UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra sportovních her

Vliv migrace hráčů na kvalitu 1. české fotbalové
ligy
Diplomová práce
Praha 2009

Autor práce:

Vedoucí diplomové práce:

Tomáš Michal

PhDr. Mário Buzek , CSc.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci s názvem Vliv migrace hráčů
na kvalitu 1. české fotbalové ligy vypracoval samostatně a použil pouze prameny uvedené
v seznamu literatury.

V Praze dne 2. 9. 2009

___________________________
Tomáš Michal

Poděkování

Děkuji především vedoucímu diplomové práce PhDr. Máriovi Buzkovi, CSc. za
jeho odborné připomínky a rady při tvorbě práce. Dále bych chtěl poděkovat všem jmenovitě osloveným respondentům, kteří byli ochotni spolupracovat při sbírání materiálů
k výzkumu.

Obsah
1.
I.

II.

Úvod.......................................................................................................................8
TEORETICKÁ ČÁST ...................................................................................................9

2.

Vznik samostatné české ligy - nové trendy............................................................9

3.

Odchody hráčů do vzniku samostatné české ligy ................................................11

4.

Příchody cizinců do vzniku samostatné české ligy ..............................................15

5.

Odchody hráčů po vzniku samostatné české ligy ................................................18

6.

Příchody cizinců po vzniku samostatné české ligy ..............................................22

7.

Výsledky klubů v lize a na mezinárodní úrovni...................................................26
7.1.

Domácí soutěže do I. světové války.............................................................26

7.2.

Mezinárodní výsledky před 1. světovou válkou ..........................................27

7.3.

Domácí soutěže 1. republiky........................................................................28

7.4.

Mezinárodní výsledky klubů ve 20. a 30. letech..........................................29

7.5.

Český fotbal v letech nacistické okupace.....................................................31

7.6.

Výsledky v domácí soutěži 1945 – 1993 .....................................................32

7.7.

Výsledky v evropských klubových pohárech do roku 1993 ........................34

7.8.

Výsledky klubů v domácí soutěži v letech 1993 - 2008 ..............................36

7.9.

Výsledky v evropských pohárech po roce 1993 ..........................................37

8.

Úspěchy českých hráčů v zahraničních klubech ..................................................40

9.

Čeští trenéři v zahraničí a cizinci v Čechách .......................................................44

10.

Státní reprezentace a její výsledky včetně mládežnických ..................................46

11.

Ekonomická situace klubů ...................................................................................50

VÝZKUMNÁ ČÁST ...................................................................................................56
12.

Metodologie .........................................................................................................56

12.1.

Cíle práce .....................................................................................................56

12.2.

Úkoly práce ..................................................................................................57

12.3.

Metoda výzkumu..........................................................................................58

12.4.

Hypotézy ......................................................................................................59

12.5.

Zpracování výsledků ....................................................................................60

III. VÝSLEDKOVÁ ČÁST ...............................................................................................61
13.

Tabulky a vyhodnocení ........................................................................................61

13.1.

Majitelé klubů ..............................................................................................62

6

13.2.

Trenéři ..........................................................................................................65

13.3.

Hráčští agenti ...............................................................................................67

IV. ZÁVĚREČNÁ ČÁST ..................................................................................................70
14.

Diskuse.................................................................................................................70

14.1.

Výsledky z dotazníků pro majitele klubu.....................................................70

14.2.

Výsledky z dotazníků pro trenéry ................................................................72

14.3.

Výsledky z dotazníků pro hráčské agenty....................................................73

15.

Závěry ..................................................................................................................76

15.1.

Hypotéza č. 1................................................................................................76

15.2.

Hypotéza č. 2................................................................................................77

15.3.

Hypotéza č. 3................................................................................................77

15.4.

Praktická doporučení....................................................................................79

15.5.

Praktická doporučení v bodech ....................................................................80

16.

Bibliografie ..........................................................................................................81

17.

Přílohy ..................................................................................................................85

7

1. Úvod
Mezinárodní přestupy hráčů a jejich migrace jsou v dnešní době jevem ovlivňujícím mnohá populární sportovní odvětví. Nejinak je tomu samozřejmě i ve fotbale, konkrétně na úrovni nejvyšší české fotbalové soutěže 1. Gambrinus ligy.
Míra mezinárodní migrace je vždy odvislá od možností, které udává ekonomická
vyspělost a politika jednotlivých států. V detailu pak od možností dílčích klubů. V českých
poměrech se již dlouhodobě hovoří zejména o odchodech domácích fotbalistů a problémech, které tím vznikají klubům po výkonnostní i ekonomické stránce. Zároveň vznikají
čím dál tím častěji spekulace a to nejen u zasvěcených odborníků, ale i u široké veřejnosti,
zda a jakým způsobem angažovat náhradou fotbalisty ze zahraničí.
České kluby se v posledních letech výsledkově propadají v pohárové Evropě a to i
přes to, že státní reprezentace si svojí výsledkovou úroveň více méně stabilně udržuje.
Z toho vyplývá, že problém není v samotném nedostatku kvalitních českých fotbalistů, ale
v jejich působnosti mimo 1. českou ligu a nedostatečného doplnění tím vzniklých mezer,
např. hráči z ciziny.
Nabízí se tedy otázky, jaké důsledky mají odchody českých hráčů z naší nejvyšší
soutěže do zahraničí, jaké důsledky mají a můžou mít naopak příchody třeba i většího počtu cizinců, jaký je zájem a přestupová politika v českých klubech a jaký vliv mají všechny
tyto faktory na kvalitu české fotbalové ligy, potažmo celého fotbalového prostředí.
Tato práce má za úkol pomocí známých historických statistik zahrnujících sportovní i ekonomické výsledky klubů, reprezentace a individuálního působení hráčů zanalyzovat spolu s výsledky cíleného výzkumného šetření pomocí dotazníků důvody současné
neutěšené situace na české fotbalové scéně a odpovědět na všechny předchozí kladené
otázky.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

2. Vznik samostatné české ligy - nové trendy
Nejprve je potřeba rozlišit dvě časová období, která rozdělují historii Československé/České fotbalové ligy, odvíjející se od politické situace a vzniku samostatné České
republiky. A sice na dobu do roku 1993, kdy šlo ještě o společnou československou (federální) soutěž a dobu začínající sezónou 1993/94, které se až do současnosti účastní pouze
kluby z Čech, Moravy a Slezska, od r. 1997 nazvanou podle hlavního sponzora 1. fotbalová Gambrinus liga1.

Vykročení českého fotbalu do ligy mimo do té doby nepředstavitelné slovenské
neúčasti se pochopitelně neobešlo bez nejrůznějších skeptických prognóz a pesimistických
připomínek. Už v této době byl totiž velice patrný celosvětový trend rapidního nárůstu migrace hráčů zejména mezi evropskými kluby2. Předně ekonomicky bohaté a úspěchy ověnčené velkokluby začaly roztáčet spirálu četnosti a finanční náročnosti při angažování cizinců do neuvěřitelných výšin. I průměrné kluby ze soutěží států ze západní Evropy začínají
v 90. letech objevovat mnohé výhody poměrně nově otevřeného východního trhu a vysílají
své skauty s jednoznačným úkolem, přetáhnout do jejich klubu co nejmladší a nejlevnější
talenty. Někteří prozíraví manažeři, trenéři a majitelé českých klubů na rizika spojená
s počínajícím hromadným odchodem hráčů za lepšími podmínkami do zahraničí již
v prvních letech upozorňovali a před rozdělením česko-slovenské soutěže varovali. Očekávali po uvolnění trhu s hráči a doplnění mezery po šesti elitních slovenských týmech zásadní pokles celkové úrovně ligy. Katastrofické scénáře však zůstaly nenaplněny, i když
problémů se vyskytlo opravdu dost. Stále častěji se čeští fotbalisté po odchodu do zahraničí
začali negativně vyjadřovat o poměrech v českém fotbale3, liga ztrácela na atraktivnosti,
rozvíjel se citelný úbytek návštěv a pokračoval hospodářský propad řady klubů, které nedokázaly před nevýhodným odchodem do ciziny udržet čím dál tím mladší talentované
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Časová
organizace našeho fotbalu, s. 80 - 81.
2
Footballdatabase [oline]. [citováno 1. 1. 2009] 2006. Dostupný z WWW.
<http://www.footballdatabase.com>.
3
FILÍPEK, Š. Interwiew. Hattrick. 2008, č. 6, s. 29 - 32.
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hráče, do kterých v předchozích letech investovali při výchově nemalé peníze. A právě
v tuto chvíli po vzniku samostatné české soutěže v sezóně 1993/94 začala náhlá migrace
hráčů zásadně ovlivňovat ekonomickou stabilitu klubů a kvalitativní úroveň celé soutěže.
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3. Odchody hráčů do vzniku samostatné české ligy
Od podzimu v roce 1896, kdy se poprvé hrálo o mistrovství Čech až do roku
1989, kdy se česká společnost odpoutala od komunistického režimu, byly přestupy českých
hráčů do zahraničí spíše vzácností. Pokud k tomu docházelo, jednalo se téměř vždy o hráče
věkem již na sklonku kariéry. Světlejší výjimkou byla 30. léta, kdy se pro české hráče stala
zaslíbenou zemí zejména Francie. Tečku za tímto obdobím, kromě II. Světové války, udělal na čtyři desetiletí únor 1948 (viz obrázek č. 1 a č. 2).

1

Obr. č. 21

Obr. č. 1

V této době byly přestupy omezeny i na tzv. bratrské státy. Teprve až v průběhu
60. let umožnila politická místa alespoň zasloužilým reprezentantům po třicítce, přivydělat
si ještě trochu fotbalem v kapitalistických státech. Tak se např. postupně rozešlo za lepšími
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 95.
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podmínkami do zahraničního angažmá devět členů tehdejšího úspěšného mužstva ze světového šampionátu v Chile konaného v roce 1962 a později dokonce i třináct mistrů Evropy z roku 1976 v Jugoslávii. Tito hráčští veteráni měli zároveň za umožnění svého přestupu povinnost ze svých příjmů odevzdávat výpalné na konto „národní fronty“1.

Teprve až v listopadu roce 1989 se poměry i ve fotbale zásadně změnily. Nově
nabytá svoboda vyvolala stále více a více sílící proud hráčských odchodů do bohatých ligových soutěží. Pro mistrovství světa v Itálii 1990 tak v nominaci reprezentace je již osm
legionářů, tzn. hráčů, kteří v době pozvání do reprezentace hájili barvy zahraničních klubů2. Tento trend odlivu špičkových fotbalistů se postupně rozrůstal i v dalších následujících letech a začal se týkat jednak čím dál tím mladších talentů a jednak i hráčů výkonnostně druhé kategorie, pro něž byla v jejich kariéře např. pozvánka do reprezentace značně nereálná. Došlo tak k tomu, že v květnu 1990 pouhého půl roku po listopadovém převratu, působilo již v zahraničí 176 našich hráčů a 32 trenérů, z toho celkem 143 jen
v sousedním Rakousku, ovšem pouze 3 v první lize!3

Získat detailně přesné informace o všech přestupech českých hráčů do zahraničí
v době před vznikem samostatné české ligy je z mnoha důvodů takřka nereálné.
Z dostupných zdrojů týkajících se tohoto tématu uvedených v úvodu kapitoly bylo možné
vysledovat a statisticky zaznamenat následující fakta o přestupech. V tabulce s kolonkami
nadepsanými letopočtovým rozptylem (viz tabulka č. 1), jsou vypsané nejzajímavější přestupy českých fotbalistů do ciziny. Na obr.č. 3 je zaznamenán orientační přehled českých a
slovenských hráčů v jednotlivých státech v letech 1949 – 1990.

Různě obsáhlá zmínka o jednotlivých hráčích je v nejrůznějších archivních i populárních publikací. Nejucelenější přehled bývalých československých fotbalistů, zejména
reprezentantů, je pak k nalezení ve fotbalových atlasech a v internetových encyklopedických odkazech2, 3.

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 94.
2
Wikipedia [oline]. [citováno 15. 5. 2009] 2001. Dostupný z WWW.
<http://cs.wikipedia.org/wiki/seznam_zápasů_československé_fotbalové_reprezentace>.
3
Transfermarkt [oline]. [citováno 2. 4. 2009] 2000. Dostupný z WWW.
<http://www.transfermarkt.de/de/nationalmannschaft/3445tschechien/uebersicht/startseite.html >.
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1

Obr. č.3

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 94.
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Rok
1897 - 1948

1948 - 1989

Hráč
Arpáš Ján
Bouček Jaroslav
Bradáč Vojtěch
Carvan Antonín
Dupal Ludvík
Faczinek Ferdinand
Finek Karel
Hanke Jiří
Hes Karel
Humpál Josef
Jankovský Miloslav
Kalocsay Géza
Karel Josef
Klenovec Bohumil
Korostelev Július
Koželuh Karel
Michlowsky Karel
Preis Vlastimil
Silný Josef
Vycpálek Čestmír
Adamec Josef
Balcárek Jiří
Barnoš Josef
Bartl Jiří
Berger Jan
Borko Dušan
Borovička Vladimír
Brezík Karol
Buberník Titus
Cihlář Zdeněk
Cipro František
Cvetler Ludovít
Čapkovič Josef
Daněk Václav
Dobiáš Karol
Fiala Jan
Hruška Zdeněk
Chaloupka Pavel
Chovanec Josef
Jakubec František
Jarolím Karel
Jelínek Josef
Jaroušek Karel
Jurkemik Ladislav
Kalvoda Leoš
Kašpar Petr
Knoflíček Ivo
Kocián Ján
Kouba Pavel
Kvašňák Andrej
Lička Verner
Masopust Josef
Nehoda Zdeněk
Netolička Jaroslav
Novák Ladislav
Ondruš Anton
Panenka Antonín
Popluhár Ján
Pospíchal Tomáš
Rada Petr
Scherer Adolf

Přestup do
Juventus FC.
Stade Rennis
FC Sochaux
SC Nimes
FC Sochaux
FC Sochaux
Francie
FC Barcelona
Francie
FC Sochaux
Francie
Olymique Lylloys
FC Paris
Francie
Juventus
Wiener AC
Angers SCO
Francie
SC Nimes
Juventus Turín
Rakousko
Německo
Belgie
Francie
FC Zurych
Rakousko
Austria Vídeň
Švýcarsko
LASK Linec
FC Karnten
SV Gmund
Standard Lutych
Slovan Vídeň
Tirol Innsbuck
SC Lokeren
Lehavre FC
Veria FC
Fortuna Düseldorf
PSV Eidhoven
Veria FC
FC Rouen
GA Deventer
Panserraikos Serres
FC San Gallen
Rakousko
Ujpest
FC St. Pauli
FC St. Pauli
AS Angouleme
K.R.C Mechelen
FC Grenoble
Crossing Molenbeek
SV Darnstadt 98
TSV 1860 München
K.S.C Lokeren
Club Brugge
Rapid Vienna
Olympique Lyon
FC Rouen
Fortuna Duseldorf
Olympique Nimes

Rok
1989 - 1993

Tabulka č. 1
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Hráč
Beránek Miroslav
Bielik Július
Bílek Michal
Bittengel Günter
Bydžovský Přemysl
Čabala Ivan
Černý Pavel
Daněk Václav
Dubovský Peter
Fitzel Dušan
Glonek Miloš
Gryga Stanislav
Hašek Ivan
Hipp Michal
Hýravý Viliam
Janů Miroslav
Jeslínek Jiří
Jeřábek Rostislav
Jurkemik Ladislav
Kadlec Miroslav
Koukal Zdeněk
Kovačík Luděk
Kubík Luboš
Kula Karel
Luhový Lubomír
Luhový Milan
Machala Oldřich
Mičinec Ctibor
Mikloško Luděk
Moravčík Lubomír
Němec Jiří
Němeček Václav
Skuhravý Tomáš
Stejskal Jan
Stejskal František
Veselý František
Vlk Lubomír
Zápalka Jaroslav
Žák Robert

Přestup do
SV Gmünd
Sanfrecce Hirošima
Real Betis
Bayer Uerdirgen
SC Eisenstadt
Radio CD
Sanfrecce Hirošima
FC Swarovski Tirol
Real Madrid
EPA Larnaka
AC Ancona
Feienoord
Racing Stasbourg
Vienna FC
FC Toulouse
Sabah - Malaisie
Hajduk - Split
Adanaspor
FC San Galen
1. FC Kaiserslauter
Omonia
FC Sachsen Leipzig
FC Fiorentina
Sutgarter Kickers
FC Martygues
Sporting Gion
FC Hansa Rostock
FC Rot
West Ham
St. Etienne
Schalke 04
Toulouse FC
FC Janov
Qeens Park Rangers
Borussia M;Gladbach
Rapid Vídeň
FC Porto
Kremser SC
FC Penafiel

4. Příchody cizinců do vzniku samostatné české ligy
Do vzniku samostatné české ligy (1993) nebylo angažování zahraničních hráčů do
českých klubů příliš časté. Šlo spíše o výjimky a v době politické vlády komunismu o naprosté vzácnosti - dle archivních záznamů1 byl jediným oficiálním zahraničním fotbalistou
té doby působícím v naší nejvyšší soutěži Maďar Marosvári Béla hájící barvy Žiliny. Prvním angažovaným cizincem ve službách českého fotbalu se stal roku 1905 nikoliv hráč, ale
skotský trenér Maddena, jehož inovátorských taktik bohatě využívala pražská Slavia2.
V premiérovém ročníku ligy 1925 pak v českých klubech působili i další čtyři zahraniční
hráči. V DFC to byli Angličané Otoway, Lesse a Maďar Szedlaczek, ve Spartě Maďar
Schaffer1.

V roce 1928 se Spartě podařilo angažovat jednu z největších hvězd celkové historie belgické kopané Raymonda Braineho3. Toho před mistrovstvím světa v roce 1934 dokonce členové fotbalové asociace přemlouvali, aby si nechal vystavit československé státní
občanství. Braine o nabídce vážně uvažoval, ale nakonec nabídku odmítl.

Později přicházeli zejména Rakušané, povětšinou však tzv. vídeňští Češi. Mezi ně
patřil i pravděpodobně největší hráč české fotbalové historie Josef Bican. V době 30. a 40.
let (viz. obr. č. 4) se pro kluby staly atraktivní zahraniční studenti získávající vzdělání na
tuzemských univerzitách. Mezi ty nejznámější patří např. bulharští posluchači medicíny
Božin Laskov hrající za Bratislavu a Stefan Božkov hájící barvy Kladna. Nejpočetnější
zastoupení v této době měli v top klubech hráči maďarské národnosti, kteří se stávali vítanou posilou zejména pro slovenské kluby.

V době II. světové války a německé okupace se český fotbal dostal stejně jako
ostatní sociální odvětví do mezinárodní izolace. I proto byl výčet fotbalistů ze zahraničí
v naší tehdejší nejvyšší soutěži až do roku 1948 minimální (viz obr. č. 5).
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 94.
2
ZLÁMAL, Ondřej. John Madden. Slavia [oline]. 2004 [cit. 2009-05-04]. Dostupny z WWW:
<http://www.slavia.cz/magazin/003/clanek10.asp>.
3
ALVARO, Recoba. Raymond Braine. Spartaforever [oline]. 2005 [cit. 2009-05-04]. Dostupny z WWW:
<http://www.spartaforever.cz/ukaz_clanek.php?clanek=489>.
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Obr. č. 41

Obr. č. 51

Na pokraji 90. let do tehdy ještě společné československé soutěže nakoukli hráči
z východu. Díky geografickému sousedství po jejich službách sáhli především slovenské
týmy. Nejznámějším cizincem angažovaným v té době se stal reprezentant Jugoslávie a
hvězda někdejšího velkoklubu Crvena Zvezda Beograd Dragiša Binič. Toho po příchodu
čechoamerického magnáta Borise Korbela do managementu klubu koupila Slavie Praha za
rekordních 30 mil. Kč2. V tabulce č. 2 je uvedený abecední seznam cizinců působících
v české nejvyšší soutěži a to včetně tzv. vídeňských Čechů.

