byla v rozmezí 1-5, kdy jedna 

značila nejmenší důležitost a pět nejvyšší důležitost. Zároveň jsem postupoval podle jejich 

reakce na otázku, co považují za svůj největší životní úspěch. V souvislosti s odbornou 

literaturou jsem předpokládal, že jednotlivé hodnoty na sebe budu navazovat podle své 

důležitosti a tato hypotéza se vyplnila. Během rozhovorů respondenti uvažovali nad tím, 

čemu přiložit největší důležitost. Často uvažovali nahlas, že vše na sebe navazuje a má spolu 

spojitost. Stejně tak jako uvědomění si, že s postupem času se struktura hodnot u 

jednotlivých respondentů změnila. Radek Bělohlav a Luboš Rob tvrdí, že kdybych se jich 

zeptal na stejné otázky před dvaceti lety, tak by odpovídali odlišně. Zejména v otázce hokeje 

a říkají, že v době kariéry by mu přiřkli nejvyšší možnou hodnotu, ale nyní mají jiné priority. 

Podobné uvažování lze pravděpodobně pozorovat i u části zbylých aktérů.  

Ze všech výpovědí vychází, že všichni respondenti si cení ze všeho nejvíce své rodiny, které 

všichni dali nejvyšší bodovou známku a naprosto totožně si cení zdraví. Je jistě zajímavým 

zjištěním, že před rodinu a zdraví nestaví své hokejové úspěchy, sny a vlastní kariéru. Tento 

trend byl patrný i ve vzpomínkách jednotlivých respondentů na své největší úspěchy, když 

si mimo hokejové úspěchy cenili hlavně své rodiny a taktéž zdraví, které bylo často 

zmiňováno ve všech možných okolnostech od sportovní dlouhověkosti až po ukončení 

kariéry kvůli častým zraněním. Ani peníze a zábava nejsou pro respondenty tak důležité, jak 

by se mohlo předpokládat. Působení v NHL už absolutně ne. Jistě jde o subjektivní pohled, 

který mohl být ovlivněn pozicí vůči tazateli. Z toho důvodu se možná mohl chtít aktér ukázat 

v lepším světle, kdy podle něj o peníze nejde, nebo že si užívali a stále žijí na vysoké úrovni, 

a tak peníze nemusí být esencí života, která je pro ně nezbytně nutná k přežití. Tuto 

skutečnost vysvětlují třeba i tím, že peníze pramení z vlastního zdraví a k tomu se vztahuje 

i zaměstnání a samozřejmě též úspěch.  

 
281 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
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Deklarované hodnoty bývalých profesionálních hokejistů potvrdily má očekávání a 

potvrzují slova odborné literatury o návaznosti jednotlivých hodnot v komplexu hodnotové 

struktury.282 Bývalí profesionální hokejisté si nejvíce cení své rodiny a zdraví svého i svých 

nejbližších. Své sportovní úspěchy, peníze a sportovní sny staví až za rodinu a zdraví, z 

čehož lze zjistit, že i když o hokeji mluví kladně, mají k němu blízký vztah, tak jsou to lidé 

jako každý jiný a jejich hodnotový systém není ovlivněn profesionálním sportem do takové 

míry, že by pro ně neexistovalo nic jiného. Sami však zmiňují, že kdyby měli odpovídat na 

podobné otázky v době své profesionální kariéry, tak by se jejich odpovědi lišily, stejně tak 

jako před narozením svých potomků.  

Jak je vidno, sportovci nejsou jen stroje na podávání bezchybných výkonů každý večer, ale 

jsou to lidé jako všichni ostatní, kteří ve výsledku ctí nejvíce stejné hodnoty jako zbytek 

populace. V tomto ohledu lze jednoznačně vyvrátit slova odborné literatury o tom, že 

sportovci ctí naprosto jiné hodnoty od zbytku populace, že jsou egoisté a že často trpí 

narcismem.283 Musím ale zmínit skutečnost, že sportovci odpovídají s odstupem času a v 

době jejich vlastní kariéry by zřejmě odpovídali jinak, jak ostatně někteří poznamenali. 

Zároveň jsou informováni o veřejném užití jejich výpovědí, a tak se mohou stylizovat. 

Nicméně s přihlédnutím k určitým negativním zkušenostem pramenících ze specifického 

prostředí profesionálního sportu lze potvrdit slova o jisté sebestředné sportovní morálce, 

protože v tak konkurenčním prostředí, jakým profesionální sport bezpochyby je, musí 

sportovec brát ohled především na sebe a neohlížet se přehnaně na druhé. Tuto skutečnost 

potvrzuje i profesor Václav Hošek, který kritizuje amorálnost dnešního sportu pramenící 

z požadavků po výkonu a vlastní motivace: „V oblasti motivační je sportovcům společná 

určitá posedlost sportem, projevující se výraznější potřebou výkonu a určitou průbojností 

v oblasti volních dispozic. To můžeme považovat za jádro sportovního charakteru.“284 

3.2. Srovnání hokeje před a po roce 1989 

Srovnání hokeje v těchto rozdílných epochách je značně složité, neboť hodlám vycházet 

pouze ze subjektivních výpovědí dvanácti bývalých hokejistů, kteří mohou vnímat obě 

období odlišně a dle svých zkušeností. Stejně tak i skupina respondentů, kteří v té době 

nepůsobili, a tak se raději odpovědí zdrželi. Tyto dvě rozdílné doby jsem srovnal 

v předchozích kapitolách pohledem odborné literatury, kdy tato slova často respondenti 

 
282 Slepička, P. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010. s. 124. 
283 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 107 a 223-226. Tito autoři zmiňují 

sportovce v době jejich aktivní kariéry a ne po jejím konci. Z toho důvodu se mohou výsledky lišit. 
284 Slepička, P. Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. s. 97-98. 
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potvrzují. Ku příkladu tvrzení o finančním hospodaření klubů, které bylo za komunistického 

režimu zcela bezstarostné pro klubové hodnostáře.285 Toto tvrzení ohledně financování 

klubů potvrzuje Petr Ton: „Za komunistů měly kluby všechno a peníze nehrály roli, dnes 

hrají roli hlavně peníze.“286 

Pro srovnání těchto značně odlišných dob jsem vycházel z celkového vyznění rozhovoru a z 

otázky, která se přímo vztahovala ke srovnání hokeje před rokem 1989 a po roce 1989. 

Odpovědi respondentů jsou velmi podobné ve dvou rovinách. Jednou rovinou je pojetí sportu 

za socialismu v podobě středisek talentované mládeže a značné státní podpory sportu, která 

se projevila ve větším počtu hokejistů, již působili v konkurenčním prostředí, ze kterého se 

vyprofilovaly silné články. Druhou rovinu vidí respondenti v nemožnosti odejít do zahraničí: 

„Co si myslím, je to, že když tady vládli komunisti, že dobré bylo, že dávali peníze do sportu 

a vznikaly střediska mládeže. Díky tomu vynikaly děti, které na to měly, a ne že na to měli 

finančně rodiče jako dnes. Hokej byl tedy spravedlivější, ale minusem bylo, že člověk nemohl 

hrát nikde v zahraničí, a pokud neutekl, nebo nesplnil přísné podmínky, tak neměl šanci na 

zahraničí a nebyl puštěn. Šikovné děti mohly vynikat, protože hokej mohl hrát každý a 

neexistovala korupce dnešních měřítek, což je problém dnešního sportu, kdy nad sportovní 

stránkou vítězí sféra vlivu rodičů. Výhodou však dneska je, že člověk může kamkoliv a má 

nespočet možností.”287 

Podobně mluví i další respondenti i s důrazem na stav zdravotnictví: „Rozdíl vidím v tom, že 

se muselo dřív končit kvůli zdravotnictví. Dnes to mají hokejisté snazší v tom, že všechno je 

zaběhnuté, za socialismu se všechno teprve hledalo a zkoušelo, teď si každý může za peníze 

cokoliv koupit, v socialismu to nebylo tolik o penězích, ale režim šel sportu víc naproti a 

věnovalo se do něj víc času a peněz. Za socialismu hráči nemohli jít do zahraničí a vydělat 

si peníze, to dnes můžou a v tom vidím jediný velký rozdíl. Sport je tady pořád, lidé na něj 

chodí stále, a i podpora sportu je v obou epochách značná.”288 

Také shrnují klady a zápory obou epoch v podobě vnímání autorit: „Myslím si, že dnešní 

doba je jednodušší v tom, že hráčům a sportovcům celkově otevřela strašně moc věcí, 

negativum je v tom, že těch všech věcí a informací je tolik, že se v tom člověk nemusí moc 

dobře vyznat, tomu posloužila i demokracie, kterou si však občas vykládáme špatně a její 

principy zneužíváme ve špatném smyslu, kdy respekt k autoritám téměř zmizel a každý hledá 

 
285 Gut, K., Prchal, J. 100 let českého hokeje. Praha: AS Press, 2008. s. 240. 
286 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
287 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
288 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
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chyby jen jinde. Za mých mladých let byl trenér autorita, to samé učitel, dneska si lidé dovolí 

až neskutečné věci. Na druhou stranu se všichni báli, a to také nebylo správně. Negativem 

socialismu bylo málo možností a pozitivem respekt k autoritám, který dnes chybí.”289 

Tyto doby lze srovnat i na základě sportovních možností a úspěchů: „Myslím si, že dnes to 

mají hokejisté o dost těžší, protože hokej se rozvíjí i v dříve nehokejových zemích. Dříve bylo 

Československo spolu s Rusy, Američany a Kanaďany před celým hokejovým světem. Dnes 

je konkurence těžší a další nevýhodu mají v tom, že dnes mají mladí mnohem více možností 

ve sportu i v dalších nesportovních odvětvích, takže pro hokej zbývá jen malé procento 

zapálených dětí.”290 

V řeči ekonomického hlediska by Luboš Rob popsal rozdíly následovně: „Dnes je záporná 

malá konkurence, dnešní sport je finančně náročný a mohou ho hrát pouze děti z movitějších 

rodin, ale to je celkově záležitost každého sportu. Jde jen o to, aby sportovní organizace 

přesvědčily společnost, že hokej mohou hrát všechny děti, z toho by plynula větší hráčská 

základna a třeba by do sportu proudilo i mnoho talentovaných dětí. Kladným aspektem je 

to, že když dosáhneš určité úrovně, tak vyděláš hezké peníze a finanční stránka převyšuje 

sportovní hledisko. Průměrný hokejista dnes se má lépe než reprezentant v době 

komunismu.“291  

Petr Ton mluví o někdy omezených a někdy neomezených možnostech dnešní doby: 

„Všechno, co jsi potřeboval, tak bylo a nebylo žádné zbytečné tlačení a nucení. Bavilo tě to, 

dělal jsi to, bylo to kreativnější, když jsi nemohl hrát hokej, tak jsi dělal něco jiného a 

nevadilo to. Dneska mají hráči kolikrát možnost hrát jen hokej, jinak nemůžou dělat nic 

jiného.”292 

Jaroslav Brabec přímo nesrovnává hokej v těchto obdobích, ale zmiňuje rozdíly ve skloubení 

hokeje se školou: „Z dětí se teď dělají roboti, tréninky x hodin denně, k tomu povinnosti ve 

škole a ty děti brzy odpadnou, protože jsou přetížené. Dítě potřebuje odpočívat. My jsme 

měli hodinu tréninku denně a bylo hotovo, žádný suchý trénink, prostě buď ráno anebo večer 

hodina tréninku a hotovo. Je to nesmysl. Stejně tak jako nesmyslné počty hráčů v týmech. 

Chápu, že kluby z toho mají peníze v podobě příspěvků, ale je to zbytečné. Stačí mít tým plný 

 
289 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
290 Rozhovor se Stanislavem Jasečkem - telefonní hovor (České Budějovice, 14.10.2020). 
291 Rozhovor s Lubošem Robem (České Budějovice, 25.06.2020). 
292 Rozhovor s Petrem Tonem (České Budějovice, 17.07.2020). 
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dvanácti kluků, kteří budou hrát celý zápas a každý zápas obrovský počet minut. Tím se ti 

hráči zlepší.”293 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že nelze najít obecnou odpověď, jestli byl hokej v minulé 

či současné době pro hokejisty lepším. Jisté je, že v dřívější době mohl díky podpoře režimu 

sportovat každý a záleželo čistě na jeho schopnostech, ale mohl dosáhnout maximálně na 

reprezentační úroveň. Hokejisté sice mohli odcházet do zahraničí, ale za přísných podmínek, 

které ne každý dokázal splnit. V dnešní době neexistují hranice v tom, čeho může hokejista 

dosáhnout, ale do sportu pronikly i negativní vlivy, na které upozorňuje Luděk Bukač i 

socialistická sportovní literatura. Tím je myšleno až přílišné obchodní pojetí sportu, kdy jsou 

hráči jen majetkem klubu, a tak je s nimi i zacházeno. Na druhou stranu mají hokejisté 

neomezené možnosti, a pokud chtějí a mohou si to jejich rodiče finančně dovolit, tak pro ně 

neexistují limity. Dnes mají hokejisté přístup ke všem naučným materiálům a videím, ze 

kterých se mohou učit a čerpat užitečné informace. To dříve nebylo, ale hokejisté měli zažitý 

přirozený pohyb, nevěnovali se pouze jednomu sportu a byli přirozeně všestrannější. Stejně 

tak jako více ctili autority. 

Jednoduchá odpověď neexistuje a ani respondenti nepodali jeden za druhého jednoznačnou 

odpověď. S klidným svědomím lze konstatovat, že sport je odrazem doby a odráží se v něm 

klady i zápory dané společnosti. Domnívám se, že v tomto smyslu odpovědi respondentů 

odpovídají popisu sportu v obou epochách v prvních dvou kapitolách práce. Neomezené 

možnosti mohou sportovci uškodit stejně tak jako maximální podpora režimu. Ve výsledku 

vždy záleží jen na jednotlivém sportovci a jeho okolí. Jak je vidno v jednotlivých hokejových 

i životních osudech respondentů, kdy se i z hokejisty, do kterého se nevkládají žádné naděje, 

může stát olympionik. 

3.3. Je hokej životním stylem? 

Hokej a sport celkově je beze sporu nedílnou součástí společnosti. Pro jeho aktéry má ještě 

značnější roli. Ovlivňuje jejich život od raného dětství až po konec kariéry a mnohdy i po 

ní, jak je zřejmé z odborné literatury a výpovědí jednotlivých respondentů, kteří hokej 

sledují, a i v něm všichni stále působí, byť v rozdílné roli. Už z tohoto zjištění lze říct, že 

lední hokej zůstává životním stylem.294  

 
293 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
294 Kubátová, H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada. Sociologie (Grada), 2010. s. 11-20 
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Dalším důkazem lze brát otázku, zda by se hokejisté dali na stejnou životní dráhu znovu, 

kdyby měli možnost vrátit se zpátky v čase. Všichni respondenti odpovídali podobně, až na 

jednoho. Odpovědi 11 respondentů byly podobné ve smyslu, že by se na dráhu hokejisty dali 

znovu, že se jim hokejový život líbí a jediné, co by změnili, by byl jejich přístup anebo 

způsob tréninku či regenerace: „Kdybych se mohl vrátit, tak bych takové možnosti využil i s 

dílčími změnami. Stojí to za to, ale je to velký test určité sebekázně. Dostat se na vrchol je 

jedna věc, ale udržet se na vrcholu je mnohem těžší. Je to vidět i v jiných odvětvích, kdy se i 

doktor musí neustále vzdělávat, aby nezakrněl.”295 Podobně mluví Jaroslav Liška: „Dal bych 

se na dráhu hokejisty, ale dělal bych určité věci jinak. Víc bych přemýšlel nad tréninkem 

dovedností, trénoval jsem jinak, než jsem měl, soustředil jsem se na sílu a vytrvalost a 

nemyslel moc na regeneraci, což bylo i dobou, kdy nebyly takové znalosti, jako jsou dneska. 

Jako příklad snad poslouží i jen to, v jakých botech jsme běhali, to by byl dneska ale 

skandál.”296 Jediným respondentem, který odpověděl jinak, byl Radek Bělohlav. Jako jediný 

z respondentů řekl, že by se zkusil vydat cestou vzdělání: „Rád bych si zkusil něco jiného. 

Ten nadhled v hokeji ztratíš a musíš si všechno hledat zpětně. Žil jsem hokejem, jiného 

koníčka jsem neměl, technický typ nejsem, takže spíš takhle. Zkusil bych vybrat jinou střední 

školu, šel na gympl, protože mi učení nedělalo problém a zkusil bych si třeba nějakou 

profesní dráhu přes školu.”297 

Lehce odlišně byť v podobném duchu odpovídá Jaroslav Brabec, který by se po svém konci 

v extralize vydal jiným než hokejovým směrem: „Jak to vidím, tak jsem možná měl dřív 

začít myslet na budoucnost a třeba o pár let dříve začít nějaké podnikání, abych se mohl o 

rodinu snáze starat. Po konci v extralize bych se hned vrhnul do nějaké práce, protože je 

nesmysl hrát za pár šušňů jen tak pro radost. To nejde. Zraníš se a nikdo ti nic nedá, táta mi 

to říkal pořád a já mu nechtěl věřit.”298 

Všichni respondenti by byli hokejisty znovu. Všichni v hokeji i nadále působí. Všichni hokej 

stále sledují, udržují své kontakty, které během něj získali. Své děti vedou ke sportu a syny 

přímo k hokeji. Zde však rezonuje zajímavé zjištění a to takové, že aktéři své syny ke sportu 

nevedou za každou cenu a nechávají svým potomkům volnost. Přičemž cílí pouze na to, aby 

měli jejich potomci sportovní vyžití a kladný vztah k pohybu.  

 
295 Rozhovor s Alešem Kotalíkem (České Budějovice, 15.10.2020).  
296 Rozhovor s Jaroslavem Liškou ( České Budějovice, 15.05.2020). 
297 Rozhovor s Radkem Bělohlavem (České Budějovice, 26.10.2020). 
298 Rozhovor s Jaroslavem Brabcem (České Budějovice, 14.12.2020). 
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Stejně tak i stále udržují kontakty získané během kariéry a využívají jich ve své nynější 

pozici, ale zde je zajímavé zjištění, že nejlepší přátele hokejistů netvoří vždy jejich bývalí 

spoluhráči. Většinou se jedná o spoluhráče z hokejových začátků anebo o různá přátelství 

vzniklá zpravidla během běžného života. Tuto skutečnost lze vysvětlit slovy odborné 

literatury, která se zmiňuje o silně konkurenčním prostředí, kdy tato slova potvrzují i 

jednotliví aktéři a často mluví o závisti vně i v hokejovém prostředí. Důkazem opravdového 

přátelství mezi sportovci jsou Martin Štrba s Petrem Tonem, kteří se vzájemně označují za 

nejlepší přátele a ve volném čase se navštěvují, ale pravdou je, že spolu v týmu strávili jen 

několik sezon: „Jedním je Petr Ton, se kterým jsem hrál na Spartě. Je zajímavé, že jsme 

spolu v týmu byli jen pár sezon a stejně jsme se stali opravdu blízkými přáteli a toto 

kamarádství nám vydrželo.”299 

Ve spojitosti s hokejem mluví respondenti i o největších událostech českých dějin, kdy pro 

většinu respondentů je největší událostí českého národa vítězství na Zimních olympijských 

hrách v Naganu. Podobným způsobem uvažují o důležitých momentech historie České 

republiky, kdy všechny události vztahují k hokeji. Takto vnímají na příklad rozdělení 

Československa, které hodnotí z pohledu hokeje a domnívají se, že se nejednalo o správné 

rozhodnutí. Aktéři taktéž vztahují hokej i ke svým dalším zálibám, když došlo na otázku 

ohledně četby, tak se téměř všichni dotazovaní shodovali, že jejich četba byla spjatá s 

hokejem a sportem celkově. Nejčastěji aktéři četli a čtou životopisy bývalých úspěšných 

sportovců nebo trenérů. Ohledně hokejové literatury se často jednalo o výukové materiály, 

které museli autoři přečíst během získávání trenérské licence. Nejvýrazněji mezi 

„hokejovou” literaturou rezonují knížky od Luďka Bukače. 

Profesionální sport je životním stylem a z výpovědí respondentů vyplývá, že jím i zůstává 

po konci hokejové kariéry z výše zmíněných důvodů. Příklady, které mluví za vše, jsou 

Milan Antoš a Luboš Rob, kteří po ukončení profesionální kariéry působili mimo hokejový 

kruh a věnovali se svému podnikání. Postupem času se však k hokeji vrátili a působí v něm 

dodnes. Podobným způsobem vedla cesta Jaroslava Brabce, který sice přiznává, že po konci 

kariéry na hokej rezignoval, ale do hokejového prostředí se po čase vrátil. Všichni 

respondenti považují lední hokej za svou celoživotní lásku. Hokej je a zůstává životním 

stylem. Navíc významně ovlivňuje celý život svých nejvíce viditelných aktérů - hokejistů. 

Ti mu musí podřídit celý svůj život, dbát na přesný režim a neustále se pokoušet sami sebe 

 
299 Rozhovor s Martinem Štrbou (České Budějovice, 11.03.2020). 
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překonávat. Po konci kariéry sice může nastat určitá doba hledání identity, ale to není 

problémem zmíněných respondentů, kteří i po konci kariéry nalezli svou cestu. Cestu do 

světa hokeje v rozdílné roli. Hokejem neustále žijí a zřejmě žít i budou. Lední hokej je 

životním stylem a celoživotní vášní. Jak říká Milan Antoš: „Hokej je mojí alfou i 

omegou.“300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
300 Rozhovor s Milanem Antošem (Praha, 12.05.2020). 
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4. Závěr 

Hokej je dozajista společenským fenoménem a hokejisté jsou jako profesionální sportovci 

považováni za celebrity a za vzory pro začínající hokejisty.  Z tohoto předpokladu vycházela 

má bakalářská práce, která se však snažila představit profesionální hokejisty jinak, než jako 

celebrity s mimořádnými výdělky nebo národní „hrdiny“. Z toho důvodu jsem se zaměřil na 

jejich přechod ze světa vrcholového sportovce do světa, v němž je potřeba se vypořádat 

s koncem kariéry a běžnými starostmi. Přitom se ukázalo, že nejlepší startovní podmínky 

mají ti ze sportovců, kteří dosáhli vyššího vzdělání nebo působili v zámořské NHL. I oni se 

však nadále pracovně uplatňují kolem hokeje, který se však změnil ze životního stylu na 

pevnou součást života.  

Dotazování nedokázali úplně opustit specifické hokejové prostředí ani v případě, kdy se po 

konci kariéry vydali jiným směrem. Své potomky se snaží vést k hokejové dráze, svůj 

přátelský kruh si udržují z bývalých spoluhráčů. Nadále sledují hokejová utkání, nebo se jich 

ve své nové roli aktivně účastní. Potvrdil se tedy závěr sportovních psychologů o omezených 

možnostech sportovců při navazování osobních vztahů a určité neschopnosti opustit 

hokejové prostředí. Aktéři přiznávají, že pokud by měli možnost se vrátit v čase, byli by 

hokejisty znovu. Hokej ovlivnil celý jejich život dost podstatným způsobem a sami jej 

považují za svou celoživotní vášeň. 

Naopak jsem vyvrátil tezi o neschopnosti sportovců vymanit se z podřizování vlastního a 

rodinného života vlastní kariéře. Jako důležitější hodnoty než hokej deklarují totiž 

profesionálové rodinu a zdraví. Je ale třeba zdůraznit, že tyto postoje zastávají po konci 

kariéry a sami přiznávají, že v době své kariéry by zřejmě odpověděli jiným způsobem. 

Během kariéry byl totiž jejich život zcela podřízen hokejové kariéry. To dokládá i způsob 

výběru partnerky a celkový chod rodiny.  

Z důvodu věku aktérů a způsobu pojetí profesionálního sportu v kontextu dějin českého 

hokeje jsem se ptal na způsob, jakým by dokázali porovnat pojetí profesionálního hokeje v 

době před a po roce 1989. Pokud někde bylo možné určit jednoznačný výsledek výzkumu, 

tak v této konkrétní otázce tak učinit nelze. Navíc aktéři mají tendenci hodnotit historické 

události ve spojitosti s hokejem. Čistě ve sportovním pojetí mají podle jejich mínění obě 

doby svá specifická pozitiva i negativa, která spočívají zejména v rozdílu ekonomickém, 

možnosti působit v zahraničí a v hledisku konkurence. Stejně nejednoznačně působí i 



83 
 

odborná literatura, kde rezonují jednoznačné názory ze socialistické sportovní literatury a 

opačný případ v podobě novodobé sportovní literatury.  

Profesionální kariéra aktérů, kteří začali hrát hokej v minulém režimu, se podle jejich mínění 

mohla rozvinout bez ohledu na sociální status rodiny. Z jejich výpovědi vychází, že nehraje 

roli postavení, majetek, povolání nebo vzdělání rodičů k tomu, aby se z jejich potomka stal 

úspěšný profesionální sportovec. Je však otázkou, zda je tento závěr pravdivý i pro dnešní 

hokejovou mládež, protože téměř všichni aktéři výzkumu s hokejem začínali v době 

socialismu. S tím deklarují i důležitost peněz. Podle aktérů nehrály peníze v celkové míře za 

minulého režimu tak důležitou roli a sport byl dostupný pro každého. V dnešní době jsou 

peníze podle aktérů esencí života, bez které si nelze život představit. Sami však dodávají, že 

peníze nejsou všechno, byť nabízí člověku více možností a představu spokojeného života. 

Prostředkem spokojeného života je podle aktérů zdraví a především rodina. 
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6. Přílohy 

 

Příloha č. 1 Martin Štrba 

Místo: České Budějovice, kavárna poblíž zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 117 minut 

Další poznatky: Martin Štrba byl moji první volbou pro rozhovor k této práci. Dalo by se 

říct, že i z tohoto důvodu probíhal rozhovor v přátelském duchu a byl občas přerušen 

odběhnutím od tématu. Aktér byl celou dobu rozhovoru v dobrém rozpoložení a odpovídal 

stejně jako při vzájemném dialogu za „normálních“ okolností. 

1) osobnostní profil  

- jméno: Martin Štrba 

- nejvyšší dosažené vzdělání: základní 

- povolání otce: zaměstnanec JZD, později zedník 

- povolání matky: zaměstnankyně JZD, později pekařka 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: výuční list 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: maturita 

- rodinný stav: ženatý 

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej?  

Ve čtyřech letech. 

- kolik Vám bylo let?  

Byly mi čtyři roky. 

-v jakém klubu?  

Veselí nad Lužnicí. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku? 

Nejdříve jsem hrál fotbal, ale během zimních měsíců jsme chodili hrát hokej, kde si mě 

všimli trenéři s hokejového týmu ve Veselí nad Lužnicí a začali mého tatínka přemlouvat, 

abych začal hrát hokej, a tak mě začínal tatínek vozit po páté ráno na tréninky, což pro něj 

nebyl problém, protože mě s maminkou podporovali a zároveň byli zvyklí vstávat časně 

ráno. 
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b) kdo Vás k hokeji přivedl?  

K hokeji mě přivedl tatínek spolu s trenérem ve Veselí nad Lužnicí. 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny? 

Moji rodiče nebyli profesionální sportovci, ale ke sportu měli sami vztah. Např. maminka 

hrála basketbal a tatínek dělal judo a hrál volejbal na velice dobré úrovni. 

-věnoval jste i dalším sportům?  

Patřím do té starší generaci, když jsme jako děti neměli ty všechny mobily, počítače a herní 

konzole, takže jsme de facto celé dny s dětmi hráli venku všechny možné sporty. třeba 

fotbalu, jak už jsem říkal, který mi šel velice dobře. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Hokej vyhrál, protože mi šel ze sportů nejvíc, nejvíc mě bavil a měl jsem v něm největší 

šanci se prosadit. 

-v kolika letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 

Za hraní na vyšší úrovni považuji to, že jsem přestoupil do Motoru v osmé třídě, kde jsem 

poznal tu pravou hokejovou profesionalitu a poté mé první kontakty s “A” týmem v době, 

kdy jsem patřil do týmu juniorů v sedmnácti letech. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

Celkově na své dětství vzpomínám, i ze svého dnešního pohledu hokejového trenéra, velmi 

rád. Neměli jsme takové možnosti, jako mají dnešní děti, jediné co jsme měli byla taková 

hra se zajícem, kde se chytala vajíčka. Žádné plejstejšny ani počítače, tablety, mobily jsme 

neměli, a tak jsme trávili svůj volný čas venku s kamarády a věnovali se nejrůznějším 

aktivitám či lumpárnám.  

-kdo Vás více vedl ke sportu?  

K hokeji a sportu celkově mě vedli oba rodiče a maximálně mě podporovali, aniž by na 

oplátku očekávali nějaké výsledky. Věděli, že hokej mě baví a že pro mě jako astmatika je 

pohyb na ledě vhodný. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Na tréninky mě vozil můj táta. 

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

Neřešili jsme doma zdlouhavě hokej, ano rodiče mě v něm podporovali, ale neexistovalo, 

aby mi doma vnucovali své pohledy na zápas a rady typu, co jsem kdy měl udělat a kdy 

komu nahrát či nenahrát. Navíc se ctila autorita trenéra. Co řekl trenér, to bylo svaté a když 

jsem si na něj postěžoval, tak jsem od rodičů dostal. Dneska je to všechno jinak a přijde mi, 

že má i desetileté dítě větší práva než trenér a musí se kolem něj chodit v rukavičkách, aby 

se rodiče náhodou nemohli zlobit.  

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 
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Podporovali mě oba rodiče, ale o malinký kousíček mě v hokeji podporoval asi tatínek. 

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

Domácnost řídila maminka. Tatínek je nekonfliktní typ, který živil rodinu, mamka 

vydělávala taky, ale hlavní příjem byl z tátovy strany. Jezdil pak za prací různě po republice 

a doma zjišťoval, co je třeba udělat a nakoupit od maminky. Táta totiž po konci JZD založil 

menší zednickou firmu a jak jsem říkal jezdil za prací. Mamka po konci JZD dělala v 

pekárně. O mých povinnostech rozhodovali oba stejně. 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? 

Skloubit hokej a školu bylo složité. Na základní škole ještě žádný problém nebyl, ale s 

příchodem na střední školu začaly problémy.  

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 

Mike Modano. 

-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Mým snem bylo hrát za Motor. 

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Strojírenskou střední školu, ale bohužel jsem ji nedokončil, zvolil jsem si ji kvůli tomu, že 

klub se školou spolupracoval. Později jsem přestoupil na automobilku. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 

Střední školu mi vybrali v klubu, protože měli partnerské školy, kde hokejisté dostávali 

individuály, bohužel já měl ale smůlu, protože s mým nástupem se změnil ředitel a ten nový 

už nebyl k hokejistům tolik shovívavý. Stejně tak i některé učitelky, jako ve vícero oborech, 

tak i tady značně záleželo na lidech.  

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium? 

Ve třeťáku se vše zlomilo, když jsem začal trénovat s prvním týmem chlapů Motoru a 

nemohl dopoledne chodit do školy, tam nastaly problémy se skloubením hokeje a školy, 

přestoupil jsem na jinou školu, ale hokej u mě zvítězil, začalo se mi dařit, kariéra směřovala 

dobrým směrem, tak jsem to risknul a vsadil na jednu kartu. Ono je to těžký. Nikdy nevíš, 

jak to vyjde a co se stane, ale risknul jsem to a tak to bylo. Později jsem se na dráhu studia 

vrátil, ale to bylo ve formě studia nejvyšší trenérské licence na FTVS a to jsem dokončil. 

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

Ano měl jsem upravený studijní plán. 

-máte sourozence? Sportovali též? 

Ano mám sestru, která se na rozdíl po mně povedla po tatínkovi a narostla, já jsem menšího 

vzrůstu po mamince. Má sestra se sportu věnovala, ráda jezdila na koni, ale kvůli své výšce 
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v této činnosti nemohla pokračovat, následně se věnovala atletice, která jí šla, ale nakonec 

raději zvolila zábavu s kamarády. 

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Ano původně mi věci kupovali rodiče, pamatuji si, že mi táta za 1000 bon koupil helmu - 

Jofu, ale jinak jsem většinu věcí postupem času dostával od klubu v čím dál větší míře. 

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice 

Mým snem bylo hrát za Motor a později byla mým snem reprezentace a NHL. 

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 

Nedokončil. 

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

Sen jsem si naplno splnil v sedmnácti letech, kdy si mě poprvé vytáhli do prvního mužstva 

a i jsem dostal svou první profesionální smlouva na pět let za stejný plat po celou dobu, který 

činil 4000 korun. Což ani tehdy nebylo moc, ale žil jsem si svůj sen a k tomu navíc dostal 

svůj první byt, intr jsem vyměnil za garsonku a cítil jsem se jako král, kdo tohle štěstí přece 

jenom jen má. Hokej u mě vyhrál na úkor školy. Řekl jsem si, že se stanu hokejistou a škola 

šla stranou.  

d)Měl jste volný čas? 

Volný čas jsem měl. nejvíce se to ukázalo při začátcích v “A” týmu, kdy byly tréninky 

odpoledne a pokud v ten den nebyl zápas, tak jsem měl celý den volný čas, takže jsme se 

spoluhráči trávili čas různě holkama i bez nich.  

-jak jste svůj volný čas trávil? 

Všemožně. Třeba jsme s kluky chodili za holkama, což bylo pochopitelné, byli jsme mladí, 

měli jsme společenský status hokejistů a to se holkám líbilo. Ono to pak poznáš časem při 

ohlédnutí se na lidi kolem. Když hraješ, tak jsi svým způsobem slavnej. No spíš známej a po 

konci kariéry poznáš, jak Tě vlastně lidi kolem Tebe berou. Během kariéry se s Tebou chce 

spousta lidí kamarádit, ale pak skončíš a ani Tě nepozdraví. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

Po přestupu do Budějc jsem jezdil domů jen na víkendy pro zásoby jídla, ale jak jsem říkal, 

jsem kluk z vesnice, moji rodiče mají vztah k manuální práci a odjakživa jsem doma 

pomáhal. Navíc jsem práci doma bral i jako jakousi domácí přírodní posilovnu. Třeba sekání 

dřeva mě bavilo. 

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Navíc jsem to bral i jako takovou domácí přírodní posilovnu. Například štípání dříví jsem si 

vyloženě užíval. Vlastně už jsem se věnoval víceméně jenom hokeji, protože na fotbal už 

nebyl takový čas. Občas jsem už jako profesionální sportovec, celkem veřejně známý, chodil 

pomáhat tátovi na stavbu jako přidavač, kdy si mě ostatní dobírali, že moc netahám, a i když 

jsem se snažil sebevíc, nikdy jsem zedníky nemohl dohnat v jejich stylu síly. Potom když už 
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byly děti, tak jsem veškerý svůj volný čas věnoval jim a i když jsem byl úplně vycucanej, 

tak jsem si u nich odpočinul a získal nové síly. 

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost? 

Svoji ženu Evu, jsem poznal na střední škole, kdy jsem po prvním týdnu dorazil domu a své 

mamince řekl, že jsem poznal svojí budoucí ženu. Hned jsme se ale dohromady nedali. Dali 

jsme se dohromady na školních srazech, kam postupně jezdilo méně a méně lidí, až jsme 

jednou přijeli jen my dva a bylo to. Tehdy mi bylo 24 let.  

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

Na různých zábavách, kam jsme s kluky z hokeje chodili a často zlobili, ale jak říkám, kdy 

jindy si má člověk užívat života než tehdy, když je mladý. 

-vydržela Vám tato známost? 

Ano má známost s Evou mi vydržela a máme i dvě děti. 

-byla Vám podporou? 

Ano, moc toho pro mě obětovala a jsem jí za to vděčný. Musela snášet všechna ta stěhování 

a mé nálady. Během kariéry jsme se šestkrát stěhovali a nikdy neřekla ani slovo proti, byli 

jsme od sebe jen chvíli, když jsem hrál v Rusku, ale po vyřešení všech náležitostí za mnou 

s dětmi dorazila. Mám a vždy jsem měl tu nejlepší ženu. 

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

Ano vztah ke sportu měla a ke sportu společně vedem i děti. Má manželka má maturitu a 

živí se jako švadlena. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 

-co považujete za svůj největší úspěch? 

To, že jsem se dostal do nároďáku a dva tituly se Spartou a postup zpátky do extraligy s 

Motorem. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Asi toho, že jsem trpěl na různá zranění, která často přišla v nejhorší možnou chvíli a zřejmě 

jsem kvůli tomu přišel i o svůj sen - NHL. kvůli zlomenému klíčku jsem přišel o mistrovství 

světa hráčů do dvaceti let, kde se českému výběru povedlo udělat úspěch a hodně hráčů, 

kteří tehdy byli v týmové hierarchii pode mnou se dostali díky tomuto úspěchu do NHL a 

udělali velkou kariéru. V té době se v NHL hrál styl hokeje, který byl mému stylu velmi 

blízký a myslím si, že bych měl šanci se o svoji šanci poprat. 

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

V sedmnácti letech, kdy jsem začal nakukovat do seniorského hokeje a dostal svoji první 

smlouvu a garsonku. 

-Potkal jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 
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Potkal jsem se s mnoha negativními i pozitivními vlivy hokejového prostředí. Když hraješ 

hokej, tak Ti každej snáší modré z nebe a snaží se z Tebe vycucat všemožné výhody, ale 

jakmile skončíš, tak Tě ani nepozdraví. Během angažmá na Spartě jsem to zažil se vším 

všudy, jednak jsem byl pro všechny za burana za svůj styl oblékání, takže jsem se musel 

snažit působit víc reprezentativně, abych nebyl negativně zobrazen v různých bulvárních 

časopisech. Zároveň jsem každý den čelil několika telefonátům, kdy mi každý nabízel 

nejrůznější podnikatelské příležitosti apod., kdy jsem se i já sám spálil, jako mnoho 

hokejistů. Je krásné slyšet všechny ty neuvěřitelné investice, ale pak člověku pošlou 1,2 

splátky a pak si přečteš v novinách, že toho člověka zavřeli za zpronevěru. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

Moc hezky. Měl jsem to štěstí, že můj koníček se stal mým povoláním a mohl jsem si žít 

svůj sen. moc rád vzpomínám na zmíněné úspěchy a na to, že jsem se mohl díky hokeji 

dostat i do zahraničí a poznat novou kulturu. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Ke konci své kariéry jsem se rozhádal se svým agentem a nemohl pak 3 roky sehnat 

odpovídající angažmá. Zároveň jsem své poslední dva roky hráčské kariéry strávil v týmech, 

kde nechodily výplaty a to mi sebralo všechny mé iluze, až jsem díky této zkušenosti a svým 

zraněním ztratil chuť k hokeji a ukončil svoji kariéru.  

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 

Hrál jsem v Moskvě ve Spartaku a zažil jsem úplně jiný svět. Sice jsem měl nějakou pozici, 

ale musel jsem začít od nuly a v cizím prostředí, kde jsem byl jediný Čech. Sice tam nejdřív 

se mnou byl Marek Uram, ale toho po dvou týdnech vyhodili, protože ho přivedli jako střelce 

a nelíbilo se jim, že nedává góly na tréninku. Co se týče ruštiny. Nějaké základy jsem ještě 

ze školy měl, ale to mi zprvu nestačilo. Musím říct, že jsem se ze začátku trápil, ale jakmile 

za mnou dorazila i má rodina, tak se všechno změnilo a začalo se mi nesmírně dařit. Vždycky 

jsem blbě snášel odloučení od manželky a dětí a tady jsem to pociťoval extrémně. Moc se 

mi nedařilo a být sám na pokoji. No to psychice moc nepomůže a člověk se pak utápí ve 

svých myšlenkách Na Rusko ale moc rád vzpomínám, protože Rusové byli velmi přátelští, 

ale stav jejich společnosti mě občas děsil. Neexistovala tam žádná střední třída. Buď byl 

člověk bohatý a nebo byl chudý. Rusky byly nádherné, ale klidně se stalo, že jste potkal na 

ulici matku s dcerou, obě byly krásné, a matka ti začala za dvacet dolarů nabízet svoji dceru, 

že bydlí o kousek dál a zabere to jen chvilku. Mě osobně měli rádi, protože jsem vypadal 

jako typický Rus a připomínal jsem jim jejich boxera Vladimíra Klička, i to mi zdejší život 

moc usnadnilo.  

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Už v průběhu své kariéry jsem věděl, že bych u hokeje chtěl zůstat a předávat své znalosti 

dál dětem či starším hráčům. 

-nové zaměstnání? 
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Po konci aktivní kariéry jsem se stal trenérem a také pořádám hokejové kempy, na kterých 

mi pomáhají moji bývalí spoluhráči a i někteří bývalí svěřenci, kteří se dali na dráhu 

trenérství. 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

Ano bylo a s hokejem jsem a doufám, že i nadále budu pevně spjatý. 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

Ano měl a jak já, tak i manželka Eva s dětmi byli také rádi. Mohli jsme spolu najednou trávit 

mnohem víc volného času a věnovat se aktivitám, na které předtím nebyl čas. Zároveň jsem 

se mohl pořádně věnovat domácím pracem a dodělat práce na baráku, které bylo třeba 

dokončit. Na druhou s postupem času při rozjíždění mé trenérské kariéry jsem zjistil, že být 

trenér je časově mnohem náročnější. Proč? Protože jako hráč pouze odtrénujete, uděláte věci, 

které udělat musíte a jedete domů. Zatímco jako trenér sice odtrénujete, ale musíte 

připravovat tréninky a sestavu na zápasy, celkově tomu musíte věnovat mnohem více času, 

pokud toto řemeslo chcete dělat správně a to já se svojí náturou chci. 

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

Ano. Můj příjem zůstal i nadále spjat s hokejem 

-sledujete stále hokej? 

Ano sleduji. 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Byli trošku zaskočeni, ale jak moji rodiče, tak má rodina se mě snažili podpořit v následující 

trenérské kariéře. Zároveň byly manželka a hlavně děti rádi, že spolu můžeme trávit víc času. 

Už během kariéry jsem s dětmi trávil veškerý volný čas a příjemně se odreagoval, když jsem 

během angažmá v Rusku musel být bez nich nějakou dobu bez nich, tak jsem byl smutný a 

projevilo se to i na mých výkonech. Po jejich příjezdu se vše znatelně obrátilo k lepšímu. 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 

Všichni doma byli rádi, ale později jsem zjistil, že mám toho volného času vlastně méně. 

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

Ano ale jedná se spíše o takovou rovinu, že si vyměníme nové poznatky, nebo řešíme určité 

hráče, zda by bylo vhodné je angažovat. Dále v uvozovkách využívám svých bývalých 

spoluhráčů pro své kempy, aby předávali dětem své zkušenosti. 

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Ano je. 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

Mám dva potomky. Syna, kterého jsem k hokeji vedl, ale po mém přestupu ze Sparty do 

Mladé Boleslavi mi řekl, že chce hrát jedině za Spartu. Následně s hokejem skončil ,protože 
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ho úplně nebavil a přišlo mi, že ho hraje hlavně kvůli mně. Syn se navíc velmi dobře učí, tak 

jsme i rád, že je v jiném prostředí a že si našel i sportovní koníček a to podvodní rugby, které 

ho baví a je v něm šikovný. Dceru jsem k hokeji nevedl, ale věnovala se gymnastice a stejně 

jako manželku jí baví šít. Jen mi dělá vrásky, že se jí líbí hokejisti, tak jí od nich musím držet 

dál, přece vím, jací my hokejisté jsme. (smích) 

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

Mohl jsem se víc věnovat domácím pracem a dokončit práci na baráku. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 

Ano musela toho obětovat hodně moc a jsem jí nesmírně vděčný za to, co kvůli mé kariéře 

obětovala a že ji nedělalo problém se ze dne na den sbalit a přestěhovat se se mnou do nového 

města, kde jsme nikoho zpočátku neznali. 

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? 

Mám dva nejlepší kamarády. Jedním je Petr Ton, se kterým jsem hrál na Spartě. Je zajímavé, 

že jsme spolu v týmu byli jen pár sezon a stejně jsme se stali opravdu blízkými přáteli a toto 

kamarádství nám vydrželo, i mi dnes pomáhá na mých hokejových kempech. Mým druhým 

nejlepším kamarádem je můj soused, který je klempířem a vždy si máme o čemkoliv povídat. 

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Ano objevuje. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Ano mám doma vitrínu, kde jsou schované a vystavené moje nejrůznější hokejové artefakty, 

třeba puk, se kterým jsem dal svůj jediný gól v reprezentaci. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

Ano moje maminka mapovala moji karieru a vedla si knížku, kam ukládala všechny možné 

ústřižky z novin a zapisovala mé úspěchy. Moje manželka se teď v této tradici rozhodla 

pokračovat a dělá kroniku mé trenérské kariéry. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Kdybych se mohl vrátit zpátky v čase, tak bych určité věci změnil. Nyní vím, jak správně se 

starat o svoje tělo, za nás nebyly takové znalosti a vědomosti v této oblasti. Ani se na to 

nebraly moc ohledy, sice naši nejlepší hráči vyrostli na knedlících a tatrankách, ale možná 

bych s lepší stravou zabránil svým častým zraněním. Nedokážu říct, jestli bych hrál znovu 

hokej, ale určitě bych hrát zůstal u nějakého sportu. Spíš bych se pokusil změnit dnešní 

společnost a její přístup. 

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 
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Co si myslím je to, že když tady vládli komunisti, že dobré bylo, že dávali peníze do sportu 

a vznikaly střediska mládeže. Díky tomu vynikaly děti, které na to měly a ne že na to měli 

finančně rodiče jako dnes. Hokej byl tedy spravedlivější, ale mínusem bylo, že člověk 

nemohl hrát nikde v zahraničí a pokud neutekl, nebo nesplnil přísné podmínky, tak neměl 

šanci na zahraničí a nebyl puštěn. Šikovné děti mohly vynikat, protože hokej mohl hrát každý 

a neexistovala korupce dnešních měřítek, což je problém dnešního sportu, kdy nad sportovní 

stránkou vítězí sféra vlivu rodičů. Výhodou však dneska je, že člověk může kamkoliv a má 

nespočet možností. 

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Podle mě je hokej a sport celkově pro Čechy velice důležitý, ale až moc se v něm projevuje 

ta naše česká mentalita, kdy si každý na něco pořád stěžuje, ale nic pro změnu neuděláme, 

to je vidět i z pohledu historie, kdy nám pořád někdo vládl a my nic neudělali, jen jsme si 

stěžovali někde u piva. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Nagano. 

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Dokáže obojí, vezmu si jako příklad Jirku Dopitu, který když hrál ve Vsetíně, tak na něj na 

každém stadionu křičeli a nadávali, ale jakmile hrál za nároďák, tak byl pro všechny miláček. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 

Za největší úspěch ve svém životě považuji svou rodinu. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Nagano 

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

Nagano 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

Zápasy v národním týmu a že jsem se tam dokázal dostat. 

 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Od doby První republiky? 

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

Nečetl, ale teď mi manželka koupila knížku o Alexi Fergusonovi, tak se těším, až si ji přečtu. 

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Medaili z Nagana bych za žádných okolností neprodal. 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 
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-vzdělání: škola 

-práce: závazek 

-sen: cíl 

-Češi: smutek 

-úspěch: sláva 

- neúspěch: zklamání 

-hokej: život 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

Tvrdá práce přebije talent. 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje : 4 

-úspěch: 4 

-hraní v NHL: 4 

-rodina: 5 

-zaměstnání: 3 

-zdraví: 5 

-peníze: 3 

-zábava: 3 

 

Příloha č.2 Milan Antoš 

Místo: Praha, vnitřní prostory zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 44 minut 

Další poznatky: velmi pohotový ve svých odpovědích, odpověděl i na jemu nepříjemné 

otázky 

1) osobnostní profil  

- jméno: Milan Antoš 

- nejvyšší dosažené vzdělání: maturita 

- povolání otce: řidič 

- povolání matky: dělnice 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: základní 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: základní  
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- rodinný stav: ženatý 

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej? 

Bylo mi osm let. 

- kolik Vám bylo let? 

Osm let. 

-v jakém klubu?  

ČLTK Praha. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku? 

Začínal jsem v Praze na Štvanici, ten stadion už dneska neexistuje. Stejně jako ČLTK. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl? 

Táta a jeho kamarád, když spolu jezdili autobusem, tak syn táty kamaráda hokej hrál, takhle 

jsem se k hokeji dostal. 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny? 

Nepocházím ze sportovní rodiny. 

-věnoval jste i dalším sportům? 

Hrál jsem basketbal a chvíli i pozemní hokej. měl jsem skvělou učitelku tělocviku, takže 

díky tomu jsem se věnoval více sportům. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Nejvíc mě bavil a nadchnul v tom, že do někoho můžu šťouchnout. 

-v kolika letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 

V roce 1991, ve dvaceti letech, když jsem se vrátil z vojny v Litoměřicích. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

-kdo Vás více vedl ke sportu? 

Spíš táta, jezdili jsme na chalupu, kde se mnou a s bratrem táta hrál fotbal a jiné sporty. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Jezdil jsem MHD. 

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

Byl častým tématem, táta na mě naléhal, abych byl nejlepší, ale nikdy mi to takhle nešlo. 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 

Nejvíc mě podporoval táta, který se mi snažil všechno zařídit. Máma není úplně sportovní 

typ. 
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-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

Rodiče to měli rozdělené, že máma se zajímala o školu a táta o hokej, ale oba jsou v tomto 

takoví svobodní, že mě nenutili k výsledkům, jen chtěl, abych se tomu, co si vyberu, věnoval 

naplno. 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? 

Do školy jsem chodil ještě za hluboké totality, takže škola vycházela vstříc hokejovým 

povinnostem. 

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 

Oldřich Machač. Později Vladimír Růžička a různí Kanaďané. 

-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Snem byla reprezentace, do NHL se nemohlo chodit a zahraničí bylo tabu, takže mým snem 

bal reprezentace. 

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Šel jsem na mechanika a později jsem si dodělal maturitu. Táta mi doporučil tuhle školu a 

já souhlasil. Škola byla na půli cesty na stadion, takže mi to vyhovovalo. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 

Podle táty jsem zvolil školu a kvůli dosahu na Slavii a domů. 

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium? 

Samozřejmě byl hokej časově náročnější i kvůli cestování na zápasy, kdy jsme jezdili po 

celém Československu, na základní škole, jsme hráli v blízkosti Prahy, teď se to změnilo a 

navíc byl každý den trénink a někdy i dvoufázově. Naštěstí jsem byl vzorný žák, rád jsem 

četl a ve škole jsem si dokázal mnoho věcí zapamatovat, takže jsem měl snadnější učení na 

zkoušky a test. 

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

Nikdy jsem úplně takový plán neměl, všechno souviselo na spolupráci školy s klubem. 

-máte sourozence? Sportovali též? 

Mám bratra, také sportoval, ale skončil kvůli zdravotním problémům 

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Rodiče mi kupovali věci, až v seniorských kategoriích jsem věci dostával od klubu. 

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice 

Chtěl jsem hrát v zahraničí, na konci kariéry jsem si zahrál v Německu, protože jsem chtěl 

poznat, jak to tam funguje. 
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-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 

Dvouletou nástavbou po večerech.  

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

V devadesátém prvním roce po návratu z vojny. Smlouvu jsem dostal jako zaměstnanec IPS, 

protože to takhle chodilo a hokejisté byli vedeni jako zaměstnanci různých podniků. 

d)Měl jste volný čas? 

Měl jsem volný čas, když je člověk mladý a chce se bavit, tak si volný čas vždycky najde, 

jde o to, jak ho stráví. 

-jak jste svůj volný čas trávil? 

Chodili jsme s klukama různě pokecat a na pivo a rozjížděl jsem už ve dvaceti svoje 

podnikání. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

To byla samozřejmost. Se vším co bylo potřeba jsem pomáhal a naučil jsem se náklady. 

Později kvůli dětem jsem se i naučil vařit. 

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Velmi mě bavil basket a baví mě stále, chvíli jsem zkoušel tenis a fotbal, který jsem kvůli 

partě hrál i během profesionální kariéry, kdy mě bavilo, že jsem mohl hodit profesionalitu z 

hokeje za hlavu a jít se pobavit a na pivo. 

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost? 

První manželku jsem si našel na vojně, svoji druhou ženu jsem si našel dva roky po rozvodu 

během třídních schůzek. 

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

Úplně jsem holky vyhledával, svoji první známost jsem si našel na vojně. Jinak jsem za 

holkama moc neběhal a nevyhledával známosti. 

-vydržela Vám tato známost? 

Známosti moc nevydrželi kvůli hokeji, kdy holky nechtěly chápat, mé časové vytížení a měly 

jiné zájmy. 

-byla Vám podporou? 

Mé první známosti úplně ne, ale má první manželka mi oporou rozhodně už byla a správně 

jsme měli rozdělené své role v domácnosti. 

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

První známost měla bráchu sportovce a její táta ve sportu též figuroval, ale sama 

nesportovala, dosáhla SŠ vzdělání stejně jako ta druhá, která i sportovala a hrála softball. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 
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Jako mladý kluk po návratu z vojny jsem přišel do Slávie a dlouho jsem byl kapitánem, pak 

jsem párkrát změnil působiště a svojí kariéru jsem skončil, když jsem hrál do Německa, kam 

jsem se jezdil vyloženě jen pobavit a poznat něco jiného. 

-co považujete za svůj největší úspěch? 

To že jsem mohl hrát až do čtyřiceti a že na svůj um jsem dosáhl takových úspěchů. Jinak 

konkrétně svoji profesní dlouhověkost, dva postupy do extraligy spolu s titulem, že jsem 

zůstal stejným člověkem a nezměnil jsem se. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Možná jen toho, že jsem se rozhodl pro zahraniční angažmá dříve a nezkusil tam strávit víc 

let. Lituju spousta věcí jinak, že jsem nebyl v národním týmu, svých chyb v zápasech a 

podobně. 

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

Někdy od roku 1992, kdy jsme brali průměrný plat, na který dosáhl běžný dělník. 

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 

Sázky, alkohol, automaty, to že spousta kluků nedokázala ušetřit peníze a všechno prohýřili, 

to že si kluci nedokázali uvědomit, že jednou kariéra skončí. Házení viny na jiné, kdy si 

každý myslí, že je nejlepší a chyby dělají jen ti druzí. V práci lidé běžně ví, že chybu udělal 

a přizná si jí. Za kariéru jsem poznal jen jednoho hráče, který si to pokazil sám jen a jen svojí 

vinou. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

Nejraději vzpomínám na to, že jsme jako mladá chodili po zápasech na pivo a měli jsme 

skvělou partu. Nejraději vzpomínám na hokejovou kabinu, kde byla legrace, kterou člověk 

nikde nezažije. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Rozhodl jsem sám, že už je čas ukončit kariéru a věnovat se něčemu jinému, asi jsem ještě 

pár let mohl hrát, ale neviděl jsem v tom smysl a začal jsem se věnovat svému podnikání. 

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 

V zahraničí je to podobné, není to takový rozdíl, možná jen v tom, že v Německu i na oblastní 

soutěž přišlo spoustu lidí a dokázali si hokej užít. Lidé se přišli bavit, dali si pivo nebo párek 

a podporovali oba týmy. 

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Věnoval jsem se víc svému podnikání a dal firmu dohromady. Pak jsem začal komentovat 

hokej v televizi, trénovat hokej a vlastně jsem teď i ve veřejné sféře, kdy jsem místostarostou. 

-nové zaměstnání? 

Víc jsem se věnoval svému podnikání a později k tomu přišly další funkce. 
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-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

Ano později ano. 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

Ano měl jsem mnohem více času. Najednou jsem měl po dvaceti letech volné víkendy a 

nemusel jsem stále cestovat. 

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

Mám nějaké peníze z komentování hokeje v ČT a z trénování, ale není to hlavní zdroj mého 

příjmu. 

-sledujete stále hokej? 

Ano stále sleduji hokej, sleduji NHL a všemožné zápasy, přes rok vidím přes 300 zápasů. 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Rodina s tím počítala, jakmile jsem se rozhodnul, tak to pochopili a brali to. Najednou se 

změnil harmonogram celé rodiny. 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 

Mohli jsme víc jezdit na chalupu a bylo to bezvadné, dělali jsme buřty a užívali si to. 

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

Až později během komentování hokeje než z mé hokejové kariéry. 

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Ano je mojí alfou i omegou. 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

Ano syna jsem k hokeji přivedl a stále ho hraje, vedl bych ho znova a kdyby ne k hokeji, tak 

určitě k jinému sportu. Sám chtěl hrát hokej, když mě viděl hrát. 

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

Začal jsem vařit a víc se věnovat domácnosti. Naučil jsem se dělat i omáčky a všechny 

možné domácí práce - žehlit, prát a i mě to vaření občas baví. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 

Ano musela, každý musí pro druhého něco obětovat a oba jsme museli něco obětovat. Díky 

mé kariéře nemusela chodit do práce a starala se o domácnost, zatímco já jsem živil rodinu. 

Oba jsme byli na stejné úrovni. 

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? Snažili si vás někdy využít? 
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Mám své velké přátele z hokeje, ale hodně jich mám mimo hokej. Hodně přátel mám z 

podnikání. Z hokeje jsou moji přátelé spíš z mládežnických kategorií. Všichni moji přátelé 

jsou spojeni s mým životem. hodně lidí si chtělo ode mě půjčovat peníze, bylo těžké naučit 

se říct ne, ale musel jsem. Nejsem člověk, co by pak vymáhal peníze, nejsem na to dostatečně 

tvrdý, takže jsem se rozhodl nepůjčovat. 

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Ano. Všechno opravuji izolepou. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Nemám. Nikdy jsem to nevyhledával. o tohle se spíš stará můj táta, ten se tomu věnuje. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

Pokoušela se o to máma, ale nejsme žravci hokeje, nehodlám onanovat nad svoji kariérou. 

Hokej miluji, ale není všechno, je to moje vášeň, ale život je o něčem jiném. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Rozhodně bych změnil svůj přístup, který byl ze začátku moc živelný a nebyl jsem moc 

tvrdě pracující. Dále bych se asi ještě víc chystal na konec svoji kariéry a určité drobnosti 

dělal jinak. jednu dobu jsem se rozhodoval jestli podnikat nebo hrát hokej a vydělával jsem 

podnikáním víc peněz, tak bych se pro hokej rozhodnul znova, hokej je moje vášeň a 

hokejovou kabinu nedokáže nic nahradit. 

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 

Rozdíl vidím v tom, že se muselo dřív končit kvůli zdravotnictví. Dnes to mají hokejisté 

snazší v tom, že všechno je zaběhnuté, za socialismu se všechno teprve hledalo a zkoušelo, 

teď si každý může za peníze cokoliv koupit, v socialismu to nebyl tolik o penězích, ale režim 

šel sportu víc naproti a věnovalo se do něj víc času a peněz. Za socialismu hráči nemohli jít 

do zahraničí a vydělat si peníze, to dnes můžou a v tom vidím jediný velký rozdíl. Sport je 

tady pořád, lidé na něj chodí stále a i podpora sportu je v obou epochách značná. 

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Češi hokej milují, takže je pro ně důležitý 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Asi každoroční mistrovství světa, kam každoročně jezdí Češi ze všech možných tříd 

společnosti a užívají si hokej. 

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Hokej lidi spojuje. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 
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Že mám děti a jsme zdraví a optimisté. Životní úspěch podle mě není majetek, ale to mít 

někoho, s kým si může večer sednout a koukat na film. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Zlato z olympiády, z mistrovství světa a že lidé na hokej můžou chodit a bavit se jím. 

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

Sametovou revoluci. 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

Že jsem hokej mohl hrát a že jsem 3x vyhrál poslední zápas sezony a byl vítěz. 

 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Cca 1890-1895. 

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

Ano četl jsem nejrůznější knihy o hokejistech. např. o Gretzkym, bratřích Holících a 

podobně.. 

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Neprodal. Pouze v případě, kdyby to někomu zachránilo život. Medaile se neprodávají. 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 

-vzdělání: chytrost 

-práce: únava 

-sen: probuzení 

-Češi: vlajka 

-úspěch: dřina 

- neúspěch: lenost 

-hokej: radost 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

Nejpodstatnější je práce a motivace. 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje : 3 

-úspěch: 3 

-hraní v NHL: 2 

-rodina : 5 
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-zaměstnání: 5 

-zdraví: 5 

-peníze: 3-4 

-zábava: 3 

 

Příloha č. 3 Jaroslav Liška 

Místo: České Budějovice, vnitřní prostory zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 68 minut 

Další poznatky: Téma práce ho zaujalo a projevil zájem o přečtení celé práce 

1) osobnostní profil  

- jméno: Jaroslav Liška 

- nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské 

- povolání otce: dělník 

- povolání matky: zahradnice 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: vyučen 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: vyučena 

- rodinný stav: ženatý 

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej? 

v 10 letech. 