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 95.
2
Transfermarkt [oline]. [citováno 2. 4. 2009] 2000. Dostupný z WWW.
<http://www.transfermarkt.co.uk/en/verein/62/sk-slavia-prag/transfers/uebersicht.html>.
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Rok
1897 - 1948

1948 - 1989
1989 - 1993

Hráč
Adam Zoltán (Hun)
Ando Miklós (Hun)
Antoš Josef (Rom)
Báthory Alex (Hun)
Bican Josef (Rak)
Bobor Koloman (Hun)
Božkov Štefan (Bul)
Braine Raymond (Bel)
Bressany Karl (Aut)
Cisar Franz (Aut)
Czapo Géza (Hun)
Dick John (Eng)
Ebhardt Karl (Rak)
Ember Józsev (Hun)
Friese Wolf (Rak)
Futekov Boris (Bul)
Hadreby John (Eng)
Haftl Otto (Ger)
Kaburek Mattyas (Rak)
Kannhauser Karl (Rak)
Konrád Kálmán (Hun)
Kubesch Rudolf (Rak)
Laskov Božin (Bul)
Otoway – Jimmy James (Eng)
Pali Lájos (Hun)
Pančev Asen (Bul)
Pojar Josef (Rak)
Pospichal Stefan (Rak)
Radakovicz Franz (Rak)
Rieder Hans (Rak)
Riff Emil (Hun)
Roth Jeno (Hun)
Sezemský Alfréd (Rak)
Schaffef Alfred (Hun)
Schorsch Karl (Rak)
Smolinski Michael (Rak)
Studený Josef (Rak)
Sedlacek Ferenz (Hun)
Weinstock Akodlf (Rak)
Wieser František (Rak)
Marosvári Béla (Hun)
Binič Dragiša (Yug)
Cchovrebov Stanislav (Rus)
Dobašin Boris (Rus)
Dvirnik Viktor (Ukr)
Gallagberov Rašid (Arm)
Haroui Youssef (Alg)
Joksimovič Dejan (Yug)
Jurčenko Igor (Ukr)
Masalitin Valerij (Rus)
Mulholland Dále (USA)
Mwitwa Timothy (Zam)
Salov Gennadij (Rus)
Shoshi Valded (Yug)
Smotrič Jurij (Ukr)
Tatarčuk Vladimir (Rus)
Timofejev Sergej (Rus)
Trittschuh Steve (USA)

Přestup do
V Žižkov
Jednota Košice
ŠK Bratislava
Žilina
Slavia
DFC Prag
Kladno
Sparta
Sparta
MS Brno
Teplitzer
Sparta
DFC
SK Plzeň
Viktoria Plzeň
Kladno
DFC Prag
Sparta
Židenice
DFC
Slávia
MS Brno
Židenice
DFC
Teplitzer
Bohemians
Slavia
Teplitzer
Náchod
Kladno
Žilina
Teplitzer
SK Plzeň
Sparta
ČsŠK Bratislava
DFC Prag
Náchod
DFC
Slezská Ostrava
Teplice
Žilina
Slavia
Slovan
Inter
Sparta
Prešov
Slovan
Sparta
Zbrojovka Brno
Olomouc
Dukla
Sparta
Dunajská Streda
Vítkovice
Zbrojovka Brno
Slavia
Dunajská Streda
Sparta

Tabulka č. 2
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5. Odchody hráčů po vzniku samostatné české ligy
Od roku 1993 (resp. od sezóny 1993/94) stupňujícím se tempem pokračuje odliv
nejlepších hráčů do zahraničí a příjmy z jejich prodejů se stávají významnou částí finančních zdrojů českého fotbalu1. V současném 21. stol. Už nikoho nemůže udivit sestava národního mužstva, v níž by nefiguroval ani jeden hráč z domácí ligy. Oproti tomu v italské
podobně jako v anglické, francouzské, německé nebo rakouské lize jsou čeští fotbalisté
dlouholetou samozřejmostí. Najít v současnosti stopy českého fotbalu, můžeme ale i leckde jinde po celém světě (viz obr. č. 6).

Obr. č. 62

V prvním roce od vzniku samostatné české ligy se na odchodech hráčů do zahraničí stále ještě podílel úspěch reprezentantů z mistrovství světa v Itálii v roce 1990. Po roce
1996 a stříbru na mistrovství světa v Anglii nastal v odchodech reprezentantů za lepším
1

Transfermarkt [oline]. [citováno 2. 4. 2009] 2000. Dostupný z WWW.
<http://www.transfermarkt.de/de/nationalmannschaft/3445tschechien/uebersicht/startseite.html>.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 95.
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živobytím v cizině další boom. Podle Ročenky českého fotbalu1 nastoupilo v ročníku
1996/97 v prvoligových klubech všech světových soutěží 30 českých fotbalistů. Stejná
publikace popisující ročník 2001/022 pak eviduje již 60 takových fotbalistů. Podle týdeníku
Gól z roku 1994 nastoupilo v zahraničních prvních ligách 91 českých fotbalistů.
V současné době čím dál tím více hráčů přestupuje i do nižších soutěží, neboť jsou tam pro
ně připraveny mnohem lepší finanční podmínky nežli v tuzemských poměrech jako pro
fotbalisty průměrné kvality. Věková hranice prvního zahraničního angažmá zároveň strmě
klesá. Motivaci fotbalistů na kývnutí při první nabídce angažmá jiné než české ligy se nelze příliš divit. Pro srovnání. Průměrný hráč v Gambrinus lize pobírá měsíční plat cca
35.000,-Kč (ve Spartě dvakrát až třikrát tolik) a k tomu bonusy, jenž tuto částku zásadním
způsobem navyšují. Při přibližném odhadu se dostaneme k průměrnému platu hráče (mimo
Spartu) cca 750.000,-Kč. Nabídka klubů při snaze o získání tuzemského fotbalisty pak
většinou neklesá pod hranici platu 3 mil. Kč ročně. Pro tyto fotbalisty tak většinou ani nehraje dramatickou roli, pokud bude sportovní úroveň v novém působišti stejná, nebo nižší
než v jaké se doposud pohybovali. Dokonce i prvoligové kluby ze Slovenska mohou hráčům nižší výkonnostní kategorie poskytnout lepší finanční ohodnocení, než kdyby působili
v soutěžích tuzemských. Zároveň s narůstajícím počtem odcházejících fotbalistů a jejich
snižujícím se průměrným věkem stoupají od r. 1989 i peněžní částky vynaložené zahraničními kluby za jejich přestupy (viz obr. č. 7).

1

HRABĚ, S., KÁNINSKÝ, J., NOHEJL, T. Ročenka českého fotbalu 1997. Praha: fi. APS, 1997. Češi v
zahraničí. s. 26.
2
HRABĚ, S., KÁNINSKÝ, J., NOHEJL, T. Ročenka českého fotbalu 2002. Praha: fi. APS, 2002. Seznam
Čechů v zahraničí. s. 24.
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Obr. č. 71
* b. c. je běžná cena, tj. částka v době přestupu
** 1/2005 je částka očištěna od inflace, přepočítaná na hodnotu Kč v lednu 2005

Po vzniku pohárové soutěže Ligy mistrů, jejímž pravidelným účastníkem se
v prvních ročnících stala Sparta Praha, cena hráčů účastnících se zápasů v rámci této mezinárodní klubové soutěže rapidně stoupá. Pro Spartu se takové obchody stávají velmi lukrativní a neváhá své vycházející hvězdy fotbalového nebe prodat za peníze rovnající se několikanásobku rozpočtu některých klubů na celou sezónu (viz obr. č. 8).

Obr. č. 81
* b. c. je běžná cena, tj. částka v době přestupu
** 1/2005 je částka očištěna od inflace, přepočítaná na hodnotu Kč v lednu 2005

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Hráči
na přestupovém truhu, s. 90.
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Prosadit své hráče do zahraničí za vysoké odstupné v řádech desítek mil. Kč dokáží i Slavia, Baník, Liberec a Olomouc. Ostatní kluby mající finanční problémy nejsou
schopny počkat, až se jimi vychovaní mladí talenti dostatečně zviditelní a jejich brzkým,
předčasným prodejem řeší aktuální mezery v rozpočtu. Nejčastějším cílem našich odcházejících hráčů je Německo, v posledních letech vzrůstá význam ruského trhu. Ti nejlepší hráči dostatečně prověření v reprezentaci, ovšem povětšinou končí v anglické a italské nejvyšší soutěži (viz obr. č. 9).

Obr. č. 91

Od sezóny 2004/05 se počet českých hráčů nastupujících v některém ze zahraničních prvoligových klubů poměrně stabilizoval na čísle rovnajícím se přibližně stovce legionářů. Všechny české hráče nastoupivší alespoň k jednomu mistrovskému utkání v některé
z nejvyšších evropských soutěží2,3,4 znázorňuje tabulka (Příloha č. II, seznam Čechů v zahraničí).
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Hráči
na přestupovém trhu, s. 91.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006.
Rejstřík našich hráčů v evropských I. ligách po roce 1990, s. 307 - 309.
3
Transfermarkt [online]. 2000 , 2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: <www.transfermarkt.de>.
4
Footballdatabase [online]. 2006 , 2009 [cit. 2009-01-01]. Dostupný z WWW: <www.transfermarkt.de>.
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6. Příchody cizinců po vzniku samostatné české ligy
Výčet cizinců v české fotbalové lize od roku 1993 zásadním způsobem zvýšil počet hráčů ze Slovenska, kteří po rozdělení republiky získali status zahraniční akvizice (viz
obr. č. 10).

Obr. č. 101

Zatímco byl tedy ještě v sezóně 1992/93 počet zahraničních posil naprosto minimální, v následující sezóně 1993/94 se stal na krátkou dobu import cizinců co do kvantity
výraznější, nežli export našinců za hranice (viz obr. č. 11).

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 95.
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Obr. č. 111

Vedle slovenských posil se v tuzemské lize snažili prosadit zejména hráči
z bývalých socialistických zemí Evropy a fotbalisté z exotických koutů světa jako je Asie a
Afrika. Po slávistických hvězdách Biničovi a Tatarčukovi zkraje 90. let česká liga hledá
podobně kvalitní zahraniční hráče. Podaří se to opět Slavii, když angažují do svých řad
Chorvata Slaďana Ašanina2, který se stane elitním obráncem a jednou z největších postav
ligy. Postupně se stává trendem (a Ašaninův příběh je toho důkazem), že hráči z postkomunistických a jiných chudých států berou svoji anabázi v některém z českých týmů pouze
jako šanci ukázat se lépe na mezinárodní scéně a získat v nich tak jakousi přestupní stanici
na cestě dále na západ. České kluby však i na takových příkladech mohou po stránce ekonomické značně vydělat3. V roce 1997 se začíná prosazovat Argentinec Leandro Lazzaro
Liuni, kterého objevivší Liberec prodá do Sparty a ta ho jako opakovaně nejlepšího cizince
v I. Gambrinus lize (anketa časopisu Gól) prodá dále na západ. Tím Liuni výrazně pomohl
svým dalším krajanům a otevřel pro českou soutěž jihoamerický trh. Nejlepším cizincem
(anketa časopisu Gól) v sezóně 2002/03 se tak stal Brazilec ve službách Slavie Edvardo

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 94.
2
Wikipedia [oline]. [citováno 15. 5. 2009] 2001. Dostupný z WWW.
<http://cs.wikipedia.org/wiki/slaďan_ašanin>.
3
Cipro se vrací do Slavie, bude dělat hlavního skauta. Právo [online]. 1995 [cit. 2009-06-06]. Dostupný z
WWW: <http://fotbal.sport.cz/fotbal/gambrinus-liga/>.
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Adauto da Silva1. Podle měřítka pozdějšího mezinárodního úspěchu se nejlepším cizincem
hrajícím kdy českou ligu stal Bosňan Edin Džeko, kterého Teplice získaly v roce 2006 a
v roce 2008 výhodně prodaly do německého Wolfsburgu. Zde se stal Džeko elitním kanonýrem, získal se svým týmem německý titul, byl v Německu vyhlášený fotbalistou roku a
po sezóně 2008/09 se o něj přetahují týmy jako AC Milán, Arsenal nebo Chelsea2.

Ve fotbalové lize v současnosti není jediný tým, který by měl na soupisce pouze
Čechy (viz obr. č. 12). Většinou jde nejméně o tři cizince, při čemž např. ve Slávii se
v kádru objevují hráči hned sedmi národností3. Protože si české kluby nemůžou dovolit
přijímat do svých řad hráče nejvyšší třídy, stejně tak jako druhé a třetí, směřují své zájmy
především k nadějnému mládí z východu a zkušenosti z exotických regionů. Příchod cizinců bývá ztížen několika faktory. Kromě častých problémů s jejich aklimatizací po jazykové, náboženské a některých sociálních stránkách se vyskytují i komplikace administrativní,
např. vyřizování pracovního povolení pro hráče z Afriky.

1

Aspress [oline]. [citováno 15. 5. 2009] 2008. Dostupný z WWW. <http://www.gol.cz/nejlepsi-cizinec-1.gambrinus-ligy.php >.
2
MALINA, Radek. Edin Džeko: bez Teplic bych se tak vysoko nedostal. Právo [online]. 2009 [cit. 2009-0515]. Dostupný z WWW: <http://fotbal.sport.cz/fotbal/bundesliga/148543-edin-dzeko-bez-teplic-bych-setak-vysoko-nedostal.html>.
3
KOPECKÝ, František. Přehled zahraničních hráčů v I. lize ČR [online]. 2000 [cit. 2009-05-16]. Dostupný
z WWW: <http://web.telecom.cz/kopeckyf/LIGAZAHR.htm>.
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Obr. č. 121

Cizinci českou ligu tedy oživují, ale jen čas od času se z jejich působení stane
opravdová senzace. Z výše vypsaných důvodů, ke kterým se přidává častá neochota trenérů
s cizinci pracovat a stále ještě nedokonalý skauting se angažování cizinců jeví i v dnešní
době jako nemalé riziko s velmi nejistým výsledkem. Do konce sezóny 2008/09 se v české
lize doposud objevilo 392 cizinců z 50 zemí světa. Jejich výčet je přiložen v tabulce č.
42,3,4,5 (Příloha č. I, seznam cizinců v Čechách)

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 94.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006.
Rejstřík hráčů a trenérů I. ligy, s. 347 - 383.
3
Transfermarkt [online]. 2000 , 2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: <www.transfermarkt.de>.
4
Wikipedia [oline]. [citováno 15. 5. 2009] 2001. Dostupný z WWW.
<http://cs.wikipedia.org/wiki/seznam_cizinc%c5%AF_v_Gambrinus_lize>.
5
ŠUBA, Josef. Cizinci v české fotbalové a hokejové lize [online]. 2004 [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.cizinci-fotbalhokej.wgz.cz/rozdeleni-podle-sezon>.
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7. Výsledky klubů v lize a na mezinárodní úrovni
Od počátku historie českého fotbalu hráli prim na klubové scéně a to i mezinárodně týmy pražské Sparty a Slavie.

7.1. Domácí soutěže do I. světové války
O mistrovství Čech se poprvé hrálo na podzim roku 1896. Byl to turnaj čtyř týmů:
vítěze DFC Slávie, AC Prahy a Sparty. Ročníky 1895 - 1901 bezpečně ovládla Slavia. Po
vzniku Českého svazu footballového (ČSF) a jeho snaze o zorganizování mezinárodního
šampionátu vznikl legendární Chariti cup, čili Pohár dobročinnosti. Zprvu se nejednalo o
vyřazovací soutěž, ta byla zorganizována až roku 1909. Po roce 1911 se výkonnostně vyrovnala mužstva Slavie, Sparty a Viktorie Žižkov, při čemž noviny začaly psát o tzv. českém trianglu (viz obr. č. 13). Na podzim 1914 už nebylo k zahájení nového ročníku mistrovských bojů ani pomyšlení. Mnozí fotbalisté, mezi nimi i ti špičkoví, byli mobilizací
povoláni ke svým plukům a odjížděli na frontu1.

Obr. č. 132

1
2

JEŘÁBEK, L. Fakta z historie československého fotbalu. vyd. Praha: 1982. Počátky kopané, s. 20 - 47.
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěž do I. světové války, s. 8.
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7.2. Mezinárodní výsledky před 1. světovou válkou

Nejčastějšími soupeři byli pro české kluby v tomto období týmy z Rakouska, případně Maďarska. Na mezinárodní scéně vynikala zejména Slavia, která dokázala konkurovat i nejlepším profi týmům z Anglie. Stala se tak v prvním desetiletí 20. stol. týmem
z nejužší kontinentální špičky. Druhým významným klubem, avšak s krátkodobou historií
(zanikl r. 1939), se stal tým DFC Prag. Ten vznikl z klubu pražských Němců ERC Regatta.
Vzhledem ke svému vysokému rozpočtu si mohl dovolit organizovat zápasy se zahraničními soupeři mnohem častěji a ve větší kvalitě, než jiné kluby. Ostatní týmy na mezinárodní scéně spíše paběrkovali. Pro srovnání, zatímco slávistické anály zaznamenaly hodně
přes 300 zápasů se soupeři zpoza hranic českých zemí a DFC dokonce na 400, tak Teplitzer jich odehráli asi 90 a Sparta asi jen 501(viz obr. č. 14).

Obr. č. 142
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěže do I. světové války, s. 8.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Mezinárodně před I. světovou válkou, s. 11.
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7.3. Domácí soutěže 1. republiky
První mistrovství samostatného státu se uskutečnilo v roce 1919. Až do roku 1930
se toto období stalo výsledkově jednoznačné pro Spartu a Slavii. Zejména Sparta v této
době získávala výraznou suverenitu, o které se mluví jako o éře Železné Sparty. Mnozí
zahraniční experti ji dokonce označovali za nejlepší tým evropské pevniny. Hráli v ní nejlepší tuzemští fotbalisté a objevovaly se první jednoznačné jevy profesionalizace. Konkurenci pražským S mohl maximálně ještě vytvořit tým SK Viktoria Žižkov, případně SK
Kladno. Roku 1924 první týmy prohlásily otevřený profesionalismus a vytvořily se podmínky pro vznik ligy. Ovšem až v roce 1934 byla vytvořena jednotná soutěžní pyramida:
na jedinou ligu navazovaly čtyři divize ČS svazu a vlastní mistrovská soutěž menšinového
svazu německých fotbalistů. Na ně pak navazovaly I. A třídy jednotlivých žup. Po celou
dobu pak trvala letenská hegemonie, neboť všechny ligové ročníky První republiky střídavě vyhrávala obě „S“. Slávisté získali v letech 1935 - 1938 osm mistrovských titulů, Sparťané pět. S jedinou výjimkou, kdy ročník 1927/28 vyhrála Viktoria Žižkov, patřila vždy
oběma „S“ první dvě místa1. Celkový přehled bilancí klubů v letech 1925 - 1938/39 uvádí
obr. č. 15.

1

VĚTŘÍČEK, Milan. Sport [online]. 2006 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW:
<http://www.volny.cz/vetricek/fotbal.htm>.
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Obr. č. 151

7.4. Mezinárodní výsledky klubů ve 20. a 30. letech

V této době byl klubový mezinárodní styk velmi bohatý, zprvu i na úkor řádného
chodu domácí soutěže. V první polovině 20. let byl tým Sparty považován spolu s FC Barcelonou za nejlepší klubový celek Evropy. Stejně tak mimořádné mezinárodní renomé si
udržovala i Slavia. K častým zápasům se zahraničními soupeři se dostaly i Viktoria Žižkov, AFK Vršovice (pozdější Bohemians) a německé kluby DFC Prag a Teplitzer FK 03.
Všechny týmy se pravidelně těšily na zájezdy předních anglických profesionálních týmů
po jarním ukončení ostrovních soutěží a zápasy s nimi, ve kterých se mohly mnohému přiučit2.

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěže 1. republiky, s. 21.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Mezinárodně ve 20. a 30. letech, s. 22.
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Nezanedbatelné bylo i výhodné ekonomické hledisko. Od roku 1927 se vrcholem
mezinárodního klubového styku stala aktivní účast nejúspěšnějších mužstev daných lig ve
středoevropském poháru. Účast v letech 1927 – 1939 ukazuje obr. č. 16. Myšlenku k jeho
založení dal významný rakouský funkcionář Hugo Meisl, rodák z české Polné. K tomuto
nápadu ho prý ponuklo přátelské utkání mezi Slávií a Rapidem, které vzdor sestavám složených z hvězdných hráčů, nemělo u veřejnosti zdaleka takový ohlas, protože se v něm
nehrálo o nic prestižního. Středoevropského poháru se u předválečných ročníků účastnila
prakticky celá kontinentální špička. Mohly se do něj kvalifikovat pouze kluby, které skončily na některé z předních příček domácích soutěží, což vedlo k jejich zatraktivnění. Pařížští novináři význam středoevropského fotbalu nepřímo potvrdili sestavením žebříčku 10
nejlepších klubů evropské pevniny v roce 1933. Pořadí bylo následující: 1. Juventus, 2.
First Vienna, 3. Sparta, 4. Rapid, 5. Slavia, 6. I. FC Nurnberg, 7. Hungaria, 8. Ferencváros,
9. Grasshoppers, 10. Admira1

Obr. č. 161
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 94.
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7.5. Český fotbal v letech nacistické okupace

23. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace. To mělo za následek, že fotbalové soutěže všech stupňů byly přerušeny. V roce 1939 již zaniklo dohromady 268 českých klubů (což se rovná 1/5 předchozího stavu). Mnoho funkcionářů i hráčů skončilo
v nacistických vězeních a koncentračních táborech a spousta hráčů byla v rámci tzv. totálního nasazení zavlečena na nucené práce do Německa. Počínaje rokem 1940 byl náš fotbal
uvržen do naprosté mezinárodní izolace, která trvala až do osvobození. Na českých hřištích
se tou dobou hrál atraktivní útočný fotbal, v němž své umění plně uplatnily hvězdy silné
hráčské generace, která prožívala svou vrcholnou formu. Např. Bican, Kopecký, Říha,
Ludla, Senecký, Horák, Zástěra. Bilanci českých týmů v období 1939/40 - 1943/44 ukazuje
obr. č. 17.

Obr. č. 171

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006.
V letech nacistické okupace. letech, s. 35.
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7.6. Výsledky v domácí soutěži 1945 – 1993

V této době vzniklo několik období, ve kterém získával dominanci vždy jeden
různý klub. Své výsadní postavení z předválečného období postupně ztrácela Slavia.
V první pol. 50. let se na nejvyšší místa výsledkového pořadí začínaly prosazovat týmy ze
Slovenska. Do roku 1965 pak lize dominoval armádní tým Dukly Praha. Po ní nastoupila
zlatá éra Sparta ku Trnava a Slovanu Bratislava, kterou až v roce 1975 narušil svým ligovým vítězstvím Baník Ostrava.

80. léta pak byla jednoznačně ve znamení suverénních vítězství Sparty Praha, která mezi lety 1986 - 1991 vytvořila pětiletý rekord ligových vítězství po sobě1. Střídání několikaletých dominujících výsledků jednotlivých klubů, ať už se to týkalo Dukly, Slovanu,
Trnavy či Sparty, ovlivňovala zejména politická situace v zemi, kdy se umělým způsobem
mocnosti snažily vždy cíleně pomoci konkrétnímu klubu tak, aby se rychle dostal do popředí. Jen výjimečně mohl dosáhnout úspěchu klub, který za sebou neměl významného
stranického činitele. Zvláštní roli sehrávaly armádní celky Dukly, které dostaly společný
název roku 1956 a to jak pražské, bystrické, chebské nebo v nižších soutěžích táborské,
žatecké, či tachovské. Po mnohých excesech se systémem mužstev ozbrojených sil se organizace s těmito celky postupně stabilizovala a přinesla i některá pozitiva. Tím hlavním
byl zřejmě fakt, že v době stahování nejlepších tuzemských fotbalistů do jednoho armádního celku Dukly Praha, mohli Češi úspěšně prezentovat fotbalovou tuzemskou úroveň i na
mezinárodní scéně.

Přehled výsledků prvoligových klubů v sezónách 1945/46 - 1992/93 včetně průměrné a nejvyšší domácí návštěvy zobrazuje následující tabulka na obr. č. 18.

1

PONDĚLIK, J. Století fotbalu. vyd. Praha: Olympia, 1986. s. 33 - 180.
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Obr. č. 181

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Na
domácí scéně 1945 - 1993, s. 44.
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7.7. Výsledky v evropských klubových pohárech do roku 1993

Celoevropské klubové pohárové soutěže odstartovaly v sezóně 1955/56 Pohárem
mistrů evropských zemí (PMEZ). Od roku 1956/57 se hraje tzv. Pohár veletržních měst,
později přejmenovaný na Pohár UEFA. Mezí sezónami 1960/61 - 1998/1999 se týmy evropských lig zvítězící v domácím ligovém poháru účastní sportovních bojů o Pohár vítězů
pohárů. Od ročníku 1992/93 PMEZ mění svůj herní sytém a název na současnou nejvýznamnější klubovou soutěž Ligu mistrů1.

Z českých týmů dosáhla výraznějšího úspěchu v evropských pohárech až Dukla
Praha, která se v sezóně 1966/67 dostala do semifinále PMEZ. V 60. letech se naše kluby
dohromady osmkrát objevily v závěrečné osmě této soutěže, ovšem pak došlo na výsledkově slabá dvě desetiletí, ve kterých do čtvrtfinále došla jen dvakrát Trnava, jednou Sparta
a Baník Ostrava. Zlom nastal opět až v sezóně 1991/92, kdy v tuzemsku suverénní Sparta
prošla až do čtvrtfinále stále prestižnější soutěže PMEZ postupně se měnící v Ligu mistrů.
V PVP se poprvé prosadil postupem do čtvrtfinále až Slovan Bratislava, který tento pohár
v roce 1968/69 slavně vyhrál. Semifinále tohoto poháru si zahrála i Sparta (1972/73), Dukla (1985/86) a Baník (1978/79). V poháru UEFA nejvýraznějšího úspěchu dosáhli hráči
vršovických Bohemians a to v sezóně 1983/84, kdy vypadli až v semifinále s pozdějším
vítězem Anderlechtem Brusel. Podrobné údaje vývoje úspěšnosti a zastoupení českých a
slovenských klubů v evropských pohárech do sezóny 1992/93 jsou na obrázcích č. 19 a 20.
Zajímavé se rovněž pro potřeby zjištění o různě úspěšném působení cizinců v evropských
soutěžích může jevit srovnání procentuální úspěšnosti českých týmů proti zahraničním
týmům shrnutým celkově pod hlavičku svého státu, které dokumentuje obr. č. 21.

1

KORČEK, František, KŠIŇAN, Jozef, MRÁZ, Igor. Fotbal : Enziklopedie. 1. vyd. Bratislava : Slovenské
tělovýchovné vydavateĺstvo, 1981. s. 30 - 250
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Obr. č. 191

Obr. č. 201

Obr. č. 211

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Evropské poháry do roku 1993, s. 46 - 47.
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7.8. Výsledky klubů v domácí soutěži v letech 1993 - 2008

Premiérovým mistrem České republiky bez účasti slovenských soupeřů se stala
Sparta Praha. Ten pak do roku 2008 ještě devětkrát obhájila. Takového suverénního vládce
domácí ligová soutěž doposud nepoznala. Fakt, že toto výsadní postavení Sparty mohou
ostatní ligové kluby jen těžko ohrozit, souvisí s pravidelnou účastí v prvních ročnících Ligy mistrů a díky stamilionovým finančním injekcím z ní získaných. Pro příklad lze uvést
oficiální rozpočet Sparty z roku 2004/05, který činil 480 mil. Kč a rozpočet druhé nejbohatší Slavie, který byl ve stejném roce 115 mil. Kč (obr. č. 22).

Obr. č. 221

V současné době se v posledních dvou sezónách ovšem změněnou taktikou chodu
celého klubu dostává na první příčku právě Slavia Praha. Nebojí se riskovat angažovat
neznámé cizince včetně Slováků, kteří se stávají pomyslnými motory klubu a výraznými
postavami celé ligy2. Dva ligové tituly se kromě pražských klubů podařilo získat ještě FC
Slovanu Liberec a jednou zvítězil Baník Ostrava3. Vzájemnou bilanci klubů v samostatné
české lize dokumentuje obr. č. 23.

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěže od roku 1993, s. 67.
2
Sport.aktuálně [online]. 1999-2009 [cit. 2009-04-03]. Dostupný z WWW:
<http://aktualne.centrum.cz/sportplus/fotbal/domaci/clanek.phtml?id=613191>.
3
VĚTŘÍČEK, Milan. Sport [online]. 2006 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW:
<http://www.volny.cz/vetricek/fotbal.htm>.
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Obr. č. 231

7.9. Výsledky v evropských pohárech po roce 1993

Po té co se zkraje 90. let otevřel trh s českými fotbalisty a zároveň enormně stoupal zájem o jejich služby, hledají oslabované klubové týmy vždy nové a nové hráčské složení. Zkušenosti předních hráčů z elitních evropských lig jsou sice velkým přínosem pro
národní mužstvo, ale klubová ligová úroveň značně trpí. Tyto důsledky se samozřejmě
projevují i ve výsledcích týmů na mezinárodní scéně v evropských pohárech. Po čtvrtfinálovém úspěchu Sparty v PMEZ v sezóně 1991/92 bylo čím dál tím těžší se na mezinárodní
úrovni výrazněji prosadit. Měřítkem pro úspěch se staly třeba i jen dílčí postupy přes tým
z některé fotbalově vyspělé země2. Světlou výjimku tvořila semifinálová účast Slavie Praha v Poháru UEFA v sezóně 1995/96. V té době už byl ovšem zaveden nový model Ligy
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěže od roku 1993, s. 68.
2
UEFA [oline]. [citováno 16. 2. 2009] 1998. Dostupný z WWW. <http://www.ufa.com/>.
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mistrů, kde krom vítězů domácích soutěží hrály i týmy, které obsadily další místa
v tabulkovém pořadí. Pohár UEFA tak hrály týmy relativně nižší kategorie, čímž jeho úroveň zvláště ve vztahu k porovnání s Ligou mistrů značně poklesla. Čtvrtfinálovou účast
v evropském poháru si Slavia vyzkoušela ještě dvakrát (PVP a UEFA), Spartě se dvakrát
podařilo probojovat se osmifinálové skupiny Ligy mistrů (v sezónách 2001/02 a 2003/04),
což jim pouze na vstupném a televizních právech v ročníku 2003/04 vyneslo 10 resp. 204
mil. Kč1. Ucelený přehled vývoje úspěšnosti českých klubů v evropských pohárech ukazuje obr. č. 24.

Obr. č. 241

Na nejvyšší příčky v pohárové Evropě pak dosáhli pouze čeští hráči ve službách
některého z předních zahraničních klubů, pro které se stali povětšinou jedním ze základních kamenů. Pohár UEFA tak vyhráli Jiří Němec a Radoslav Látal v barvách německého
Schalke 04, PVP Pavel Nedvěd v dresu Lazia Řím a Ligu mistrů Vladimír Šmicer
s Milanem Barošem ve službách FC Liverpool2. Pro potřeby zjištění o různě úspěšném
působení cizinců v evropských soutěžích je opět zajímavé srovnání procentuální úspěšnosti
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Evropské poháry po roce 1993, s. 70.
2
ŠVÉD, Jan. IDNES.cz [online]. 1999 [cit. 2009-03-04]. Dostupný z WWW: <http://fotbal.idnes.cz/smicera-nedved-zavodi-ve-sbirce-trofeji-f0l-/fot_pohary.asp?c=A050526_203138_fot_pohary_no>.
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českých týmů proti zahraničním týmům shrnutým celkově pod hlavičku svého státu, což
dokumentuje obr. č. 25.

Obr. č. 251

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Evropské poháry po roce 1993, s. 70.
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8. Úspěchy českých hráčů v zahraničních klubech
Vzestupné a opět klesající úspěchy českých hráčů v zahraničí se odvíjely pochopitelně od četnosti jejich přestupů mimo působení v české lize. Individuálně se ve svých týmech ve 30. letech výrazně prosadili Josef Silný ve francouzském Nimes, Henke Jiří
v Barceloně, Faczinek Ferdinand a Vojtěch Bradáč v FC Sochaux. Jednou z největších
hvězd italské ligy a posléze jedním z nejrespektovanějších trenérů země se stal Čestmír
Vycpálek, kterého do Juventusu Turín doporučil sám Josef Bican1.

Teprve až o mnoho let později šířil dobré jméno českého fotbalu Anrej Kvašňák
v belgickém Mechelenu. Na sklonku kariery se do rakouského rapidu Vídeň díky svým
hráčským schopnostem dostal legendární Antonín Panenka2, který s tímto klubem vyhrál
dvakrát rakouský titul, rakouský pohár a v roce 1985 hrál se svým týmem finále PVP. Velkého individuálního úspěchu na mezinárodní scéně ve službách zahraničního týmu dosáhl
elitní český střelec Václav Daněk3. Ten za dobu svého působení v rakouském Tirolu Insbruck třikrát vyhrál tabulku střelců tamní soutěže a v roce 1991 dokonce získal titul Evropská zlatá kopačka udělovanou pro nejúspěšnějšího střelce s nejvyšším počtem střelených branek, sponzorovanou prestižním fotbalovým magazínem France football. Velkou
přestupovou událostí se stal v roce 1988 odchod Josefa Chovance do holandského PSV
Eidhoven. Z pražské Sparty odcházel jako velká fotbalová osobnost a v holandské lize svoji roli potvrdil.

Fantasticky rozjetou kariéru měl v počátku 90. let slovenský mladý nadějný reprezentant Peter Dubovský, který po zvýraznění se v české lize přestoupil mezi nejlepší světové hráče do slavného Realu Madrid. I zde se začal výrazně individuálně prosazovat,
ovšem další jeho slavnou kariéru zastavilo tragické úmrtí. Dobré jméno ve francouzské lize
udělali svými výkony útoční záložníci Ivan Hašek a Lubo Moravčík. To obránce Luboš
Kubík se po svém úspěšném angažmá v italské Fiorentině stal postupně jedním
1

Slavia Praha [online]. 2004 [cit. 2009-04-03]. Dostupný z WWW:
<http://www.slavia.cz/novinka.asp?id=7400&typ=clanek>.
2
Lidovky.cz [online]. 2000- [cit. 2009-04-03]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/kdyz-selpanenka-do-rapidu-09h/ln_noviny.asp?c=A081115_000063_ln_noviny_sko&klic=228615&mes=081115_0>.
3
JEŘÁBEK, Luboš. Český a československý fotbal : Lexion osobností a klubů. [s.l.] : Grada, 2007. 264 s.
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z nejlepších hráčů ve francouzské i německé lize a hvězdou první třídy v nově se rozvíjející lize americké. Zde se ve dvou sezónách dostal do prvního All Stars týmu a byl dokonce
vyhlášen nejlepším obráncem celé Major League Soccer. Jako obávaný střelec odcházel do
italského Janova po týmovém i individuálním úspěchu na mistrovství světa v Itálii v roce
1990 Tomáš Skuhravý. Svojí přezdívce Bomber dostál i v sérii A a díky svému tamnímu
působení vyhrál prestižní anketu Český fotbalista roku1. Pozdější kapitán reprezentace Jiří
Němec se stal pro změnu nepostradatelným pro svůj tým Schalke 04, se kterým dosáhl i na
Pohár UEFA2.

Jakýmsi speciálním „vývozním zbožím“ se pro anglickou ligu stali čeští brankáři.
Úspěchy se svými týmy a vynikajícími individuálními výkony se tam mohli prezentovat
téměř ve stejném období Jan Stejskal, Luděk Mikloško a Pavel Srníček3. Později pak jméno dobré české brankářské školy upevnil v současnosti nejrůznějšími zdroji za nejlepšího
brankáře planety označovaný kapitán nynější reprezentace Petr Čech. Ten se stal ihned po
přestupu do FC Chelsea hvězdou číslo jedna a svými výkony pomohl tomuto klubu
k získání anglického titulu, národního poháru a k finálním bojům v Lize mistrů. Petr Čech
je odborníky pravidelně v nejrůznějších anketách zařazován do All Stars týmů jak anglické
soutěže, tak i celého světa. Za svého působení v Anglii se stal dvakrát českým Fotbalistou
roku4. V novodobé historii českého fotbalu se kromě Petra Čecha v zahraničí výrazně prosadili na rozdíl od let minulých i mnozí další fotbalisté.

Stoupající kvantita přestupů se tedy úměrně rovná i vzestupné kvalitě. Zde je
ovšem nutné kvalitu pečlivě rozdělit, neboť s odchodem toho nejlepšího, co český fotbal
vyprodukuje, odchází do zahraničí (třeba i do nižších soutěží) mnoho dalších průměrných
hráčů. Ti nejlepší již celkem běžně přestupují do top evropských klubů v nejlepších soutěžích. Své zastoupení jsme tedy měli nebo máme v klubech jako je Manchester United, Arsenal Londýn, Bayern München, AC Milán, Juventus Turín, Lazio Řím, Olympique Mar1

FELT, Karel. Tomáš Skuhravý. [s.l.] : Spektrum D, 1991. 79 s.
NOVÁK, Jaromír. Idnes.cz [online]. 1999 [cit. 2009-03-24]. Dostupný z WWW:
<http://fotbal.idnes.cz/jiriho-nemce-trenovani-chytlo-chci-se-ucit-od-zkuseneho-kouce-rika-10d/fot_reprez.asp?c=A090622_105754_fot_dsouteze_mn>.
3
Deník Sport [online]. 2001 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW:
<http://deniksport.blesk.cz/archiv/2009/06/21/art/A6tA09250204/cesti-fotbalovi-brankari-v-anglii>.
4
Petr Čech [online]. 2008 [cit. 2009-04-08]. Dostupný z WWW: <http://www.petrcech.cz/SplashScreen.aspx>.
2
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seille, FC Chelsea, Ajax Amsterodam, Real Madrid, FC Porto. Počátkem nového tisíciletí
již nikoho nepřekvapí, že se do základní sestavy české reprezentace v mezistátním utkání
prosadí nanejvýš tři hráči z domácí soutěže, přičemž současný národní tým nastupuje ke
svým zápasům na hříště už pouze výhradně s legionáři1. Ti ve svých klubech získávají bohaté zkušenosti s nejlepším světovým fotbalem a sami po odchodu z Čech tzv. vyzrávají.
Bohatě to lze uvést na příkladu Pavla Nedvěda, který se v době působení v italské sérii A
stal jedním z nejlepších světových fotbalistů a v roce 2003 byl pomocí prestižní ankety
Zlatý míč zvolen nejlepším fotbalistou Evropy2.