- kolik Vám bylo let? 

10 let. 

-v jakém klubu?  

HC Tábor. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku? 

K hokeji jsem se dostal skrze svého učitele tělocviku, vedl nás ke sportům a v roce 1969 v 

rozhlase hlásili, že se v Táboře koná nábor dětí na hokej - do týmu Vodní stavby Tábor. 

Bruslit jsem uměl z rybníku, byl z vesnice, takže skrze rozhlas jsem se dostal k hokeji. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl? 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny? 

Ano i ne. Táta byl Sokol a máma byla ze zemědělské rodiny, takže jí fyzická aktivita nebyla 

cizí. 
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-věnoval jste i dalším sportům? 

Ano skrze školu a venkovní aktivity jsem se dostal k téměř všem sportům, ale hokej byl pro 

mě zásadní. Zároveň jsem si oblíbil cyklistiku. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Hokej vyhrál, protože jsem cítil, že mi šel, měli jsme i skvělou partu a navíc jsem patřil i k 

týmovým lídrům a táhnul jsem tým. 

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 

V roce 1978, kdy jsem přestoupil do Českých Budějovicích a v roce 1979 jsem začal trénovat 

v á týmu.  

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

Byli jsme 3 děti, takže jsme spolu blbnuli a žili jsme si fajn dětství i s kontaktem s prarodiči, 

v mých 6 letech jsme se přestěhovali do města a k babičkám jsem jezdil na vesnici. 

-kdo Vás více vedl ke sportu? 

Tělocvikář. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Nikdo, jezdil jsem autobusem. 

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

Hokej byl častým tématem, protože jsem s rodiči nikam moc jezdit nechtěl, takže jsme hokej 

řešili. Hlavně s tátou a bratrem, protože maminka se bála, že se mi něco stane a sestra měla 

raději přírodu a zvířata než sport. 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 

Oba stejně. 

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

O hokeji jsem si rozhodoval hlavně sám, věděl jsem čeho chci dosáhnout a sel jsem si za 

tím. Co se týče školy, tak je paradox, že ačkoliv jsem vystudoval vysokou školu, tak jsem si 

udělal výuční list, pak teprve maturitu, protože tatínek chtěl, abych měl výuční list, jsem 

vyučený elektrikář a vysokou školu jsem vystudoval díky tchánovi a manželce. 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnoval? 

Nebylo to tak těžké, jak se dneska říká, vzhledem k tomu, že jsme sportovali i mimo 

hokejové tréninky zcela přirozeně, tak nebyl žádný tlak na to, abychom měli každý den 

trénink, takže jsme měli trénink třeba jen 2x týdně. Někdy od půl pátý ráno, ale pokaždé, co 

jsme přišli domů, tak jsme hodili tašku do kouta a běželi ven, takže jsme byli neustále 

sportovali. 

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 
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Jiří Holík a pak třeba František Pospíšil. 

-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Chtěl jsem hrát první národní ligu. O cizině nebyly informace a ani to nebylo takřka možné, 

byly na to těžké limity, které málokdo dokázal splnit. 

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Nejdříve jsem na tátův popud zvolil elektrikáře, vyučil jsem se a následně pokračoval na 

maturitní obor. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 

Střední školu jsem zvolil kvůli hokeji, přecházel jsem na střední školu už jako vyučený do 

Budějovic a šel na maturitní obor. 

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium? 

Náročnost byla mnohem větší, protože po půl roce v Budějovicích jsem se dostal do “A” 

týmu a byl jsem v těžké situaci, kdy hrozilo, že školu neudělám a musel jsem zabrat, obešel 

jsem všechny učitele a zařídil si individuální studijní plán. Později jsem se na tuto střední 

školu během svých praxích na vysoké škole vrátil. To ostatně i dnes svým svěřencům říkám, 

že je to vše jen o komunikaci a kdo říká, že hokej a škola nejdou dohromady zvládat, tak se 

mýlí. 

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

Ano měl. 

-máte sourozence? Sportovali též? 

Ano mám bratra a sestru. Bratr hrál hokej též. 

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Díky svým výkonům a i slušnému chování jsem měl výhodu, že mi kustodi sem tam nějaké 

brusle či části výstroje dali. 

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice 

Chtěl jsem hrát tady nejvyšší soutěž, zahraničí bylo jen pro TOP hráče, kteří museli splnit 

přísná kritéria. 

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 

V roce 1981 maturitní zkouškou. 

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

Hned jakmile jsem naskočil do zdejšího “A” týmu, kdy hráči bylo zaměstnáni v nějaké 

společnosti, já konkrétně ve společnosti Motor, kde jsem dostával i stravovací lístky. 

d)Měl jste volný čas? 
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Ano měl jsem volný čas. 

-jak jste svůj volný čas trávil? 

Většinou tím, že jsem jedl a spal. Tenkrát bývaly i pětihodinové tréninky, takže moc času na 

zábavu nebylo a ani jsem ji nějak nevyhledával, takže jsem svůj volný čas trávil tím, že jsem 

jedl, spal a učil se do školy. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

ano v domácnosti měl určené povinnosti a ty plnil. 

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým. 

Měl jsem rád fotbal, ale díky tomu, že jsem často hrál za vícero kategorií, tak na ostatní 

sporty nebyl čas.  

e) kdy, kde a jak jste si našel svou osudovou známost? 

Našel jsem si ji na hokeji, vyhlédl jsem si ji v hledišti. 

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

Díky sportu, byly jsme parta kluků a potkávali jsme holky. Další možností byla třeba 

vesnická zábava, ale manželku jsem si našel tady na hokeji. 

-vydržela Vám tato známost? 

ano vydržela, jsme spolu již 40 let. 

-byla Vám podporou? 

Byla. Skoro za mě i studovala, pomáhala mi psát seminárky, bez ní by nebyly na dostatečné 

úrovni. 

-mela i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

Měla ke sportu vztah, její otec byl hokejový trenér, což jsem původně ani nevěděl. Vztah ke 

sportu měla, ale sport přímo aktivně nedělala. Má středoškolské vzdělání a je učitelka v 

mateřské školce. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 

-co považujete za svůj největší úspěch? 

Druhé místo s Motorem, kdy nám titul utekl v posledním zápase, kdy jsme prohráli se 

Spartou. Největší úspěch je titul s Duklou Jihlava v roce 1982. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Lituji toho, že jsem se jako hráč často litoval za to, že nejsem nasazený do utkání, že mě 

trenér nemá rád, ale vím, že to bylo tím, že jsem se nesnažil dostatečně a i dnes se to snažím 

implementovat do hlav svých svěřenců. Poté jsem začal studovat, našel jsem si svoji 

manželku a hokej přestal být na prvním místě, kdy jsem se začal uchylovat ke škole. Lituji 

toho, že jsem hokej nehrál déle na největší možné úrovni. 
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-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

V devatenácti letech. 

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 

Ano, přišel jsem z Tábora a byl jsem pro zdejší hráče konkurent, naplavenina a cizinec. Zažil 

jsem si tu dobu, kdy se ti mazáci v týmech vozili po mladších a totéž vlastně fungovalo i na 

vojně, kde si tím prošel téměř každý. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

Nejraději vzpomínám na partu v hokejové šatně, na pocity po vítězství a na ten pocit, když 

člověk tým táhne a má důležitou roli. Z této pozice jsem zde vypadl a později ji našel ve 

Vimperku, kdy musím říct, že mě hokej začal neuvěřitelně bavit. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Po svých promocích ve Vimperku, kdy to byla nejlepší sezona, co jsem zažil já i klub, ale v 

půlce sezony jsem dostal nabídku z Českých Budějovice, abych dělal šéfa Střediska 

mládeže, navíc jsem uvažoval, že během roku nebo dvou s hokejem skončím , hokej jsem 

hrál jen kvůli spoluhráčům a partě, takže jsem zvolil tuto cestu. 

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 

v zahraničí jsem nehrál, ale trénoval jsem tam. V roce 1991 jsem dostal nabídku z Trevíru v 

Německu, byl to pro mě kulturní šok, když jsem skočil do úplně jiného světa kapitalismu, 

protože Trevír ležel v tehdejším Západním Německu. Musím vyzdvihnout to, že trenér a já 

ještě jako pedagog jsem měl mnohem větší autoritu, než doma. Neexistovalo, aby si někdo 

dovolil to, co je v Čechách běžné, byl jsem jako vážený člověk a lidé mě respektovali i jako 

cizince, který zpočátku neuměl jejich řeč, tohle považuji za největší rozdíl v mentalitě. V 

zahraničí je trenér a i pedagog ctěn a i on si svého řemesla váží a neexistuje, aby mu 

procházely určité excesy, které se zde promíjí, tam je člověk ctěný, ale musí se i tak chovat. 

Dále i přístup samotných hráčů byl na úplně jiné úrovni a ekonomické možnosti byly též 

nesrovnatelné. Nakonec kvůli nabídce z Českých Budějovic a díky synovi jsme se vrátili 

zpět domů. 

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Začal jsem se věnovat trénování, šéftrenér STM. 

-nové zaměstnání? 

Trénování. 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

Ano. 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 
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Neměl, stále jsem byl časově velice vytížený, doteď neznám lyžování, nebyl na to čas ani v 

jedné kariéře. 

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

Ano zůstal spojen s hokejem. 

-sledujete stále hokej? 

Ano. 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Téměř žádné, nic moc se nezměnil, jak málo doma jsem byl jako hráč, tak stejně málo jsem 

byl doma i jako trenér 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 

téměř nijak, vše zůstalo stejné a čas stále nebyl. 

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

známosti určitě nějaké mám, ale nevyužívám je a přijde mi, že ani nikdo se nějak nesnaží 

využít mě 

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Ano je mou celoživotní láskou. 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

Ano syna jsem k hokeji vedl, ale už v 8 letech ho hokej moc nebavil, bavila ho škola, muzika 

a vlastně až po gymnázium měl vždy jen samé jedničky. Pokračoval studiem na vysoké škole 

a i díky tomu má dnes skvělé zaměstnání. Vedl jsem ho pak i jiným sportům, chvíli hrál 

fotbal, ale ten ho pak také přestal bavit a jeho vášní je muzika, kdy má i ve Stuttgartu 

pronajaté studio. Díky tomu, že jsme byli celá rodina v Německu, tak umí skvěle i cizí jazyk. 

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

Nenastala, možná jsem měl ještě méně času. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 

Ano musela. Byla téměř jen sama doma se synem, takže ho i doma učila napřed, až mi přišlo, 

že se syn ve škole nudí, protože vše uměl napřed 

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele, nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? Snažil se vás někdo využít za účelem půjček či investic? 

Přátele mám spíš mimo hokej. Moc přátel nemám, spíš inklinuji k rodinnému kruhu. Když 

byl syn mladší tak jsme měli přátele přes děti, kdy jsme se scházeli s rodiči jeho přátel, ale 

to časem pominulo. To bylo velice časté během mé kariéry, ale peníze nepůjčuji, udělal jsem 

to jen jednou a víckrát ne. 
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-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Asi ano ale ne ve velké míře, nechci si nosit problémy spojené s prací domů. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Mám je doma schované, ale doma nejsou vystavené, nepotrpíme si na to. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

Trošku se tomuto věnovala moje manželka a trochu i já, mám schované různé fotky a 

podobné záležitosti, ale ne v extrémním měřítku. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? 

-dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Ano dal bych se na dráhu hokejisty, ale dělal bych určité věci jinak. Víc bych přemýšlel nad 

tréninkem dovedností, trénoval jsem jinak, než jsem měl, soustředil jsem se na sílu a 

vytrvalost a nemyslel moc na regeneraci, což bylo i dobou, kdy nebyly takové znalosti, jako 

jsou dneska. jako příklad snad poslouží i jen to, v jakých botek jsme běhali, to by byl dneska 

ale skandál. 

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 

Myslím si, že dnešní doba je jednodušší v tom, že hráčům a sportovcům celkově otevřela 

strašně moc věcí, negativum je v tom, že těch všech věcí a informací je tolik, že se v tom 

člověk nemusí moc dobře vyznat, tomu posloužila i demokracie, kterou si však občas 

vykládáme špatně a její principy zneužíváme ve špatném smyslu, kdy respekt k autoritám 

téměř zmizel a každý hledá chyby jen jinde. za mých mladých let byl trenér autorita a to 

samé učitel, dneska si lidé dovolí až neskutečné věci. Na druhou stranu se všichni báli a to 

také nebylo správně. Negativem socialismu bylo málo možností a pozitivem respekt k 

autoritám, který dnes chybí. 

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Myslím si, že jsme národ hokejistů a fotbalistů. pro společnost je hokej důležitý a je potřeba, 

aby byl pro lidi stále zábavou. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem? 

Nagano a dvě vítězství nad Rusy v roce 1969.  

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Dokáže obojí. Hokej spojuje masy, ale rozděluje jednotlivce. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 
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Moji rodinu, pro mě je úspěch to, že je člověk dobrým člověkem, ale za svůj největší úspěch 

v hokeji mimo hráčskou kariéru považuji to, že jsem byl vyhlášen do top trojky trenérů 

extraligy. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Nagano a s odstupem zlatý hattrick a 1969. 

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

Nagano. 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

titul s Duklou Jihlava 

 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

cca 1910-1920. 

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

Nespočet knih - jak odborných tak biografických. Na vojně jsem pak četl všechno možné. 

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Nebyl, vím, že jí někdo dokázal prodat, ale já bych to nedokázal. 

 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 

-vzdělání: důležitost 

-práce: nezbytnost 

-sen: nutnost, cíl  

-Češi: Švejci 

-úspěch: být dobrý člověk 

- neúspěch: motivace 

-hokej: životní vášeň 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

Za všechny dobrý skutky budeme jednou potrestáni. 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje: 3 

-úspěch: 2 

-hraní v NHL: 1 
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-rodina: 5 

-zaměstnání: 4 

-zdraví: 5 

-peníze: 3 

-zábava: 2 

 

Příloha č.4 Luboš Rob 

Místo: České Budějovice, kavárna poblíž zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 70 minut 

Další poznatky: velmi pozitivní, odpověděli i na jemu nepříjemné otázky, přerušeno 

telefonním hovorem 

1) osobnostní profil  

- jméno: Luboš Rob 

- nejvyšší dosažené vzdělání: střední 

- povolání otce: strojní mechanik 

- povolání matky: účetní ve vojenských stavbách 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: učiliště 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: střední ekonomická 

- rodinný stav: ženatý 

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej? 

V sedmi letech. 

- kolik Vám bylo let? 

Sedm let. 

-v jakém klubu?  

v Motoru. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku? 

Těch mám mraky. Asi ta nejzajímavější je ta, že jsme trénovali brzy ráno a na tréninky jsme 

chodili ve výstroji oblečení z domova, do ruky se vzaly brusle a šlo se na to. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl? 

Překvapivě mamka, táta hokej hrál vrcholově, ale musel kvůli zranění ukončit kariéru a k 

hokeji u mě nebyl tolik nakloněn, a tak mě k hokeji přivedla mamka. 



115 
 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny? 

Díky tátovi ano. 

-věnoval jste i dalším sportům? 

Hrozně rád jsem hrál tenis a fotbal. Postupem času kolo. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Já měl rád vícero sportů, ale hokej jsem jediný hrál závodně, byl to můj hlavní sport, a tak 

jsem u něj automaticky zůstal. 

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 

Ve 14-15 letech. Považuji tak přechod do dorostu ze žákovské kariéry. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

Tak já mám hodně spojené dětství se sportem, byl to každodenní proces. Na rodiče 

vzpomínám rád, táta už tedy není naživu, ale vzpomínám na ně často. Ač mamka nebyla 

sportovec, tak hokej hrozně prožívala a táta byl spíš takový kritik, který to začal brát vážněji 

až později, když už to vypadalo dobře. 

-kdo Vás více vedl ke sportu? 

Do těch patnácti mamka, to taťka spíš jen sledoval a poté se ty pozice otočili. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Já chodil pěšky. Měl jsem to kousek. 

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

Oba dva. Každý to prožíval jinak a to si vlastně též přehodili. Mámy ač se to nezdá to vnímají 

dost emočně. 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 

Oba dva stejně. 

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

Studijní mamka, hokejové taťka.  

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? 

Naprosto bez problémů. 

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 

Byli to, pro mě byl v jednu chvíli Jarda Pouzar s Dvořákem a později třeba Jirka Lála, se 

kterým jsem se pak setkal v týmu. Okolo revoluce to byl z NHL Wayne Gretzky, ale spíš 

jsem ho znal jen z tisku, žádná videa nebyla. Ty vzory má člověk v mladším věku a v 

dospělém věku už potom nahlížíš na určité vlastnosti jednotlivých hráčů, ale jde o člověka, 

jakou cestou se vydá a co si od všeho vezme. 
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-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Vždycky jsem měl sportovní sny takové, že jsem chtěl hrát o kategorii výš. V dorostu jsem 

vzhlížel k juniorům a tak dále. V roce 1987, kdy jsem přišel do a teamu bylo pro mě nejvíc 

už jen to, že můžu hrát za Motor a třeba reprezentace pro mě byla spíš něčím nedosažitelným, 

ale nakonec se to podařilo. Dneska je to jinak, kluci se od 5 let vidí v NHL, my byli takové 

konzervy, že jsme měli jen postupné cíle. 

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Měl jsem obor opravář strojů, strojárna. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 

Měl jsem jí kousek a i mi byl tento obor blízký. 

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium? 

Tak já vlastně jsem chodil do Motoru do učiliště, to jsem měl kousek, takže to pro mě nebyl 

problém. Žádné výjimky v rozvrhu jsem neměl, den se dělil na školu a hokej. Vlastně 

nejdříve jsem udělal výuční list a pak šel na nadstavbu, abych měl maturitu. 

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

Neměl. 

-mate sourozence? Sportovali též? 

Nemám, jsem jedináček. 

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Věci jsme dostávali až od dorostu, do té doby jsme si to museli zařizovat sami. 

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice 

No i vzhledem k totalitě, jaká byla, tak o zahraničí jsem nesnil vůbec. Mým snem byl Motor 

a na zahraničí ani myslet nešlo. 

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 

V 19 letech maturitou v roce 1989. 

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

1988, bylo mi 18 let. nejdřív jsem hrál jenom za prémie a poté jsme měli ten proces, že jsem 

byl zaměstnaný v Motoru, kam jsem chodil pro výplatu a z hokeje jsem dostával určité 

prémie. 

d)Měl jste volný čas? 

Měl. Jako u áčka potom, když člověk nechodil do práce, tak měl víc volného času než v 

mládeži. Žádné dvoufázové tréninky, jen dopolední fáze a pak volno.  

-jak jste svůj volný čas trávil? 
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Do nějakých 20, kdy jsem se oženil, tak jsem trávil čas s přáteli, poté převážně s rodinou. 

Tehdy spolu trávili hodně času kamarádi a rodiny přátel, teď už to není tak obvyklé. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

Tak jako když jsem byl mladší, tak jsem musel, rodiče mě zapojili a když jsem se oženil, 

takž už tolik ne. Nebyl jsem úplně domácí kutil, k tomu jsem dospěl až časem, kdy mě určité 

věci začaly bavit. 

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Pak už to nějak ustalo na kole, tenise a fotbalu, který ale ustal po zranění kolene a tenis poté 

též kvůli operaci kyčle. 

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost? 

Tak já mám dvě. Bývalou manželku-přes hokej, dcera Jardy Pouzara, to jsme byli hodně 

mladí, vydrželi jsme spolu 17 let. Druhou jsem potkal na hokeji, kde dělala v organizaci 

klubu. 

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

Přes hokej, ale se svou první ženou jsem se setkal v nemocnici a ne na zimáku. Přišla za 

mnou do nemocnice a tak to začalo. 

-vydržela Vám tato známost? 

Ano po celých 17 let než jsme se rozvedli. 

-byla Vám podporou? 

Byla, jako musím říct, že ano a potom jak se vztah vyvíjí, tak je to složitější, ale obě 

manželky mi byly oporou. 

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

První manželka dělala všechny možné sporty, ale u ničeho nezůstala. Druhá manželka Lucka 

dělala dlouho tenis. První měla střední ekonomku, druhá má vysokou ekonomickou. Obě 

dvě se soustředí v práci na svůj obor. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 

-co považujete za svůj největší úspěch? 

Že jsem byl 20 let profesionálním hokejistou na nejvyšší úrovni, že jsem byl draftovaný do 

NHL, ale kvůli úrazu to nedopadlo, že bych se mohl prosadit. Samozřejmě pár zápasů za 

národní tým a třetí místo s Motorem v extralize a titul se Spartou. Osobní statistiky řeší každý 

a z tohoto pohledu, jsem byl vždycky braný jako střelec, takže i to lze považovat za úspěch-

stálost výkonů. Štěstí na spoluhráče v lajně. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Paradoxně postupem času až po kariéře jsem zjistil, že jsem měl odejít z Českých Budějovic 

dřív, z Finska jsem měl jít do jiného týmu než do Budějovic, kde jsem strávil téměř 17 let, 
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ale i tak jsem poznal jiné hokejové prostředí na Vsetíně, zmíněném Finsku nebo Spartě. 

Vsetín byl úžasnej, těžko vyprávět, kdo tam nebyl, tak to nemůže poznat, bylo to tam 

vyloženě o rodině a charakteru lidé kolem hokeje. 

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

Bylo mi 18 let. 

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 

Samozřejmě že jo. ten tým má 20-25 lidí plus lidi kolem a ty negativní vlivy tam jsou, ani 

to nejde, aby byl každý pozitivní. Je to kolektivní sport, kde je mnoho osobních vztahů, 

finančních hledisek a podobně, takže nic není možné, aby bylo všechno bezproblémové. Ve 

výsledku nerozhoduje jen sportovní stránka. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

To je spojené s těmi úspěchy, takže to, co jsem jmenoval. Třeba oslavy titulu se Spartou, 

kdy jsme si vždycky uměli užít oslavy, ale pro mě na sklonku kariéry to bylo jiné. Už jsem 

v takový týmový úspěch nedoufal a oslavy jsem si užíval spíš z pohledu vnitřního fanouška 

a sám za sebe jsem byl spokojený, co se to povedlo a měl jsem z toho obrovskou radost. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Já jsem měl bohužel na konci kariéry takový škraloup, kdy jsem se léčil s chřipkou, vzal 

jsem si na ní lék, který byl ale nedovolený a vyšel mi pozitivní test na efedrin a v Brně jsem 

skončil. Pak už jsem do extraligy nenakoukl a kariéru jsem ukončil sezonou v Táboře, kdy 

jsem cítil, že už není důvod kariéru prodlužovat. Pak později jsem si šel zahrát krajský přebor 

za David servis na 3 roky, kde to bylo moc příjemný, protože byla dobrá parta a hokej jsme 

si užívali. 

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 

Ve Finsku jsem vydržel jen rok, ale bohužel klub zkrachoval, a tak jsem se musel 

rozhodnout, co dál a ty peníze za tu smlouvu doma byly i tak dobré, tak jsem se vrátil domů. 

Ve Finsku to bylo úžasný. Člověk tam měl neuvěřitelný klid na hokej a samotná mentalita 

Finů je skvělá. My jsme takoví v Budějcích a Čechách jací jsme a ve Finsku je to prostředí 

a samotný jejich způsob života zaplněn klidem, lidé se tam respektují, nepletou se druhým 

do života a slušnost je tam na denním pořádku. Určitá jiná mentalita je i v Praze, ze které 

jsem byl i navzdory stereotypu v Českých Budějovicích dost překvapený, lidé se tam neznají, 

závist tam samozřejmě je, ta je tu všude v určitém procentu, ale ti lidi v Praze se navzájem 

neřeší a třeba jsem měl jen štěstí, ale za rok v Praze jsem narazil na samé dobré lidi, až jsem 

byl překvapený. Budějce jsou klidnější, ale Sparta byla tenkrát velká rodina, kdy všichni 

drželi pohromadě a byli rádi za to, že tam jsou. 

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Po konci kariéry jsem se účastnil nějakých hokejových kempů a poté jsem s manželkou 

podnikal ve fitness. 

-nové zaměstnání? 
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Podnikání až poté jsem se vrátil k hokeji. 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

Nejprve ne. 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

První dva roky ano, ale poté jsem strávil prací a stresem z podnikání mnoho času a nebylo 

to příjemné. 

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

Nezůstal.  

-sledujete stále hokej? 

Samozřejmě, ale znám kluky, kteří s hokejem skončili a nechtějí o něm slyšet. Z mého 

prostředí u hokeje moc kluků nezůstalo. Ono to není úplně automatické a občas je to o mnoho 

složitější než se zdá být. 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Automatická, ten konec se nedá oddalovat, přišlo to přirozeně. 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 

Ono to netrvalo dlouho, dva roky jsem měl toho času víc, ale v té době jsem se rozváděl a 

po soukromé stránce to bylo hektické období. 

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

Ano, ty kontakty jsou velmi cenné a svým způsobem mi pomáhají v trenérském řemeslu. 

Občas se mě i někdo použil zneužít a bohužel jsem takto přišel o dost peněz. Spousta lidí 

chce pomoct či má výborné nápady, které jsou ve skutečnosti zahalené špatným záměrem, 

takže jsem párkrát naletěl podvodníkům. Říkám to otevřeně. 

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Je. Nebyl jsem si jistý, zda chci v hokeji pokračovat, ale syn hraje profesionálně, takže bych 

do hokeje byl stále vtažen. 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

Mám jednoho syna a 3 dcery. Té nejmladší je 7 let. Musím říct, že po tom všem, co jsem v 

hokeji zažil jsem byl rád, že mám dceru. K hokeji jsem syna přivedl, ale znovu bych to 

neudělal. Dcera je sportovní typ, sport jí baví a stejně jako všechny děti vedu ke sportu, aby 

se něčemu věnovala a sport jí bavil. Nenutili jsme ji nějaký daný sport, ale nechali jsme ji si 

jich zkusit víc, aby se sama vyvíjela nějakým směrem.  

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

Jak říkám, byl jsem víc doma, ale to nebylo důvodem k rozvodu. V tomhletom jsem byl víc 

doma a pak zase když jsem šel do podnikání, tak jsem byl doma mnohem méně. Podnikal 
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jsem pět let a těch pět let jsem fakt ztratil, hrozně to uteklo a od čtyřiceti do pětačtyřiceti let 

jsem ze života neměl nic. Nikdy bych do něčeho takového znovu nešel. Ten život člověk 

nežil. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 

No tak obětovat. Asi určitě jo. Ty holky v té době se věnují jen rodině, většinou do práce 

nechodí, tak to je. Takže tomu obětovaly i to, že se nemohly samy rozvíjet. I to stěhování k 

tomu patří, kdy jsem se třeba v Budějcích stěhoval snad pětkrát. 

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? 

Jojojo. Já jsem si ve obou těchto směrech našel přátele. Našel jsem si přátele mimo hokej a 

zase svého nejlepšího přítele mám spojeného jenom s hokejem. Člověk ve výsledku nemá 

mnoho přátel, má známé a těch jsou mraky. Mám vlastně 2 nejlepší přátele. 

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Teď už zase víc, ale chvíli toho bylo méně. S manželkou a synem hokej rozebíráme, takže 

hokej je stále naší součástí. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Mám. 2-3 roky si říkám, že bych měl ty bedny nějak probrat. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

Teď jsem uvažoval, že bych takové výstřižky dal Láďovi Lhotovi, že by z toho mohl něco 

vymyslet s ohledem na naše 3 generace hokejistů v rodině. Jednou bych si chtěl sednout a 

dát všechny medaile do pořádku a všechny úspěchy si takto srovnat. Kariéru mapovali 

rodiče. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? 

Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Asi ano, já jsem to měl nějak přirozeně. Když jsem začínal, tak jsem neuměl bruslit, takže 

to nějak automaticky vyplynulo, že táta a strýc hráli hokej a vím, že v určitých letech jsem 

tento hendikep dotáhl a začal být cílevědomí. Zapisoval jsem si soukromé deníky, kolik jsem 

toho za celý den udělal a podobně, pak jsem si zapisoval i co jsem za den snědl a tak. V 

mládežnické reprezentaci byl pak značný rozdíl s ohledem na stravu a tak nám ukázali nový 

způsob a bylo jen na nás, jak s tím naložíme. 

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 

Možná to bude znít nadneseně a krutě pro dnešní hokej, ale já si myslím, že v celém celku 

to hokejisté snazší mají a to v té chvíli, jak jsem to poznal, tak není taková konkurence, v 

přechodu do dorostu a juniorů není taková konkurence, jaká byla dřív a do těch kategorií se 

dostávají hokejisté, kteří by se tam dřív dostat nemohli. Od toho se odvíjí celý hokej dál. 
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Samozřejmě v té době, kdy nikdo si nemyslel, že se může dostat ven, tak konkurence 

zůstávala doma a kvalita šla nahoru a i když neměli hráči takové finance, tak si jich lidé 

vážili a obdivovali je. Nepřinášelo to finanční ohodnocení, ale hezké zážitky. zápor byl v 

tom, že se lidé nemohli hokejem zabezpečit. Finanční prostředky nebyly takové, že by lidé 

měli nějaký extra užitek z kariéry a nemohli ani do zahraničí, aby si mohli vydělat. Já ten 

přechod zažil, když po převratu každý, kdo mohl, z těch starších ihned odešel do zahraničí. 

Dnes je záporná malá konkurence, dnešní sport je finančně náročný a mohou ho hrát pouze 

děti z movitějších rodin, ale to je celkově záležitost každého sportu. Jde jen o to, aby 

sportovní organizace přesvědčily společnost, že hokej mohou hrát všechny děti, z toho by 

plynula větší hráčská základna a třeba by to sportu proudilo i mnoho talentovaných dětí. 

Kladným aspektem je to, že když dosáhneš určité úrovně, tak vyděláš hezké peníze a finanční 

stránka převyšuje sportovní hledisko. Průměrný hokejista dnes se má lépe než reprezentant 

v době komunismu. 

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Určitě je velmi důležitý, strašně moc lidí se umělo díky hokeji spojit v klubovém i 

národnostním hledisku, kde to je krásně vidět. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Všichni si pamatujem olympiádu v Naganu a i každé mistrovství světa, které by podle mě 

nemělo být každý rok, aby si ho lidé cenili ještě více. 