Za jednoho z největších fotbalových talentů platil při svém přestupu do Borussie
Dortmund Tomáš Rosický, která ho koupila ze Sparty za rekordních 449 mil. Kč3. Se stejnou slávou v roce 1996 přestupoval do Manchesteru Karel Poborský, který později působil
i v dalších špičkových soutěžích celé Evropy. Shrnutě se dá říci, že většina současných
hráčů v širším kádru reprezentace se individuálně prosazuje ve svých zahraničních týmech,
pro něž jsou po sportovní i ekonomické stránce ceněným artiklem. V opačné situaci se
oproti tomu ocitá většina fotbalistů, kteří v době svého přestupu do zahraničí nedosáhli
věku dvaceti let. I když zazářili v české lize a jejich potenciál se může zdát pro špičkový
fotbal velice atraktivní, dochází u nich po příchodu do vyspělého evropského klubu ke
zklamání, neboť se přes své mládí nemohou nebo nedokáží prosadit na místo v základní
sestavě skrze zkušenějšího a momentálně třeba lepšího jiného fotbalisty4. Bilanci Čechů
v evropských I. Ligách (1990/91 - 2003/04) dokumentuje následující tabulka na obr. č. 26.

1

KOPECKÝ, František. Seznam hráčů, kteří reprezentovali za A tým ‚České republiky [online]. 2000 [cit.
2009-05-16]. Dostupný z WWW: <http://web.telecom.cz/kopeckyf/ATYMHRAC.htm>.
2
BERNARDI, Bruno. Pavel Nedvěd. [s.l.] : Portál, 2004. 164 s.
3
Tomáš Rosický website [online]. 2007 [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.rosickytomas.com/novinky/>.
4
Domo01 [online]. 2007 [cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW: <http://domo01.pise.cz/91391-mladifotbaliste-by-meli-herni-maturitu-slozit-jes.html>.
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Obr. č. 261

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Naši
hráči venku, cizinci u nás, s. 95.
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9. Čeští trenéři v zahraničí a cizinci v Čechách
Prvním cizincem ve službách českého fotbalu se v roce 1905 nestal hráč, nýbrž
trenér Skot John Madden. Toho angažovala Slavie a kromě ní z Maddenových schopností a
zkušeností těžil i celý tuzemský fotbal1. Sparta nezůstala s angažováním kvalitního zahraničního trenéra dlouho pozadu a mezi lety 1919 -1923 a 1928 - 1933 bohatě využívala
všech schopností anglického stratéga a motivátora Johna Dicka2. Kromě slovenských trenérů působících v samostatné české lize od roku 1993, kteří do ní ovšem vzhledem
k bývalé společné soutěži nemohli přinést nic nového, české kluby vsadily i na služby Itala
Massima Moralese, který trénoval Příbram a Němce Jürgena Sundermana, jenž na krátkou
dobu koučoval pražskou Spartu. Ani jeden však se svými týmy výraznějších úspěchů nedosáhl3.

Naopak čeští trenéři při svém působení v zahraničí vždy zajistili dobré renomé našeho fotbalu. Prvním takovým byl Julius Korostelev Juventusu Turín, kterého v letech
1971 - 1974 v tomto slavném klubu zastoupil legendární Čestmír Vycpálek. Ten slavný
Juventus během svého trénování dovedl ke dvěma mistrovským titulům a v roce 1973 do
finále slavné PMEZ. V Itálii už působil mnohem dříve a to jak jako hráč, tak i trenér
v méně proslavených klubech4. V italské první luze pak dlouho svými kontroverzními názory čeřil vodu Vycpálkův synovec Zdeněk Zeman. Jeho vyjádření k italskému fotbalu a
inovátorské strategie byly italskou fotbalovou veřejností přijímány často rozporuplně, mimo jiné obvinil obecně sérii A z dopingu hráčů, ovšem jeho dlouholetá angažmá, mimo
jiné v nejprestižnějších klubech AS Řím a Lazio Řím, hovoří jednoznačně v jeho prospěch
a vysoké trenérské kvality. Podle některých odborníků oprostil italský fotbal od jejich typického defenzivního catanaccia5. Pravděpodobně nejslavnějším trenérem, minimálně jed1

ZLÁMAL, Ondřej. John Madden. Slavia [oline]. 2004 [cit. 2009-05-04]. Dostupny z WWW:
<http://www.slavia.cz/magazin/003/clanek10.asp>.
2
AC Sparta Praha [online]. 2008 [cit. 2009-05-08]. Dostupný z WWW: <http://www.sparta.cz/cs/oklubu/historie/treneri.shtml>.
3
KOPECKÝ, František. Seznam trenérů mužstev I. ligy ČR [online]. 2000 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z
WWW: <http://web.telecom.cz/kopeckyf/LIGATRENR.htm>.
4
FotbalPORTÁL.cz [online]. 2006 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW:
<http://www.fotbalportal.cz/italie/serie-a/12320-ktery-italsky-tym-ma-na-fotbalportalcz-nejvice-fanouskuhlasujte-5/>.
5
KOVÁŘ, Pavel. Zdeňek Zeman. REFLEX. 2007, is. 21, s. 25-28.
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ním z nejúspěšnějších, se stal Václav Ježek. Ten po roce 1976, kdy dovedl český tým
k titulu mistrů Evropy, kývl na lukrativní nabídku zahraničního angažmá v nizozemském
týmu Feynoord Rotterdam a později ve švýcarském FC Curych1. Ve známých klubech po
celé Evropě se svojí kvalitou prosadilo dalších několik českých trenérů, jako František
Cipro v Rakousku, Josef Csaplár v Polsku, Ferdinand Faczinek v Rakousku, Ivan Hašek ve
Francii, Karel Jarolím ve Francii, Josef Jarabinský v Turecku, Vítězslav Lavička
v Austrálii, Dušan Uhrin mladší v Rumunsku, Vlastimil Petržela v Rusku, Vladimír Táborský v Řecku, Miroslav Beránek v Maďarsku2. Významnou kategorií českých trenérů působících v zahraničí se stávají ti, kteří dostali důvěru trénovat některý z reprezentačních výběrů. Nejnověji mezi ně patří proslulý taktik a stratég Karel Bruckner u reprezentace Rakouska. Elitní národní kuvajtský výběr v letech 200 - 2001 úspěšně koučoval Dušan Uhrin
starší. Bohaté zkušenosti čerpal a dále i uplatňoval při trénování na Kypru, v Saudské Arábii, Izraeli, Gruzii a Švédsku. Po československé reprezentaci si vyzkoušel koučování jiného A týmu Milan Máčala i ve Spojených Arabských Emirátech, V Saudské Arábii, Ománu
a Bahrajnu3.

1

JEŽEK, Václav, JEŽEK, Miroslav. S míčem v erbu. [s.l.] : Olympia, 1999. 135 s.
Týden.cz [online]. 2006 [cit. 2009-05-08]. Dostupný z WWW:
<http://www.tyden.cz/rubriky/sport/publicistika/jdi-na-vychod-trenere_12960.html>.
3
Wikipedia [online]. 2001 [cit. 2009-04-10]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_dr%C5%BEitel%C5%AF_profilicence_
UEFA>.
2
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10. Státní reprezentace a její výsledky včetně mládežnických
Česká seniorská reprezentace patřila v první pol. 20. stol. mezi nejlepší výběry celého světa. V roce 1920 skončil výběr ČSR druhý na olympijských hrách v Antverpách,
v roce 1934 v době velkého rozmachu zlaté éry českého fotbalu prohrál výběr ČSR ve finále mistrovství světa s Itálií a potvrdil tak hráčskou výjimečnost mnohých tehdejších individualit. O čtyři roky později pak na mistrovství světa ve Francii došel výběr ČSR do
čtvrtfinále. V této době krom vrcholných turnajů sehrávají fotbalisté i několik přátelských
utkání s nejlepšími týmy světa, ve kterých jsou povětšinou úspěšní (viz obrázek č. 27).

Obr. č. 271

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Mezinárodně ve 20. a 30. letech, s. 22.
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Velikou trhlinu tomuto dění udělala druhá světová válka a konec zlaté éry definitivně končí s únorem 1948. Dlouhá léta pak český fotbal čeká na výrazný mezinárodní
úspěch. Ten přichází až v roce 1960, kdy Češi vyhrávají Mezinárodní pohár1. V roce 1962
již společný československý výběr sehrává vynikající zápasy na mistrovství světa v Chile a
probojuje se až do finále, ve kterém podléhá Brazílii2. Výrazný úspěch pak výběr ČSSR
čeká v roce 1976, kdy se s mnohými vzpomínkovými momenty stává mistrem Evropy. O
čtyři roky později stejná generace mistrů Evropy dokáže v Moskvě vyhrát olympijský turnaj. V roce 1990 se tým ČSFR již s mnoha legionáři dostane do čtvrtfinále mistrovství světa v Itálii. Rok 1996 pak přinese další evropský úspěch v podobě finálové účasti a druhého
místa na ME v Anglii. V roce 2004 pak již s jediným hráčem nastupujícím v domácí soutěži prohrává Česká republika v semifinálovém prodloužení s domácím Řeckem na mistrovství Evropy3. Bilanci reprezentačního družstva s ostatními družstvy dokumentuje obr. č.
28.

1

JENŠÍK, Miroslav, JANKŮ, Jiří. Kronika českého fotbalu : 1. díl. [s.l.] : Olympia, 1997. 431 s.
BEDNAŘÍK, Tomáš. Stříbrní Chilané po 35 letech. Raport. 2007, roč. 17, č. 37, s. 7.
3
FIFA.com [online]. 1994 [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW: <http://fifa.com/tournaments/index.html>.
2
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Obr. č. 281

K prvnímu mezistátnímu dorosteneckému utkání došlo v roce 1928 v Praze a
Vídni. Oba dva zápasy s Rakušany skončily porážkou 0:3 a 0:1. Prvním klubovým mládežnickým mužstvem, které se vydalo na cestu do zahraničí k mezistátnímu utkání byli
mladí Slávisté, kteří na jaře 1939 zvítězili na turnaji v Ženevě. Až do roku 1955 pak doros1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Národní mužstvo od r. 1994, s. 73.
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tenecký reprezentační výběr sehrál jen sedum mezistátních zápasů, které všechny prohrál.
Mládežnické kategorie byly velmi zanedbávané a určitý zlom ve struktuře a organizaci
mládežnických tuzemských soutěží přišel až v 60. letech. To sebou přineslo i výrazné mezinárodní úspěchy. V roce 1968 vyhráli dorostenci mistrovství Evropy, což o čtyři roky
později zopakovalo mužstvo do 23 let. Mistry Evropy se později stal v roce 1990 ještě výběr šestnáctiletých nadějí a v roce 2002 se to povedlo mladíkům do 21 let. Ohromného
úspěchu dosáhla generace „jedenadvacítek“ v roce 2007, kdy dokráčela až do finále mistrovství světa. Finále mistrovství Evropy si ještě v roce 2000 zahráli reprezentanti do 16 i
21 let, v roce 2001 osmnáctiletí a v roce 2003 se na třetím místě umístila česká „devatenáctka“1,2. Úspěšnost dorosteneckých a juniorských reprezentací na ME a MS v letech
1948 - 2004 ukazuje obrázek č. 29.

Obr. č. 293

1

FIFA.com [online]. 1994 [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW: <http://fifa.com/tournaments/index.html>.
UEFA [oline]. [citováno 16. 2. 2009] 1998. Dostupný z WWW. <http://www.ufa.com/>.
3
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Po
stopách mladých kopaček, s. 99.
2
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11. Ekonomická situace klubů
Ekonomická situace českých klubů v historii tuzemského fotbalu byla značně odvislá od politické situace v zemi. Střídala se období jednak s dominujícím samotným klubem co do výše rozpočtu, tak období celkového ekonomického útlumu a naopak finanční
„bezstarostnosti“. V letech 1899 - 1913 měla suverénně největší rozpočet Slavia Praha a to
cca desetkrát vyšší než všechny ostatní kluby (viz obr. č. 30). V této době byla Slavia výsledkově naším co do výsledků nejúspěšnějším fotbalovým týmem. První „profesionální“
aféra se odehrála roku 1913, kdy se obě pražská S snažila do svých řad získat kolínského
hráče Jana Rutha. Podařilo se to nakonec Spartě a Slavia ho vzápětí obvinila z hříchu přijímání peněz za hru1.

Obr. č. 301

Mezi lety 1934 - 1938 se situace vzhledem k výši ročního rozpočtu začíná obracet
ve prospěch pražské Sparty. Slavia ovšem nezůstává o moc pozadu a i ostatní některé týmy
dokázaly své rozpočty konkurenčněschopně navýšit (viz obr. č. 31). I výsledkově jsou obě
pražská S téměř vyrovnána a dominují tuzemskému fotbalu (viz obr. č. 15).

Obr. č. 312

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěže do I. světové války, s. 8.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěže do První republiky, s. 21.
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Ve válečném období je existenční situace všech klubů značně nejistá a ani jejich
ekonomická situace tak nemůže být přehledná. Orientační rozpočty vybraných klubů mezi
lety 1939 – 1940 udává obr. č. 32.

Obr. č. 321

S nástupem komunismu nastal po strukturální, organizační a ekonomické stránce
v českém fotbale ohromný zlom. Dotace do sportu a tedy i do fotbalu plynuly pouze ze
státního rozpočtu a jejich výše závisela čistě na libovůli politických dohadů. Všechny přestupy dílčí výhody a další jiné faktory důležité pro samu existenci klubů, byly řízeny tzv.
shora a to tak, aby vyhovovaly aktuálním politickým zájmům a mocenské propagandě.
Vznikly tak čistě armádní celky, kde se při tehdejší povinnosti dvouleté základní vojenské
služby objevovaly všichni nejtalentovanější hráči. Nejvíce z tohoto faktu těžila Dukla Praha, která v roce 1956 získala první ligový titul a v následujících 10 letech ho několikrát
úspěšně obhájila. Aby došlo k jednotlivému zvýhodnění ekonomické situace konkrétního
klubu, vznikaly běžně tzv. černé fondy, které měly za účel mimo kontrolu státu sloužit
k nákupu lepších hráčů2. Shrnutě se dá ovšem říci, že úspěch a výsledky klubů se prvotně
domlouvaly dávno před příchodem samotných hráčů na hřiště. V praxi to vypadalo tak, že
se na sjezdech komunistické mocnosti angažovaní politici domluvili, který tým je
z nejrůznějších důvodů potřeba vyzdvihnout a posílit. Tím se často roztáčel kolotoč neuvěřitelných až absurdních přestupů a výsledků. Ze všech těchto pochopitelných důvodů není
možné vysledovat konkrétní rozpočty klubů v jednotlivých sezónách a nemá smysl ani ze
sestav či výsledků klubů se o něco takového pokoušet, neboť jsou všechna tato informační
data naprosto zkreslena politickou zákulisní hrou. Důkazem toho může být případ přestupu
Antonína Panenky. Po té, co splnil komunistickou garniturou nesmyslnou podmínku pro

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006.
V letech nacistické okupace I, s. 34.
2
HOUŠKA, Jaroslav, ZEMÁNEK, Vladimír. Fotbal na prodej. [s.l.] : EMINENT, 1996. 224 s.
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přestup do zahraničí dosažení 32 let a 50 startů v reprezentaci, projevil o něj zájem Rapid
Vídeň. Tehdejší sekretář pražských Bohemians Zdeněk Svoboda dále vysvětluje, že Rapid
za Panenku zaplatil požadovaných 100.000 DM. Rakouský management peníze přivezl,
ovšem do Vršovic se dostaly už bez 10.000 DM. Museli se totiž ještě cestou stavit u předsedy ČSTV Himla a ředitele Pragosportu Malého, kteří si řekli shodně o provizi 5.000
DM1.

Po vzniku samostatné české ligy v sezóně 1993/94 už mají české kluby za sebou
organizační i ekonomickou restrukturalizaci z předchozích prvních let poslední dekády a
samy si hospodaří se svými nabytými finančními prostředky. Vzniká několik týmů, do kterých vstoupil bohatý sponzor a stávají se tak postupnými vítězstvími v nižších soutěžích až
nováčkem pro nejvyšší soutěž. Zároveň dochází i k hospodářskému rozpadu několika kdysi
špičkových týmů, mezi nimi např. Dukly Praha, které se v celostátních soutěžích propadají
stále níže a níže. Dominujícím týmem co do výše rozpočtu se stává jednoznačně Sparta
Praha, která těží z ohromných prémiových dotací za účast a výsledky v Lize mistrů, kde se
její hráči zároveň notně zviditelní. Přehled rozpočtů jednotlivých klubů ukazuje obr. č. 33.

Obr. č. 332

1

Lidovky.cz [online]. 2000- [cit. 2009-04-03]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/kdyz-selpanenka-do-rapidu-09h/ln_noviny.asp?c=A081115_000063_ln_noviny_sko&klic=228615&mes=081115_0>.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Domácí soutěže od roku 1993, s. 67.
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Tím několikanásobně vzrůstá jejich tržní cena, za kterou je Sparťanský management výhodně prodá do zahraničí. Chce-li se tedy tuzemský hráč patřičně zviditelnit, volí
v prvním případě cestu do Sparty, odkud má větší pravděpodobnost získat lukrativní zahraniční angažmá. Tímto Sparta získává obrovskou psychologickou výhodu, kdy se jí
špičkoví hráči téměř nabízejí, ta je pro domácí poměry za nemalé peníze nakoupí, ovšem
časem je s výhodným ziskem do ciziny opět prodá. Přestupové proudy hráčů mezi českými
kluby dokumentuje obr. č. 34.

Obr. č. 341

Podobným způsobem je zajišťována i ekonomická stabilita Slavie Praha, ovšem
bez její účasti ve zlatonosné Lize mistrů přibližně ve čtyřnásobně menším měřítku. Rozpočty ostatních klubů v hlavní míře závisí na aktuální solventnosti jejich sponzorů, případně na dílčím prodeji mladého talentovaného hráče. Zde ovšem dochází k dalšímu prohlubování ekonomické síly mezi Spartou a Slávií a ostatními kluby v lize2. Zatímco většina
klubů nemůže dlouhodobě udržet nadějného mladíka, který v ligových utkáních prokáže
1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Hráči
na přestupovém trhu, s. 91.
2
VAVRDA, Antonín, ŠROUBEK, Michal. Lidovky.cz [online]. 2000 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW:
<http://sportreport.lidovky.cz/pavel-zika-dnesni-hit-mladi-hraci-d40-/ln-sportrozhovory.asp?c=A081125_100514_ln-sport-rozhovory_mis>.
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svůj talent a je nucena ho z důvodů uchování ekonomické stability klubu prodat, byť za
aktuální tržní cenu, tak oba pražské týmy tyto získané hráče po jejich mezinárodním zviditelnění na klubové či reprezentační úrovni s výrazným ziskem prodá dále do zahraničí.
Provinční kluby si toto vše samozřejmě dobře uvědomí a danou situaci se snaží korigovat
tím, že si za své mladé hráče počítají čím dál tím vyšší peněžní částku, mnohdy neadekvátní aktuální kvalitě konkrétního hráče. Pokud se přece jen rozhodnou takovéto hráče udržet
ve svých řadách, ještě třeba po dvě sezóny, jsou nuceni jim zajistit i nadstandardní platové
podmínky. To se stává „přítěží“ pro top kluby, které při snaze o získání těchto fotbalistů
musí navrhnout jejich platové ohodnocení ještě o mnoho výše a výhodněji. Stejný princip
pak funguje i v nejlepších klubech, které chtějí své hráče prodat do zahraničí. Tento fakt
můžeme vypozorovat na obrázcích. č. 35 a 36. Při porovnání prvotního nákupu daného
hráče v rámci české ligy a jeho pozdějšího prodeje do zahraničí (např. Karel Poborský).

Obr. č. 35 1

Obr. č. 361

Tím se výdaje na platy hráčů neustále šroubují do čím dál tím vyšších a neúnosnějších pater. Není proto divu, že se manažeři a majitelé klubů již několikrát v poslední
době sešli k jednání, na kterém chtěli projednat otázku zavedení hráčských platových stropů, což by podle nich mělo zajistit ekonomickou stabilitu fotbalových klubů. Diskuse na

1

JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Hráči
na přestupovém trhu, s. 90.
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tuto ožehavou otázku se však vedou v celém fotbalovém světě1. Takové opatření by mohlo
přispět ke snížení častokráte přehnané ceny některých fotbalistů a pravděpodobně tím i
posílit vzájemnou konkurenceschopnost v české lize. Na druhou stranu je však zřejmé, že
zavedením platových stropů by se české kluby nikdy nemohly dostat k angažování lepších
zahraničních hráčů, kteří by měli vyplnit mezeru po nejlepších českých hráčích směřujících
do ciziny. Vzhledem k již nyní značné výsledkové stagnaci a propadu českých klubů na
mezinárodní úrovni v posledních letech, zapříčiněné právě odchodem nejlepších fotbalistů
z tuzemské ligy, by se tak mezinárodní kredit českého fotbalu stále snižoval.

Nezanedbatelným faktorem ve finanční prosperitě klubů se může stát i výše návštěvnosti na domácí zápasy. Statistické rozložení návštěv prvoligových zápasů od roku
1925 – 2004 ukazuje obr. č. 37.

Obr. č. 372

Tyto všechny výše zmíněné faktory se samozřejmě nutně projevují i do výsledků
celé první ligy. Od roku 1993 tak Sparta ve výsledkové listině jednotlivých sezón získává
natolik dominantní postavení, že podobná situace nemá v historii českého fotbalu obdoby.
Jediným konkurenčně schopným týmem je Slavia, která skončí v samostatné české lize
celkem devětkrát na druhém místě. Dvakrát se jí podaří titul vyhrát, to samé se v novodobé
historii české ligy senzačně podaří i Liberci a jednou Baníku Ostrava3.

1

LHOTA, Vojtěch, ŠTÁDLER, Jiří. FotbalPORTÁL.cz [online]. 2006 [cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW:
<http://www.fotbalportal.cz/ostatni/vse/12402-sef-uefa-platini-vola-po-zavedeni-platovych-stropu-vefotbale/>.
2
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu od roku 1890. vyd. Praha: Radovan Jelínek, 2006. Návštěvnost a její trendy, s. 94.
3
KOPECKÝ, František. Přehled týmů samostatné I. ligy ČR [online]. 2000 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z
WWW: <http://web.telecom.cz/kopeckyf/LIGATYMY.htm>.
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST

12. Metodologie

12.1.

Cíle práce

Tato diplomová práce chce odpovědět na otázku, jaký vliv má migrace hráčů na kvalitu 1.
české fotbalové ligy a obecný vývoj současného českého fotbalu.
1. Přinést nové informace a poznatky o migraci fotbalistů v rámci 1. české fotbalové
ligy.
2. Zjistit rozdíly vlivu v příchodu zahraničních hráčů do Čech a odchodu českých fotbalistů do zahraničí.
3. Stanovit důležitost optimální vyváženosti v prodeji a nákupu hráčů českých klubů
ve vztahu mezinárodním.
4. Poukázat na postupy v politice klubů, které významně přispívají k pozitivnímu využívání migrace hráčů.
5. Pokusit se rozpoznat negativní důsledky předčasného odchodu českých hráčů do zahraničí.
6. Na základě výsledků se pokusit o návrh optimálního řešení přestupů hráčů po kvantitativní i kvalitativní stránce.
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12.2.

Úkoly práce

1. Načerpat obecné informace a seznámit se s literaturou týkající se problematiky migrace hráčů a vyhledat adekvátní historické prameny, zabývající se statistikami
zejména českého fotbalu (např. seznamy hráčů, výsledkové litiny apod.).
2. Stanovit hypotézy.
3. Získat potřebné množství informací od profesionálů nanejvýše seznámených
s problematikou migrace hráčů (majitelé klubů, trenéři, hráčští agenti) pro vyhodnocení a potvrzení předem stanovených hypotéz. Data budou získávána formou dotazníkové metody.
4. Zpracovat výsledky nasbíraných dat z dotazníků a porovnat vzešlé údaje
s výsledkovými statistikami české kopané v její historii.
5. Prokázat, že vhodně zvolená klubová politika nákupu a prodeje hráčů na mezinárodní úrovni zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu nejen české ligy, ale i českého
fotbalu celkově.
6. Vyvodit závěry a na jejich podkladě najít možnosti k návrhu pro výhodnou vyváženost migrace fotbalistů do následujících let.
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12.3.

Metoda výzkumu

Pro výzkum bylo použito dotazníkové metody. Dotazník byl vytvořen na základě
cílů této práce a odpovědí na otázku, zda a jaký vliv má migrace hráčů na kvalitu české
ligy. Dotazník byl rozeslán třem profesím majícím nejvyšší přímý vliv na výsledky klubů a
kvalitu celé soutěže (majitelé klubů, trenéři, hráčští agenti), přičemž pro každou skupin
bylo vhodné vytvořit více či méně odlišné zjišťovací otázky. Každý dotazník obsahoval 15
otázek. Byl zasílán elektronickou poštou na základě veřejně prezentovaných nebo oficiální
cestou získaných emailových adres. Respondenti byli jmenovitě vybráni podle údajů ze
seznamů volně dostupných v různých veřejných a sportovních organizacích, zejména pak
ze seznamů Českomoravského fotbalového svazu. K dotazníku byl vždy přiložen osobní
dopis vysvětlující důvod jeho obdržení. Dohromady bylo osloveno 26hráčských agentů a
jejich 38 spolupracovníků (což se rovná 62 dotazníků vytvořených pro hráčské agenty), 55
trenérů a jejich asistentů a 30 majitelů klubů a jejich společníků. Dotazníky jsou otištěné
v přílohách III, IV, V.

Formy otázek byly:
a) otevřené
1. doplňující – volá odpověď

b) uzavřené
1. zaškrtávací – výběr z nabízených možností
2. Lickertova typu (škálové) – od 1 ( ano, spíše ano…) po 5 (spíše ne, ne)
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12.4.

Hypotézy

1. Předpokládáme, že kvalita české fotbalové ligy a výsledková úroveň jednotlivých
klubů uvnitř soutěže i na mezinárodní scéně (včetně reprezentace) je negativně
ovlivňována brzkým odchodem mladých talentovaných a ostatních nejlepších tuzemských hráčů do zahraničí.

2. Předpokládáme, že angažování cizinců může určitým způsobem nahradit odchody
českých hráčů do zahraničních klubů, pomoci posílit pozici jednotlivých klubů a významně přispět ke zkvalitnění celé soutěže.

3. Předpokládáme, že politika většiny českých klubů neefektivně řeší otázku mezinárodní migrace hráčů při obchodování s mladými a nadějnými tuzemskými fotbalisty,
nedostatečně využívá zahraniční hráčské zdroje a podílí se tak na stále se snižující
kvalitě českého fotbalu, zejména v porovnání s ostatními zeměmi.
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12.5.

Zpracování výsledků

Pro zpracování dat byly vybrány a vyhodnoceny pouze takové dotazníky, které
odpovídaly předem stanoveným kritériím:

1. Úplně vyplněné dotazníky
2. Správně vyplněné dotazníky
3. Dotazníky vyplněné přímo oslovenou osobou

Vyhovující dotazníky byly zpracovány podle základních statistických metod.
K tomuto účelu bylo použito programu Excel, tedy programu přímo určenému na námi
požadované operace, který dokáže výsledky přímo zpracovat do námi požadovaných tabulek a grafů. Výsledné hodnoty byly zaznamenány do přehledných tabulek a zvýrazněny
takové, jež byly považovány za významné. Za věcně významný rozdíl se považuje vyšší
hodnota jak 50% u jedné konkrétní možnosti z nabízených odpovědí.
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III. VÝSLEDKOVÁ ČÁST

13. Tabulky a vyhodnocení
Dohromady bylo pomocí elektronického dotazníku rozeslaného do osobních
emailových schránek dotazováno 147 respondentů. Relevantních odpovědí sloužících účelu výzkumu bylo 89.

Počet oslove- Počet relevant- Návratnost vyplněSkupina respondentů ných
ních odpovědí ných dotazníků v %
Majitelé klubů

30

21

70%

Trenéři

55

27

49%

Hráčští agenti

62

41

66%

Tabulka č. 3

Rozdíly ve struktuře a orientaci jednotlivých otázek byly pro všechny tři skupiny
vytvářeny individuálně a to z toho důvodu, že každá skupina má trošku jiné profesní zkušenosti a pracovní zaměření. Nicméně ve výsledku všichni oslovení mohou nanejvýše fundovaně vyslovit svůj názor vztahující se k odpovědím na hypotézy kladené v této práci.

Pro lepší přehlednost jsou výsledné tabulky rozděleny jednak podle skupiny respondentů a dále podle možného způsobu odpovědi.
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13.1.

Majitelé klubů

Otázka

Zpracované odpovědi v %

Nabízené možnosti

ano

Jsou zahraniční hráči ekonomicky náročnější, než
Češí (kromě Slováků)?
6
Jsou Slovenští hráči ekonomicky náročnější než Češi?
5
Je v možnostech vašeho klubu udržet hráče podávajícího pravidelně nadprůměrné výkony po dobu 3 a
více let?
5

spíše ano spíše ne

ne

42

32

20

32

63

0

25

35

35

Tabulka č. 4

Z tabulky je možné vyčíst, že zahraniční hráči jsou obec ě o něco ekonomicky náročnější než ostatní hráči včetně fotbalistů slovenských. Slovenští fotbalisté jsou co do
nákladů vynaložených při jejich přestupu a platových podmínek pro kluby zhruba stejně
nároční jako fotbalisté české národnosti. zároveň je z tabulky patrné, že v současných
možnostech většiny klubů není reálné udržet nadějného mladíka s nadprůměrnou výkonností v domácím družstvu déle než 3 roky.

Otázka

Zpracované odpovědi v %

Nabízené možnosti

pozitivní

Prodej mladých hráčů do ciziny má na ligovou úroveň vliv
8
Prodej mladých hráčů do ciziny má na kvalitu reprezentace vliv
12
Jaký vliv by mělo celoevropské zavedení platových
stropů na kvalitu české ligy?
49
Jaký vliv by mělo zavedení platových stropů pouze
v Čechách na kvalitu 1. ligy?
Tabulka č. 5

62

15

spíše
spíše
negativní
pozitivní negativní
1

31

68

43

25

15

29

12

10

30

40

15

Z tabulky vyplývá, že prodej mladých hráčů do ciziny má na ligovou úroveň velice negativní vliv. Ve vztahu k reprezentaci je prodej mladých talentů vnímán spíše pozitivně. V otázce zavedení platových stropů z daných odpovědí vyplývá, že by takové opatření
mohlo být prospěšné pouze při celoplošném zavedení v celé Evropě.

Otázka

Zpracované odpovědi %

Nabízené možnosti

0 - 30

Na kolik % závisí rozpočet klubu na prodeji vlastních
hráčů?
0

30 - 65 65 - 100
40

60

Tabulka č. 6

Z tabulky jasně vyplývá, že prodej vlastních hráčů je pro kluby zásadním finančním zdrojem v rozpočtu a povětšinou převyšuje svým podílem ostatní zdroje příjmů.

Otázka

Zpracované odpovědi %

Nabízené možnosti

sport. ekonom. žádných

Pro chod klubu je nutné kupovat cizince spíše
z důvodu

73

27

0

Tabulka č. 7

Z tabulky vyplývá, že cizinci mají pro českou soutěž resp. pro jednotlivé kluby
přínos spíše sportovní než ekonomický. Jinými slovy, že kluby angažují cizince primárně
pro dosažení vyšší výkonnosti na hřišti, nežli pro kalkulovaný obchod s hráčem, či jeho
marketingové využití.
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Otázka

Zpracované odpovědi %

Nabízené možnosti

16 - 19

Jak starého zahraničního fotbalistu se po všech stránkách vyplatí klubům angažovat?
12

20 - 23 24 a více
6

82

Tabulka č. 8

Tabulka vypovídá, že je pro kluby výhodné angažovat cizince ve věku 20 – 23 let,
kdy má pravděpodobně nejvyšší sportovní a ekonomický potenciál.

Otázka

Zpracované odpovědi %

Nabízené možnosti

1. Angl. 1. Franc. 1. Belg.
ligy
Ligy
Ligy

V české lize je z ekonomického hlediska nejvíce reálné, aby se objevil průměrný zahraniční hráč max.
na úrovni
0
V české lize je z výkonnostního hlediska nejvíce reálné, aby se objevil průměrný zahraniční hráč max.
na úrovni
0

1. Pol.
Ligy

5

25

70

10

30

60

Tabulka č. 9

Tabulka jasně dokazuje, že v možnostech českých klubů není a to jak po ekonomické, tak po sportovní stránce reálné angažovat zahraničního fotbalistu, který by se za
jiných okolností stal průměrným hráčem francouzské ligy. Při porovnání s anglickou ligou
se to jeví dokonce jako zcela nemožné. Dokonce ani angažování hráče na úrovni belgické
ligy se pro české podmínky nejeví jako příliš reálné. Nejblíže k ekonomické a sportovní
úrovni české soutěže má tedy pravděpodobně polská 1. liga.
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13.2. Trenéři

Otázka

Zpracované odpovědi v %

Nabízené možnosti

ano

Stáli cizinci ve vašem mužstvu za zlepšenou výkonnostní úrovní celého družstva?
Jsou slovenští fotbalisté v mistrovských utkáních
výkonnostně platnější než Češi?
Jsou slovenští fotbalisté v mistrovských utkáních
výkonnostně platnější než ostatní cizinci?
Jsou zahraniční fotbalisté (kromě Slováků)
v mistrovských utkáních výkonnostně platnější než
Češi?
Je na slovenských hráčích vidět větší vůle prosadit
se?
Je na ostatních cizincích vidět větší vůle prosadit se?

spíše ano spíše ne

ne

34

39

18

9

4

28

23

45

0

10

50

40

21

49

8

22

0

20

30

50

72

3

10

31

39

27

20

42

31

49

13

10

15
Musely být při práci s cizinci použity odlišné tréninkové metody?
3
Měli cizinci do 20 let obecně vyšší výkonnost než
stejně staří čeští fotbalisté?
7
Pokud zahraniční hráči nastoupili v základní sestavě,
bylo to na úkor domácího hráče do 20ti let?
18
Tabulka č. 10

Z tabulky vyplývá několik podstatných faktů. Prvním z nich je ten, který poukazuje na srovnatelnou výkonnost a mentalitu slovenských fotbalistů s českými a zároveň na
většinou nadprůměrnou výkonnost cizinců (což se ovšem netýkalo hráčů před dosažením
20. roku věku) spojenou s větší vůlí a motivací na prosazení se ve svých fotbalových kariérách. Druhým vyplynuvším faktem je vyvrácení všeobecného povědomí, že s cizinci je
znatelně náročnější práce v otázce jejich trénovatelnosti. Tabulka říká, že se sice stávají
situace, kdy trenéři musí použít odlišné tréninkové metody, ale zdaleka to není pravidlem a
nepřekonatelnou přítěží. Třetím faktem, který je možno vyčíst, je známá skutečnost, kdy na
úkor českých mladých hráčů nastupují v základních sestavách zahraniční posily.
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Otázka

Zpracované odpovědi %

Nabízené možnosti

0-3

V širším kádru mužstva v době, které jsem v té době
trénoval, byl tento počet cizinců
59
Kolik cizinců kromě Slováků bych si vybral do mužstva?
29

4-6

7 a více

39

2

65

6

Tabulka č. 11

Tabulka vypovídá o nejběžnějším počtu cizinců v prvoligových mužstvech, který
ve většině nepřesahuje číslo 3 a zároveň o přáních trenérů, kteří by ve svém svěřeném
družstvu uvítali cizinců více. Za optimální stav pak tito trenéři považují 4 - 6 zahraničních
posil.

Otázka

Zpracované odpovědi %

Nabízené možnosti

0 - 30

Kolik % zahraničních fotbalistů přišlo do týmu už
s nadprůměrnou výkonností?
Kolik % zahraničních fotbalistů odcházelo dále
s nadprůměrnou výkonností?

30 - 60 60 - 100

45

32

23

23

43

37

Tabulka č. 12

Tabulka ukazuje na skutečnost, že české kluby angažovaly poměrně malé procento zahraničních fotbalistů, kteří přicházeli již s nadprůměrnou výkonností. Po jejich aklimatizaci, určitém časovém období stráveném v české lize a následném prodeji do lepších
evropských soutěží procento cizinců s nadprůměrnou výkonností mírně stouplo.
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13.3.

Hráčští agenti

Otázka

Zpracované odpovědi v %

Nabízené možnosti
Zájem o české hráče již nastupující
v zahraničních klubech
Zájem o české hráče z Gambrinus ligy
Kvalita české ligy ze všech hledisek sama o
sobě
Kvalita české ligy v porovnání s ligami ze
západní Evropy
Kvalita české ligy v porovnání s ligami
z bývalých komunistických států

spíše nemění
stoupá
se

stoupá

spíše
klesá

klesá

8

72

17

3

0

7

48

32

11

2

0

1

12

65

23

0

5

80

13

2

0

1

7

40

52

Tabulka č. 13

Tabulka znázorňuje několik jasných výsledků. Za prvé je to srovnání zájmu o
české hráče z tuzemské ligy, který se v posledních letech spíše nemění nebo mírně stoupá a
zájmu o české hráče nastupující již v zahraničních klubech, který á jednoznačně stoupající
tendence. Za druhé je to srovnání vývoje první české fotbalové ligy se západní a východní
Evropou. Zatímco vůči nejlepším soutěžím ze západní Evropy česká liga v rychlosti vývoje tolik neztrácí a drží si k nim přibližně stále stejný kvalitativní odstup, tak oproti zemím
z bývalých komunistických států, úroveň tuzemské ligy stále více klesá a rychlost vývoje
výrazně zaostává.
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Otázka

Zpracované odpovědi v %

Nabízené možnosti

ano

Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let
za hranice jejich dalšímu optimálnímu výkonnostnímu růstu?
Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let
za hranice českému fotbalu z pohledu 1. Gambrinus
ligy?
Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let
za hranice českému fotbalu z pohledu reprezentace?
Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let
za hranice klubům, do kterých přestupují?
Mají např. 16tiletí hráči v zahraničních klubech větší
šanci prosadit se později na nejvyšší úroveň, než
kdyby zůstali ještě několik let v Čechách?
Dají se Slovenští hráči v Čechách z hlediska předpokládaných výhod pro kluby považovat za cizince?
Mají české kluby dobře propracovaný systém scoutingu pro zahraniční hráče?
Zavedl byste kvóty cizinců ve všech zahraničních
ligách?
Zavedl byste kvóty cizinců konkrétně v české soutěži?

spíše ano spíše ne

ne

20

39

32

9

0

0

18

82

17

23

60

0

15

28

39

18

20

35

39

6

4

4

29

63

0

2

13

85

5

9

49

37

5

10

30

55

Tabulka č. 14

Tabulka dokazuje, že zatímco předčasný přestup mladého hráče do zahraničí může za určitých okolností prospět jeho osobnímu vývoji a teoreticky i v určité míře reprezentaci, tak pro kvalitu 1. Gambrinus ligy mají tyto odchody zásadně negativní dopad. Ani pro
zahraniční týmy, kam tito hráč přestupují nejsou takové přestupy vždy ve výsledku přínosné. Dále z tabulky vyplývá, že slovenští hráči nejsou nadstandardním přínosem a nepovažují se z tohoto důvodu za zahraniční posily. Dále tabulka jednoznačně ukazuje, že systém
scoutingu pro zahraničí je v Čechách stále v počátečním rozvoji a tedy výrazně nedokonalý. Poslední údaje, které z tabulky vyplývají, jsou prognózy o negativních dopadech teoretického zavedení kvót cizinců v evropských ligách, či konkrétně pouze v lize české.
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Otázka

Zpracované odpovědi %

Nabízené možnosti

prodávat

Je tendence tuzemských klubů prodávat mladé talenty, nebo je nechat tzv. vyzrát?
48

spíše
spíše
prodávat vyzrát vyzrát
40

12

0

Tabulka č. 15

Z odpovědí v tabulce vyplývá, že české kluby mají jednoznačnou tendenci mladé
talenty prodávat, spíše než je dále vychovávat a nechat vyzrát ve svých podmínkách
v komplexního tzv. hotového fotbalistu.
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IV. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

14. Diskuse
V této kapitole budou shrnuty a interpretovány výsledky z empirické části. Budou
zde objasněny výsledné hodnoty v tabulkách vytvořených na základě dotazníkového výzkumu a zároveň vysvětleno, co tyto hodnoty přinášejí a co z nich vyplývá. Pro větší přehled bude vše řazeno do kapitol podle druhu jednotlivých dotazníků (majitelé klubů, trenéři, hráčští agenti). Zároveň tyto výsledky budou porovnávány s historicky statistickými
údaji zmíněnými v teoretické části. Shrnutě pak budou výsledky z těchto porovnání dosazeny do tří vypracovaných hypotéz, již zmiňovaných v kapitole metodologie.