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Obě dvě věci. Úplně jasně a ani to jinak nejde. DO sportu patří záporný negativní emoce a i 

ty pozitivní, tak ty aspekty jsou tam oba. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 

Životní je jiný než sportovní, takže tady přichází to, že takže mám jednu bývalou ženu, to že 

je bývalá znamená jakýsi neúspěch ale v dnešní době i úspěch, protože moje první žena s 

druhou spolu komunikují a také všechny moje děti jsou mým úspěchem. Jsem rád, že mám 

všechny své děti a za vztahy se svými osudovými ženami. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Nagano a období, kdy byl nároďák třikrát za sebou nejlepší na světě a 70.léta. 

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

Nagano a sportovní úspěchy. 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

dlouhá kariéra a titul se Spartou. 

 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej? 

Abych řekl pravdu, myslím, že někdy kolem roku 1900, ale asi to bude dřív. 

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 
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Notak četl jsem od té doby, kdy jsem chtěl trénovat, takže to byla spíš taková naučná nebo 

spíš ty knížky kolem hokejových činností. Jediná, kterou jsem četl jinak byla knížka o 

Waynu Gretzkym a poté knížky o českobudějovickém hokeji a jinak si úplně nevzpomínám. 

Spíš jsem četl knížku o Fergusonovi, fotbalovým trenérovi a o Beckhamovi, takže jakoby 

spíš tak nějak z sportovního prostředí, protože jsou zajímavé i jiné věci a pak mě jednu dobu 

zaujal Lance Armstrong, tak to jsem četl obě jeho knížky.  

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Nevím, tím, že jsem jí neměl. Na druhou stranu nedivím se, když to ti sportovci udělají, 

protože oni ví, že ti vítězi jsou a ta medaile je v tu chvíli pro ně jen kus něčeho a spíš je pro 

něj cennější vědomí, že to dokázal, to že se to ví a že to jméno to dokázalo. V tý chvíli je 

situace důležitější. 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 

-vzdělání: maturita 

-práce: zušlechťuje, soběstačnost 

-sen: NHL 

-Češi: šikovný národ, přizpůsobivost 

-úspěch: mít spokojenou rodinu 

- neúspěch: zůstat sám 

-hokej: krásný sport 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

Postupem času jo a to je to, že před nikým se neponižuj a před nikým se nepovyšuj. 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje: v tuhle chvíli méně, ale celkově 5 

-úspěch: 3 

-hraní v NHL: 5 

-rodina: 5 

-zaměstnání: 5 

-zdraví: 5 

-peníze:3 

-zábava: 5 
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Příloha č.5 Petr Ton 

Místo: České Budějovice, restaurace na zimním stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 128 minut 

Další poznatky: Velmi obsáhlý a poučný rozhovor. Aktér patřil během své kariéry 

k nejlepším hráčům tuzemské nejvyšší hokejové soutěže a podobně si vedl i ve finské 

nejvyšší soutěži. Přesto odpovídal a působil velmi skromně a kladl důraz na jiné aspekty 

svého života. Po přepsání a odeslání rozhovoru jsem byl upozorněn na jisté nesrovnalosti, 

které lze podle aktéra vysvětlit nepřesným vysvětlením a následným přepisem. Tyto 

odchylky lze vysvětlit ruchem v okolí konání rozhovoru a vzájemnou diskuzí, které byla 

přítomna ještě jedna osoba. 

1) osobnostní profil  

- jméno: Petr Ton  

- nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské  

- povolání otce: řidič autobusu  

- povolání matky: účetnictví na letišti  

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: základní  

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: střední průmyslová  

- rodinný stav: ženatý  

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej?  

Začal jsem docela pozdě skoro v osmi letech . 

- kolik Vám bylo let?  

8 let.  

-v jakém klubu?  

PZ Kladno.  

-máte nějakou zajímavou vzpomínku?  

Přivedl mě k tomu strejda, protože brantránkové byli sice mladší, ale už hráli a díky tomu, 

že jsme spolu hráli na rybníku, tak mě strejda vzal na hokej. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl?  

Strejda.  

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny?  

Nepocházím z čistě sportovní rodiny.  

-věnoval jste i dalším sportům?  
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Já jsem vyloženě od mala hrál jenom hokej a když jsem byl starší, tak jsem na přelomu 

dorostu chodil občas hrát s klukama fotbal a když jsem byl už v dospělé kategorii, tak jsem 

hrál první ligu sálového fotbalu. Založili jsme si tým, vyřídili na městě dotace a začali hrát 

i český pohár s týmem z nejvyšší soutěže. Mám moc rád tenis a kolo, tenis byl dřív doplněk 

letní přípravy a do dneška je s kolem mojí vášní. Jsem zastáncem toho, že tohle dnes dětem 

chybí. Tenis je nejlepší prostředek pro hokejistu, protože se nesmí zastavit, musí ovládat 

svoje tělo a je to i dost o hlavě, aby člověk musel číst hru. O tenise by se mohlo mluvit 

hodně zeširoka vzhledem k hokeji. S hokejem jsem málem v 

dorostu skončil kvůli trenérovi, který mě nestavěl, ale po roce se změnil a to mě 

zachránilo. Pohyboval jsem se na tenkém ledě mezi sportem a nesportovním 

životem.  

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Věnoval jsem se de facto jen jemu, takže proto. 

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni?  

V roce 1992, kdy jsem dostal první smlouvu. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče?  

U mě bylo dětství značně klidný a pohodový. V tom věku jsem možná záviděl 

kamarádům, že měli čas na jiné věci, blbnout venku. To já jsem nemohl, byl jsem 

obklopen jen hokejem a rodinou.  

-kdo Vás více vedl ke sportu?  

Strýc, ale rodiče mě vedli tak nějak stejně. Nevytvářeli na mě tlak a nechávali hokejové 

rozhodování na mně, jak jsem říkal, že jsem málem končil, tak jsem málem končil ještě 

jednou, když jsem neměl rád letní přípravu, já jsem chtěl jen hrát na ledě a ne běhat venku, 

tak mi dokonce otec tak legitku, ať se jedu odhlásit, jel jsem, ale před zimákem jsem si to 

rozmyslel a šel zpátky. Život je plný náhod a je to občas až neuvěřitelné.  

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Nikdo, my jsme měli garáž daleko a auto se přes týden nepoužívalo, takže všechno skrze 

městskou hromadnou dopravu. Na zápasy se rodiče jezdit nekoukali, byli autobusy a takhle 

jsme jezdili od mladších žáků. 

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů?  

Moc si na to nevzpomínám. Poté, když jsem byl starší. 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval?  

Táta byl úplný pohodář, nechával to na mně, takže spíš maminka řešila tyhle věci 

stejně jako všechny možné průšvihy. Občas jsem zlobil, ale nebylo to nic 

pravidelného.  

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních 

povinnostech?  



125 
 

Asi mamka.  

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? Chodil jsem do sportovní třídy.  

-kdo byl Vaším sportovním vzorem?  

NHL byla vzdálená, nebylo to na pořadu dne. Doma jsem měl vyvěšený plakát Jiřího Lály 

a když bylo mistrovství světa v roce 1985, kam jsem se mohl podívat, tak jsem z toho měl 

obrovskou radost. Kvůli němu jsem hrál s číslem 20.  

-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Pro naší generaci je typické, že naším snem bylo hrát ligu za mateřská klub, chodili jsme na 

zápasy a žili tím, ale později bylo mým snem Finsko. Bylo to zvláštní a ani nevím proč, ale 

mně se líbilo Finsko i tím ,jak měli na dresech a všude reklamy, moc se mi to líbilo a i jejich 

pojetí hokeje. Kluci psali různým hráčům a já jsem psal do Finska.  

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Hutnickou, čtyřletý obor a v záloze jsem měl mechanický obor, kdy táta byl odjakživa 

takový, že uměl všechno a nikdy nepotřeboval pomoc druhých. Všechno od auta až po 

instalatérské práce si udělal všechno. Vidím to dnes, když každý studuje, tak se bojím, co a 

kdo bude dělat za patnáct let, kdo bude opravovat kotle a podobné věci. Tyhle řemesla 

skomírají. Postupem se systém školy změnil a vznikla sportovní třída, ze které ale kluci 

stále odcházeli, protože konkurence byla obrovská a neustále chodili do klubu noví hráči. 

Kladno bylo malé město, ale byly v něm 2 špičkové mládežnické kluby, kdy Kladno hrálo 

ve středních Čechách prim.  

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či 

něčemu jinému?  

Jak jsem vlastně říkal.  

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik 

času hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium?  

No to vždycky. Máma mi říkala, chceš něco dokázat? nejde to skloubit, abys měl úlevy a 

volný čas. Za nás byl pravidelně minimálně jednou týdně ranní trénink, plavání a tak, plus 

odpolední tréninky, 3x týdně jsme měli dvoufázové tréninky. Náš režim byl podobný 

systému, který se dnes razí ve Švédsku, ranní trénink, škola od 10 hodin, od čtyř další 

trénink a takhle pořád dokola. Moc času nebylo a jediným štěstím bylo, že nám ve škole 

vycházeli vstříc a ani jsme neměli tolik úkolů.  

-měl jste nějak upravený studijní plán?  

Nikdy jsem individuál neměl.  

-mate sourozence? Sportovali též?  

mám o 3 roky mladšího bratra. Ten prostě nedělal žádný sport, ale kulturistika se dá sportem 

nazvat. Chtěl se tomu věnovat, ale když šel na vojnu, tak mu zjistili skoliózu páteře a začal 

se cvičení věnovat pouze na amatérské úrovni.  
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-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče?  

Odmala mi všechno kupovali rodiče. Za nás jsme nic nedostávali, to až pár hokejek v 

dorostu a jinak až v áčku. Člověk si nemohl vybírat, něco dostal a s tím musel hrát. Hokejky 

jsme si tam sami nahřívali a zahýbali podle sebe, s tím mi pak pomáhal táta a hokejky různě 

upravoval a opravoval. I v áčku jsem neměl zpočátku své hokejky, líbily se mi hokejky 

Radka Gardoně a podle něj jsem měl udělané hokejky po celou kariéru s mírnými 

úpravami. Celá liga hrála s jednou značkou hokejek z Horažďovic s tím, že každý klub měl 

jiné barevné provedení.  

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice  

Zpočátku bylo mým snem áčko Kladna a později Finsko.  

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání?  

V daném termínu maturitou. 

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů?  

V osmnácti letech, ale díky maturitnímu oboru jsem chodil určitý počet dní do práce a z toho 

jsem měl vždycky pár korun. V dnešní době by to byla taková tisícovka měsíčně, nebylo to 

moc, ale bylo to příjemné. Ve čtvrťáku jsme chodili do provozu a tam už to byly o něco 

větší sumy.  

d)Měl jste volný čas?  

Moc volného času jsem neměl  

-jak jste svůj volný čas trávil?  

No ono díky té době, která byla jiná, televize nebyla taková a člověk stejně i ten volný 

čas trávil venku. S bráchou jsme k sobě měli blízko a chodili jsme různě ven. Pořád jsme 

byli venku a v lese, protože jsme bydleli na kraji Kladna.  

-pomáhal jste s domácími pracemi?  

V neděli se doma dělal generální úklid a pokaždé jsme s bráchou plnili určité povinnosti 

automaticky a pokud byl čas, tak jsme si různě hráli s koly, které jsme si upravovali, když 

má člověk k něčemu vztah, tak si toho váží a stará se o to jinak.  

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

tak různě jak už jsem říkal, ale s profi sportem se toho moc skloubit nedá. Později mi zůstalo 

už jen to kolo a tenis. Sálovka někdy v tom dorosteneckém a juniorském věku. Každou 

volnou chvíli jsme něco hráli a rozvíjeli si své herní schopnosti. Dneska to dětem chybí, 

nemají přirozený pohyb a takové to herní myšlení a uvažování v kolektivní rovině spolu s 

přirozenou pohyblivostí dnes dětem chybí. Hokej se neuvěřitelně posouvá, ale dnešní děti 

jdou opačným směrem.  

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost?  

Tak s manželkou jsem se seznámil na oslavě narozenin mého kamaráda, kdy se střídaly časy 

tréninků, které často bývaly až do deseti večer a ráno vstávání do školy. Vyšlo to tehdy tak, 
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že jsem trénink neměl a díky tomu jsem se mohl seznámit se svou manželkou. Bylo to 

poprvé, kdy jsem nebyl přes noc doma.  

-jak a kdy jste nacházel první známosti?  

Pro mě se to všechno , jak se přiznám, tak u mě byl velký ostych vůči holkám. Byli jsme jen 

v klučičím kolektivu, tak nám ten přirozený kontakt scházel. Obrat nastal v tanečních, kam 

jsem nechtěl, takže holky spíš balili mě, ale já se bál a nechtěl, protože jsem si myslel jen na 

hokej a poté po tanečních se to změnilo a srovnal jsem se do normálu. teď si to uvědomuji, 

jak nám chyběla určitá socializace s holkami, neuměli jsme se s nimi bavit a do toho jsme se 

dostali až později. Bylo jen pár výjimek, ale jinak jsme to neuměli. Viděli jsme to pak na 

lyžácích nebo školách v přírodě, kdy se to párovalo a my hokejisté byli sami spolu. To samé 

i lidé z vesnice jsou otevřenější než městští lidé.  

-vydržela Vám tato známost?  

Ano vydržela, jsme spolu 26 let. Ženil jsem se ve dvaceti, bylo to brzy, ale bylo to kvůli 

tomu, abychom dostali byt. Přicházeli kluci z jiných mest a dostávali byty, mně říkali, že 

máme šanci na byt 

jen v případě, že budeme svoji. Svatbu jsme plánovali tak jako tak, tak jsme do toho šli 

akorát o něco dřív. Byt jsem dostal, ale musel jsem podepsat smlouvu na 4 roky.  

-byla Vám podporou?  

Určitě byla. Jinak bychom spolu takhle dlouho nebyly. Pro profesionálního sportovce je 

manželka strašně důležitá. Třeba i v tom Finsku, kam jsme šli i s dvouměsíční dcerou. 

Málokdo si nedokáže představit, jak je těžké se starat o první dítě bez známých v cizí zemi, 

kdy člověk neumí jazyk. Telefony nebyly a když, tak to byla drahá záležitost. První rok 

jsem neměl ani počítač a potom už se skrze internet dalo nějak dovolat domů známým.  

-mela i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? Nesportovala, ta díky tomu, jak jsem mluvil o hutní průmyslovce, má maturitu 

na hutní průmyslovce. 

 f)Průběh a konec Vaší kariéry?  

-co považujete za svůj největší úspěch?  

Vždycky je to ten týmovej. Je to kolektivní sport, takže třeba 2 tituly se Spartou nebo 

2.místo ve Finsku.  

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry?  

Lituji jedné věci, že jsem se rozhodl podle nejlepšího svědomí a odmítl účast na mistrovství 

světa kvůli zranění. Mým snem bylo mistrovství světa a to mi uniklo. K mistrovství světa 

jsem měl nejblíž v roce 2006, kdy se mnou trenér Hadamczik počítal, ale kvůli zlomenině 

jsem podle svého slušného vychování odmítl. O rok později jsem nebyl nominován nebyl, 

trenér mě nevzal a okolnosti mého odmítnutí jsme si časem vysvětlili. Měl jsem smůlu, že 

jsem byl braný jako hráč do prvních dvou lajn a pokud jezdili hráči z NHL na mistrovství 

světa, takže jsem si vždy vytáhl černého Petra. V té době se v reprezentaci točili 2 trenéři - 

Růžička a Hadamczik. Ve čtyřiceti letech jsem na mistrovství měl jet pod podmínkou, že 

nepřijede Jágr, který nakonec přijel a já jet nemohl. Zpětně když to vidím, tak jsem mohl 
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mít díky dědovi německý pas, ale kvůli tehdejším regulím bych Německo stejně nemohl 

reprezentovat a ani to pro mě nebylo téma.  

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně?  

1992.  

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či 

jiných lidí z hokejového prostředí?  

Vždycky z těch hráčů. Máš kolektiv plný dvaceti charakterů, kdy každý má svůj sen a cíl. 

Musíš být sobec, je to kolektivní sport, ale ty sám se musíš prosadit, musíš myslet sám na 

sebe a chtít vydělat těch nejvíc peněz. Později si všechno uvědomíš a pochopíš, co je 

potřeba k velkým úspěchům. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je malá a vždycky se 

najde hromada jájínků a alibistů. Sport byl a je vždy plný falešných a negativních lidí, ale 

to k tomu patří a ve finále jde jen o týmový úspěch, o co pak hokejistovi jde s postupujícím 

věkem čím dál více.  

-na jaké události nejraději vzpomínáte?  

Na kolektiv v hokejové kabině, to mi chybí. Mám výhodu, že v kabině jsem i tak každý den, 

ale jsem tam v jiné roli a už to není takové. Jde o to, jak si člověk nastaví určité hranice, 

když hráč skončí a má dobrou partu lidí kolem sebe, tak ta parta je tím, co mu chybí nejvíc 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Ve 42 letech, kdy jsem byl po třech operacích tricepsové šlachy, kdybychom tehdy s 

Kladnem postoupili do extraligy, tak by rozhodování bylo asi jiné, ale takhle se nedá 

přemýšlet. Jak jsem říkal, tak jsem měl rád kola a lyže, tak jsem si říkal, že při nejhorším 

si budu užívat těchto aktivit a nebo že si kariéru dohraju po další plastice šlachy někde v 

Alpách, odkud mi chodili nabídky. Byl jsem s klubem domluvený, ale s rukou jsem nemohl 

být fit každý den a na každou zátěž bylo potřeba pár dní odpočinku, takže jsem tam vlastně 

nic neodehrál a hned jsem naskočil do trénování na Kladně, kde jsem se po zranění 

připravoval s kladenskou juniorkou.  

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma?  

Přístup lidí. My jsme jiní, když řekneš na pohodu, tak jdeš pohodově odtrénovat a odflákneš 

to. Oni si pohodu udělají před a po tréninku. Sami dělají automaticky všechno naplno a dělají 

to sami pro sebe a také si to uvědomují. Flinkové jsou všude, ale takhle máš ve Finsku 2, co 

to flákají z dvaceti a u nás je ten poměr opačně. Sám vím z vlastních zkušeností, že mluvím 

jinak, než bych mluvil před deseti lety a proto mě baví trénovat dorost, kdy jsou kluci nejvíce 

tvární a dají se nejvíce ovlivnit a posunout. U nás máš ty dva z dvaceti, co dělají všechno 

naplno a ve výsledku se za to stydí, protože se jim kolektiv směje, že dělají něco navíc a 

nebo to dělají naplno. Takhle se mi i pár kluků svěřilo, že se báli trénovat navíc a styděli se. 

V zahraničí je to naopak. Tam se ti smějí, když nic neděláš a dávají ti to naopak. Vem si 

rozdíl mezi Finskem a Českou republikou, ta základna mládeže je podobná, rozdíl ve 

kvantitě tam není, ale kvalita je značně odlišná díky mentalitě. Za komunistů měly kluby 

všechno a peníze nehrály roli, dnes hrají roli hlavně peníze.  

g) Co jste začal dělat po konci kariéry?  
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Po tom roce to už můžu hodnotit, vždycky mě to lákalo. Působil jsem na Kladně a kdyby mi 

podobnou pozici nabídli na Kladně, tak bych na Spartu nešel a zůstal tam, ale takhle jsem v 

největším klubu v republice, kde je každý pod obrovským tlakem a ještě nastala obrovská 

personální změna, že jsme museli s Bárou Snopkovou budovat všechno od začátku a stále 

budujeme. Spousta lidí nám házela klacky pod nohy a museli jsme se etablovat. Netlačily 

mě peníze, a tak jsem nikam nemusel pospíchat, takže jsem měl relativně dost času se 

rozmyslet, co bych chtěl dělat. Měl jsem hromadu volného času, bavilo mě fitness, tak jsem 

si udělal licenci a napadlo mě si třeba otevřít fitness centrum. Peníze mám, ale nechci je 

všechny utratit do deseti let. Chtěl jsem dělat, co mě baví a ten režim je teď vesměs podobný 

jako během hráčské kariéry.  

-nové zaměstnání?  

ano sportovní manažer Sparty. 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem?  

Ano bylo.  

-měl jste najednou mnohem více volného času?  

Ano měl.  

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje?  

Ano.  

-sledujete stále hokej? 

Ano a stále v něm působím a musí si udržovat přehled ze své pozice manažera. 

 -jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního 

hokeje?  

Dcera mi do dneška připomíná, že když hraje Jarda, tak bych přece mohl taky, ale tak 

rodina s tím počítala a já měl velmi dlouhou kariéru, vždyť jsem hrál téměř 25 let 

profesionálně a to může říct málokdo. Takových hráčů je v řádu jednotek.  

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času?  

Teoreticky jsem měl víc času na Kladně jako pomocný trenér. Ve své nynější pozici trávím 

celé dny na Spartě, takže mám vlastně stejné a možná ještě větší časové vytížení než jako 

hráč. Viděl jsem letos každý zápas, ale výhoda je v tom, že mohu jet autem třeba hodinu 

před zápasem a nestrávím tím celý den. Jako hráč jsem si tohle neuvědomoval, ale hokej 

pro hráče není tak časově náročný, jak si lidé zjistit a při přepočtu na hodinu je ten příjem 

obrovský. Sice nemáš volno, kdy chceš, ale celkově máš volného času hafo. Sice ne 

souvisle, že máš během roku jen pár týdnů souvislého volna, ale v rámci dní máš času 

spoustu. Teď se během týdne doma moc neohřeju, mám to tak, jako kdybych chodil do 

normální práce, kdy ráno odjedu do Prahy a odpoledne se vracím.  

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty?  

Hodně a ve všech odvětvích. Myslím si, že moje jméno mi pomáhá a mám v hodně 
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odvětvích spoustu kamarádů. Každýho poslouchej v tom, když ti říká, ať si všímáš chování 

těch lidí, co něčeho dosáhli. Teď jsem četl článek od Djokovičovi, který byl na dovolené a 

choval se naprosto bezvadně a uklízečky neměly na jeho pokoji žádnou práci.  

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Sport a vše kolem celkově.  

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky 

vedl k jiné sportovní činnosti?  

Samozřejmě. Holku hokej bavil, ve Finsku ho hrála, chtěla ho hrát, byla šikovná, možná i 

víc nadaná než syn, ale bylo mi jasné, že holka bude hrát tenis a kluk hokej, manželce to 

bylo jedno, tak jsem je takhle nenápadně nasměroval. U syna mě mrzelo, že nezůstal u 

tenisu déle, protože měl veliké nadání a měl v sobě to něco speciálního, co je potřeba. 

Hokej ho zpočátku moc nebral, chtěl hrát tenis jako sestra, ale pak se naučil pořádně bruslit 

a hokej ho chytil, přesto si myslím, že v tenise byl asi talentovanější. Nechodil trénovat a 

stejně do jisté doby všechny porážel. Dcera vystudovala ekonomku, je tenisová trenérka a 

je spokojená.  

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry?  

Doma jsem pořád tak nastejno ve výsledku. Pořád hokej akorát v jiné funkci.  

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře?  

Ano musela obětovat svou kariéru, ale stejně jsme díky jejímu zaměstnání měli kdykoliv 

letenky, tak byla sranda, když jsem lidem říkal, že jsem byl z Finska na Kladně za 3 hodiny, 

když bylo volno, tak jsem byl každý víkend doma i přes to, že jsem hrál ve Finsku, když 

letadlo nemělo zpoždění, tak jsem byl z bytu ve Finsku doma na Kladně za 3 hodiny. Děti 

tam chodili i do školky a dcera se do dneška diví, když se vidí na videokazetě, jak plynně 

zpívá finsky, a proto mě mrzí, že jsme neměli anglickou školku, to mi vlastně i vyčítá, ale 

pak se narodil Péťa a nešlo to. Jinak na ten jazyk je stejně tupá jako já. Já se finsky nenaučil. 

Základy angličtiny jsem měl a mám, ale finština je něco jiného. Po sedmnácti 

letech jsem se přistihl v letadle, kde na mě někdo promluvil anglicky a já odpovídal finsky. 

Naběhlo mi to nějak podvědomě, jak jsem takto mluvil v šatně. Tuhle byl v televizi hokej, 

kde byl slyšet taktický pokyn trenérů, kterému jsem rozuměl a děti se ptali, proč se tak u 

televize směju. Tu univerzální hokejovou řeč jsem se naučil ale ve finštině jsem se nikdy 

nedokázal bavit o ničem jiném než o hokeji. Styděl jsem se mluvit finsky, protože jsem to 

neuměl, jak bych si přál, a jednou na týmovém meetingu jsem se prokecnul a abych ulehčil 

situaci řekl dvě věty finsky a od té na mě všichni mluvili finsky. No super. ale jak říkám, 

byl jsem ve Finsku rok s Bedýnkou a ten uměl jen 10 slov a neustále mluvil s pomocí těhle 

slov. Pak ještě dva kluci, kteří byli naprosto řekněme hloupí a naučili se plynule finsky jen 

za rok, když chodili hrát s Finy karty a do hospody. Bedýnka za mnou třeba přišel celý 

šťastný, že umí počítat do pěti, já mu odpověděl, že umím říct jakékoliv číslo, načež mi 

opáčil k čemu by mu to bylo.  

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh?  

Člověk má plno známých lidí, ale nejlepší kamarádi jsou většinou mimo to dané prostředí, 
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kde panují jiné prostředí, třeba tak beru Štrbiče jako svého velice dobrého kamaráda, ale 

nebydlíme v těsné blízkosti, tak ho tak nebudu zmiňovat. Z hokeje mám plno přátel, ale 

nejsem s nimi v kontaktu, ale vím, že se na ně mohu s čímkoliv obrátit stejně tak jako já na 

ně a takhle vlastně fungujeme se Štrbičem i mimo naše kempy.  

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika?  

Ano i díky synovi.  

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty?  

Ano mám doma takovou malou trucovnu jako síň slávy, kde mám i saunu a měl jsem tam 

i pípu, ale pivo tolik nevypiju, takže toho jsem se vzdal.  

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností)  

Máma mapovala moji kariéru, každou sezonu mi mapovala a zapisovala . 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Vybral jsem si to, co mě bavilo a co jsem měl a mám rád, takže bych byl hokejistou znovu, 

ale změnil bych pár věcí ohledně své kariéry.  

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte 

si, že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách  

Já nevím, já řeknu něco, aby to nevyznělo. Jo za nás. Každá doba má plusy i mínusy, když 

budu kompletně hodnotit hokej jako takový , tak to bylo za nás snazší. Všechno, co jsi 

potřeboval, tak bylo a nebylo žádné zbytečné tlačení a nucení. Bavilo tě to, dělal jsi to, bylo 

to kreativnější, když jsi nemohl hrát hokej, tak jsi dělal něco jiného a nevadilo to. Dneska 

mají hráči kolikrát možnost hrát jen hokej, jinak nemůžou dělat nic jiného. Dneska máš ty 

videa a tam je otázkou, zda je to ku prospěchu nebo ne. Já se třeba takhle naučil podávat 

jako samouk stejně jako Boris Becker.  

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Myslím, že jo. Hokej a fotbal.  

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Mistrovství světa a velké události, kdy najednou všichni hokejistům fandí. Vzpomínám 

si třeba na fotbal, když jsme měli silnou generaci, tak to bylo možná ještě silnější.  

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje?  

Na úrovni národního týmu hokej spojuje, ale jinak spíš lidi rozděluje a i hráče mezi sebou. 

Je to vidět i u rodičů malých hokejistů, kdy zpočátku se všichni kamarádí a postupem času 

se nikdo s nikým nebaví a jen se pomlouvají.  

k)co považujete za svůj největší životní úspěch?  

Když máš děti, tak nejdřív musíš mít ženu, takže vlastně díky ženě, kterou jsem poznal 
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ještě před kariérou, takže moje žena a celá rodina. Jde to postupně přes rodiče, manželku, 

děti až po individuální úspěchy, protože přece ve všem, co děláš, chceš být úspěšný.  

-za největší úspěch českého hokeje?  

Olympiáda.  

-za největší úspěch samostatného českého národa?  

1993 určitě ne, měli jsme zůstat se Slovenskem a kvůli dvoum lidem se to rozpadlo, nebylo 

to jako v Jugoslávii, měli jsme hezký vztah se Slovenskem, takže asi ten rok 1989. Ve 

sportu to sice byl možná krok zpět, ale pro celou společnost a demokracii byl převrat 

obrovským krokem vpřed. Sice to má díky naší povaze jisté rezervy, ale máme se tu dobře. 

Nejsme špička, ale pořád patříme mezi lepší národy a nedějí se tu katastrofy jako po celém 

světě. Dneska se tu bavíme o hokeji, ale třeba hospody jsou kvůli tomu, aby se sešli a 

okomentovali to, ale proč jsou ty lidi tak závistivý? Vždyť oni tam mohli být v televizi taky. 

Česká republika je v tomhle zvláštní, my si tady závidíme a jen se kritizujeme. Však 

fotbalistů u nás stejně jako hokejistů je spoustu a ten příjem ve výsledku nemusí být o tolik 

vyšší než příjem vzdělaných lidí na dobrých postech, to je spíš otázka třeba ve fotbale 

Evropy a v hokeji NHL. Tam se točí ty pravé peníze, kdy se za chvíli zabezpečíš do konce 

života. Jsme tu malý rybníček, který je specifický. Mohli jsme podepsat a zaplatit 2 

špičkové české hokejisty, kdy by jejich smlouvy stály klub bez bonusů za 10 měsíců 30 

milionů, ale rovnou jsem věděl, že by to nedělalo dobrotu. Těm hráčům by se to ve zlém 

vrátilo, kolektiv by jim to mohl dávat sežrat, nemluvě o žurnalistech a ti hráči by ve 

výsledku nemohli být šťastní. Teď si čtu, jak proplouvá na povrch, kdo kolik bere, ale to 

nejde, dovedeš si představit, jaký zlo by to udělalo? U nás to nejde, národ by se zbláznil.  

-za svůj největší hokejový úspěch?  

Tituly se Spartou.  

l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

No my jsme na Spartě slavili 110 let jenom klub, to je 1910, takže nevím asi nějak tak? 

Já plácnu třeba 1903, nevím.  

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

Jako mladej jsem četl první knížku o Františku Pospíšilovi, to byl slavný kladenský 

obránce. Nebyl jsem velký čtenář, nikdy mě to moc nebavilo, ale v posledních deseti 

letech jsem se nadchl pro knížky o cyklistech.  

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana?  