14.1.

Výsledky z dotazníků pro majitele klubu

Současní majitelé klubů, či jejich zodpovědní partneři se k situaci migrace hráčů
v jednotlivých otázkách vyjadřovali poměrně shodně v názorech na přínos slovenských
hráčů. Z jejich odpovědí je patrné, že slovenští hráči nejsou nijak ekonomicky náročnější
než ti domácí. Velkou roli zde hraje především fakt, že až do roku 1993, kdy zároveň definitivně zanikla společná Československá republika, byly česká a slovenská nejvyšší soutěž
uceleny v jednu velkou tuzemskou ligu. Z historických sestav reprezentačních týmů je patné, že čeští a slovenští hráči měli v důležitých zápasech přibližně stejné početní zastoupení,
z čehož vyplývá, že ani jeden z dnešních oddělených národů nedisponuje výrazně kvalitnější hráčskou základnou. Proto nemohou být slovenští hráči většinou ani lépe finančně
ohodnoceni, než domácí fotbalisté a obecně v hovorové diskusi za cizince považováni ani
nejsou.

Pokud je zmíněná ekonomická náročnost zahraničních posil, kromě Slováků se
majitelé klubů vyjádřili i k finanční zátěži při angažování cizinců. Z přehledné tabulky v
příloze č. 1, vypisující cizince v českých klubech vyplývá, že se naše oddíly zaměřují na
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angažování hráčů především z chudých částí Afriky, jižní a východní Evropy, případně
Jižní Ameriky. Na tato zjištění navazuje výsledný údaj z dotazníku, který 73% popisuje
přínos cizinců po sportovní stránce na úkor stránky ekonomické. Jinými slovy řečeno se
majitelé klubů nákupem cizinců snaží o zvýhodnění sportovní kvality týmů na úkor ekonomické stránky, pro kterou by byl atraktivní nákup známého a prověřeného hráče z lepší
evropské soutěže, ovšem v počáteční investici neúnosně drahého.

Majitelé klubů se shodují, že prodej mladých hráčů do ciziny má na ligovou úroveň velice negativní vliv. V jiné otázce ovšem připouští, že v podstatě není možné udržet
v klubu nadějného mladého hráče podávajícího pravidelně nadprůměrné výkony po dobu
alespoň 3 let, a že rozpočet klubů většinou z 65 a více % závisí na prodeji vlastních hráčů.
Logicky lze odvodit, jakýsi začarovaný okruh, kdy kluby vychovají mladého hráče, který
by se jednou mohl stát hvězdou ligy, ale z ekonomických důvodů ho nejsou schopny udržet a musí ho jako atraktivní zboží prodat do zahraničí (max. předtím do top pražského
klubu). Tím nastává situace, kdy místa takovýchto talentovaných mladíků s velkým potenciálem zastávají po jejich předčasném odchodu jiní průměrní hráči, o které ovšem není
takový zájem. Aby mohly kluby udržet ekonomickou stabilitu, musí tedy prodat ty hráče, o
které zájem je, a za které nejvíce utrží a to jsou talentovaní mladíci. Jejich prodejem liga
enormně ztrácí na herní kvalitě a onen zmiňovaný začarovaný kruh se tak uzavírá. Volně
na to navazuje i výsledek odpovědí na otázku, na jaké úrovni lze reálně angažovat hráče,
zvlášť z ekonomického a zvlášť z výkonnostního hlediska, ze kterého je jasné, že si české
kluby nemůžou dovolit nakoupit hráče na úrovni téměř ani belgické ligy. Všechny tyto
vyslovené, odvozené domněnky lze potvrdit i při srovnání se statistikami mezinárodní
úspěšnosti českých (resp. československých klubů) v době, kdy byl z politických důvodů
nejen exodus domácích hráčů do zahraničí potlačen v podstatě na nulu. V té době došly
Sparta, Baník i Dukla Praha do semifinále evropských pohárů a Slovan Bratislava dokázal
PVP dokonce vyhrát. Takové úspěchy českému fotbalu v posledních letech zdaleka chybí,
což lze mimo jiné přičíst právě hromadnému odchodu mladých hráčů.

Naopak o výsledcích reprezentace lze říci, že si udržují určitou stabilitu a to převážně v dobrém slova smyslu. Při pohledu do historie zjistíme, že čeští reprezentanti skončili druzí na mistrovství světa v roce 1934 a 1962, stali se mistry Evropy v roce 1976,
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olympijskými vítězi v roce 1980, čtvrtfinalisty MS v roce 1990 a vícemistry Evropy
v letech 1996 a 2004. Úspěchů tedy dosahovali ve všech politických etapách a jejich možnostech. To ukazuje na fakt, že mladí čeští fotbalisté získají v zahraničí tak kvalitní zkušenosti a rozvinou natolik dobře své schopnosti, že pak v reprezentačním dresu dosahují podobných výsledků jako dřívější československé reprezentace se sestavou složenou téměř
100% bez legionářů. Nepřímo to potvrzují ve svých odpovědích i majitelé klubů, kteří
udávají, že prodej mladých hráčů do ciziny má na kvalitu reprezentace vliv veskrze pozitivní.

V názoru na teoretické zavedení platových stropů se majitelé klubů vyjadřují, že
by takové opatření bylo převážně přínosné, pokud by se zavedlo nikoliv v rámci první české ligy, ale pouze celoplošně ve všech evropských ligách. Slibují si od toho určité vyrovnání možností pro vytvoření podmínek kvalitního fotbalového zázemí, které čím dál tím
silněji ovládají pouze bohaté evropské top kluby.

14.2.

Výsledky z dotazníků pro trenéry

V otázce slovenských fotbalistů se trenéři, byť v jinak formulované otázce, vyjadřují v podstatě shodně s názorem majitelů klubů. Slováci podle nich nevykazují
v mistrovských utkáních vyšší úroveň výkonnosti než domácí hráči a tím spíš nevyčnívají
nad ostatními cizinci. Ani co se týká přístupu, motivace a vůle po úspěchu nepozorují na
rozdíl od ostatních cizinců trenéři u Slováků vyšší potenciál než u Čechů. To může ukazovat na fakt, že pro cizince hrající v českých klubech, je hlavním cílem jejich tuzemského
angažmá rozehrát se ve velkém fotbale, prosadit se v menší konkurenci a vydat se hledat
fotbalové štěstí dále na západ. Z toho vyplývá, že jsou pro ně kluby v Čechách jakousi přestupní stanicí a nepovažují českou ligu za zcela kvalitní ve srovnání se západní Evropou.
Dokazují to i statistiky jednotlivých oddílů, které zaznamenávají náhlý příchod a brzký
odchod konkrétní zahraniční „posily“.

Herně se cizinci podle trenérů většinou prosazují a stojí za zlepšenou výkonností
celého družstva. Žádaní jsou především ofenzivní hráči, kterým ve zdejších podmínkách
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udělali dobré jméno např. Liuni Lazzaro, či Edin Džeko. Na příkladu těchto fotbalistů je
dokázán i další názor trenérů, že zahraniční fotbalisté přichází do české soutěže výjimečně
s nadprůměrnou výkonnostní úrovní avšak poté, co se ve zdejší soutěži zadaptují, jejich
výkonnost stoupá a odcházejí dále do zahraničí již jako na tuzemské poměry nadstandardní
hráči. Trenéři se zároveň vyjadřují celkem přesvědčivě v tom, že jsou zahraniční fotbalisté
(kromě Slováků) nejen vítanou záplatou za odchody nejlepších českých talentů při omezeném tuzemském trhu, ale i častou nadstandardní posilou. Neplatí to ovšem u hráčů mladších 20ti let, neboť z důvodu angažování převážně cizinců z rozvojových zemí, nedochází
u těchto k tak kvalitnímu rozvoji v žákovských a dorosteneckých letech, ale svoje vrozené
předpoklady a talent, plně rozvinou, až teprve při profesionálnějších podmínkách
v pozdějších letech, např. právě v naší soutěži. Při položené otázce, kolik cizinců by si náš
ligový trenér dle své libovůle vybral do mužstva, jich 65% odpovědělo, že 4 - 6 (kromě
Slováků). To společně se zjištěnými fakty o větší vůli cizinců k dosažení výsledku a minimální větší náročnosti při jejich trénování dokazuje, že jsou zahraniční hráči pro tuzemské
kluby lukrativním zbožím a teoretickým nejen zpestřením, ale i zkvalitněním úrovně české
nejvyšší fotbalové soutěže.

14.3.

Výsledky z dotazníků pro hráčské agenty

Při péči o své svěřence hráčští agenti dle vlastních vyjádření v dotazníků zjistili,
že zájem o české fotbalisty stále stoupá. Je zde ovšem patrný rozdíl v zájmu o hráče přímo
z Gambrinus ligy, nebo o ty, kteří již nastupují v zahraniční soutěži. Prvotní zájem o talentované mladíky v poslední době častokráte ještě v dorosteneckém věku převyšuje narůstající zájem o jejich služby poté, co se v některé kvalitní zahraniční soutěži dostatečně rozehrají. Důkazem toho je i obrázek č. 8, který dokumentuje největší přestupy Čechů
v zahraničí po roce 1989. Při pohledu na přestupové částky lze vyvodit, jak cenění jsou
čeští fotbalisté po individuálním úspěchu v jakékoliv kvalitnější soutěži, než je ta česká.

Dalším poznatkem, který hráčští agenti vypozorovali a mohou ze zkušeností objektivně posoudit, je názor na kvalitu české ligy v porovnání se západní Evropou a státy
z bývalých komunistických bloků. Obecně vzato úroveň Gambrinus ligy neustále klesá a to
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jak sama o sobě, tak zejména v porovnání s mnohem rychlejším vývojem soutěží států východní a jihovýchodní Evropy. Dokladem toho jsou nejen vyjádření fotbalových expertů,
ale elementární statistické údaje zaznamenávající výsledky českých klubů na mezinárodní
scéně. Z těchto statistik lze vyčíst marné snažení českých klubů v posledních letech o dosažení nějakého výraznějšího úspěchu v internacionálních pohárech. Zajímavé je i statistické srovnání vzájemných utkání klubů převedených na výsledky reprezentující konkrétní
státy. Na obrázcích 21 a 25 je např. vidět z kladné na zápornou se měnící bilanci vůči tureckým klubům. Se současným porovnáním výsledků obou reprezentací do roku 1993 a
poté to dokazuje neúměrně stoupající kvalitu tureckého fotbalu směrem k českému. Je jistě
zajímavé, že nejlepší i průměrné turecké kluby si mohou dovolit angažovat vysoce kvalitního až top zahraničního fotbalistu. Tyto kluby pak dosahují čím dál tím významnějších
úspěchů v evropských pohárech. Za tyto úspěchy dostávají od UEFA a vlastních sponzorů
ohromné finanční dotace (nejvíce z prestižní Ligy mistrů), které mohou následně použít
pro svůj další rozvoj. Nemluvě o tom, že se každým takovým úspěchem zviditelní nejeden
fotbalista, kterého pak kluby výhodně prodávají.

Dle dalšího názoru hráčských agentů je nemalý rozdíl brzkého odchodu mladých
hráčů ve vlivu těchto dějů na různé fotbalové úrovně. Myslí si, že zatímco talentovanému
fotbalistovi samotnému může za určitých okolností přestup do zahraničí v raných letech
jeho individuálnímu vývoji prospět, tak domácím klubům, vztažmo celému českému fotbalu, tento moderní trend výrazně škodí.

O negativním vlivu odchodů českých hráčů do zahraničí může vypovídat i statistika těchto fotbalistů na obr. č. 26, ze kterého vyplývají některé jejich výrazné individuální
úspěchy ve službách evropských klubů. Jinak řečeno, Pavel Nedvěd by se nikdy nestal
nejlepším fotbalistou Evropy a Petr Čech nejlepším fotbalistou světa (dle oficiálních anket
pod hlavičkou UEFA, FIFA), kdyby nehráli v nejlepších evropských, světových klubech.
V Českých poměrech by neměli šanci dosáhnout se svými kluby výrazného úspěchu, díky
kterému by vynikly jejich individuální výkony, protože by jim v domácích týmech chybělo
veškeré potřebné kvalitní zázemí, včetně špičkových spoluhráčů. Zdatní spoluhráči by jim
zase chyběli proto, že odcházejí do zahraničí, čímž se vracíme ke stále se snižující úrovni
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české ligy, jak ji vidí agenti a jak se můžeme dozvědět z neutěšených statistik klubů na
mezinárodní scéně.

Určitým přínosem by se dle některých mediálních hlasů mohlo stát zavedení kvóty cizinců. Odborníci z řad agentů jsou toho názoru, že zavedení povinné kvóty cizinců
pouze na české úrovni, by stálo za dále se snižující úrovní českého fotbalu. Ani zavedení
omezující kvóty plošně v celé Evropě by zřejmě nebylo pro českou ligu žádným přínosem.
Zamezilo by se sice do určité míry markantnímu odchodu kvalitních hráčů, na druhou stranu by se některé kluby dostaly do finanční tísně z důvodů nemožnosti své hráče patřičně
zpeněžit prodejem do zahraničí, což potvrzují majitelé klubů ve svém dotazníku, kde zmiňují velký význam prodeje vlastních hráčů.

Velmi kriticky se hráčští agenti vyjadřují k systému scoutingu, který české kluby
praktikují. Je podle nich zcela nedostatečně propracovaný, což může mít ve výsledku samozřejmě opět významný negativní vliv na kvalitu české ligy. Pokud se totiž nebude dařit
vhodně nahradit odcházející domácí talenty adekvátní zahraniční alternativou, začne výkonnostní úroveň první ligy ještě více klesat a všechny problémy migrace se budou ve
svém uzavřeném kruhu dále prohlubovat.
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15. Závěry
Na začátku tohoto výzkumu bylo sestaveno několik hypotéz, zmíněných
v metodologické části. V této závěrečné kapitole diplomové práce je pak věnován prostor
na odpovědi k těmto hypotézám a potvrzení, či vyvrácení nastíněného očekávání.

15.1.

Hypotéza č. 1

Předpokládáme, že kvalita české fotbalové ligy a výsledková úroveň jednotlivých
klubů uvnitř soutěže i na mezinárodní scéně (včetně reprezentace) je negativně ovlivňována brzkým odchodem mladých talentovaných a ostatních nejlepších tuzemských hráčů do
zahraničí.

Z výsledků a srovnání vyplynulo, že kvalita české fotbalové ligy výrazně trpí
nejen brzkým odchodem mladých talentovaných hráčů, ale i odchodem všech ostatních,
kteří vykazují nadprůměrnou, či dokonce průměrnou výkonnost, což je primárně způsobeno tím, že se klubům nedaří stále ještě adekvátně tyto ztráty nahradit z jiných zahraničních
zdrojů, a napomáhá tomu i nedostatečný výběr kvalitních fotbalistů ze zdrojů tuzemských.
Výzkum dále nedokázal jednoznačně potvrdit, že má exhodus českých hráčů do zahraničí
vliv na kvalitu a výsledky reprezentace. Spíše se dá v tomto smyslu v tomto hovořit o opaku, kdy za určitých okolností můžou hráči nabyté zkušenosti ze zahraničí zúročit ve prospěch reprezentačních úspěchů.
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15.2.

Hypotéza č. 2

Předpokládáme, že angažování cizinců může určitým způsobem nahradit odchody
českých hráčů do zahraničních klubů, pomoci posílit pozici jednotlivých klubů a významně
přispět ke zkvalitnění celé soutěže.

Výzkumem bylo zjištěno a potvrzeno, že vhodné angažování cizinců může odchody českých hráčů do zahraničních klubů nahradit a přispět tak ke zkvalitnění celé soutěže. Lze se dokonce domnívat, že se nákup cizinců stává jedním z hlavních faktorů, které
můžou kvalitativnímu propadu české ligy zabránit. Cizinci se stávají hráčsky a méně i ekonomicky potřební a jeví se v zájmu celého českého fotbalu aby se české týmy snažily o
vhodné angažování rozumného počtu zahraničních hráčů.

15.3.

Hypotéza č. 3

Předpokládáme, že politika většiny českých klubů neefektivně řeší otázku mezinárodní migrace hráčů při obchodování s mladými a nadějnými tuzemskými fotbalisty, nedostatečně využívá zahraniční hráčské zdroje a podílí se tak na stále se snižující kvalitě českého fotbalu, zejména v porovnání s ostatními zeměmi.

Výzkum potvrzuje, že české kluby mají tendenci předčasně prodávat své mladé,
nadějné fotbalisty, čímž přicházejí nejen o hráčskou kvalitu, ale i o možné vyšší zhodnocení při pozdějším prodeji hráče, kdy je z něho již komplexní, vyzrálý sportovec. Díky politickým omezením v letech minulých, kluby stále ještě nemají dostatek zkušeností
s nákupem zahraničních posil, jejich scouting je nepropracovaný, nedaří se tak zcela zacelit
výkonnostní mezery po českých talentech. Celkové jednání klubů v řešení otázky migrace
se tím může označit jako značně neefektivní. Komplexní úroveň českého fotbalu těmito
důsledky stále klesá, což je markantní zejména v porovnání s mnohem rychlejším vývojem
fotbalu v některých dalších zemích střední a východní Evropy.
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Na konci této kapitoly je nutno uvést, že ačkoli se většina v bibliografii zmiňovaných autorů samotnému problému migrace hráčů věnuje pouze okrajově a o jednom
z jejích negativních důsledků se vyjadřuje převážně tzv. veřejné mínění, potvrdil výzkum,
rozbor a porovnávání prakticky všechny domněnky, které byly v hypotézách nadepsány.
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15.4.

Praktická doporučení

Z výsledků této diplomové práce na téma „vliv migrace hráčů na kvalitu 1. České
fotbalové ligy“ lze vyvodit následující závěry a doporučení pro budoucí efektivní využívání možností mezinárodní migrace hráčů fotbalu.

Mezinárodní migrace fotbalistů je stejným fenoménem, jako prolínání se hráčů
v ostatních sportech, zejména míčových hrách. Všude naráží ve větší, či menší míře na
problém velkého zvýhodnění bohatých a potlačování možností chudých týmů, klubů, států,
společností. V částečně se problémy migrace podařilo vyřešit v hokejové severoamerické
lize NHL, kde zavedli pravidlo tzv. draftování a nastavení platových stropů. Pro mezinárodní fotbal se taková opatření v současných podmínkách nejeví jako uskutečnitelná a už
vůbec by se ze dne na den nedala oživit v nejvyšší české fotbalové soutěži. Je tedy potřeba
se zaměřit na tuzemské předpoklady a možnosti. V Čechách vyrůstá mnoho (v poměru na
počet obyvatel) kvalitních fotbalistů, kteří ovšem velmi brzy odcházejí do zahraničních
soutěží, zejména z ekonomických důvodů. Českému fotbalu by tedy prospělo, kdyby do
jeho struktur vstoupilo více ekonomicky silných partnerů a zajistili kluby tak, aby si mohli
dovolit udržet nabídkou kvalitnějších podmínek mladé nadějné hráče v průměru alespoň o
3 roky déle a mohli je pak mimo jiné ještě výhodněji prodat. Z takového prodeje by měli
prospěch samozřejmě i sponzorští partneři a vracela by se tak jejich počáteční investice.
Zároveň se musí zkvalitnit systém scoutingu pro mezinárodní hráče, kteří by mohli nejen
naplno zacelit mezeru po odchodu hráčů domácích, ale k nepoměrnému počtu takovýchto
potencionálních fotbalistů i dokonce významně domácí soutěž pozvednout. Jako lehko
řečené, nicméně v praxi hůře proveditelné se může zdát doporučení, aby se české přední
kluby v přípravě snažily o maximální úspěch v evropských pohárech a to třeba i na úkor
výsledků

v domácí

soutěži.

Úspěchem

na

mezinárodní

scéně

by

došlo

k několikanásobnému nárůstu tržní ceny konkrétních fotbalistů, z jejichž prodeje by se
mohl sponzorovat scouting a nákup dalších mladých hráčů, jakožto i nákup kvalitních zahraničních posil. Zároveň by se tím významně pozvedla prestiž nejen klubu, ale i celého
českého fotbalu. Bylo by pak reálné dobrým krédem soutěže angažovat čím dál tím lepší
zahraniční fotbalisty a pro ty mladé české by se stalo mnohem větší motivací zůstat
v tuzemské soutěži a dojít ke slávě v některém z týmů současné 1. Gambrinus ligy.
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15.5.

Praktická doporučení v bodech

1. Snažit se o získání více solventnějších partnerů do fotbalové sféry.
2. Motivovat domácí hráče takovým způsobem, aby neměli potřebu odcházet, zejména
již v dorosteneckém věku do zahraničí.
3. Propracovat a zkvalitnit systém scoutingu.
4. Nebát se angažovat více zahraničních hráčů do tuzemských klubů.
5. Snažit se o maximální úspěch na mezinárodní, zejména klubové úrovni.
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Příloha č. I, seznam cizinců v Čechách

Hráč
Abanda Patrice
Abdou Rahman
Acevski Lubce
Adauto Evandro da Silva
Adippe Karim
Adjei Eric
Akue Jean-Bertin
Alves Ricardo
Ančic Juraj
Andronic Valeriu
Antalovič Jozef
Aračič Ante
Ašanin Sladjan
Baban Marcel
Babnič Peter
Baček Miroslav
Baffour Gyan
Bakongolia Daniel
Banaczek Dawid
Baranyai Gejza
Bartalský Peter
Bastido Sergio José
Bašič Tonči
Batista Wiliem
Bažík Marek
Belaid Tiani
Beláň Jaroslav
Belic Tomáš
Benčík Henrich
Bernardi Tiago
Bessarab Olexandr
Bielik Július
Bielik Martin
Biyik Oguz
Bogdanov Lubomír
Brezovan Peter
Bochnovič Marián
Borodin Dmitrij
Boskovič Marek
Boutasgount Abdelhak
Brandon Mabiala
Brezinský Miloš
Brezovan Peter
Bueno Mariano
Bugár Peter
Camargo Andrei da Silva
Cesarec Danijel
Cifranič Vladimir
Cissé Amadou
Cabala Ivan
Cléber Rodriguez
Colceag Sorin
Colzera Ariel Damian
Costa Michel Fernando
Cunha Roberto Edno
Czinege Juraj
Čabala Ivan
Čech Marek
Čontofalsý Kamil
Dens da Silva James
Da Silva Joao Francisco
Daňko Ondrej
De Oliviera

Země
Cameroon
Gambia
Austrália
Brasil
Uruguay
Ghana
Nigeria
Brasil
Slovakia
Moldavia
Slovakia
Croatia
Croatia
Romania
Slovakia
Slovakia
Ghana
Kongo
Poland
Slovakia
Slovakia
Argentina
Croatia
Brasil
Slovakia
Tunis
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Brasil
Ukraine
Slovakia
Slovakia
Turkey
Bulgari
Slovakia
Slovakia
Russia
Slovakia
France
France
Slovakia
Slovakia
Brasil
Slovakia
Brasil
Croatia
Slovakia
Ghana
Slovakia
Brasil
Romania
Argentina
Brasil
Brasil
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Brasil
Brasil
Slovakia
Brasil

Klub
Sparta
Zlín
FK SIAD Most
Slavia
Slavia
Bohemians
Teplice
Opava
Liberec
Bohemians
Jablonec
Slavia
Slavia
Bohemians
Sparta
Cheb
Liberec
Příbram
Olomouc
Zlín
Žižkov
Teplice
Dukla
Opava
Žižkov
Slavia
Bohemians
Brno
Teplice
1. FC Slovácko
Opava
Cheb
Zlín
Příbram
FK SIAD Most
1, FC Brno
Bohemians
Bohemians
Bohemians
FK SIAD Most
FK SIAD Most
Liberec
Brno
Olomouc
Ostrava
FK SIAD Most
Sparta
Sparta
Slavia
Žižkov
Olomouc
Plzeň
Teplice
Slavia
Plzeň
FC Slovácko
Žižkov
Sparta
Bohemians
Slavia
Liberec
Drnovice
Příbram
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Demeter Michal
Demjan Róbert
Dian Michal
Dirnbach Marian
Dobrotka Martin
Dos Santos Rosemir Pires
Drahno Peter
Dranovac Dejan
Duchyňa Peter
Dvirnik Viktor
Džeko Edin
Džubara Josef
Ekwueme Martins
Ekwueme Paschal
Elsamni Osama
Erivelto Alixandro Da Silva
Fabio Montezino
Fabuš Martin
Farbák Marian
Farkaš Michal
Filipko Miroslav
Fleita Walter
Forgáč Milan
Frťala Zdenko
Fumaca Jose Antunes
Ganugrava George
Gašparík Michal
Gaúcho Rogerio
Gavlák Tomáš
Gerich Tomáš
Gjorenski Sašo
Gluščevič Igor
Gluščevič Vladimir
Goberville Pablo
Gomes Luis Fabio
Grajciar Peter
Grišenko Andrej
Grlič Damir
Gula Adrian
Gunda Peter
Had Marián
Hadviger František
Hae Hemi Bae
Hainault Andrew
Hanek Michal
Haudrič Anes
Hecegfalvi Zoltán
Hesek Andrej
Hílek Jaroslav
Hipp Michal
Hiroš Nedim
Hodúr Ivan
Hodúl Slavomir
Holec Peter
Hollý Marek
Hološko Filip
Homér Alexander
Horváth Csaba
Horváth Valdemar
Hrdlička Libor
Hrešisko Pavel
Hrubina Peter
Hudson Fernando
Hýravy Viliam
Chihuri Kennedy
Chlebek Jaroslav
Chrijenko Jurij
Ibe Stanley
Ilizi Luboš

Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Brasil
Slovakia
Croatia
Slovakia
Ukraine
Bosnia/Herz.
Slovakia
Nigeria
Nigeria
Japan
Brasil
Brasil
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Argentina
Slovakia
Slovakia
Brasil
Gruzia
Slovakia
Brasil
Slovakia
Slovakia
Macedonia
Slovakia
Slovakia
Argentina
Brasil
Slovakia
Ukraine
Croatia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
South Korea
Canada
Slovakia
Bosnia/Herz.
Hungaria
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Bosnia/Herz.
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Brasil
Slovakia
Zimbabwe
Slovakia
Ukraine
Nigeria
Slovakia

Jihlava
Žižkov
Zlín
Žižkov
České Budějovice
Opava
Opava
Plzeň
Opava
Sparta
Teplice
Hradec Králové
Olomouc
Olomouc
Teplice
Opava
Plzeň
Olomouc
Kladno
Jablonec
České Budějovice
Hradec Králové
Cheb
Teplice
Drnovice
Mladá Boleslav
SK SIAD Most
Olomouc
Zlín
1.FC Sinot
Brno
Sparta
Sparta
Liberec
Drnovice
Slavia
Zlín
Příbram
Opava
Sparta
Sparta
Zlín
Žižkov
Sparta
Sparta
Jablonec
Slavia
Jablonec
České Budějovice
Slavia
Příbram
Liberec
Liberec
České Budějovice
Olomouc
Liberec
Staré Město
Drnovice
Drnovice
Brno
FK SIAD Most
Slavia
Liberec
Ostrava
Žižkov
České Budějovice
Plzeň
Bohemians
Plzeň
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Ilongo Ngasanya
Isteník Marek
Ivana Milan
Jakubech Peter
Jambor Milan
Jančula Tibor
Jefferson Luis Teixeria Silva
Jež Róbert
Jonáš Michal
Jovanovski Zoran
Joszi Györgi
Jóžef Andrej
Juračka Norbert
Jurkič Dejan
Kafka Robert
Kamesch Pavol
Kavka Peter
Kaščák Marek
Kelič Renato
Kentos Jaroslav
Kerič Andrej
Kinder Vladimir
Kisel Karol
Klago Marián
Klejch Igor
Klimpl Maros
Konecny Martin
Kóňa Tomáš
Kopačka Pavol
Kore Gökman
Kostelnik Jozef
Kostempski Arkadiusz
Kostka Rastislav
Kostolanský Peter
Kouyo Amaud
Kováč Milan
Kozáčik Matúš
Kozák Ján
Kozák Miroslav
Kožlej Jozef
Kožuch Vladimír
König Miroslav
Krajčík Matěj
Krajčovič Lubomír
Krištofík Ondrej
Križanac Ivica
Krško Miloš
Krutý Peter
Kucka Juraj
Labant Branislav
Labant Vladimír
Lafrance Kevin Piere
Lalík Marián
Lattman Diego
Lencevič Dmitrij
Leitner Vladimir
Lidman Dick
Lieskovský Stanislav
Lima Dennis da Silva
Lira elton Santiago dos Santos
Litteri Gianluca
Liuni Leandro Lazzaro
Lizogub Oleg
Ljevakovič Admir
Ljubarskij Ruslan
Loseille Jean Armaud
Lovásik Tomáš
Lubčenko Andrej
Lukáč Slavomír

Kongo
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Brasil
Slovakia
Slovakia
Macedonia
Hungaria
Slovenia
Slovakia
Slovinia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovenia
Slovakia
Slovenia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Turkey
Slovakia
Poland
Slovakia
Slovakia
Ivory Coast
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Croatia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
France
Slovakia
Switzerland
Belorussia
Slovakia
Sweden
Slovakia
Brasil
Brasil
Italy
Argentina
Ukraine
Bosnia/Herz.
Ukraine
France
Slovakia
Belarus
Slovenia

Mladá Boleslav
Slavia
1. FC Slovácko
Dukla
Žižkov
Žižkov
Slavia
Plzeň
Liberec
České Budějovice
Slavia
Jablonec
Ostrava
Olomouc
Drnovice
Olomouc
Hradec Králové
Olomouc
Liberec
Bohemians
Liberec
Drnovice
Bohemians
Cheb
Ostrava
Žižkov
České Budějovice
Sparta
Staré Město
Brno
Sparta
Karvinná
1. FC Sinot
Kladno
Most
Slavia
Slavia
Slavia
Žižkov
Sparta
Liberec
Ostrava
Slavia
Vítkovice
Slavia
Jablonec
Brno
Žižkov
Sparta
Žižkov
Slavia
Most
Sparta
Liberec
Bohemians
Teplice
Slavia
Benešov
Opava
Brno
Slavia
Liberec
Liberec
Teplice
Sparta
Příbram
Jablonec
Uherské Hradiště
Blšany
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Lustrinelli Mauro
Magasföldi Jószef
Mahmutovič
Maixner Štefan
Majoroš Jozef
Majsniar Vladimír
Majoros Jozef
Mapanya Tshiabola
Markovič Miroslav
Marušič Robert
Mati Lubomír
Mayola Biboko
Mc Quilkin James
Mäsiar Jan
Melinho Tarciso Rogerio
Mendy Alexandre
Mendy Vincent
Mentel Miroslav
Merzič Samir
Mešanovič Muris
Mičega Miroslav
Mičinec Tibor
Mihálik Štefan
Michalička Jaroslav
Michalík Mário
Michalík Rastislav
Mikula Martin
Mintál Juraj
Mišák Jan
Mores Aldo Andre
Moughfire Youssef
Mráz Peter
Mrva Tomáš
Mucha Ján
Munster Paul
Numov Riste
Németh Peter
Németh Szilárd
Nedzipi Armend
Nikitin Sergej
Nosický Luboš
Novák Róbert
Obšitník Martin
Ondruška Ivan
Onofrej Ladislav
Opiela Lukáš
Oravec Tomáš
Oršula Miroslav
Osači Sergej
Otočka Michal
Palša Vladislav
Pamič Manuel
Pančík Michal
Parks Winston
Partika Karol
Pavlík Rudolf
Pavlús Pavol
Pecko Ladislav
Pečnik Andrej
Pečnik Nejc
Perišič Dragan
Perniš Luboš
Peter Sergio
Petráš Martin
Petrenko Vadim
Petrovský Anton
Philipakos Peter
Piatka Pavol
Pinjo Samir

Switzerland
Hungaria
Bosnia/Herz.
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Ghana
Slovakia
Slovenia
Slovakia
Belgium
Northern Ireland
Slovakia
Brasil
France
France
Slovakia
Bosnia/Herz.
Bosnia/Herz.
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Argentina
France
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Northern Ireland
Macedonia
Slovakia
Slovakia
Macedonia
Ukraine
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Ukraine
Slovakia
Slovakia
Croatia
Slovakia
Costa Rica
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovenia
Slovenia
Serbia
Slovakia
Germany
Slovakia
Lithuania
Slovakia
Greece
Slovakia
Bosnia/Herz.

Sparta
Liberec
Teplice
Drnovice
Žižkov
Jablonec
Žižkov
Příbram
Ostrava
Plzeň
Jablonec
Bohemians
Zlín
Karvinná
Opava
Příbram
FK SIAD Most
Opava
Teplice
Jablonec
Zlín
Benešov
Žižkov
Hradec Králové
Příbram
Dukla
Opava
Karvinná
Olomouc
Žižkov
Žižkov
Plzeň
České Budějovice
Plzeň
Slavia
Žižkov
Ostrava
Sparta
Slavia
Uherské Hradiště
Drnovice
Zlín
České Budějovice
Sparta
Drnovice
Zlín
Žižkov
Dukla
Zlín
Slavia
Kladno
Sparta
Ostrava
Liberec
Příbram
Žižkov
Liberec
Drnovice
Olomouc
Sparta
Jablonec
Jihlava
Sparta
Jablonec
Olomouc
Vítkovice
FK SIAD Most
Teplice
Slavia
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Pires Jose Diogo
Plichta Marek
Poledica Mirko
Poliaček Miroslav
Pončák Vladimir
Praženica Karol
Prekop Jaroslav
Prohászka Martin
Prokop Rostislav
Pronaj Pavol
Pšeničnych Sergej
Puhák Lubomír
Pulen Gejza
Putraš Vladimír
Radványi Mikuláš
Radzinevičius Tomas
Rehák Daniel
Rehák Rudolf
Renan Augustinho Marques
Rick Fernando Henrique Boldrin
Rodrigues Paulo da Silva
Romanovs Deniss
Rosendo Ezequiel Horacio
Rossi Daniel da Silva
Róth Ferenc
Roztorgujev Ruslan
Reiter Lubomir
Rusnák Albert
Rusnák Štefan
Rzeszoto Branislav
Saaby Kasper Jensen
Sales
Sankovič Goran
Sara Juan Manuel
Sečen Miroslav
Sedlák Pavol
Seman Marek
Seman Miroslav
Semeník Robert
Siago Vladimír
Simpson Dave Knight
Sninsky Dusan
Slovák Samuel
Sosna Tomasz
Sovič Miroslav
Sowunmi Tomasz
Stajiš Duško
Straka Pavol
Suarez Gratien Gaël
Suchánek Ladislav
Suchý Martin
Sunsing Wiliam Hidalgo
Susko Kamil
Sýkora Vladimiír
Sylvestre Lucovic
Szegedi Róbert
Szkukalek Igor
Simco Ladislav
Simurka Juraj
Smelko Ondrej
Soltis Anton
Spak Alojz
Spilar Marek
Sumulikoski Velice
Suskavcevic Darko
Svantner Pavol
Šedivý Peter
Šeliga Aleksander
Ševela Martin

Brasil
Slovakia
Serbia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Ukraine
Slovakia
Slovakia
Belarus
Slovakia
Lithuania
Slovakia
Slovakia
Brasil
Brasil
Brasil
Latvia
Argentina
Brasil
Hungaria
Ukraine
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Denmark
Brasil
Slovenia
Argentina
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Canada
Slovakia
Slovakia
Poland
Slovakia
Hungaria
Bosnia/Herz.
Slovakia
France
Slovakia
Slovakia
Costa Rica
Slovakia
Slovakia
France
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Macedonia
Yugoslavia
Slovakia
Slovakia
Slovenia
Slovakia

Mladá Boleslav
České Budějovice
Sparta
Hradec Králové
České Budějovice
Dukla
Olomouc
Opava
Drnovice
České Budějovice
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Liberec
Liberec
Hradec Králové
České Budějovice
Liberec
Plzeň
Slavia
FK SIAD Most
Olomouc
FC Slovácko
Bohemians
Olomouc
Drnovice
Slavia
Zlín
Uherské Hradiště
Liberec
Slavia
Hradec Králové
Opava
Brno
1. FC Sinot
České Budějovice
Teplice
Ostrava
Kladno
Drnovice
Liberec
Karvinná
Jablonec
1.FC Slovácko
1. FC Slovácko
Jablonec
FK SIAD Most
Opava
FK SIAD Most
Teplice
Ostrava
Vítkovice
Sparta
Brno
Opava
Hradec Králové
Bohemians
Zlín
Slavia
Bohemians
Drnovice
Staré Město
Slavia
Dukla
Olomouc
Slavia
Drnovice
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Šiklič Ronald
Šimčo Ladislav
Šimurka Juraj
Šinglár Peter
Škripec Juraj
Šmelko Ondrej
Šoltis Anton
Špak Alojz
Špilár Marek
Šumulikoski Veliče
Šuškavčevič Darko
Švantner Pavol
Švento Dušan
Tatanašvili Dmitri
Tatarčuk Vladimir
Tavares Mickaël
Těreščenko Alexej
Tibenský Marián
Timko Jaroslav
Timko Milan
Tinga Marcio Roberto da Silva
Toleski Goce
Toth Miroslav
Trapaidze Gocha
Trubila Vitalij
Ujlaky Marek
Urblík Josef
Uvarenko Maxims
Vaclavík Ivan
Valachovič Ivan
Valachovič Jozef
Vegh Alexandr
Vickovič Duško
Victorino Cesareo
Vidumský Viliam
Vieira Leandro
Vítek Vladimír
Vlasko Ján
Vrajič Dejan
Vršajevič Avdija
Vrťo Dušan
Vukadinovič Dejan
Vulin Lovre
Weber Jozef
Webster Byron
Weiss Vladimír
Williams Chris
Wilfried Bonno
Winecki Matt
Xavier Zengue Herve
Youte Ludovic
Zábavník radoslav
Zátek Tibor
Zelenay Roman
Zeher Róbert
Zemanik Julius
Zeze Anderson
Zofčák Igor

Croatia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Macedonia
Montenegro
Slovakia
Slovakia
Georgia
Russia
Kapverdy
Ukraine
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Brasil
Macedonia
Slovakia
Georgia
Belorussia
Slovakia
Slovakia
Latvia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Croatia
Mexico
Slovakia
Brasil
Slovakia
Slovakia
Croatia
Bosnia/Herz.
Slovakia
Serbia
Croatia
Slovakia
England
Slovakia
Canada
Ivory Coast
USA
Cameroon
Cameroon
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Brasil
Slovakia