Já si myslím že prvotní, když mám teď tolik času, než v té situaci, ale spíš bych jí zkusil 

zastavit a pak si sehnat ty peníze. Pokud by šlo o peníze na operaci rodiny, tak bych to 

neřešil a prodal ji, to bych obětoval úplně všechno. Nechtěl bych jí prodat, ale nevím, 

věřím, že v té situaci nikdy nebudu a ani tu medaili samotnou nevlastním.  

3)volné asociace  

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte 
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tyto pojmy)  

-vzdělání: důležitost, zadní vrátka  

-práce: koláče  

-sen: nesplněná přání  

-Češi: líný, závistivý  

-úspěch: skvělý pocit  

- neúspěch: špatný pocit  

-hokej: číslo 1  

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem?  

Nechci teď dělat chytrýho, nepovažuji se za sečtělého člověka, ale z poslední své životní 

epochy jsem se naučil a nejvíc používám: Přej ostatním a bude ti přáno.  

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce)  

-zdraví: 5 

-peníze: 4 

-zábava: 4 

-hraní hokeje: 4 

- úspěch: 4 

-hraní v NHL: 1-2 

-zaměstnání: 4 

 

Příloha č.6 Martin Hanzal 

Místo: České Budějovice, vnitřní prostory zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 26 minut 

Pocity: rychlé, stručné a okamžité odpovědi 

1) osobnostní profil  

- jméno: Martin Hanzal  

- nejvyšší dosažené vzdělání: strojní průmyslová a elektrotechnická s 

maturitou - povolání otce: strojař  

- povolání matky: učitelka  

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: vysokoškolské  

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: vysokoškolské  
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- rodinný stav: ženatý  

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej?  

Mezi 4-5 lety . 

- kolik Vám bylo let?  

4-5 let.  

-v jakém klubu?  

HC Motor České Budějovice.  

-máte nějakou zajímavou vzpomínku?  

No asi tak nějak celé to mládí okolo hokeje bylo krásné. Jak jsme chodili všichni spolu do 

třídy apod. b) kdo Vás k hokeji přivedl?  

Rodiče.  

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny?  

Spíše z nesportovní. Máma hrála závodně ping-pong.  

-věnoval jste i dalším sportům?  

Hrál jsem fotbal jako malý. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Protože nás s bráchou bavil nejvíc.  

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni?  

Od patnácti let po prvních zkušenostech s reprezentací. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče?  

Dobrý, nemohu říct jediné špatné slovo. Dětství bylo krásné.  

-kdo Vás více vedl ke sportu?  

Oba dva rodiče. Oba dělali vedoucího u mládežnických kategorií  

Oba rodiče stejně.  

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Vozili mě oba dva podle toho, na koho to vycházelo.  

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů?  

Většinou po zápasech jsem si vyslechl hodnocení ze strany rodičů a před zápasem mi 

dávali nějaké rady ze strany otce.  

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval?  
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Nelze říct, podporovali mě oba dva.  

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech?  

O studijních především mamka, ale oba dva byli vysokoškoláci, tak mě ve studiu 

podporovali oba. 

 -jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali?  

Na základní škole to bylo bezproblémové. Byli jsme sportovní třída, takže byl rozvrh 

uzpůsoben hokeji a naopak.  

-kdo byl Vaším sportovním vzorem?  

Žádný vyložený sportovní vzor jsem nikdy neměl.  

-jaké byly Vaše sportovní sny?  

Každý kluk má sen hrát za svůj mateřský klub, nebyl jsem výjimkou, později v 

mládežnické reprezentaci jsem poznával jiný hokej a sny šly postupně výš.  

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Průmyslovku-strojárnu, protože tam chodili otec, matka i bratr.  

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? Určitá rodinná tradice.  

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik 

času hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium?  

Bylo to náročnější. V prvním ročníku jsem hrál za áčko a tam byly dopolední tréninky. Ve 

druháku jsem odcházel do Ameriky a studoval jsem dálkově, kdy jsem dělal každý rok jeden 

půl rok školy. Bylo to hodně náročné. 

-měl jste nějak upravený studijní plán?  

Když jsem odešel do Ameriky, tak jsem měl individuální studijní plán.  

-mate sourozence? Sportovali též?  

Ano mám staršího bratra a také hokej.  

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče?  

Nejdříve od rodičů a později v mládežnických kategoriích jsem začal věci dostávat 

od klubu. 

 -chtěl jste vždy hrát v zahraničí, či "jen" v České republice?  

Když jsem byl menší, tak jsem chtěl hrát jen doma za Motor a později jsem se chtěl dostat 

do NHL. 

 -kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání?  

Kvůli pobytu v Americe jsem střední školu dokončil o chvíli později. Ukončeno 
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bylo maturitní zkouškou - úspěšnou.  

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů?  

15-16 let.  

d)Měl jste volný čas?  

Moc ho nebylo. Jen hokej a škola.  

-jak jste svůj volný čas trávil?  

Počítače moc nebyly, takže jsem chodili hrát ven bandy hokej 

nebo fotbal. 

-pomáhal jste s domácími pracemi?  

Snažil jsem se, ale rodiče možná řeknou opak.  

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Okrajově fotbal, když byla hokejová pauza.  

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost?  

Okolo 17 let na dovolené v Chorvatsku, ale už jsme se lehce znali.  

-jak a kdy jste nacházel první známosti?  

Jelikož jsem jich moc neměl, tak většinou skrze hokej, kdy 2 byly 

roztleskávačky. 

 -vydržela Vám tato známost?  

Ano. Stále jsem ještě ženatý.  

-byla Vám podporou?  

Ano byla vždycky.  

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

Měla, její bratr hrál hokej též. Je právnička. Nyní dělá v advokátní kanceláři  

f)Průběh a konec Vaší kariéry?  

Moc jsem si to užil a uteklo to moc rychle, i když se tomu tak nezdálo. Konec je teď čerstvý 

a snažím se věnovat dětem, podnikání a trénování.  

-co považujete za svůj největší úspěch?  

Draft do NHL, olympiáda, mistrovství světa, Světový pohár.  

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry?  

Nelituji ničeho. 

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně?  
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kolem 15-16 let v Motoru.  

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či 

jiných lidí z hokejového prostředí?  

Určitě potkal, jak je známo, vždycky to tak bylo, že starší hráči lehce ubližují mladším, ale 

je to spíš formou různých srandiček. V dnešní době bych to shrnul tak, že úspěch se 

neodpouští. Negativní vlivy jako třeba závist je všudypřítomná.  

-na jaké události nejraději vzpomínáte?  

Hlavně na mládí spojené s hokejem, to bylo opravdu fajn, i když nebyl téměř žádný 

volný čas. Zábava v šatně a reprezentace.  

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám 

rozhodl? Na té nejvyšší úrovni kvůli zdraví.  

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma?  

Jelikož jsme hrál jen v Kanadě a USA, tak ta mentalita je naprosto odlišná. Lidé si nezávidí. 

Přístup lidí k tréninku a jejich disciplína je na úplně jiné úrovni. Prosadit se je mnohem 

těžší kvůli větší konkurenci. Zdá se mi, že zde konkurence v takové míře chybí a poslední 

dobou může hrát kdokoliv, kdo má ruce a nohy či bohužel peníze.  

g) Co jste začal dělat po konci kariéry?  

Trénuji děti v Motoru a pak mám nějaký svůj byznys.  

-nové zaměstnání?  

Trénování a svůj byznys.  

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem?  

Trénování a hokejové kempy Martin Hanzal Academy.  

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

Myslel jsem si to, ale trénování a starání se o děti na plný úvazek spolkne hodně času, ale 

řekl bych, že volného času mám nyní víc, než v době, kdy jsem byl profesionálním 

hokejistou.  

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje?  

Nezůstal. Peníze za trénování jsem odmítl, dělám to kvůli malým dětem, abych jim pomohl 

a zároveň i kvůli synovi, abych s ním mohl trávit více času a pomáhal mu se zlepšovat.  

-sledujete stále hokej?  

Ano, sleduji.  

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního 

hokeje? Žádné emoce moc neprobíhaly.  
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-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času?  

Víc mě zaměstnali.  

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty?  

Dá se to tak říct.  

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Jelikož jsem to hrál téměř 28 let, tak se dá říct, že je.  

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky 

vedl k jiné sportovní činnosti?  

Můj syn už hokej hraje, přivedl jsem ho k němu, ale moc to nehrotím, jestli bude chtít 

hrát hokej, fotbal nebo šachy. Je to jeho volba.  

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry?  

Mohu se víc věnovat domácím pracem a dětem.  

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře?  

Asi ano. Odcestovala se mnou do Ameriky a studium dodělávala dálkově. Obětovala toho 

hodně.  

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh?  

Nejlepší přátele mám z mládí ze školy a jsou to většinou kluci z hokeje.  

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika?  

Jelikož syn hokej hraje, tak se hokej doma objevuje dost.  

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty?  

Vystaveného toho tolik nemám. Sem tam nějaký dres. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností)  

V této disciplíně hodně vynikala mamka. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? -dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Víc bych na sobě pracoval, co se týče trénování a rehabilitací. Školu jsem si dodělal, za což 

vděčím rodičům. Na dráhu hokejisty bych se dal znovu, má kariéra byla skvělá, zabezpečil 

jsem rodinu, naučil jsem se jazyk, poznal jsem svět, takže ano dal.  

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte 

si, že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách  

V této době jsem nehrál, proto nechci tyto epochy srovnávat.  
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j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý?  

Je a moc. Hokej je sportem číslo dva po fotbale a je to znát. Velké události lidé 

hojně sledují.  

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Každé mistrovství světa a díky Naganu a olympiády.  

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje?  

Pokaždé, když národní tým něco vyhraje, tak všichni slaví, když se prohraje, tak si 

jdou všichni zanadávat k pivu, takže hokej lidi víceméně spojuje.  

k)co považujete za svůj největší životní úspěch?  

Že jsem se dostal do NHL a mohl jsem reprezentovat svoji zemi a když to vezmu z osobního 

hlediska, tak za svůj největší úspěch považuji svou rodinu a to, že jsou všichni v plném 

zdraví.  

-za největší úspěch českého hokeje?  

Nagano . 

-za největší úspěch samostatného českého národa?  

Nagano.  

-za svůj největší hokejový úspěch?  

Draft do NHL, NHL , národní tým.  

l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Lehce před 1900. Možná ještě dřív.  

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky?  

O ledním hokeji sem asi nikdy nečetl žádnou knížku.  

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili 

z Nagana? Jelikož jí nemám, tak těžko říct, ale jí kdybych měl, tak snad i možná ano. 

3)volné asociace  

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte 

tyto pojmy) -vzdělání: maturita  

-práce: vydělat peníze  

-sen: hrát hokej  

-Češi: národ pivařů  

-úspěch: pohár, medaile  

- neúspěch: nenaplnění snů  

-hokej: hra na ledě  



140 
 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem?  

Být vždy pokorný.  

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce)  

-peníze: 2-3 

-zábava: 4 

-hraní hokeje: 3  

-úspěch: 4  

-hraní v NHL: 5  

-rodina: 5  

-zaměstnání: 4  

-zdraví: 5 

 

Příloha č.7 Ondřej Kuchař (ponecháno v přijaté podobě) 

Místo: email, Facebook 

Doba trvání rozhovoru: email 

Pocity: Vyjádřil radost nad možností zavzpomínat na aktivní hráčskou kariéru. 

1) osobnostní profil  

- jméno: ONDŘEJ KUCHAŘ 

- nejvyšší dosažené vzdělání: STŘEDNÍ 

povolání otce: VEDOUCÍ POSUNU V ČD 

- povolání matky: MANAŽERKA ČESKÉ SPOŘITELNY A.S. 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: VYUČEN 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: STŘEDNÍ 

- rodinný stav: ŽENATÝ 

2) výzkumné otázky  

v jakém věku jste začal hrát hokej?  

Hokej jsem začal hrát ve 4 letech s tím, že rok jsem strávil v poli a poté jsem skončil v bráně. 

kolik Vám bylo let? 

4 roky. 

-v jakém klubu?  
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HC Klatovy 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku? 

Je jich spousty, ale asi největší, když jsem vyhrál nejlepšího brankáře turnaje 3. tříd v 

Karviné bylo to skutečně ohromné. Do dnes na to rád vzpomínám. Je to mou součástí. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl? 

Děda s tatínkem. 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny? 

Jak se to vezme, taťka dělal hodně sportů, ale nikdy ne na profesionální úrovni a mamka 

chvilku tanec. 

-věnoval jste i dalším sportům?  

Ano hrál jsem často fotbal a když jsem pak byl starší, tak i hokejbal, kde jsme posbírali taky 

mnoho úspěchů. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Vyhrál, to bych neřekl, našel jsem si k němu cestu a naučil se rychle bruslit, tak asi i pro to.  

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 

Bylo mi 17. první profi smlouva s Karlovými Vary a vše se zdálo, tak snadné. Až do prvního 

uvědomění, že to není jen o samotném tréninku s týmem, ale o tvrdé dřině i mimo! 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

Krásně, byl jsem dítě šťastné a neustále venku. Rodiče byli a jsou super! Byli tu vždycky 

pro mě, obrovská opora. 

-kdo Vás více vedl ke sportu? 

Neřekl bych kdo více, všichni tak nějak stejně. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Hodně taťka občas děda z mamky strany a na zápasy jezdili skoro nepřetržitě i na Moravu, 

patří jim velký dík! 

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

Je i teď, je tam furt, hokej bude vždycky v naší rodině od doby co ho hraji!! 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 

Říkám podpora přicházela od každého stejná, nedělal jsem v tom rozdíly. 

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

Určitě mamka(smích). 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? 
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Tak na hokejových začátcích to byla sranda, končil jsem 11:40 a tréninky byli odpoledne. 

Poté když jsem byl starší, tak už přišla i nějaká ta omluvenka, ale sám jsem věděl, že škola 

je na 1. místě, i když to někdy vůbec nevypadalo.  

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 

Těch vzorů bylo několik, z každého jsem si bral něco, ale největším King Henrik z NYR.  

-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Když to řeknu upřímně, tak jako malý jsem strašně chtěl hrát extraligu jezdili jsme s rodiči 

sem do Plzně koukat na Áčko a byl to můj sen si zahrát extraligu, dřív jsem o ničem jiném 

neuvažoval, až poté kolem těch 17. let jsem si přál jednou zachytat NHL.  

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Hotelová odbor podnikání, protože to byla hokejová škola a vycházela nám vstříc ve všem, 

jenže zkrachovala nebo co se tehdy stalo a já musel jinam, tak mi pan ředitel sehnal 

SOAP(obchodní akademie) a tam jsem své vzdělání dodělal. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 

Odpověděl jsem v předešlé otázce. 

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium? 

Ano zajisté. hodně jsme cestovali, já pak chvilku strávil v Plzni, tak jsem to měl dálkově, ale 

zvládl jsem to, protože jsem chtěl, nic jiného v tom není. 

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

Chvilku ano, když jsem byl v Plzni, jinak ne. 

-mate sourozence? Sportovali též? 

Půlbráchu(syn z otcovo prvního manželství) a Zdendu nikdy nevedli ke sportu, slyšel jsem, 

že kvůli mamince…, ale to je na jiné povídání. 

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Do dorostu je kupovali rodiče, dnes vím, že taťka se otáčel, aby mi mohl koupit betony za 

35K. poté, už jsem fasoval nějaké po Áčku a pak celé nové. Ale velké díky rodičům. 

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice 

I v zahraničí. 

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 

V Karlových Varech a bylo to v roce 2016. 

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

 2016 po maturitě jsem podepsal svou první profi smlouvu. 
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d)Měl jste volný čas? 

Ano a bylo ho i někdy dost, ale jak jsem říkal, uvědomění, že musím stále dřít přišlo brzo, 

takže jsem se hodně věnoval hokeji i ve volném čase. 

-jak jste svůj volný čas trávil? 

Když byl volný a nebyla nálada trénovat na víc, šel jsem do přírody, za holkama nebo jen s 

kamarády pokecat. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

No moc ne, od čtrnácti. Jsem byl na intru a na vše byl sám, musei jsem se o sebe umět 

postarat.  

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Ano, už jsem zmiňoval Fotbal a Hokejbal. 

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost? 

Bylo to v lednu na začátku při zápase v Sokolově proti Jablonci a Domča stála na tribuně a 

poté jsme si dali rande mezi střídačkami. Ano na zimáku (smích), kde jinde. 

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

-vydržela Vám tato známost? 

Ano stále drží a už máme i prvního potomka Matěje. 

-byla Vám podporou? 

Byla a je stále!! 

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

Ano a velký, jezdila závodně kraso a závodně tancovala. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 

Probíhala všelijak, hodně jsem se trmácel po nižších soutěžích, kam mě KV poslali a tu a 

tam se objevila příležitost za hlavní tým, v roce 2018 jsem si i stihl zachytat vytouženou 

extraligu! 3 zápasy jsem jen stihl. A konec? je to složité, minulý rok v Sokolově se moc 

nedařilo a po jednom zápase jsem si otevřel moc pusu a to byl začátek konce. Po sezoně kdy 

přišla coronavirová pandemie, jsem nabyl přesvědčení, že je lepší odejít, i když se mě psalo 

jako o největším talentu KV mládeže, tak jsem už nechtěl někde plácat horší soutěž a být 

nešťastný. Do too všeho pak promluvil P. Jonák a já dostal nabídku trénovat. 

-co považujete za svůj největší úspěch? 

Bylo jich mnoho, ale největší? Našel jsem se v tom, miluju to! To je pro mě úspěch, že jsem 

dokázal milovat a miluji tenhle sport. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Ne, kdyby ano nebyl bych to já. Vše se mělo stát, vše má své důvody. 
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-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

V 17. letech v Karlových Varech. 

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 

Ano a bylo jich dost, ale říkám, každý ať si hledí svého koberečku a má ho čistý. Negativní 

vlivy jsou asi všude, jen vy máte být pozitivní a když jste, všechno kolem je pozitivní. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

Na oslavu postupně do extraligy a na oslavy titulu v roce 2013 se starší dorostem. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Jak jsem zmínil, coronavirová pandemie a já sám sem si určil během těch dlouhých dní svůj 

osud. 

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 

Nehrál, ale nikdy bych za sebe nesrovnával není to dobré. 

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Trénovat male dětičky. Miluju děti, ohromné proudy energií. 

-nové zaměstnání? 

HC Pilsen Wolves 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

Ano je jinak by to ani nešlo. 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

Ani ne, přijde mi to stále stejné. 

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

Nějaký příjem mám, ale rozhodně ne z reklam. 

-sledujete stále hokej? 

ano podívám se jak to jde mým bývalým spoluhráčům. 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Smutné, ale je to můj život a mé rozhodnutí. Upřímně jak se bavím s lidmi kolem hokeje je 

to i tom kdo koho zná… To mě moc mrzí. Tolik dobrých kluků skončilo na úkor někoho 

jiného.. 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 
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Mnohem více času právě že nemám jen mám obrácené časy, v profi hokeji jsem trénoval 

přes celé dopoledne, teď máme odpolední tréninky. 

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

Samozřejmě, jinak to ani nejde, hodně koukám i na různé videa z NHL a inspiruju se 

nejlepšími. 

-je hokej Vaší celoživotní láskou? Ano je! 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

Ano určitě a když ne hokej jakýkoliv sport! Přeji si aby se jakkoliv hýbali a bavilo je vše co 

dělají, nebudu je (ho) nutit! Co si vybere jeho srdce je pro mě důležité! 

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

Vůbec žádná. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 

Asi nejvíce to, že se musela přestěhovat semnou sem do Plzně. Ale ano obětovala toho dost! 

-nasel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? 

Samozřejmě! Dodnes jsme v kontaktu a občas si zavoláme. 

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Taky, ale od určitého věku hlavně formulová!! 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Ne to nemám. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

Ano samozřejmé je to pak i příjemná nostalgie. Babička s Dědou nejvíce a něco mám i u 

rodičů doma. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? 

Asi ne, vzpomínám si na každý moment, byl úžasný, nechci nic měnit mělo to tak všechno 

protě být. 

-dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Ano dal bel váhání. ale s úplně jiným myšlením. 

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 
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Těžko říct nežil jsem v dřívější době. Jen vím, že dnešní děti milénia jsou úplně jiný pracuje 

se s nimi jinak a nebudu psát líp nebo hůř ale jinak. Více pozitivity méně řečí špatně a hlavně 

naslouchání!  

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Tak jako každý sport pro každou zemi. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Olympiáda a MS. 

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Spojovat a některé tábory fanoušků i oddělovat. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 

Já takhle nepřemýšlím největší úspěch a tak. prostě jsem tu abych prožil smysluplný a 

šťastný život plný úsměvu. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Nagano 98.  

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

Jsme od středověku střed Evropy, zažila ta naše matička hodně změn a událostí a stále je tu. 

Máme legendy, významné osobnosti a ví se o nás. Jsem hrdý na to, že jsem Čech. 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

Postup do extraliga s KV. 

 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Už hodně dlouho(smích). 

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

Čtu si biografie a rád si čtu knížky, které mě můžou někam posunout. 

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Ano. 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 

-vzdělání: ŠKOLA 

-práce: RADOST 

-sen: CÍL 

-Češi: BOREČCI 
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-úspěch: ÚSMĚV 

- neúspěch: PLÁČ 

-hokej: RADOST 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

“Vše má svůj jistý důvod, dokonce i to, co teď děláme” 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje: 5 

-úspěch: 5 

-hraní v NHL: 5 

-rodina: 5 

-zaměstnání: 4 

-zdraví: 5 

-peníze: 4 

-zábava: 5 

 

Příloha č.8 Aleš Kotalík 

Místo: České Budějovice, vnitřní prostory zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 80 minut 

Další poznatky: velmi příjemné vystupování, projevil přání po vyobrazení sportovců mimo 

zažité stereotypy a jisté stigma – viz jeho výpovědi. 

1) osobnostní profil  

- jméno: Aleš Kotalík 

- nejvyšší dosažené vzdělání: maturita 

- povolání otce: zubař 

- povolání matky: učitelka 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: vysokoškolské 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: vysokoškolské 

- rodinný stav: ženatý 

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej? 

4-5 let. 
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- kolik Vám bylo let? 

4-5 let. 

-v jakém klubu?  

 Vajgar Jindřichův Hradec. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku? 

Otec byl trenérem u starší kategorie a už tehdy mě bral s sebou na tréninky, kde se mi po 

konci tréninku věnoval, dnes toto není běžné, ale tenkrát to šlo, tak jsem měl takové tréninky 

navíc. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl? 

Rodiče. Starší bratr hokej také hrál, u nás v rodině byl sportem číslo jedna a tak bylo logicky 

dané, že hokej začnu hrát také. 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny? 

Neřekl bych, že pocházím úplně ze sportovní rodiny, ale ke sportu jsme měli vztah a 

k hokeji, jak jsem říkal, především. 

-věnoval jste i dalším sportům? 

Hokej byl u nás ve městě sportem číslo jedna, ale byla jiná doba, kdy jsme ve volném čase 

dělali všechny možné sporty. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Hokej byl v Jindřichově Hradci sport číslo jedna. Můj ročník byl velice kvalitní, v žákovské 

kategorii jsme měli jeden z nejlepších týmů v republice.  

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 

Zlom nastal vzhledem k zájmu Motoru, protože jsem v žákovských kategoriích patřil k 

nejlepším hráčům v kraji, takže přesunem do mladšího dorostu v Českých Budějovicích, ten 

přesun byl paradoxně takový zvláštní v tom, že oba týmy hráli stejnou soutěž a náš ročník 

v Hradci byl velice kvalitní, ale svého rozhodnutí jsem nikdy nemusel litovat. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

Samozřejmě jenom v tom nejlepším. Rodiče mi hrozně moc pomohli. Táta byl sportovec a 

činovníkem v hokeji a provázel mě po celou mou cestu na vrchol a maminka s námi vstávala 

a zajišťovala potřebné zázemí, takhle jsme to v rodině měli a jsem jim za to moc vděčný. 

-kdo Vás více vedl ke sportu? 

Oba dva rodiče mě vedli jak ke sportu tak ke studiu, ale co se týče hokeje, tak měl větší slovo 

spíše otec. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Vozil mě táta. Hradec není velké město, takže jsme s kluky chodili různě ze školy na tréninky 

a opačně pěšky a nebyla potřeba auta. 
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-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

Pochopitelně. Řešili si výkony, zápasy a i velká utkání národního týmu. Hokej řešil 

především táta, máma se do toho moc nezapojovala a spíš se nás snažila udržet v klidu, aby 

se konverzace nezvrhla. 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 

oba dva, každý jiným způsobem, ale zároveň kladli důraz na vzdělání, abych neměl pouze 

hokej, ale abych se věnoval i škole. 

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

O hokejových povinnostech. Ty byly dané a pak samozřejmě mě otec podporoval, abych šel 

do Motoru, že jsou tam větší vyhlídky, ale v té době to byl kontroverzní krok, protože jsem 

přecházel do konkurenčního týmu, byť jsme hráli stejné soutěže. Nyní to vidím jako správné 

rozhodnutí. O mém studiu nerozhodli ani tak rodiče, ale spíš mé studijní výsledky, kdy jsem 

prospíval s téměř samými jedničkami a i gymnázium jsem zvládal, i když se nejednalo o 

snadné studium. 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnoval? 

V žákovských kategoriích a na základní škole to není tak složité, studium není tak náročné 

a jak jsem říkal, tak jsem prospíval výborně. Problém nastal až při přesunu na střední školu, 

kdy jsem bydlel na internátu, kde soustředění na studijní povinnosti nebylo takové, jako 

kdybych byl doma, ale naštěstí jsem to měl dobře nastavené v hlavě, že jsem nechtěl na školu 

kašlat, tak jsem se vždy dokázal potřebné věci naučit a velmi dobře jsem prospíval. 

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 

Až časem jsem měl nějaké oblíbené hokejisty. Vzorem pro mě byl někdo, kdo něco dokázal 

v daném sportu, když jsem byl starší, tak mě spíš zajímala mentalita takových lidí. Později, 

když jsem již začal sledovat NHL, tak jsem si oblíbil Marka Messiera, legendárního kapitána 

New Yorku Rangers, kdy si barvitě vzpomínám, jak jsme s kamarády sledovali finále 

Stanley Cupu, kde mě Mark Messier uhranul svým leadershipem, kdy do novin řekl, že 

garantuje vítězství, bylo to neuvěřitelné halo a utkání sám rozhodl. Zajímavá hříčka přírody 

a osudu je, že do Rangers jsem byl později vyměněn, s Markem jsem se setkal a mohl jsem 

si s ním o těchto událostech popovídat, což bylo vtipné. 

-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Jasně. hrál jsem hokej a chtěl jsem něčeho dosáhnout. Sledoval jsem národní týmy a když 

jsem byl na střední škole, tak jsme vyhráli Nagano, kdy hráči, kteří tam hráli, mě motivovali 

a později jsem si s nimi i zahrál a spřátel se. Myslím si, že jsem své sportovní sny překonal. 

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Zvolil jsem Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka. Škola měla dobrý zvuk a když jsem tam 

začal chodit, tak jsem tam chtěl chodit. Byl to dobrý výběr. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 
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Rozhodování bylo podle mého subjektivního pocitu. Bylo mi čtrnáct let a nikdo nevěděl, 

jestli budu ve sportu úspěšný, takže se hledala škola, která mě dokáže připravit tím nejlepším 

způsobem na potenciální další studium. 

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium? 

To bylo samozřejmě podle rozvrhu, ale hokej a doba tenkrát.. bylo to úplně jiné, jinak se 

trénovalo a tréninky byly méně časově náročné než dneska, kdy jsme na zimáku trávili 

mnohem méně času, do tréninkového procesu se dostává čím dál tím víc věcí, které za nás 

nebyly. Náročné bylo skloubit studium, které bylo složité, bylo potřeba klidu, ale ne vždy 

bylo možné takové situace dosáhnout. Bylo to náročné, ale nejednalo se o nic, co by se 

nedalo zvládnout. 

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

Neměl, občas jsem chyběl ve škole kvůli tréninkům, ale vždy jsem byl uvolněn. Ve škole mi 

vycházeli vstříc s podmínkou, že si zameškanou látku doplním. 

-mate sourozence? Sportovali též? 

Mám o dva roky staršího bratra, který do konce gymnázia dělal hokej též, ale jeho 

perspektiva byla větší mimo profesionální sport a po studiu žurnalistiky se etabloval v 

showbyznyse, politice a vlastně i ve sportu, kdy byl generálním ředitelem fotbalové Sparty. 

Do dneška spolu řešíme různé sportovní záležitosti a máme skvělý vztah, čehož si velmi 

vážím. 

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Možnosti byly omezené, jako malí jsme dostávali výstroj po starších, ale věci jako brusle a 

hokejky kupovali rodiče. S tátou o tom bylo spoustu debat. Občas se stalo, že mi koupil 

hokejku a pak mi ji přišel na střídačku zlomit. Časem byly podmínky lepším, když jsem se 

dostal do áčka, tak jsem začal dostávat věci všeho druhu a třeba i hokejky na míru, bylo to 

něco neuvěřitelného, ale ještě větší šok mě čekal později v NHL, kde byly možnosti ještě 

úplně jiné a nic nebylo nemožné. Probíhal tam boj firem na výstroj mezi sebou, kdy za 

používání výstroje určité značky plynou jisté výhody od golfových holí až po finanční 

odměny. Byly to příjemný benefity. Já jsme nejvíce řešil hokejky, kdy na konci sezony jsem 

zanechal jednu hokejku v šatně, která mi vyhovuje. Na začátku další sezony mi každá firma, 

tehdy jich bylo 7, dneska už jich tolik není, tak mi každá firma udělala 3 hokejky zdarma, 

abych si je vyzkoušel a vybral si, s jakou budu chtít hrát.  

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice 

Původně bylo mým cílem se dostat do extraligy, dál jsem nekoukal. NHL jsem nikdy v hlavě 

neměl, protože jsem v mládežnických týmech nikdy nebyl tou prvoplánovanou hvězdou. 

Měl jsem sice nějaké výsledky, ale kluci mého ročníku hráli o kategorii výš a i národní týmy 

mě míjely, proto jsem ani neočekával, že bych se mohl někam dostat. Zlom nastal díky 

trenérovi Caldrovi, který mi dal šanci v přípravě áčka, příprava se mi povedla a takhle jsem 

se dostal do profesionálního hokeje. Bylo to po maturitě, začal jsem studovat i vysokou 

školu, ale nemohl jsem dělat obě věci najednou, jak bych chtěl, tak jsem školu přerušil s tím, 

že se můžu přihlásit v budoucnu. Víš, já chtěl studovat, ale vzhledem k okolnostem nebylo 
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možné dávat jak škole tak hokeji úplné maximum s nechtěl jsem šidit obojí naráz, a tak jsem 

se rozhodl, jak jsem se rozhodl. Nakonec to byla dobrá volba, dostal jsem se do mládežnické 

reprezentace, byl jsem draftován do NHL a tím se spustil koloběh událostí. Začal jsem 

trénovat nevídaným způsobem, nabral jsem velké množství svalové hmoty, kterou jsem pak 

později srovnal s koordinací celého těla a tím jsem vystřelil neskutečně výkonnostně nahoru. 

Během roku jsem se z neznámého juniora stal jedním z nejvíce produktivních hráčů v 

extralize a podepsal jsem smlouvu v NHL. 

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 

V roce 1997 maturitní zkouškou, kdy jsem měl 3 dvojky a trojku z matematiky, tu jsem si 

vybral, protože mi vyšlo, že jí budu věnovat nejméně času. 

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

Hned po maturitě, kdy jsem dostal profesionální smlouvu a začal jsem si hokejem vydělávat. 

d)Měl jste volný čas? 

V rámci mojeho pobytu v Budějovicích ho moc nebylo. Škola a tréninky zabíraly mnoho 

času, takže moc času nezbývalo. 

-jak jste svůj volný čas trávil? 

Trávil jsem ho studiem a různými hrami a sporty s kamarády. Počítače ještě nebyly a když 

přišly, tak to bylo něco neuvěřitelného. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

Udělal jsem to, co mi bylo přiděleno. 

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým 

Věnoval jsem se tenisu po celou dobu v žákovských kategoriích, ale hokej byl pro mě výš 

na mém žebříčku hodnot. Táta chtěl, abych hrál tenis a jak je vidno, věděl proč.  

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost? 

Svoji ženu jsem potkal až po třiceti letech, znali jsme se delší dobu a ty okolnosti nikdy 

úplně nevyzněly, abychom spolu byli, až nakonec se tomu stalo. Dneska máme spolu 

čtyřletého syna. 

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

-vydržela Vám tato známost? 

Ano. 

-byla Vám podporou? 

Do mého života přišla až ke konci mé kariéry, takže toho moc obětovat nemusela. 

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 
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Je ze sportovního prostředí, má maturitu a po mateřské dovolené se věnuje práci na 

sociálních sítích, kdy se tato práce stala zdrojem jejích příjmů. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 

Z Budějovic jsem odešel do NHL do Buffala Sabres, kdy jsem byl později vyměněn do 

Edmontonu, kde to bylo úžasné. Kanadská města žijí hokejem diametrálně odlišně. Lidé tam 

hokeji rozumějí a dokáží spousty věcí odpustit. Poté jsem podepsal v New Yorku, kde to 

nebylo úplně šťastné. Nesedl jsem si s trenérem, posléze jsem se zranil a i přes moji formu 

před zraněním jsem nedostal znovu pořádnou šanci, až jsem byl vyměněn do Calgary, odkud 

jsem byl vyměněn do Buffala, kde jsem však nemohl hrát kvůli platovému stropu, a tak se 

pomyslné kolečko uzavřelo a vrátil jsem se do Českých Budějovic, kde jsem byl placen stále 

z NHL. Pak už jsem neřešil další možnosti. Chtěl jsem zůstat doma. Byla to možná chyba, 

ale takový je život. Stalo se, co se stalo s licencí, klub spadl do první národní ligy, kde jsem 

přišel o motivaci a stal se jedním z funkcionářů klubu. Letos se nám povedl návrat mezi 

elitu. 

-co považujete za svůj největší úspěch? 

To že jsem se dostal do NHL, kde mě mrzí, že vinou okolností jsem nedosáhl na Stanley 

Cup. Za své úspěchy považuji ještě mistrovství světa nebo olympijské hry v Turíně, kde 

jsem zaznamenal svou jedinou mezinárodní medaili.  

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Zpětně si myslím, že jsem měl zůstat v Buffalo, které bylo mým druhým domovem a nebo 

zkusit ještě nějaký čas zůstat v NHL a možná sezonu v první lize, kdy si myslím, že jsem 

měl hrát na top úrovni ještě pár let a do Motoru se vrátit až po pár letech, kdy by se klub 

stabilizoval. 

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

Po maturitě. Bylo mi 18 let. 

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 

Nepotkal, měl jsem trošku obavy z toho, když jsem šel do Ameriky vzít místo domácím a 

mile mě překvapilo, když hráči, se kterými jsem bojoval o místo, mi paradoxně nejvíce 

pomáhali a fandili. Nevím, jestli si to zažil i někdo jiný, ale bylo to neuvěřitelné, ale svědčí 

to o jiné mentalitě lidí. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

První zápas NHL, tažení v play-off. Mezinárodní akce, olympijské hry, když jsme 

stabilizovali Motor. V paměti utkví lidé. Lidé, kteří provází tvou kariéru a na tyhle lidi rád 

vzpomínám. Na lidi, kteří mě naučili jinak vnímat hokej a jak vlastně žít. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Rozhodl jsem se sám. 

-pokud jste hrál v zahraničí, jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 
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Mentalita je ohromně rozdílná. Profesionální sportovec je tady braný jako hlupák, který umí 

jen sportovat a nezná nic jiného. Není braný až na výjimky jinak, jak by měl. V tom mi 

Amerika otevřela oči, kdy nikdo nikomu nic nezáviděl a negativní emoce kvůli příjmu a 

postavení nebyly nikde viditelné. Ta společnost uznává každého, kdo ve svém oboru něco 

dokázal a je jedno jestli se jedná o doktora, právníka, sportovce nebo herce. Každý, kdo 

něčeho dosáhl je vysoce ceněný.  

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Po konci kariéry jsem fungoval v Motoru, ale chtěl jsem si dát časově nějaký prostor k 

odpočinku a nějaké zábavě, na kterou nikdy nebyl čas. Tím myslím například cestování. V 

klubu jsem měl vyhrazenou pozici, kdy jsem se věnoval pouze těmto věcem. Až s příchodem 

trenéra Mariána Jelínka jsem se začal angažovat víc a stal se na chvíli i trenérem. 

-nové zaměstnání? 

Mám nějaké své projekty, které mě živí, ale v klubu funguju v nejvyšších orgánech, ale 

zaměstnaný nejsem, protože by mě to časově vysálo a necítím potřebu se takto angažovat. 

Určitě bych se chtěl do hokejového prostředí vrátit, ale myslím si, že takový čas teprve 

přijde. Nyní se věnuji rozvoji talentovaných jedinců v našem programu Development. 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

Ano i ne, jak jsem říkal. 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

Měl. Najednou jsem byl pánem svého času díky své kariéře a můžu se věnovat věcem, které 

mě zajímají a které mám rád. 

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

Můj příjem není spojen s hokejem. Nemám žádnou smlouvu. Hokej mě rozhodně neživí a 

mé příjmy plynou z jiných aktivit. 

-sledujete stále hokej? 

Samozřejmě hokej stále sleduji a jsem velkým fanouškem. Hokej mám rád a snažím se, 

abych měl přehled. 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Prakticky žádné. Rodina to nechávala na mně. Rodiče už vůbec a žena sama viděla, jak na 

mě doléhala tehdejší hokejová situace a myslím si, že byla sama ráda, když jsem skončil a 

mohl si oddechnout od takových starostí. 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 

 Jak jsem říkal, času najednou bylo víc a mohl jsem se věnovat věcem, na které nebyl čas.  

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

Známostí mám díky hokejové kariéře spoustu a vím, že kdykoliv se mohu na někoho obrátit 

stejně jako kdokoliv na mě. Plánuji se do hokeje vrátit, ale ještě nenadešel ten správný čas. 
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-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

hokej jsem miloval celý život a i když byl můj vztah s hokejem občas na vážkách, tak ve 

finále hokej stále miluji. Jsem dost přemýšlivý člověk, a proto jsem se občas moc zaobíral 

určitými okolnostmi a chvílemi ani nechtěl hrát a trénovat, ale ve finále jsem si vždy 

uvědomil, jak mám hokej rád, co mi hokej přinesl a jaký mám díky němu život. 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

na to nedokážu momentálně odpovědět, syn je ještě malý a chci, aby si určitě vybudoval 

vztah ke sportu a je jedno jestli to bude hokej, nebo nějaký jiný sport. Syna budu podporovat 

za každé okolnosti a ve všem! 

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

začal jsem být víc doma a vůbec mi to nevadí, protože za celou kariéru jsem byl pořád někde 

na cestách a doma jsem toho moc nepobyl. Změna to byla velká. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 

Nemusela, jak jsem říkal, tak do mého života pořádně vstoupila až na sklonku mé hokejové 

kariéry a naopak si myslím, že jí to v její nynější kariéře i pomohlo, ale to je spíš otázka pro 

ni. 

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? 

Samozřejmě jsem si našel, ale ti největší přátelé mi zůstali od mládí i přes všechen čas a naše 

rozdílné cesty. Některé velmi silné přátelské vztahy jsem si udělal i v Americe. 

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Nyní už podstatně méně. Hokeje je v mém životě méně, takže podobně je to i s hokejovou 

tématikou. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

samozřejmě všechny důležité artefakty mám doma vystavené a kdykoliv jdu kolem, tak mi 

připomínají mou kariéru a zlepšují mi náladu.  

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

historicky babička, která vystřihovala všemožné články apod. Celkově si ale myslím, že to 

rozhodně nikdo nedělal. Jsem rád, když se o mně nepíše. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? 

Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

V tomhletom smyslu bych nic neměnil. Kariéra mi tyto zkušenosti dala. Mohl jsem poznat 

hokej na tom nejvyšším levelu a život není jen o hokeji stejně tak jako setrvávání na 

hokejovém vrcholu. Všechno souvisí se vším. Profesionální sport není procházka růžovým 
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sadem a za vším stojí velké oběti a spousty tvrdé práce. Kdybych se mohl vrátit, tak bych 

takové možnosti využil i s dílčími změnami. Stojí to za to, ale je to velký test určité 

sebekázně. Dostat se na vrchol je jedna věc, ale udržet se na vrcholu je mnohem těžší. Je to 

vidět i v jiných odvětvích, kdy se i doktor musí neustále vzdělávat, aby nezakrněl. 

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 

Mají to mnohem snazší. Díky minulému režimu nemohly generace skvělých hráčů zažít to, 

co já. Pokud hráči mohli odejít do zahraničí tak za jistých okolností, které jsou dnes ale 

nemyslitelné. Těmto hráčům nebylo umožněno prokázat jejich potenciál. Do zahraničí mohli 

odcházet až v pokročilém věku, kdy měli svá nejlepší léta za sebou a i díky tomu jsem o to 

víc vděčný, že jsem si já mohl toto prožít. 

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Nejen hokej. Sport celkově lidi spojuje a je to vidět i na všech velkých úspěších, kdy každý 

velký úspěch sleduje a slaví celý národ. Sport je životní styl nejen pro sportovce. Sport 

dokáže ovlivnit i lidi, kteří nejsou sportovci. Sport dokáže zasáhnout a ovlivnit ohromné 

množství obyvatel a třeba lidi i přinutit začít sportovat. Zároveň je jedním z poslání sportu 

spojovat lidi a to se mu daří. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Nagano. Bylo to něco neuvěřitelného a jen to dokumentuje mou předchozí odpověď. Lidé 

měli pocit, že i oni vyhráli.  

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Spojuje a je to i jeho posláním. Sport má lidi spojovat. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 

Za svůj životní úspěch považuji, že jsem zdravý a že jsem svůj život prošel bez vážnějšího 

zranění a že jsem stále zůstal stejným člověkem. Vážím si toho, že mě nezměnily peníze, 

úspěchy ani nic jiného. Oproti těmto věcem jsou sportovní úspěchy ničím. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Za úspěch českého hokeje považuji to, že český hokej jako takový byl schopen vychovat 

spoustu vynikajících hráčů , kteří patřili mezi světovou špičku. Teď sice dochází k určitému 

ústupu ze slávy, něco se musí změnit, ale to je otázka k jiné debatě. 

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

To, že jsme se dokázali osamostatnit z režimu před rokem 1989 a přišla svoboda, která se 

dotýká i samotného sportu, ale hlavně osobního života, kdy jsou lidé svobodní a nemusejí se 

bát. 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

To, že jsem předčil veškeré předpoklady. 
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 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Na to nedokážu odpovědět. Od konce 19 století? Rozhodně to bylo ještě před první světovou 

válkou. Nejsem si úplně jistý a nechci říct nějakou blbost.  

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

Samozřejmě čtu a i nyní se snažím číst anglické knížky, abych si osvěžil jazyk. Dneska je v 

módě, že úspěšní činovníci píší životopisy, které jsem také četl i mimo hokejové prostředí, 

kdy je to velmi zajímavé. Rád mám buď nějakou těžkou psychologickou četbu ve smyslu 

knížek, které jsou hlubší s psychologickým podtextem. Rád u četby přemýšlím a jsem rád, 

když si z knížky něco odnesu do života. Rád mám mimo to Dana Browna a jeho mystické 

beletrie, které se bezvadně čtou a odpočinu si u nich.  

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Kdybych jí měl, tak jo, ale nedokážu odpovědět. Dokud se člověk nedostane do takové 

situace, tak si to nedokáže představit. Pořád je to jen nějaký sportovní artefakt, ale v životě 

jsou mnohem důležitější věci než sport a sportovní artefakty. 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 

-vzdělání: škola 

-práce: 100% 

-sen: překročenej 

-Češi 

-úspěch: radost 

- neúspěch: hodit za hlavu 

-hokej: životní cesta 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

Ani ne. Těch věcí je dost. Mám rád jedno motto ze sportovního prostředí, které říká, že talent 

nikdy neporazí tvrdou práci. Talent bez tvrdé práce zůstane pouze talentem. 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje 

-úspěch 

-hraní v NHL 

-rodina: 5 

-zaměstnání 

-zdraví: 5 
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-peníze 

-zábava 

 

Příloha č.9 Stanislav Jasečko 

Místo: telefonní hovor 

Doba trvání rozhovoru: telefonní hovor 

Další poznatky: Po telefonním hovoru se ve vzájemné korespondenci respondent ještě 

vyjádřil, zda nemám další otázky, a tak došlo ještě k doplnění výpovědí o zkušenosti s cizí 

řečí během zahraničních angažmá. 

1) osobnostní profil  

- jméno: Stanislav Jasečko  

- nejvyšší dosažené vzdělání: maturita  

- povolání otce: soukromý podnikatel  

- povolání matky: soukromá podnikatelka  

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: maturita  

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: maturita  

- rodinný stav: ženatý  

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej?  

5-6 let.  

-kolik Vám bylo let?  

5-6 let.  

-v jakém klubu?  

Spišská Nová ves.  

-máte nějakou zajímavou vzpomínku?  

Začínal jsem před panelákem. Tehdy venku ještě vydatně mrzlo, takže jsme hráli venku 

a posléze jsme se s chlapci přihlásili do hokejového klubu.  

b) kdo Vás k hokeji přivedl?  

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny?  

Ze sportovní rodiny. Otec hrál fotbal a hokej. Později byl hokejovým funkcionářem v 

profesionální soutěži . 

-věnoval jste i dalším sportům?  
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-proč u Vás vyhrál hokej?  

Otec v hokeji působil a hokej mě nejvíce bavil. Stále jsem chtěl vyhrávat, je to kolektivní 

sport a to mě nejvíce oslovilo.  

-v kolika letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni?  

Bylo mi 17 let, když jsem začal nakukovat do seniorského á týmu. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče?  

Dětství jsme strávili s chlapci venku, přišli jsme ze školy nebo tréninku a neustále 

jsme pobíhali venku a hráli si. Přirozeně jsme se vedli ke sportu.  

-kdo Vás více vedl ke sportu?  

Oba dva rodiče stejně. Chtěli, abych se sportu věnoval já sám za sebe. Netlačili na mě, 

hokej mě bavil, a tak mě maximálně podporovali.  

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Na domácí zápasy a tréninky jsme chodili s kluky sami pěšky. Vození 

nebylo potřeba.  

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů?  

Často s otcem, kdy jsme se i byli schopni hádat kvůli hokeji jako takovému. 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval?  

Oba dva stejně a takto přistupuji k dětem i já s manželkou.  

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních 

povinnostech? Myslím si, že oba rodiče postupovali nastejno.  

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? Problémy nastaly až v období střední školy.  

-kdo byl Vaším sportovním vzorem?  

Původně Petr Svoboda a také Peter Šťastný, měl jsem doma jeho plakát a ani se mi nesnilo, 

že bych si s ním ve dvaceti letech zahrál v reprezentaci.  

-jaké byly Vaše sportovní sny?  

Když by mi někdo v 17 letech řekl, že budu hrát za reprezentaci, tak bych 

mu nevěřil. 

 -jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Strojařinu, protože nám umožnili chodit na všechny tréninky.  

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? Kvůli hokeji.  

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik 

času hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium?  
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Bývalo to hodně náročné, když jsem se začal prosazovat v seniorském týmu, kde jsou 

tréninky v dopoledních hodinách, tak na školu nezbývalo moc času. Ve volných chvílích 

jsem se snažil trénovat navíc, ale i přes to si myslím, že se mi povedlo školu celkem slušně 

zvládnout a i jsem jí zdárně dokončil.  

-měl jste nějak upravený studijní plán?  

Ano. Měl jsem individuální studijní plán.  

-máte sourozence? Sportovali též? 

Nemám.  

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče?  

Dostávali jsme věci po starších hráčích, takhle to postupovalo. Občas se něco koupilo, 

ale nebylo toho moc.  

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či „jen“ doma.  

Nejprve jsem se chtěl prosadit doma na Slovensku. Později jsem se do zahraničí podíval a 

procestoval jsem téměř celou hokejovou Evropu  

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání?  

Bylo mi cca 18 let a maturitou.  

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů?  

V osmnácti letech po podpisu první smlouvy.  

d)Měl jste volný čas?  

Moc volného času nebylo.  

-jak jste svůj volný čas trávil?  

Většinou sledováním filmů a regenerací či učením se do školy.  

-pomáhal jste s domácími pracemi?  

Málo, ale snažil jsem se pomáhat.  

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Nebylo na to moc času, takže jsem se jiným sportům věnoval převážně z pohledu fanouška.  

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost?  

V Českých Budějovicích, když jsem zde začal hrát.  

-jak a kdy jste nacházel první známosti?  

Většinou díky hokeji.  

-vydržela Vám tato známost?  

Ano vydržela a drží do dnešních časů. 
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-byla Vám podporou?  

Ano, byla a stále je.  

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? Hrála ve volejbalové reprezentaci. Střední integrovaná škola služeb a 

podnikání. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry?  

-co považujete za svůj největší úspěch?  

Úspěchů bylo hodně. Čtyřikrát jsem získal titul mistra republiky. 128 startů v reprezentaci. 

Stříbrná medaile z mistrovství světa. Olympiáda, Světový pohár.  

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry?  

Je pozdě litovat. Člověk se chybami učí a musí se umět z chyb poučit.  

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně?  

V 17-18 letech ve Spišské Nové Vsi.  

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či 

jiných lidí z hokejového prostředí?  

Bylo toho hodně, ale to k tomu patří. Lidé jsou různí a musí se se situací naučit 

smířit a sžít. -na jaké události nejraději vzpomínáte?  

Těžko říct. První zápas v reprezentaci a vlastně všechny úspěchy. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

V jednačtyřiceti letech v Jindřichově Hradci. Hrát mě stále bavilo, ale o konci jsem 

přemýšlel už delší dobu, ale díky nabídkám, které se stále objevovaly jsem ještě u hokeje 

vydržel. Sám jsem se rozhodl skončit kvůli věku, protože jsem to cítil a už jsem pomalu 

ztrácel motivaci. Moc hokejistů nemá takové štěstí, aby mohli hrát i po čtyřicítce, takže si 

toho vážím.  

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma?  

Jsou to rozdílné mentality v každé zemi je to jiné. Ve Finsku a Švédsku to bylo úplně 

odlišné díky lidem, kteří jsou tam velice přátelští a milí. Je to téma na dlouhý rozhovor, 

protože jsem si prošel mnoho zemí. Díky čemuž jsem se i naučil jazyk, k čemuž se váže 

zajímavý příběh, když jsem šel do zámoří. Doma jsme se za komančů učili rusky a 

angličtina nám byla cizí, takže když jsem přišel do zámoří, tak jsem téměř anglicky neuměl, 

ale měl jsem štěstí a v týmu se setkal se dvěma Rusy. Dopadlo to tak, že jsem se naučil 

základy angličtiny, která je v hokejovém prostředí po celém světě stejná a využíval jsem ji 

i u svých dalších angažmá, ale především jsem se díky množství času, které jsem s oněmi 

Rusy strávil naučil perfektně rusky a když jsem pak sám působil v Rusku, tak si téměř až 

mysleli, že jsem z rusky mluvící země. Takhle jsem se naučil v Americe anglicky.  

g) Co jste začal dělat po konci kariéry?  
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Po konci kariéry jsem začal trénovat a věnuji se tomu do dneška, i když jsem měl i 

během kariéry rozběhnuté podnikání, kdy mám na Slovensku penzion.  

-nové zaměstnání?  

Ano trénování a stále fungující podnikání  

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem?  

Ano. 

-měl jste najednou mnohem více volného času?  

Zjistil jsem, že více volného času jsem měl jako hráč, kdy jsem odtrénoval, naobědval se 

a měl jsem volno. Nyní trávím celé dny na zimním stadionu jako trenér a víkendy trávím 

buď zápasy svých svěřenců a nebo sledováním zápasů svých dětí.  

-zůstal Váš příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje?  

Ano zůstal. 

-sledujete stále hokej?  

Ano stále hokej sleduji. Sleduji převážně videa dovednostních trenérů, která beru jako 

vzdělávací videa skrze která se chci sám jako trenér rozvíjet.  

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního 

hokeje? Reakce byly takové, že už mi sami říkali, že je čas skončit.  

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času?  

Najednou bylo času ještě méně, protože jsem jezdil po trenérských seminářích a různých 

trénincích a kempech, abych se trenérsky obohatil.  

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty?  

Málokdy ale vím, že mé jméno má zvuk a lze toho využít.  

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Jsem přesvědčený že ano. Nerozumím nanotechnologiím, nedokážu postavit barák nebo 

televizi, ale hokeji se věnuji od dětství, v jakékoliv pozici ho dělám s láskou, takže ano. 

hokej je mojí celoživotní láskou.  

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky 

vedl k jiné sportovní činnosti?  

Synovi je 17 let, hokej hraje a podporujeme ho, jak jen můžeme. Dceru s manželkou 

vedeme ke sportu též, kdy dcera hraje závodně volejbal.  

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry?  

Ano, jak jsem již říkal, jsem doma ještě méně. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře?  
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Musela toho hodně obětovat, starala se o domácnost a o věci, o které jsem se starat nemohl.  

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh?  

Našel jsem si přátele v obou kruzích.  

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika?  

Ano objevuje velmi často ale stejně často se u nás doma objevuje i volejbal. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Ano doma mám vitrínu plnou svých medailí a ve své pracovně mám pověšeny své dresy.  

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností)  

Ano mojí kariéru mapovala moje rodina, mám doma čtyři velké knihy plné 

všemožných výstřižků z novin a rozhovorů. Je toho skutečně mnoho. Čtení minimálně 

na týden.  

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. 

Změnil byste něco? Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Ano dal bych se na dráhu hokejisty znovu. Své nynější znalosti bych dokázal zúročit, protože 

vím věci, které jsem dřív nevěděl a mám i jiný rozum a pohled na svět, než jsem míval na 

počátku kariéry. Hodně věcí bych změnil, ale čas nejde vrátit. Žijeme tady a teď.  

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách.  

Myslím si, že dnes to mají hokejisté o dost těžší, protože hokej se rozvíjí i v dříve 

nehokejových zemích. Dříve bylo Československo spolu s Rusy, Američany a 

Kanaďany před celým hokejovým světem. Dnes je konkurence těžší a další nevýhodu 

mají v tom , že dnes mají mladí mnohem více možností ve sportu i v dalších 

nesportovních odvětvích, takže pro hokej zbývá jen malé procento zapálených dětí. 

Nevýhodou je i to, že dřív zůstala talentovaná mládež ve své domovině, takže 

konkurence byla větší a taktéž i prostor ke zlepšení a určitá motivace. Dnes musí takoví 

mladí odcházet do jiných hokejových krajin, aby se mohli dále a kvalitněji rozvíjet.  

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý?  

Myslím si, že pro lidi, které zajímá, je důležitý. Některé lidi nezajímá, tak pro ně logicky 

důležitý není. 

 -jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Nagano.  

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje?  

Jednoznačně dokáže lidi spojovat, ale to pouze na úrovni reprezentace.  
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k)co považujete za svůj největší životní úspěch?  

Tituly, reprezentaci. Je toho dost.  

-za největší úspěch českého hokeje?  

Za největší úspěch českého hokeje považuji tzv. zlatý hattrick a za úspěch Slovenska 

zlato na mistrovství světa.  

-za největší úspěch samostatného českého národa?  

Taktéž.  

-za svůj největší hokejový úspěch? 

Bylo jich mnoho. Vyzdvihl bych mistrovské tituly a vše ve spojitosti s 

reprezentací  

l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Přes 100 let. Z hlavy nedokážu přesně povědět.  

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky?  

Knížek mám hodně, hlavně jsem se zajímal o způsoby tréninku, psychologii, stravu a zdraví. 

Četl jsem hodně práce Mariána Jelínka.  

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana?  

Ano. Prodal bych je všechny. Medaile je jen kus něčeho, co člověk nedá do úst. Pro 

zdraví rodiny bych prodal všechno.  

3)volné asociace  

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte 

tyto pojmy) -vzdělání  

důležité  

-práce: každý by měl  

-sen: dobré je ho prožít  

-Češi: závistivci  

-úspěch: přeji každému  

- neúspěch: ani nepříteli  

-hokej: srdcová záležitost  

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem?  

Je toho více. Hlavně: Dělat všechno hlavou a srdcem, dát do toho všechno, nedělat nic na 

půl plynu. Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce)  

-hraní hokeje 5  
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-úspěch: Přijde s tvrdou prací 

-rodina: 5  

-zdraví: 5  

-peníze: 3-4  

-zábava: 3 

-hraní v NHL: 4 

-zaměstnání: 5 

 

Příloha č.10 Martin Podlešák (ponecháno v zaslané podobě) 

Místo: email 

Doba trvání rozhovoru: email 

Další poznatky: Na otázky odpovídal upřímně podle toho, jak na věci pohlížel během 

kariéry. Příkladem budiž postoj ke vzdělání, kterému během kariéry nepřikládal váhu, ale 

později si dodělal vzdělání a z jeho nynějších postojů a názorů, které proklamuje mj. na 

svých sociálních sítích, vyplývá, že svůj postoj ke vzdělání od dob své hráčské kariéry 

změnil. 

1) osobnostní profil  

- jméno: Martin Podlešák 

- nejvyšší dosažené vzdělání: Střední škola cestovního ruchu s maturitou 

- povolání otce: Hokejový trenér 

- povolání matky: Účetní 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: Průmyslová škola 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: Obchodní škola 

- rodinný stav: Ženatý 

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej?  

bylo mi 5 let. 

- kolik Vám bylo let?  

5 let. 

-v jakém klubu? 

HC Mělník. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku?  
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Vzpomínku mám, že jsem utekl z prvního tréninku s brekem. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl? 

 K hokeji mě přivedl nevlastní tatínek, který sám vrcholově hrál. 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny?  

Pocházím ze sportovní rodiny, tatínek sám vrcholově hrál a maminka dělala atletiku do 

mladšího dorostu. 

-věnoval jste i dalším sportům? 

Doplňkově jsem se věnoval běhu, fotbalu, plavání a tenisu. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

Hokej u mě vyhrál, protože mě jednoduše bavil. 

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 

Od svých začátků jsem ho bral vážně a odmalička jsem se chtěl stát vrcholovým hokejistou. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

-kdo Vás více vedl ke sportu? 

Ke sportu mě vedli oba dva rodiče stejně. S tátou, jakou trenérem jsem pak trávil většinu 

času na zápasech, trénincích nebo cestách v autobuse nebo autě.  

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Dokud jsme neměli auto, dojížděli jsme spolu denně do Prahy na tréninky a já současně s 

tím do školy.  

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

ano byl. 

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 

Podpora byla z celé. 

rodiny, včetně babiček a dědečků. 

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

O hokejových povinnostech jsme se bavili vždy hromadně a poslední slovo bylo vždy na 

mně. Studijní hlavně maminka. 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? 

Škola pro mě nikdy nebyla před hokejem, nicméně jsem ji nějak na základní škole přežil. 

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 

Sportovním vzorem pro mě byl tatínek, později vrcholový sportovci. Každou chvíli to byl 

někdo jiný. Snažil jsem se vždy něco okoukal od vzorů. 
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-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Vždy jsem měl postupné cíle. Nejdříve mládežnické reprezentační týmy, "A" tým Sparty, 

MS U18, juniorský draft CHL, NHL draft, MS U20, NHL, národní tým mužů. 

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Střední školu jsem zvolil elektrikář pro silnoproud a slaboproud a to z důvodu, že to byla 

jediná škola, kde mě nechali studovat distančně, kvůli působení v národním týmu U16 a U17 

a ranním tréninkům s "A" týmem Sparty. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 

Střední školu jsem zvolil elektrikář pro silnoproud a slaboproud a to z důvodu, že to byla 

jediná škola, kde mě nechali studovat distančně, kvůli působení v národním týmu U16 a U17 

a ranním tréninku s "A" týmem Sparty. 

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? 

-Kolik času zbývalo na studium? 

Býval. V druháku jsem si studium přerušil na dva roky. Nešlo to kloubil dohromady, kvůli 

tréninkům a cestování. 

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

ano měl. 

-máte sourozence? Sportovali též? 

Mám dvě sestry, které nikdy vrcholově nesportovaly, ale věnovali se různých dostupným 

sportům. Klasické panelákové děti. 

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Výstroj do 15 let kupovali rodiče. Od 15 let do 16 agent a od 16 let jsem výstroj fasoval od 

klubu. 

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice 

Měl jsem postupné cíle a mým největším cílem bylo hrát v NHL. 

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 

Střední školu jsem dodělal ve 30ti letech na soukromé střední škole cestovního ruchu v 

Berouně. Distančním studiem. Kdy středy byly testy nebo zkoušky. 

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

Od 16 let byl hokej mým zdrojem příjmů. 

d)Měl jste volný čas? 

-jak jste svůj volný čas trávil? 
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jako dítě hlavně sportem. Panelákové děti to měly jednodušší než děti dnešní. Taška letěla 

do kouta, vzal se balón, hokejka, tenisová raketa a šlo se do večera ven. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Doplňkově jako malý tenisu, fotbalu a dále jsem chodil plavat nebo běhat 

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost? 

Během krátkodobé návštěvy ČR, kdy jsem měl po operaci ramene. Seznámili jsme se v 

restauraci. 

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

První známosti na škole, později na různých akcích. 

-vydržela Vám tato známost? 

Osudová známost běží od 2005 stále.  

-byla Vám podporou? 

Byla a je mi skvělou oporou. 

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

Vztah ke sportu čistě hobby. Dosáhla středoškolského vzdělání s maturitou na obchodní 

škole a zároveň s tím výuční list v oboru švadlena. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 

-co považujete za svůj největší úspěch? 

V průběhu kariéry jsem bral každý úspěch jako největší. Zpětně po ukončení kariéry to je 

NHL Draft, hokejový titul s týmem HC Sparta Praha. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Lituji jen toho, že se mi nepodařilo se prokousat do NHL, i když jsem byl blízko. 

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

Když mi bylo 16 let 

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 

Negativní vlivy byly ze strany spoluhráčů, jako na kluka s menšího města a že jsem 

výkonnostně byl jinde než oni. To že můj táta byl asistent trenéra tomu taky moc 

nepomáhalo. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

Nejraději vzpomínám na pocit vítězství. Jakékoliv. 
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-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Kariéru jsem ukončil ze zdravotních důvodů 

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 

Mentalita lidí v zahraničí je jiné, než mentalita lidí okolo hokeje v ČR. 

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Po konci kariéry jsem rozjel kariéru trenéra a hokejového agenta. 

-nové zaměstnání? 

agent a trenér 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

ano bylo 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

Volný čas je minimální oproti působení v pozici hráče. 

-zůstal Vás příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

ano zůstal 

-sledujete stále hokej? 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Reakce rodiny byla naprosto v pohodě, pač jsem o té možnosti informoval s předstihem. 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 

času bylo a je paradoxně o poznání méně 

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

Využívám veškeré své kontakty z předešlé hráčské kariéry. 

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Hokej je celoživotní láskou. 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

Své děti bych k hokeji nevedl. Vedl bych a vedu je ke všeobecnému sportování, které si sami 

vyberou. 

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

V domácnosti se toho moc nezměnilo od konce kariéry. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 
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Musela obětovat čas strávený se svými kamarády, protože jsme se párkrát stěhovali 

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? 

Kamarády mám z hokejového prostředí i z osobního prostředí. 

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Hokejová tématika je na denním pořádku. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Věci vystavené nemám. Snesu je z půdy jen když je chtějí vidět děti. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

Mapoval je otec, později dědeček. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? 

-dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Nepospíchal bych tolik na návraty po zranění. 

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

pro Čechy je hokej důležitý jak z kulturního tak i ekonomického 

hlediska. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Nagano 

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Dokáže lidi spojit i rozdělit. Jsou v něm kladné i negativní emoce. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 

za životní úspěch považuji své dvě dcery. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Nagano 

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

NHL Draft, hokejový titul s týmem HC Sparta Praha 
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 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

okolo roku 1939. 

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

S devatenáctkou do Bernu. Jinak jsem četl mnoho hokejových knih. Autobiografie, které mě 

baví i dnes. 

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Ano 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 

-vzdělání: důležité 

-práce: radost 

-sen: splněn 

-Češi: Švejci 

-úspěch: práce 

- neúspěch: motivace 

-hokej: láska 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje: 4 

-úspěch: 5 

-hraní v NHL: 5 

-rodina: 5 

-zaměstnání: 4 

-zdraví: 5 

-peníze: 4 

-zábava: 5 

 

Příloha č.11 Radek Bělohlav 

Místo: České Budějovice, vnitřní prostory zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 100 minut 
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Další poznatky: Velmi upřímný rozhovor, pozitivní vyjadřování, přerušeno telefonním 

hovorem 

1) osobnostní profil  

- jméno: Radek Bělohlav 

- nejvyšší dosažené vzdělání: maturita 

- povolání otce: mistr odborné výchovy  

- povolání matky: zdravotní sestra 

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: střední a později nadstavba 

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: střední a později nadstavba 

- rodinný stav: ženatý 

2) výzkumné otázky  

a) v jakém věku jste začal hrát hokej? 

Bylo mi šest let. 

- kolik Vám bylo let? 

Šest let. 

-v jakém klubu?  

Soběslav. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku? 

Pamatuji si, že jsem přišel na první trénink s kamarádem pozdě a děti nás vyštvaly, protože 

už na nás nezbyla výstroj. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl? 

Rodiče, jak jinak by to také bylo. Vím, že jsme šli na nábor s kamarádem sami. 

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny? 

Z klasicky sportovní rodiny nepocházím. 

-věnoval jste i dalším sportům? 

Jasně že ano. Věnovali jsme se všem sportům a třeba fotbal, házenou a hlavně tenis jsme 

dokázali hrát dobře. Vyrůstali jsme na ulici a celý den trávili venku různými aktivitami a 

chodil jsem domů až k večeru a celý špinavý. 

-proč u Vás vyhrál hokej?  

V brzkém věku jsem žil už jenom pro hokej. Na hokeji jsem byl pořád, když začal hrát i můj 

mladší bratr a já chodil na každý trénink s ním. 

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni? 
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Asi tak budu brát svůj přesun ze Soběslavi do Písku a později do Budějovic, kde mě tenkrát 

nechtěli, tak jsem šel do Písku, kam jsem si stejně jako do Budějovic dával přihlášku na 

střední školu a čekal, jak se to vyvrbí. Šlo mi o hokej a škola byla vedlejší, ale musím uznat, 

že mi problémy nedělala. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče? 

Moc hezky. bydleli jsme s rodiči v hezké bytovce a často jsme trávili i čas u babiček. 

-kdo Vás více vedl ke sportu? 

Těžko říct. Já si myslím, že mě nikdo vést nemusel a vedl jsem se sám, věděl jsem, co chci. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy?  

Starali jsme se o sebe sami, měli jsme to kousek, takže jsme chodili pěšky. Na zápasy 

autobusem a spíš mě vozil táta do Písku, když jsem zaspal a nestíhal školu. 

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů? 

Když už jsme v tom byli spolu s bráchou, tak jasně že jo.  

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval? 

Tak nějak stejně, oni tím později žili stejně jako já. 

-který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a studijních povinnostech? 

Tak já jsem byl doma do čtrnácti let. Základní školu jsem prošel v klidu a pak už jsem si 

rozhodoval sám. Střední v Písku bylo zajímavá, bydlel jsem na zimáku nad rolbou. Byl jsem 

do toho hozený a bylo jen na mě, jak se s tím poperu. Musel jsem se osamostatnit. S rodiči 

jsem se viděl třeba jen jeden den v týdnu. Byl jsem vhozen do vody a bylo na mě, jak se s 

tím vypořádám. 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali? 

Na základní škola to problém nebyl, tam se vše zvládalo bez problémů. 

-kdo byl Vaším sportovním vzorem? 

Mým sportovním vzorem byl Ivan Lendl, tehdy zakázaný tenista. Doma jsme měli s bráchou 

vyvěšené plakáty. No rodiče skřípali zuby. Báli se, aby to náhodou někdo neviděl a nebyl 

problém.  

-jaké byly Vaše sportovní sny? 

Já se vždycky těšil i na lyže nebo kole. O profi sportu jsem nikdy nepřemýšlel ani do konce 

juniorky. Tehdy jsem už přemýšlel, kde mě kdo zaměstná a hledal si práci. Pak ale přišel 

pan Pražák a řekl mi, ať jdu do Motoru, tam se zaregistruju a pak přijdu na trénink. Tenkrát 

jsme byli my hokejisti zaměstnáni různě po různých fabrikách, kam jsme si chodili pro 

výplatu. Tam jsme se postavili do fronty mezi pracující chlapi, kteří dostanou stejně. Tehdy 

nějakých 1400 korun. Pro nás to byly ale super peníze. V áčku jsme měli placenou večeři i 

oběd v tehdy nejlepší restauraci v Budějcích, takže nám všechno zbylo. 
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-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Strojírenskou, zvolil jsem si ji sám, když jsem přestupoval do jiného klubu a volba byla na 

Budějce nebo Písek s tím, kde o mě bude větší zájem. Rozhodl hokej, ten jsem chtěl hrát a 

škola byla lehce na vedlejší koleje bez žádných vizí. 

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či něčemu 

jinému? 

Kvůli hokeji. 

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik času 

hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium? 

Samozřejmě. V písku první dva ročníky střední školy byly parádní, kdy i můj trenér na škole 

učil, ale po přesunu na stejný obor školy do Budějovic. To bylo peklo. Podpora školy k 

hokeji absolutně nebyla, podporoval mě jen jeden učitel, který mě ani neučil. Neměli jsme 

právo na žádný individuální plán. Dělali nám naschvály, dávali mi otázky, co mě bude živit 

víc jestli hokej nebo škola. Dokonce jsem skoro ani nemohl na svůj maturitní ples. Celá 

organizace školy byla šílená, čemuž odpovídal i ředitel, který měl problém s každou mojí 

výjezdní doložkou kvůli hokeji. Ta škola byla peklo, později jsem byl pozván na nějakou 

diskuzi, ale zařekl jsem se, že už tam nikdy nevkročím.  

-měl jste nějak upravený studijní plán? 

Neměl. 

-mate sourozence? Sportovali též? 

Ano mám mladšího bratra, který hrál hokej též a chvíli se jím i živil. Poté když přišel do 

Budějc, tak jsme spolu bydleli na internátu.  

-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče? 

Než jsem se dostal do a teamu, tak všechno mimo hokejek kupovali rodiče. Nějaké ty dotace 

pokryly náklady klubu na hokejky, takže ty jsem od klubu vždy dostával i v Soběslavi. 

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice? 

Ty jo to.. v zahraničí jsme měli akorát takovou představu, že když jsem mohl konečně odejít 

do zahraničí, tak jsem nešel a šel jsem do Vsetína, ale později jsem se přece jenom do 

zahraničí dostal. Paradoxně bych tam ale měl ještě menší peníze, než které mi tenkrát nabízel 

Vsetín. Zvolil jsem onehdy Čechy i kvůli reprezentaci, kdy nám to hráčům trenér Luděk 

Bukač doporučoval. Nelze posoudit zda to byla chyba, ale takhle jsem si mohl vyzkoušet 

angažmá v top českých týmech jako byly Sparta a Vsetín, kde se ale prostředí nedá 

srovnávat. Na Vsetíně to bylo ohromně rodinné prostředí, kde se každý znal. Člověk šel do 

lesa na houby, potkal místního fanouška, který si jako každý tamní obyvatel libuje ve 

slivovici a domů přišel z hub ožralý. Na Spartě nás celou dobu drželi ve stresu, i když jsme 

vedli soutěž o patnáct bodů, tak na nás stejně řvali i kvůli blbostem jako že blbě parkujeme 

a podobně. Mentalita lidí v Praze je odlišná a není legrace se mezi zažité Sparťany dostat, 

někoho to může semlít, ale já osobně jsem si dokázal představit, že bych v Praze zůstal žít. 

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání? 
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Maturitní zkouškou.  

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů? 

Po maturitě jsem se koukal po nějakém zaměstnání, ale přišel pan Pražák, řekl mi, co mi řekl 

a takhle jsem dostal první profesionální smlouvu na nějakých dvanáct let. To byly smlouvy 

starého režimu. Smlouva na dvanáct let na stejný plat. pak jsem byl na vojně a když po 

převratu tehdejší manažer zjistil za kolik tady hraju, tak se pokusil s tou moji smlouvou něco 

udělat a dostal jsem přidáno. Na vojně jsem byl v Písku, kam tehdy chodilo spoustu místních 

kluků, kde byla určitá dohoda mezi Pískem a Motorem, že jsme měli nejlepší možné 

podmínky. Na vojnu celkově vzpomínám hezky, protože to bylo spíš takové dlouhé 

hokejové soustředění. Jen jsme trénovali a jedli, kdy musím uznat, že jídlo jsme měli lepší 

než řadoví vojáci. Měli jsme i neomezený možnosti se volně pohybovat mimo kasárny, 

pokud jsme neudělali nějaký průser. Na vojnu jsem šel dřív, že jsem nejdřív absolvoval 

měsíc dlouhý standardní kurz a pak jsem se připojil k Dukle. Museli jsme sice chodit v 

daných útvarech, ale mohli jsme se pohybovat, jak jsme chtěli. Ostatní vojáci neměli žádné 

vycházkové knížky, kdežto my jsme je nedaly z ruky. 

d)Měl jste volný čas? 

Dokud jsme byli svobodní, tak jsme pokračovali v režimu, co byl na vojně, kdy se nás vrátilo 

spoustu, sice do týmu, co spadl z extraligy, ale sešel se extrémně silný tým, který postup 

vybojoval zpět. Veškerý volný čas jsme trávili tréninkem navíc či jinými sporty. Na takové 

ty zábavy jsme moc nechodili a ani jsme to neuměli. 

-jak jste svůj volný čas trávil? 

Vlastně jak jsem říkal, tak tréninkem. 

-pomáhal jste s domácími pracemi? 

Vlastně od těch čtrnácti let jsem byl sám, takže jsem spíš já potřeboval nějakého pomocníka, 

aby pomáhal mně. 

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Ano tak už odmalinka jsme dělali všemožné sporty. Později hlavně tenis a fotbal. Měli jsme 

hokejový tým, kdy jsme objížděli vesnice a hráli zápasy. 

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost? 

Těsně před mistrovstvím světa ve Vídni, pak jsem odjel a ona za mnou přijel. Znali jsme se 

opravdu krátce. 

-jak a kdy jste nacházel první známosti? 

V té době to nebylo tak, že by holky chodily na hokej chodily. My jsme byli takový blbí, že 

jsme si vystačili bez těch holek. Byli jsme hodně ostýchaví a potřebovali jsme určité 

množství alkoholu. kromě své ženy jsem nikdy žádnou pořádnou známost neměl, takže asi 

tak.  

-vydržela Vám tato známost? 

Ano. 
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-byla Vám podporou? 

Manželka je mladší, já jsem jí bafnul a po roce, kdy chodila do školy, jsem jí odtáhl s sebou 

do Vsetín. To pro ní bylo hodně kruté. Musela být oporou a já doufám, že jsem byl oporou i 

já pro ní. 

-mela i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání? 

Pracovala v jedné rakouské finanční firmě, později dostudovala vysokou školu a určitý vztah 

ke sportu měla samozřejmě též. v dnešní době řídí chráněnou firmu, kde se stará o deset lidí. 

f)Průběh a konec Vaší kariéry? 

Tak ty moje štace byly v Čechách, na rok jsem si odskočil do Ruska. Řekněme taky zajímavý 

příběh, kdy byl problém, aby nám pustili dceru přes hranice. V ruských pasech měli rodiče 

své děti, u nás nic takového nebylo, tak nám nevěřili, že si tam vezeme vlastní dceru. Byla 

to zajímavá zkušenost, ale zůstat jsem tam nechtěl, nejenom že člověk byl za měsíc 3x doma, 

ale denně trávil tréninkem až deset hodin. Určitým kolečkem přes Spartu, Vsetín a Rusko 

jsem se vrátil domů do Budějovic, kde jsem byl ale zraněný a šel jsem se rozehrát na Kladno, 

kde jsem nakonec zůstal 6 let a poslední rok jsem strávil jako hrající trenér v Písku, kdy jsem 

dostal doporučení z fakulty tělesné výchovy, abych kariéru ukončil a věnoval se jen 

trénování, abych dokončil studium nejvyšší trenérské licence.  

-co považujete za svůj největší úspěch? 

Řekl bych, že bylo fajn si zahrát ve všech těch klubech a udržet si po celou kariéru určitou 

výkonnost. Konec kariéry na Kladně, kdy jsme s parťáky z Kladna ve čtyřiceti drželi celé 

Kladno. Že v rámci možností jsem mimo nějaká zranění nebyl ani v pokročilém věku jen 

nějaký nosič vody, že jsem byl součástí vítězných týmů. Že jsem se dostal z průměrného 

týmu do repre, že jsem měl štěstí, že o mě zavadil tehdejší trenér Luděk Bukač, který byl 

neuvěřitelný a celý šampionát ve Vídni byl něco úžasného. Luděk se tenkrát vrátil rok před 

Vídní k reprezentaci, kde jsme ve Stockholmu skončili na 4.místě, ale on si nás testoval celý 

rok vzhledem k Vídni. Držel nás pohromadě a dával si dohromady jádro týmu, k Vídni 

směřoval a to 4.místo jsme mu vrátili další rok i s úroky, kdy jsme na turnaji ztratili jediný 

bod a to s Norskem. Bylo fajn, že jsme si užili poslední soustředění v Budějcích, kde 

proběhla i poslední selekce kádru, kdy to pár hráčů neuneslo. Byl úžasný v tom, jak držel 

basu s hráči. Svaz odmítal platit prémie a Luděk to sám za nás všechny vyjednal. Ty prémie 

platí do dneška. V jedné věci je a byl vždycky úžasný, kdy jsme se potkali 2 týdny před jeho 

smrtí, tak ten člověk si kohokoliv pamatoval, všechno o něm věděl, všechny své hráče si 

mapoval a věděl o nich vlastně víc, než já vím o sobě. Ten měl prostě takový přehled ve 

všech možných ohledech. On s námi odjel tenkrát na mistrovství úplně neznámý člověk 

Slavomír Lener, který byl vynikající teoretik a v tomhle ohledu ho Luděk využil. K ničemu 

jinému ho nepustil, mohl se jen starat o video. Hráče i celý realizační tým si hýčkal, byl 

tvrdý, ale spravedlivý. Ten turnaj klapal neuvěřitelně. Sranda byla, když přišel po finále do 

šatny Václav Klaus, který nepochopil, že vítězný zpěv písničky nebyl na něj, jak si myslel, 

ale byl na našeho maséra. Pak také dostal sodu, když jsme ho zlili šampaňským. Tehdy 

začalo zneužívání sportovců politiky, kdy jsme museli vystoupit na nějaké předvolební 

kampani, kdy bylo plné budějcké náměstí. My jsme byli apolitičtí, tak jsme nechtěli 

promluvit a utekli jsme někam do kasina, kde jsme se zamkli, ale lidé stále běželi za námi 
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až skoro kasino zbořili. Na druhou stranu po mistrovství jsme se sebrali a odjeli domů, jak 

jsme byli unaveni, kdy jsme utekli i z oficiální recepce na Vídeňské radnici, kde byli všichni 

v oblecích a my ve sportovních soupravách. Byli jsme jako vandráci, no nedalo se nic dělat, 

bylo to divný, ale stejně nám všichni tleskali. Po pár minutách jsme sedli do auta a odjeli 

domů. Žádný Staromák nebyl, ale lidé byli úžasní i tak. Na hranicích včetně celní kontroly 

na nás všichni čekali a slavili s námi. Tenkrát nás práskli Plzeňáci, aby se dostali brzy domů, 

že za nimi jednou další a my jsme si to vše užili s plnou pompou, kdy cesta z hranic trvalo 

celou noc, kdy poslední zastávka v Lišově probíhala tak, že lidé zabarikádovali silnici a 

čekali na hokejisty, aby je pozvali do kulturáku a tam to bylo hodně zajímavý. Po Vídni 

vlastně Luděk rezignoval, kdy podlehl tlaku ze všech stran a byl nucen vzít tým hvězd, kdy 

sám rezignoval, omluvil se a i nám se omluvil. Luděk byl úžasný. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry? 

Možná toho zahraničí a spíš toho, co bylo spíš takové přání, že jsem se nikdy nepodíval do 

NHL, nebyl jsem draftovaný a v pozdějším věku jsem odmítnul riskovat, abych šel hrát do 

nižší zámořské soutěže a pokusil se probojovat výš. 

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně? 

Po maturitě.  

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či jiných 

lidí z hokejového prostředí? 

Jasně možná ta škola kvůli době, nebo pak to zneužívání politiků, ale se vším se člověk 

dokáže sžít a s věkem se člověk zvládne popasovat. Různě potkáš lidi, se kterými si 

nesedneš, ale život je takový.. někdy horší a někdy lepší. Ve sportu to dělá hráče hráčem, 

když dokáže hrát na ledě i s někým, s kým se nemá rád. Ve Vsetíně to fungovalo tak, že 

neprošla posila do týmu, aniž by s tím souhlasili hráči. Nejprve majitel zmapoval trh, chtěl 

hráče, ale hráč mohl přijít až když byl schválen kabinou. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte? 

Na úspěchy, na ty se vždycky vzpomíná lépe, ale vzpomínám i na maličkosti, kdy celá 

sezona byla povedená, nebo třeba úžasné sezony na Kladně, kdy jsme si to, jak jsme byli 

starší možná užívali i víc, než když jsme byli mladí a blbí a to, jak jsme k sobě dokázali 

přitáhnout mladší hráče, které jsme k sobě přitáhli během nějakých tréninků navíc. Chodil 

jsem běhat sám a po čase se mnou klusalo patnáct kluků. Kluci kteří byli i generaci nebo dvě 

mladší, kteří nejdřív nevěděli jestli mi mají vykat nebo tykat a postupem času se ke mně 

přidávali. Na to také rád vzpomínám. 

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl?  

Už jsem o tom uvažoval a samotný impuls skončit přišel s radou. Spíš nařízením z fakulty. 

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma? 

Bylo to naprosto odlišné. Hokej, prostředí, tréninky všechno. Hokej je tam tom a lidé jsou 

pro Rusy téměř nadlidi a jsou i tak braný. Podle toho jsou i tak finančně ohodnoceni, to 

financování sportu je tam jiné. Vlastně se vrátilo to samé, co jsem zažil tady, kdy jsme si 
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chodili pro výplatu do fabriky, která platila všechno co se týkalo hokeje a my tam stáli s 

igelitkou v řadě a čekali, až na nás přijde řada. Celé město bylo vybudované jako zázemí pro 

továrnu a také tak vypadalo, všude pravoúhlé silnice, kde neplatí pravidla. Kdo má silnější 

auto jede, všude policisté, když vyjedete z města hned vás zastaví a zkoumají kam a proč 

jedete a stejně tak, když se vracíte zpět. I hokej byl jiný, celý den jsme strávili sportem, kdy 

jsem vydržel, co jsem si myslel, že vydržet nemůžu. V klubu bylo 40 hráčů a na šanci tam 

čekalo dalších 30, ve svém věku, kdy mi bylo 32 jsem byl pro Rusy důchodcem. Všichni 

byli výborní hokejisté, ale ten těžký drill je ničil, na tréninku jsme si říkal, proč mě sem 

berou, když tu mají takové hokejisty, ale s tlakem se nedokáží srovnat a v zápase to převést 

nedokáží. Navíc kvůli tomu, jak si tam ujíždějí na alkoholu nemohl by být den volna, protože 

by toho hráči zneužili. Byla to vojna, ale na druhou stranu jsme Slovani a i jsme si rozuměli. 

S Rusy jsme si lépe rozuměli než s těmi Američany a Kanaďany, co přišli a byli mistři světa.. 

cenili si nás i za to, že jsme se snažili mluvit. Ze školy jsem uměl, ale zjistil jsem, že nic 

takového tady neplatí, takže až časem i díky nějakému alkoholu při stmelovačkách jsem se 

rozmluvil a mluvil jsem. Pak jsem se rozmluvil až tak, že jsem dokázal mluvit před celým 

sálem v ruštině, čehož si cenili a za což nás měli rádi. 

g) Co jste začal dělat po konci kariéry? 

Začal jsem s trénováním. 

-nové zaměstnání? 

Rovnou jsem byl trenérem a skočil do toho rovnýma nohama, kdy jsem byl osloven 

Mountfieldem a s Petrem Sailerem a Pepou Zajícem jsme si začali připravovat tým na novou 

sezonu. 

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem? 

Ano bylo. 

-měl jste najednou mnohem více volného času? 

Být profesionálním sportovcem je luxus, od té chvíle, kdy jsem začal trénovat jsem zjistil, 

že času je najednou mnohem méně. Najednou jsem neměl na starosti jen sebe, ale další lidi 

a vlastně jsem byl i méně doma. 

-zůstal Váš příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo jinou 

formou setrvání u hokeje? 

Ano zůstal. 

-sledujete stále hokej? 

Ano. 

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje? 

Rodina byla připravená, očekávali to a ten náš poslední přesun byl takový, že jsme se se 

ženou vrátili konečně domů, ale pro děti to domov nebyl. Hluboká pro ně byla letním sídlem 

a ne domovem. Hokej nás živil, ale do hokeje jsme spadli okamžitě zpátky. 

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 
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Ono toho času bylo vlastně podstatně méně. 

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty? 

Ano hodí se to. 

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Ano. Taky co na to říct jinýho. 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky vedl k 

jiné sportovní činnosti?  

Matěj to zkouší, žije tím. Dcera ta naštěstí ne, ta se sportem má život spojený též. S tenisem 

a atletikou prožívá celý život, kdy jí atletika pomohla se dostat na univerzitu v Americe, kdy 

díky tomu získala stipendium, jinak by to nebylo finančně zvládnutelné, takže i takto pomáhá 

sport. 

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry? 

Že nejsem doma, to je ta změna. 

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře? 

Ano, ona i svou kariéru pracovní a všechno, všude byla se mnou, takže jo. Musela tomu 

obětovat všechno. 

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší přátelé 

mimo hokejový kruh? 

Jako jasně že potkáš přátele i mimo hokej. Nebyli všichni spjati jen s hokejem, ale většina 

asi ano. 

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika? 

Pochopitelně. Nemluvě o tom, že mám syna u sebe. To je pořád. 

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty? 

Naposled doma na Hluboký jsme našli doma v garáži věci, o kterých jsem dlouho nevěděl. 

Skoro deset let jsme nemohli najít zlatý medaile, třeba i tu z Vídně, tak jsme je vyndali a dali 

do jedné místnosti, kam jinam vůbec nechodíme. Dresy jsme nevyndali, ty jsou rozházené 

všude možně a spoustu jsem ji rozdal. Na tohle moc nejsem. 

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností) 

Nikdo nic takového nedělal. Naopak. Teď mi sběratelé píšou o nějaké fotky a podobně, ale 

já nic takového doma nemám. Jedině, že bych poprosil nějaký novináře, aby to dali 

dohromady. 

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? 

Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  
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Asi jo. Ale rád bych si zkusil něco jiného. Ten nadhled v hokeji ztratíš a musíš si všechno 

hledat zpětně. Žil jsem hokejem, jiného koníčka jsem neměl, technický typ nejsem, takže 

spíš takhle. Zkusil bych vybrat jinou střední školu, šel na gympl, protože mi učení nedělalo 

problém a zkusil bych si třeba nějakou profesní dráhu přes školu. Skrze svou střední školu 

by to bylo o ničem, ale jo, kdybych se mohl vrátit zpět, tak bych si zkusil udělat gympl, 

vystudovat vysokou školu a vydat se touto dráhou.  

i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte si, 

že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách 

Svým způsobem to může být podobný. Dobrý hokejista si mohl vydělat i za komunistů, ale 

odrazem ve společnosti jsi pořád jenom sportovec a je stále velký otazník, co tě čeká po 

kariéře, taky to spoustu lidí semlelo, když skončili s hokejem. Dřív to asi bylo jiné i skrze to 

zaměstnání v nějaké fabrice. Dnes máš větší peníze, v dnešní době se musíš snažit hrát, co 

nejdéle, protože nemáš často jinou možnost. Dřív byl hráč ve třiceti pro nás mladé důchodce 

a dnes hrají hráči ve čtyřiceti letech a nikdo se tomu nediví. 

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý? 

Asi je a vždycky to bylo vidět při úspěších i neúspěších. Jsme hokejový národ, je to vidět i 

při volbách, kdy politici využívají sportovce. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Ty jo. Nevím. Česká společnost ve spojitosti s hokejem. No, tak mě takhle ovlivňují 

negativním způsobem padesátá léta. Tak třeba tohle. 

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje? 

Já si myslím, že každá takováhle volnočasová aktivita a sport lidi spojují a utužují 

dohromady. Ano. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch? 

Svým způsobem dlouhověkost a pár těch medailí. 

-za největší úspěch českého hokeje? 

Mistrovství světa a vlastně to Nagano, před tím se to nikdy nepovedlo, myslím, že v Sarajevu 

byli kluci nejblíž. Takže jedině Nagano, které se prodává pořád. 

-za největší úspěch samostatného českého národa? 

Ty jo. To je těžký. Tak jako rozdělení Československa ne, nevím, to nebylo úplně šťastný. 

Z historie no nevím, nedokážu odpovědět. Na tuhle otázku se v dnešní době nedá dobře 

odpovědět. 

-za svůj největší hokejový úspěch? 

Že jsem se nemusel za sebe stydět. 

 l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Začátek 20.století? 
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m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky? 

Četl, ale takové ty sportovní biografie moc nemusím. Spíš jsem si rád přečetl knížky ve 

spojitosti se studium od Luďka, Periče nebo Pavliše s Dovalilem, to mi pomáhalo v práci, 

takže jo. 

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili z 

Nagana? 

Asi ne, i když je to jen kus kovu. Druhá věc. Nagano je pro mě smutný příběh, kdy jsem byl 

první necestující náhradník, takže ne. 

3)volné asociace 

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte tyto pojmy) 

-vzdělání: studium 

-práce: mít práci 

-sen: jsou fajn 

-Češi: národ 

-úspěch: sen 

- neúspěch: normální 

-hokej: život 

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem? 

Ne, nemám, reaguji na to, co přijde. 

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce) 

-hraní hokeje: před 20 lety bych řekl 5, teď 2-3 

-úspěch: 3 

-hraní v NHL: 2-3 

-rodina: 5 

-zaměstnání: 5 

-zdraví: 5 

-peníze 

-zábava: 3 

 

Příloha č.12 Jaroslav Brabec 

Místo: České Budějovice, kavárna poblíž zimního stadionu 

Doba trvání rozhovoru: 80 minut 
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Další poznatky: Druhý den po konání rozhovoru mi respondent volal, že si uvědomil, že 

zapomněl zmínit určité okolnosti. Po dopsání okolností a odeslání rozhovoru mi respondent 

volal znovu z důvodu, že si uvědomil, že opomenul ještě několik věcí, o kterých by si přál, 

aby zazněly. Velmi pozitivní a upřímný. 

1) osobnostní profil  

- jméno: Jaroslav Brabec  

- nejvyšší dosažené vzdělání: maturita  

- povolání otce: řidič  

- povolání matky: dělnice  

- nejvyšší dosažené vzdělání otce: vyučen  

- nejvyšší dosažené vzdělání matky: vyučena  

- rodinný stav: ženatý  

2) výzkumné otázky 

a) v jakém věku jste začal hrát hokej?  

- kolik Vám bylo let?  

Určitě jsem začal hrát někdy na vesnici na rybníku v tak 6-7 letech a později jsem se 

přihlásil do náboru. 

-v jakém klubu? 

Tady v Motoru. 

-máte nějakou zajímavou vzpomínku?  

Jo tenkrát nás na náboru bylo snad sto a lepili nám takový nuly na helmy. Komu jí nalepili, 

tak toho vybrali. To už dneska není, dneska vezmou každého, protože ten zájem o hokej a 

sport není takový. 

b) kdo Vás k hokeji přivedl?  

Tak my jsme bydleli na vesnici u Trhových Svinů. Tam to byla tradice, že se v zimě hrál 

hokej na rybníku. Pak jsem se dozvěděl, že je výběr do Motoru a přihlásil sem tam. Ale 

jinak jsme chodili s klukama na veřejné bruslení a tak různě. No a na ten výběr jsem se 

přihlásil vlastně sám.  

-pocházíte ze sportovní či nesportovní rodiny?  

Rodiče nebyli sportovci. 

-věnoval jste i dalším sportům?  

Moje situace byla taková, že mě zajímal jenom hokej. To byl jen škola a hokej a to až 

do vojny, ale to nechci předbíhat, k tomu se určitě ještě dostaneme.   

-proč u Vás vyhrál hokej?  
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Vyhrál kvůli tomu, že mě nejvíc bavil.  

-v kolik letech jste začal hrát hokej na vážnější úrovni?  

To asi když jsem se dostal do juniorských reprezentací. Tak to asi tam. Ale my jsme 

tady byly taková vyhlášená skupinka dobrých hráčů, co jsme byli v reprezentaci a 

vědělo se o nás, že máme talent. 

c)Jak vzpomínáte na svoje dětství a své rodiče?  

Jak táta pořád jezdil, tak se mnou na tréninky jezdila mamka. Jezdili jsme spolu na kole. 

Bágl vezl na rameni. Kabina totiž nebyla. První šatnu jsme měli pak pod hodinama nahoře 

u časomíry a tam byla taková kabina. Spíš bych řekl, že to byl takovej kamrlík.  

-kdo Vás více vedl ke sportu?  

Tak táta hodně jezdil, takže spíš máma z důvodu, že mě na zimák vodila, 

ale ve výsledku se chodili koukat oba. 

-kdo Vás vozil na tréninky/zápasy? 

Jak jsem říkal, tak jsem jezdil na kole a nebo jsem chodil pěšky.  

-byl hokej častým tématem rodinných rozhovorů?  

Jo hokejem to doma žila a sportem celkově. Táta mi doma udělal i bránu a když jsem 

přišel ze školy, tak jsme stříleli na branku a pak chodil i strejda a hráli jsme fotbal. Taky 

s kamarádama jsme hodně chodili hrát bandy s tenisákem.  

-který člen rodiny Vás více v hokeji podporoval?  

To jsem si rozhodoval já sám. Já vždycky věděl, kdy mám trénink a staral jsem se o 

tyhle věci sám. -který člen rodiny doma nejvíce rozhodoval o Vašich hokejových a 

studijních povinnostech?  

Já sám. 

-jak jste sladil školu s hokejem při hokejových začátcích a kolik času jste oběma činnostem 

věnovali?  

Tréninky byly buď brzy ráno a nebo až k večeru. Nebyl problém škola - hokej. Pak až třeba 

v žákách, když se jelo na delší turnaj, ale to bylo párkrát za rok a pak na Grünwaldovce to 

tehdy celkově fungovalo perfektně. Byli jsme v jednom ročníku podle dřívějších zvyků 

podle školních tříd, takže nebyly problémy. U mých dětí už to takhle nefunguje a je v tom 

zmatek. Na střední byly tréninky večer od půl sedmý nebo od čtvrt na devět a škola byla 

taky maximálně cirka do půl čtvrtý. Tam problém absolutně nebyl. To maximálně, když se 

jezdilo v pátek na zápasy a bylo nutné, aby nás ve škole uvolnili. Neexistovalo, že by se 

někdo ulejval ze školy a nebyly potřeba ani individuály. To až potom ve čtvrťáku, co jsem 

šel ke chlapům. Pak se to lehce změnilo a individuál jsem měl, ale všechno to bylo o 

domluvě.  

-kdo byl Vaším sportovním vzorem?  

My jsme se dívali na NHL. Pro nás byl vzor třeba Gretzky nebo Messier. No a tady jsme se 
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chodili koukat na Jardu Pouzara, Frantu Čecha a další. To byly naše vzory. S tím NHL to 

bylo složité, až když jsem byl v repre, tak jsme se na těch akcích koukali na NHL a hlavně 

pak na Rusáky a jejich slavnou lajnu, ty jsme znali, naši s nimi hráli pořád a to byli páni 

hokejisti. 

-jaké byly Vaše sportovní sny?  

Ohledně těch snů. My ten hokej milovali a chtěli ho hrát pořád. Vůbec tam nebyla vidina 

peněz a ani jsme je neřešili. Chtěli jsme hrát hokej. Od těch nároďáků, když jsme se podívali 

do Kanady, tak pak to bylo NHL a nároďák. To nebudu lhát. Teď to krásně napsal Petr 

Klíma, že neřešil peníze, ale prostě chtěl hrát hokej. Tak jsme to měli i my. No a taky 

postupem času byl další sen se dostat na vojnu, kdo byl tenkrát jako sportovec na vojně, tak 

měl neskutečný výhody a pro sport skvělé podmínky. Něco to znamenalo. Já se dostal do 

Dukly Trenčín. Byli jsme normálně vojáci, ale podmínky byly jiné. Byli jsme jenom na 

přijímači a ty vojenský hadry jsme na sobě neměli snad ani jednou. Pořád jsme nosili jen 

tepláky a džíny. Měl jsem tenkrát pro sebe garsonku, protože můj spolubydlící byl přímo z 

Trenčína, a tak bydlel doma. Tréninky byly ráno a pak odpoledne už byly volnější. Vyhráli 

jsme ligu, to byl neskutečný zážitek. Trénink - oběd - spánek - vrcholová strava, tak vypadal 

můj denní režim na vojně. Tenkrát to bylo špičkový, ale to jídlo bylo kdysi nejen pro 

sportovce špičkový i v Budějcích. Měli jsme jako hokejisti obědy tady na náměstí u Zvonu 

a v šest ještě večeři, když jsi na ní nešel, tak jsi to nahlásil a dali Ti tam alespoň šišku 

salámu. S tím jsme pak často doma krmili slepice. 

-jakou střední školu jste zvolil po ukončení základního vzdělání a proč?  

Rozhodnul jsem se sám, tam bylo pro mě otázkou jestli stavárna nebo strojárna. No a já 

jsem šel na tu strojárnu. Na učňák jsem nechtěl, to jsem cítil, že bych chtěl a snad bych i 

měl na lepší školu, protože na základce jsem měl maximálně pár dvojek. Chtěl jsem si 

udělat alespoň maturitu, která je ale dneska málo. Dneska potřebuješ aspoň bakaláře, ale 

tehdy byla maturita nejen pro hokejistu super a díky ní jsem měl po kariéře více možností 

a lepší podmínky. Školu jsem si tedy vybral sám kvůli vzdělání, abych měl maturitu.  

-jak jste onu střední školu zvolil? Postupoval jste v rozhodování kvůli hokeji či 

něčemu jinému? Jak jsem vlastně říkal.  

-býval hokej časově náročnější ve věkovém období středoškolského vzdělání? Kolik 

času hokej zabíral? Kolik času zbývalo na studium?  

No jak jsem říkal. Samozřejmě to bylo náročnější, ale nešlo o nic, co by se s trochou 

snahy nedalo zvládnout, jak se dneska snaží spousta lidí v hokejovém prostředí ukazovat. 

Žádný problém není a pokud se člověk chová slušně, tak ani být nemůže.  

-měl jste nějak upravený studijní plán?  

Až ve čtvrťáku. To jsem začal trénovat s áčkem. To byly tréninky dopoledne, ale učitelé 

byli výborní, takže nebyl problém. Musíš se učit, snažit a chovat se slušně, když toto splníš, 

tak zvládneš všechny takové povinnosti. 

-máte sourozence? Sportovali též?  

Mám sestru a hrála volejbal  
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-fasoval jste hokejové věci od klubu, sponzorů, nebo Vám je kupovali rodiče?  

Do dorostu museli všechno kupovat rodiče, ale na druhou stranu se neplatili příspěvky. 

Pokud se platili, tak jenom v podobě symbolické částky. Táta jak jezdil autobusem a vozil 

hokejisty, tak občas sehnal nějakou hokejku, ale všechno jiné se kupovalo. O ty věci se 

každý musel starat. První kvalitní brusle jsem dostal až v áčku od pana Pražáka v osmnácti 

letech a to byly tehdy pořádný brusličky. Jinak to vždycky byly nějaký obyčejný botasky, 

kde se trhaly očka snad i pohledem. Kabiny se nevytápěly, ty věci byly pořád mokrý, takže 

se za týden třeba musely odvést opravit k ševci. No a v nároďáku jsme pak různě měnily 

hokejky se Švédama nebo Němcema. Bylo to moc fajn.  

-chtěl jste vždy hrát v zahraničí či "jen" v České republice  

Nebudu lhát, že bych o NHL nesnil. Měl jsem i domluveného nějakého agenta, který by s 

tím pomohl, ale z toho sešlo. Do dneška ani nevím, co za tím vězí. Nejdřív jsme ale chtěl 

hrát doma za chlapy a potom třeba i za ten nároďák, do kterého jsem se dostal, ale následně 

jsem měl zdravotní patálie a potom už to k tomu nebylo.  

-kdy a jak jste ukončil středoškolské vzdělání?  

Maturitou a to bylo tehdy těsně po mistrovství Evropy v Kyjevě, to jsem odehrál 

a po návratu jsem skoro okamžitě šel k maturitě.  

-od jaké doby se stal hokej Vaším zdrojem příjmů?  

Od osmnácti letech.  

d)Měl jste volný čas?  

Určitě, ale my tehdy měli v hlavě jenom hokej. Samozřejmě jsme zašli občas i do 

hospody, ale v hlavě jsme měli fakt jenom hokej a zábava šla stranou. Jen hokej a škola.  

-jak jste svůj volný čas trávil?  

Tak různě jsme s klukama chodili. Občas jsme taky zašli na nějakou zábavu. 

-pomohli jste s domácími pracemi?  

Rodiče jsou ze sedláckých rodin, tam bylo pořád co dělat. Navíc měli kladný vztah k 

práci a já nebyl jiný. Třeba se každý víkend jezdilo obracet seno a tak. Pak když začal 

táta podnikat, tak jsme museli všechno připravovat.  

-věnoval jste se i jiným sportům? Případně jakým  

Skoro jenom hokeji a jiným až později v rámci letní přípravy. Tenkrát v dorostu jsme 

chodili natírat zdi na tenisové kurty a za to jsme mohli chodit hrát tenis, takže kromě 

hokeje ten tenis, hokejbal, fotbálek v rámci tréninku.  

e) kdy, kde a jak jste si našel svoji osudovou známost?  

To až když jsem byl po vojně. Tady jsme chodili vždycky po zápase někam na večeři a 

na pivo. No a tady ve Fontáně jsem potkal po zápase na večeři svou nastávající manželku.  

-jak a kdy jste nacházel první známosti?  
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Jo tak samozřejmě jsem měl i předtím nějaké známosti. Třeba na vojně jsem se seznámil s 

jednou házenkářkou. Určitě se nedá říct, že bych nacházel známosti přes hokej. Manželka 

věděla, že jsme hokejisti, ale na zápasy nechodila. Jasně byly i holky, co chodily na zimák s 

jasným účelem a když se někdo nechal chytit, tak se holt nechal chytit. To je pořád stejný, 

holky na zimák chodí a skoro i loví ty kluky. Jako na druhou stranu jsou holky ve vývoji 

vždycky trochu napřed a tak to bylo vždycky.  

-vydržela Vám tato známost?  

Ano. 

-byla Vám podporou?  

Určitě. Taky to se mnou doma nemají a neměli kvůli hokeji jednoduchý. Máme tři děti. 

Hokejový život se změnil a jsi skoro až jako kolotočář. Během kariéry jsem vystřídal 

Německo, Rakousko, Itálii a pořád jsem někde byl. Manželka je tlumočnice znakového 

jazyka, a tak se nemohla věčně stěhovat kvůli pracovnímu vytížení, takže během sezony 

byla s dětmi měsíc u mě a pak měsíc doma. Pak po sezoně jsme byli všichni spolu doma.  

-měla i Vaše osudová známost vztah ke sportu, jakého vzdělání dosáhla a jaké je její 

povolání?  

Jo ke sportu měla kladný vztah. Je to tlumočnice znakového jazyka a má vysokou 

školu.  

f)Průběh a konec Vaší kariéry?  

-co považujete za svůj největší úspěch?  

Třetí místo na mistrovství světa do dvaceti let, titul s Trenčínem a třetí místo s Motorem. 

Tímhle úspěchem jsem tak nějak skončil na vrcholu. Pak přišla zranění a hlava mě už 

nepustila dál. Jak říkám, dvakrát to zranění dáš, potřetí ti třeba někdo pomůže, ale pak. 

Pak už je to těžký a hlava hraje obrovskou roli. Vím, že dneska jsou naprosto odlišné 

možnosti v rehabilitaci, ale péče doktorů je šílená pořád a nechápu, proč se má sportovec 

doprošovat na ortopedii, aby ho vzali. Sport a zdravotnictví mají spolu naprosto tragickej 

vztah. Měl jsem pak i takový nápad, aby klub platil doktora v nemocnici, který by byl 

klubu kdykoliv k dispozici. To by jistě pomohlo. Ten sportovec potřebuje okamžitě 

vědět, co mu je, aby se to mohlo řešit a ne se doprošovat o vyšetření. Za velký úspěch 

také považuji, že jsem vrátil do Českých Budějovic profesionální hokej, ale dnes to má 

pro mě hořkou příchuť. Ale hokejové úspěchy jsou pro mě až za moji rodinou. Ta je mým 

největším úspěchem. 

-litujete něčeho ze své hokejové kariéry?  

Asi ne ani těch zraněních, to k tomu patří. Spíš věcí po kariéře, kdy se můj velký úspěch 

stal ve finále zklamáním. Mojí zásluhou se vrátil vrcholový hokej na Českých Budějovic, 

ale bohužel se věci ubraly jiným směrem.  

-v kolika letech a kde jste začal hrát profesionálně?  

V těch osmnácti letech. 

-Potkali jste se během kariéry s nějakými negativními vlivy ze strany spoluhráčů či 
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jiných lidí z hokejového prostředí?  

Jo závit obrovská a to bylo vždycky. Jako když se udělá dobrá parta, tak je to super, ale 

ta závist je všude. Daří se Ti, jsi oblíbenej. Nedaří se Ti a hned Ti to všichni dají najevo. 

Já nikdy nebyl splachovací typ a ani nějaká ližprdelka. Vždy jsem řekl věci, jak jsem to 

cítil a to se dnes bohužel ve společnosti příliš nenosí. 

-na jaké události nejraději vzpomínáte?  

My jsme měli fantastickou partu v Trenčíně na vojně. Tam jsme táhli za jeden provaz. Občas 

tam samozřejmě něco bylo, ale to k tomu patří. Byl tam se mnou i můj nejlepší kamarád 

Pepa Zajíc. Tady v Motoru to taky nebylo špatný, ale v Budějcích byla pořád ta závist. No 

a pak taky jiné věci, kdo nechodil chlastat, tak byl za špatného. Jasně po zápase jsem s 

klukama na pivo zašel, ale abych chodil po každém tréninku na čtyři piva a nebo předváděl 

to, co někteří, tak to opravdu ne.  

-jak jste ukončili svou kariéru? Přinutilo Vás zdraví, vedení klubů či jste se sám rozhodl? 

Já jsem ji ukončil kvůli zraněním, protože kvůli ním postupně klesala moje úroveň. V 

hlavě si myslíš, jak jsi skvělej, ale nejsi, na tu úroveň je těžké se zpátky dostat. Spadneš 

do první ligy a když hraješ jako já 7 let extraligu a přijdeš do nižší soutěže, tak tě to tolik 

nebaví, i když to teď zní hrozně. Pak jsem byl v zahraničí a tam už hokej kombinoval s 

prací. Třeba v Rakousku jsem po třech sezonách nedal v zápase gól a jim to přišlo divné, 

to se mě dotklo, pak jsem byl v Itálii pod Bolzanem a tam to bylo super, pracoval jsem i 

na vleku.  

-pokud jste hrál v zahraničí. Jak byste srovnal hokejové prostředí a mentalitu lidí v zahraničí 

a doma?  

Není to jednoduchý, máme blbou pověst a trvá, než si získáš nějakou důvěru, můžeš být 

sebelepší, ale pořád Tě berou jako někoho z východního bloku. Musíš být pracovitej a 

zasloužit si svou pozici. Teď trénuju v Německu a jsem naprosto spokojen. Můžu ukázat 

svou povahu a říct, co si myslím. Nynější majitel klubu pro to má pochopení a cení si toho. 

To prostředí je jiné, musíš neustále dokazovat svou pozici a stejně máš jinou pozici než 

Američan nebo Kanaďan. Ti mají větší toleranci. Nejsem v žádném případě historik, ale ten 

názor na Čechy nikdy nebyl úplně dobrej, viz Marie Terezie. Jsme takový, že jdeme s davem 

a ztrácíme svou národní hrdost a když ji člověk má, tak je to někdy dokonce i na škodu. Já 

jsem třeba hrdý na to, že jsem Čech. Čecha vyhodí hned a nedají ti čas. V tom to mají 

Severoameričané lehčí a navíc dostávají víc peněz. Další rozdíl vidím teď v Německu v 

systematice tréninku. U trenérských zkoušek se nepostupuje podle šablon a nechává se 

mladým trenérům prostor k diskusi. Máš větší volnost, pokud máš dobrej nápad, tak Tě 

vyslechnou. Dokonce můžeš jít s vyučujícím i do konfliktu. Vidím to i u těch kluků, kdy ti 

kluci nemyslí jen na hokej, ale jejich cílem je udělat si školu a k tomu hrát hokej. Tady v 

Čechách kluci často myslí jen na hokej. Ale rozhodně to není tak, že by se tu všechno dělalo 

špatně. Trénoval jsem v Třinci a tam bylo všechno na špičkové úrovni a plné správných lidí. 

Takové podmínky jako v Třinci nemá asi nikdo v republice.  

g) Co jste začal dělat po konci kariéry?  

Když už jsem hrál hokej a byl v zahraničí, tak jsem si přes léto vždycky něco našel, třeba 

jsem stavěl baráky a nebo jezdil s dodávkou. Pak jsem se stal vedoucím jedné prádelny a s 
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ní spojené dopravy. Postupně jsem se nechal vtáhnout zpátky do hokeje. Na ten jsem po 

kariéře úplně rezignoval, ale dostal jsem nabídku z Rakouska a později od mládežnické 

reprezentace dělat kustoda. Jako první jsem se ale musel naučit brousit brusle. K tomu jsme 

si pronajal zimák v Třeboni. Jezdil jsem do Kremsu nebo Zwettlu, jezdil s nároďákem, pak 

jsem dal výpověď v prádelně, kde jsem zjistil, že podřízení kradou a já jim nic nemůžu, tak 

jsem se na to vykašlal a šel trénovat do Příbrami, udělal jsem si A licenci a tu mám teď i z 

německého svazu.  

-nové zaměstnání?  

No jak jsem říkal a později jsem se do toho hokeje nechal vtáhnout zpátky.  

-bylo Vaše nové zaměstnání spojené s hokejem?  

Až později. 

-měl jste najednou mnohem více volného času?  

No ten přechod není snadnej a je to postupný proces, i když já vlastně s hokejem kvůli 

dalšímu zranění skončil ze dne na den. Skončíš jako profesionál, máš se dobře, no ale skončíš 

a pak co? Máš povinnosti a ta největší je, že musíš živit rodinu. Takže jsem okamžitě začal 

pracovat. Navíc jsme zrovna začali stavět barák a tam ty výdaje neustále rostou. Náhodou 

jsme se dostal ke stavění baráků, kterých jsem postavil včetně mého asi sedm. Bavilo mě 

jezdit dodávkou, tak jsem občas jezdil. Já jsem musel domů přinést peníze, v té době, co 

jsem hrál, tak ještě nebyly nějaké závratné sumy a jak jsme stavěli barák, tak bylo potřeba 

nosit neustále domů peníze a najít si dobrou práci také není ve výsledku jednoduché.  

-zůstal Váš příjem nadále spojený s hokejem např. formou různých reklam, nebo 

jinou formou setrvání u hokeje?  

Až později.  

-sledujete stále hokej?  

Určitě i v něm působím.  

-jaké byly reakce rodiny na ukončení dráhy profesionálního hráče ledního hokeje?  

Vždycky to vzali tak, jak to bylo. Hlavně přestaly příjmy ze sportu, to byla hlavní změna a 

jak to vidím, tak jsem možná měl dřív začít myslet na budoucnost a třeba o pár let dříve 

začít nějaké podnikání, abych se mohl o rodinu snáze starat. Po konci v extralize bych se 

hned vrhnul do nějaké práce, protože je nesmysl hrát za pár šušňů jen tak pro radost. To 

nejde. Zraníš se a nikdo ti nic nedá, táta mi to říkal pořád a já mu nechtěl věřit.  

-jak reagovala rodina na to, že máte mnohem více času? 

Tak nějak normálně, ono ho bylo méně.  

-využíváte známosti získané během dráhy hokejisty?  

Tak nějak průběžně.  

-je hokej Vaší celoživotní láskou?  

Ano je! 



188 
 

-přivedl byste Vaše děti k hokeji též? Pokud ne k hokeji, tak zdali byste své potomky 

vedl k jiné sportovní činnosti?  

Oba syny jsem k hokeji přivedl. Vojta, ten starší, ten to poznal sám, jak to v tom sportu 

funguje, myslím si, že byl talentovanej, to určitě, ale neměl na to hlavu. Když ho někdo 

seřval nebo přesunul do jiné lajny, tak to těžce nesl. Davídek ten má kromě hokeje ještě 

saxofon, lezení a dcera tancovala.  

-nastala nějaká změna v domácnosti po konci Vaší kariéry?  

Tak děti vychovávala spíš manželka a já byl na ty zábavné akce a pro každou srandu.  

-musela toho Vaše osudová známost hodně obětovat kvůli Vaší kariéře?  

Ty oběti jsou i to, že vždycky je něco za něco. Přineseš slušný, ne skvělý, peníze, ale nejsi 

tolik doma.  

-našel jste si během hraní hokeje osudové nejlepší přátele nebo jsou Vaši nejlepší 

přátelé mimo hokejový kruh?  

Pepu Zajíce.  

-objevuje se ve Vaší domácnosti hokejová tématika?  

S manželkou vůbec hokej nerozebíráme. Hrozně mi ale pomohla, když jsme se chtěl do 

vrcholového hokeje před sedmi lety vrátit a přivést zpátky Motor. To se povedlo, měl jsem 

jasnou vizi a super člověka s sebou, který měl velký kapitál a zběhlý v takových věcech, 

ale byli jsme trochu podvedeni a přestal jsem mít chuť kvůli té špíně v tomto prostředí a 

vzalo mi to mé ambice.  

-máte doma vystavené či schované své nejrůznější hokejové artefakty?  

Jo to doma máme schované. Nějaký ty medaile a třeba taky hokejku z vojny a různé 

odznáčky. Ty jsme tenkrát na mládežnických repre vždycky různě měnili.  

-mapoval si někdo z Vaší rodiny Vaši hokejovou kariéru? (Výstřižky z novin, rozhovory, 

internetové články, sbírání různých hokejových artefaktů nebo cenností)  

Měl jsem jednoho fanouška, který schovával veškeré ústřižky z novin a pak mi takovou 

knížku věnoval a pak i doma něco málo mám, ale my jsme na tohle nikdy moc nebyli.  

h)Kdybyste se dnes mohl vrátit s již získanými životními zkušenosti zpátky v čase. Změnil 

byste něco? Dal byste se na dráhu hokejisty znovu?  

Ano byl bych hokejistou znovu. Určitě bych změnil nějaké věci ohledně stravování a 

rehabilitace. My jsme trénovali naprosto nesmyslně, prostě jsme makali a kdo to vydržel, 

tak udělal kariéru a kdo kvůli zdraví ne třeba jako já, tak musel skončit vrcholově v 

pětadvaceti. No a někdo třeba taky v sedmnácti. Kompenzační cvičení se hodně podceňují 

i teď. I z těhle důvodů moji svěřenci neznají činky, protože nejdřív musí umět ovládat 

perfektně svoje tělo a až pak mohou myslet na další zátěž v podobě činek. Sám jsem poznal 

skvělou fyzioterapeutku v Příbrami a když jsem tam dělal šéftrenér a, tak jsem ji pro klub 

zaměstnal, aby měli hráči všechen komfort. Stejně tak využíváme celá naše rodina její 

služby s všemožnými problémy a mému příbuznému zachránila kariéru v profesionálním 

hokeji.  
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i)Když porovnáte hokej v dnešní době kapitalismu s hokejem v době socialismu. Myslíte 

si, že to mají hokejisté v dnešní době snazší? Případně jaké vidíte zápory a kladné aspekty 

hokeje v obou epochách  

Tady není takový tlak jako je venku, když budu jako cizinec venku, tak na mě je obrovskej 

tlak a to v jakékoliv soutěži, tady jsou hráči, kteří hrají poslední lajnu, nedávají góly a je to 

v pohodě. Jen pá  má opravdu rozdílové cizince a v porovnání s tím, jak se kouká na cizince 

v zahraničí . Je to  nesrovnatelné. Třeba v Německu dělají sport a nemyslí na profesionální 

sport, chtějí si udělat školu a hokej je pro ně zábava a to samé ten systém školních tříd je 

naprostý nesmysl. Systém tréninků taky. Z dětí se teď dělají roboti, tréninky x hodin denně, 

k tomu povinnosti ve škole a ty děti brzy odpadnou, protože jsou přetížené. Dítě potřebuje 

odpočívat. My jsme měli hodinu tréninku denně a bylo hotovo, žádný suchý trénink, prostě 

buď ráno a nebo večer hodina tréninku a hotovo. Je to nesmysl. Stejně tak jako nesmyslné 

počty hráčů v týmech, chápu, že kluby z toho mají peníze v podobě příspěvků, ale je to 

zbytečné. Stačí mít tým plný dvanácti kluků, kteří budou hrát celý zápas a každý zápas 

obrovský počet minut. Tím se ti hráči zlepší. Stejně tak selektovat kluky v žákovských 

kategoriích. Je jich větší počet, tak udělám 2 týmy a nechám ty kluky, aby se vyhráli. Jen 

tak se můžou pořádně zlepšovat. Jasně i my jsme třeba hráli proti Rusům zápasy na čtyři 

lajny,  abychom si navykli jejich tempu a pak už se taky hrálo jen na 3 lajny. Naše juniorská 

soutěž má nesmyslný počet klubů, ale svaz do všech klubů sype peníze a tak je každý zticha. 

Stejně tak jako nesmyslný trenéři na všechno. Mentální trenéři apod., buď to v sobě máš a 

nebo ne. Hotovo. Koukni na Růžičku, ten ať je jaký chce, tak si to udělá sám a nepotřebuje 

takový ansámbl kolem. Ve výsledku je to ale všechno hodně o štěstí a třeba můj syn Vojta 

se líbil v Třinci trenérovi Varaďovi, ten si ho vytáhl o kategorii výš, kde hrál všechny 

situace, ale pak nastala v klubu změna. Přišel nový trenér, dali ho zpátky a nenechali hrát ve 

své kategorii. Sport má svá specifika a i tohle hraje roli.  

j)Jak moc si myslíte, že je hokej pro Čechy důležitý?  

Ano je a moc. 

-jaká je největší událost české společnosti ve spojitosti s hokejem?  

Nagano a zápasy s Ruskem za komunismu.  

-dokáže hokej lidi spojovat či je naopak rozděluje?  

ano ale zároveň lidi rozděluje. Rozděluje lidi na klubové úrovni a také někdy i v rámci 

osobních vztahů. 

k)co považujete za svůj největší životní úspěch?  

Moji rodinu.  

-za největší úspěch českého hokeje?  

Nagano. 

-za největší úspěch samostatného českého národa?  

Nevím, asi že jsme samostatný. 

-za svůj největší hokejový úspěch? 
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ty medaile z mládežnických reprezentací.  

l) od kdy si myslíte, že se na zdejším území hraje lední hokej?  

Nechci říct asi nějakou blbost, ale kolem roku 1900.  

m)četl jste nějaké knížky o ledním hokeji, nebo jiné knížky?  

Ano četl jsem. Nejraději Bukače. Jeho knížka Moje hokejové století je nejlepší knížka, 

co jsem kdy četl.  

n)kdybyste se dostal do tíživé finanční situace. Byl byste schopen prodat i zlatou medaili 

z Nagana? Asi bych musel (smích).  

3)volné asociace  

(Odpovězte prvním slovem či slovním spojením, které Vás napadne, když vidíte 

tyto pojmy) -vzdělání  

záruka úspěchu  

-práce: aktivita  

-sen: představa  

-Češi: Karel Gott 

-úspěch : výhra  

- neúspěch: prohra  

-hokej: krásná zábava a krásný život, co jsem si s ním prožil a prožívám  

4)řídíte se ve svém životě nějakým mottem?  

Být zdravý.  

Čeho si nejvíce ceníte na škále od 1-5 (1 nejméně, 5 nejvíce)  

-zdraví: 5 

-rodina: 5  

 