Slavia
Hradec Králové
Bohemians
Liberec
Zlín
Zlín
Slavia
Bohemians
Drnovice
1. FC Slovácko
Slavia
Dukla
Slavia
Plzeň
Slavia
Slavia
Uherské Hradiště
Cheb
Drnovice
Ostrava
Žižkov
FK SIAD Most
Blšany
Karvinná
FK SIAD Most
Drnovice
Hradec Králové
Liberec
Opava
České Budějovice
Liberec
Bohemians
Opava
Slavia
Brno
Teplice
Zlín
Liberec
Plzeň
Kladno
Ostrava
Žižkov
Liberec
Cheb
FK SIAD Most
Drnovice
Kladno
Sparta
Jablonec
Žižkov
Slavia
Sparta
Ostrava
Olomouc
Ostrava
Hradec Králové
Kladno
Sparta
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Příloha č. II, seznam Čechů v zahraničí
Hráč
Abrahám Tomáš
Baránek Miroslav
Baránek Vít
Barbarič Martin
Bartoš Jiří
Baroš Milan
Beibl Radek
Berger Jan
Berger Patrik
Bernády Tomáš
Besta Aleš
Brabec Erich
Brabec Petr
Budka Václav
Buchta Miloš
Cihlář Zdeněk
Coufal Michal
Culek Richard
Čech Marek
Čech Petr
Černoch Martin
Čížek Martin
David Pavel
Dostálek Richard
Drobný Jaroslav
Drozd Petr
Drsek Pavel
Drulák Radek
Duhan Milan
Dvořák Kamil
Dvořák Václav
Flachbart Jan
Frýdek Martin
Fukal Milan
Gabriel Petr
Galásek Tomáš
Gottwald Petr
Grygera Zdeněk
Hapal Pavel
Hartig Lukáš
Hašek Martin
Heidůšek Tomáš
Heinz Marek
Hellebrand Aleš
Hendrych Roman
Heřman Tomáš
Hlava David
Hlavňoský Michal
Homoláč David
Horák Martin
Horváth Pavel
Hromádko Radovan
Hyský Martin
Chlad Marian
Janečko Petr
Jankulovský Marek
Janda Tomáš
Janšta Kamil
Jarolím David
Jarolím Lukáš

Přestup do
Dukla Trenčín
1. FC Koln
1. FC Košice
Dukla Trenčín
JAS Bardejov
FC Liverpool
Atletico Madrid
Grasshoper Zurich
Brussia Dotrmund
Slovan Bratislava
MŠK Žilina
Dinamo Moskva
FK Ružomberok
KSC Lokeren
Dukla Trenčín
FC Karnten
SP Domagnano
SP tre Penne
MŠK Žilina
Stade Rennais
HFC Humenné
München 1860
1. FC Nurnberg
Rubin Kazaň
Panionios
MŠK Žilina
MSV 02 Duisburg
FC Linz
MŠK Žilina
Valleta FC
FC Rimavská Sobota
Zenit Petrohrad
Baier Leverkusen
Hamburger SV
1. FC Kaiserslautern
Willém Tilburg
Dukla Trenčín
FC Ajaks
Bayer Leverkusen
Zenit Petrohrad
Austria Magna
NK Hendspisl
Hamburger SV
FK Ružomberok
MŠK Ružomberok
RAEC Mons
Dukla Trenčín
Dukla Trenčín
Slovan Bratislava
Zenit Petrohrad
Sporting CP
Maccabi Haifa
AIK Solna
FC Groningen
MKS Odra
SSC Neapol
1. FC Košice
KSK Beveren
Bayern München
CS Sedan
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Jarošík Jiří
Ježek Patrik
Jiránek Martin
Josefík Jaroslav
Kamenský Jaroslav
Kantor Michal
Kaspřík Daniel
Kaufman Jiří
Killar Lukáš
Kinsl Marek
Kinský Antonín
Knapp Lubor
Kobr Jiří
Kobylík David
Kolář Martin
Koller Jan
Koloušek Václav
Kopecký Ivan
Kostelník Josef
Kouba Petr
Kousal Miloslav
Kovář Michal
Kovář Přemysl
Krása Radek
Krbeček Jiří
Krejčík Radek
Krohmer Jiří
Krupník radim
Kufa Miloslav
Kuchař Tomáš
Kuka Pavel
Kulig Pavel
Látal Radoslav
Lejsal Martin
Lengyel Roman
Limberský David
Lokvenc Vratislav
Ložek Jaroslav
Lysáček Petr
Maier Ladislav
Mareš Pavel
Mašek Jaroslav
Mikl Marek
Mistr Lumír
Mitas Leoš
Mráz Pavel
Mynář Radek
Myslík František
Muller Ivo
Nečas Jan
Nečas Radim
Nedvěd Pavel
Nehoda Michal
Němec Jiří
Nikl Marek
Novotný Jiří
Novotný Pavel
Obajdin Josef
Opic Martin
Opršal Radek
Paciorek Jaromír
Papuga Kamil
Pařízek Oldřich
Pejša Jan

CSKA Moskva
Tirol Innsbruck
Reggiana Calcio
FK Ružomberok
Dukla Trenčín
FK Dubnica
FK Senec
Hannoverscher 96
Dukla Trenčín
Zenit Petrohrad
Saturn Ramenskoje
Dukla Trenčín
1. FC Košice
RC Strasbourg
MSC Anderlecht
KSC Lokeren
Salernitana Sport
Dukla Trenčín
MŠK Žilina
RCD Lacoruňa
CMC Publikum
Hansa Rostock
Artmédia Petržalka
HFC Humenné
FK Dukla Bystrica
Artmédia Petržalka
FK Ventspils
Dukla Trenčín
FC Jokerit
Šinnik Jaroslavl
První FC Kaiserslautern
1. FC Košice
Schalke 04
Reggiana Calcio
Saturn Ramenskoje
Mocena FC
1. FC Kaiserslautern
Maccabi Petah
FK Dubnica
Rapid Wien
Zenit Petrohrad
DAC D. Streda
FC Norimberk
AS Aris
Tatran Prešov
Valleta FC
Dyskobolia Grodzisk
JAS Bardejov
Dukla Trenčín
Dukla Trenčín
Škoda Xanti
Lazio Roma
VBV de Graafschap
Schalke 04
1. FC Nurnberg
Rubin Kazaň
VFl Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
FBK Kaunas
1. FC Košice
SC Fortuna Sittard
FK Senec
FC Antwerp
Ethnikos Achnas
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Petrouš Adam
Pěchouček Václav
Pěnička Martin
Pihálek Ivan
Pivarník Roman
Plašil Jaroslav
Plocek Jaromír
Poborský Karel
Polách Tomáš
Pospíšil Jiří
Přibyl Roman
Putík Pavel
Rabušic Radek
Rada Karel
Raška Martin
Rosický Jiří
Rosický Tomáš
Rozehnal David
Rozsypal Aleš
Rygel Daniel
Řepka Tomáš
Sáblík Radim
Sedláček Radim
Siegl Horst
Schmuckem Ivo
Skácel Rudolf
Slončík Radek
Sopko Jan
Spal Václav
Srníček Pavel
Steiner Pavel
Stibůrek Filip
Stráněl Jan
Stratil Marek
Strnadel Petr
Suchopárek Jan
Svěrkoš Václav
Svoboda Zdeněk
Ševinský František
Šimák Jan
Šimr Jaromír
Šírl Radek
Šmicer Vladimír
Šmíd Lambert
Štajner Jiří
Šťástka Tomáš
Švejdík Marcel
Švejnoha Martin
Švestka Martin
Táborský Vladimír
Tchuř Daniel
Trojan Filip
Týce Roman
Ujfaluši Tomáš
Ulich Ivo
Urban Tomáš
Urbánek Aleš
Urbánek Karel
Vaďura Jiří
Vágner Robert
Vácha Karel
Vachoušek Šěpán
Valenta Jiří
Valnoha Zdeněk

Rubin Kazaň
FC Basel
KSC Lokeren
DAC D. Streda
Rapid Vídeň
AS Monaco
MŠK Žilina
Manchester United
FK ZŤS Dubnica
MŠK Ružomberok
FC Rimavská Sobora
MŠK Žilina
Edessaikos
Trabzonspor
Spartak Trnava
Casino Bregenz
Borussia Dortmund
KV Brugge
FC Rimavská Sobota
Dukla Trenčín
AC Fiorentina
MKS Odra
Dyskobolia Grodzisk
1. FC Kaiserslautern
DAC Dunajská Streda
Olympique Marseille
Ujpest FC
SK Vorwarts Steyer
Dukla Trenčín
Newcastle United
FC Artmédia Petržalka
Dukla Trenčín
MŠK Žilina
FC Dynaburg
MŠK Žilina
RC Strasburk
Borussia Monchengladbach
KVC Vesterlo
Artmédia Petržalka
Baier Leverkusen
NEC
Zenit Petrohrad
RC Lenz
KSK Beveren
Hanoverscher SV
Hapoel Ironi
MŠK Žilina
FK Senec
FK Dubnica
Valleta FC
Ujpest FC
Schalke 04
München 1860
Hamburger SV
Borussia Monchengladbach
DAC Dunajská Streda
Spartak Moskva
Lokomotiv Novgorod
Inter Bratislava
Energie Cottbus
Tirol Innsbruck
Olympique Marseille
KFC Lommelse
MŠK Ružomberok
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Vávra Jiří
Veselý Petr
Vilím František
Vlček Petr
Vlček Stanislav
Vojtíšek Pavel
Volšík Pavel
Vomáčka Benjamin
Vomáčka Marek
Vonášek Roman
Vorel Michal
Votava Tomáš
Vybíral Petr
Wagner René
Záleský Jiří
Zavadil Petr
Zdráhal Luděk
Zedníček Lukáš
Zelenka Lukáš
Zelenka Tomáš
Zemánek Miroslav
Zídka Daniel
Zoubek David
Zůbek Marek
Žemlík Jan
Žemlík Petr

Maccabi Haifa
Slovan Bratislava
JAS Barbejov
Standard Liege
Dinamo Moskva
Slovan Bratislava
Olimpja Ljubljana
Slovan Bratislava
FK Senec
KSC Lokeren
Matador Půchov
Munchen 1860
Tatran Prešov
Rapid Vídeň
Škoda Xanti
Maccaby Haifa
Goztepe AS
Matador Půchov
KVC Westerlo
Sporting Lokeen
DAC D. Streda
FC Tatran Prešov
FC Jokerit
KFC Lommelse
FK Senec
MŠK Žilina
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Příloha č. III, dotazník pro hráčské agenty

Předložený dotazník sice není zcela anonymní, neboť je zasílán konkrétním osobám, ale ve výsledku na jménu osoby nezáleží. Cílené rozesílání je z důvodu získání názoru
z konkrétní pracovní pozice, kterou v Čechách zastává velice úzký profil výhradně mužů (
majitel či trenér prvoligového fotbalového družstva, hráčský agent).
Obsahuje položky, které se týkají Vašeho názoru či zkušenosti z migrací fotbalistů
a mají sloužit k odpovědi na otázku, jakým způsobem a v jaké míře zasahují vlivy migrace
do kvality české nejvyšší soutěže. Ke skupině otázek jsou předkládány možnosti odpovědí,
ze kterých máte vybrat pouze jednu (není-li uvedeno jinak). Prosím, přečtěte si otázky a
uvedené možnosti odpovědí pozorně. Neexistují zde žádné správné či chybné odpovědi správné je to, co odpovídá osobnímu názoru.

Dotazník pro mezinárodní agenty
Přečtěte si prosím pozorně následující otázky a v odpovědní škále vyznačte podtržením možnost, která je dle vašeho názoru nejpřesnější.
1. Zájem o české hráče již nastupující v zahraničních klubech
a)
b)
c)
d)
e)

stoupá
spíše stoupá
nemění se
spíše klesá
klesá

2. Zájem o české hráče z Gambrinus ligy
a)
b)
c)
d)
e)

stoupá
spíše stoupá
nemění se
spíše klesá
klesá

3. Kvalita české ligy ze všech hledisek sama o sobě
a)
b)
c)
d)
e)

stoupá
spíše stoupá
nemění se
spíše klesá
klesá
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4. Kvalita české ligy v porovnání s ligami ze západní Evropy
a)
b)
c)
d)
e)

stoupá
spíše stoupá
nemění se
spíše klesá
klesá

5. Kvalita české ligy v porovnání s ligami z bývalých komunistických států
a)
b)
c)
d)
e)

stoupá
spíše stoupá
nemění se
spíše klesá
klesá

6. Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let za hranice jejich dalšímu optimálnímu výkonnostnímu růstu?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

7. Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let za hranice českému fotbalu
z pohledu 1. Gambrinus ligy?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

8. Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let za hranice českému fotbalu
z pohledu reprezentace?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne
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9. Pomáhá brzký odchod nezkušených hráčů do 20 let za hranice klubům, do kterých přestupují?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

10. Je tendence tuzemských klubů prodávat mladé talenty, nebo je nechat tzv. vyzrát?
a)
b)
c)
d)

prodávat
spíše prodávat
spíše vyzrát
vyzrát

11. Mají např. 16tiletí hráči v zahraničních klubech větší šanci prosadit se později na
nejvyšší úroveň, než kdyby zůstali ještě několik let v Čechách?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

12. Dají se Slovenští hráči v Čechách z hlediska předpokládaných výhod pro kluby
považovat za cizince?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

13. Mají české kluby dobře propracovaný systém scoutingu pro zahraniční hráče?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

14. Zavedl byste kvóty cizinců ve všech zahraničních ligách?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne
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15. Zavedl byste kvóty cizinců konkrétně v české soutěži?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

Je- li nějaké sdělení, které bystě chtěl autorovi napsat, popř. doplnit nějakou svoji
odpověď v dotazníku,můžete zde:

6.
Děkuji Vám za spolupráci, trpělivost a čas, který jste strávil vyplňováním
tohoto dotazníku a přeji Vašemu klubu mnoho úspěchů.

99

Příloha č. IV, dotazník pro trenéry

Předložený dotazník sice není zcela anonymní, neboť je zasílán konkrétním osobám, ale ve výsledku na jménu osoby nezáleží. Cílené rozesílání je z důvodu získání názoru
z konkrétní pracovní pozice, kterou v Čechách zastává velice úzký profil výhradně mužů (
majitel či trenér prvoligového fotbalového družstva, hráčský agent).
Obsahuje položky,které se týkají Vašeho názoru či zkušenosti z migrací fotbalistů a mají
sloužit k odpovědi na otázku, jakým způsobem a v jaké míře zasahují vlivy migrace do kvality české nejvyšší soutěže. Ke skupině otázek jsou předkládány možnosti odpovědí, ze kterých máte vybrat pouze jednu (není-li uvedeno jinak). Prosím, přečtěte si otázky a uvedené
možnosti odpovědí pozorně. Neexistují zde žádné správné či chybné odpovědi - správné je
to, co odpovídá osobnímu názoru.

Dotazník pro trenéry
Přečtěte si prosím pozorně následující otázky a v odpovědní škále vyznačte podtržením možnost, která je dle vašeho názoru nejpřesnější.
1. Působil jsem u mužstva 1. ligy v letech
(zaškrtněte všechny relevantní možnosti)
a) 1989 – 1993
b) 1994 – 2000
c) 2001 – 2008
2. V širším kádru mužstva, které jsem v té době trénoval, byl tento počet cizinců
(při měnícím se počtu v průběhu let zvolte max. hodnotu)
a) 0 –3
b) 4 – 6
c) 7 a více
3. Stáli tito cizinci za zlepšenou výkonnostní úrovní mužstva?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

4. Jsou slovenští fotbalisté v mistrovských utkáních výkonnostně platnější než Češi?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

100

5. Jsou slovenští fotbalisté v mistrovských utkáních výkonnostně platnější než ostatní cizinci?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

6. Jsou zahraniční fotbalisté (kromě Slováků) v mistrovských utkáních výkonnostně
platnější než Češi?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

7. Je na slovenských hráčích vidět větší vůle prosadit se?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

8. Je na ostatních cizincích vidět větší vůle prosadit se?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

9. Kolik % zahraničních fotbalistů přišlo do týmu už s nadprůměrnou výkonností?
a) 0 – 30
b) 30 –60
c) 60 – 100
10. Kolik % zahraničních fotbalistů odcházelo dále s nadprůměrnou výkonností?
a) 0 – 30
b) 30 –60
c) 60 – 100
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11. Musely být při práci s cizinci použity odlišné tréninkové metody?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

12. Měli cizinci do 20 let obecně vyšší výkonnost než stejně staří čeští fotbalisté?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

13. Pokud zahraniční hráči nastoupili v základní sestavě, bylo to na úkor domácího
hráče do 20ti let?
a)
b)
c)
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

14. Kolik cizinců kromě Slováků bych si vybral do mužstva?
a) 0 – 3
b) 4 – 6
c) 7 a více
15. Z jaké části světa, případně jaké národnosti bych si nejraději dostupné cizince
vybral?
Doplňte.

Je- li nějaké sdělení, které bystě chtěl autorovi napsat, popř. doplnit nějakou svoji
odpověď v dotazníku,můžete zde:

Děkuji Vám za spolupráci, trpělivost a čas, který jste strávil vyplňováním tohoto dotazníku
a přeji Vašemu klubu mnoho úspěchů.
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Příloha č. V, dotazník pro majitele klubů

Předložený dotazník sice není zcela anonymní, neboť je zasílán konkrétním osobám, ale ve výsledku na jménu osoby nezáleží. Cílené rozesílání je z důvodu získání názoru
z konkrétní pracovní pozice, kterou v Čechách zastává velice úzký profil výhradně mužů (
majitel či trenér prvoligového fotbalového družstva, hráčský agent).
Obsahuje položky se týkají Vašeho názoru či zkušenosti z migrací fotbalistů a mají sloužit
k odpovědi na otázku, jakým způsobem a v jaké míře zasahují vlivy migrace do kvality české nejvyšší soutěže. Ke skupině otázek jsou předkládány možnosti odpovědí, ze kterých
máte vybrat pouze jednu (není-li uvedeno jinak). Prosím, přečtěte si otázky a uvedené
možnosti odpovědí pozorně. Neexistují zde žádné správné či chybné odpovědi - správné je
to, co odpovídá osobnímu názoru.

Dotazník pro majitele klubů
Přečtěte si prosím pozorně následující otázky a v odpovědní škále vyznačte podtržením možnost, která je dle vašeho názoru nejpřesnější.
1. Na kolik % závisí rozpočet klubu na prodeji vlastních hráčů?
a. 0 – 30
b. 30 – 65
c. 65 – 100
2. Je výhodnější prodat tzv. vyzrálého hráče v Čechách nebo neznámého mladíka do
zahraničí?
a. vyzrálého hráče v Čechách
b. mladíka do zahraničí
3. Jsou zahraniční hráči ekonomicky náročnější, než Češí (kromě Slováků)?
a.
b.
c.
d.

ano
spíše ano
spíše ne
ne

4. Jsou Slovenští hráči ekonomicky náročnější než Češi?
a.
b.
c.
d.

ano
spíše ano
spíše ne
ne
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5. Pro chod klubu je nutné kupovat cizince spíše z důvodu
a. sportovních
b. ekonomických
c. žádných
6. Je v možnostech vašeho klubu udržet hráče podávajícího pravidelně nadprůměrné výkony po dobu 3 a více let?
a.
b.
c.
d.

ano
spíše ano
spíše ne
ne

7. Prodej mladých hráčů do ciziny má na ligovou úroveň vliv
a.
b.
c.
d.

pozitivní
spíše pozitivní
spíše negativní
negativní

8. Prodej mladých hráčů do ciziny má na kvalitu reprezentace vliv
a.
b.
c.
d.

pozitivní
spíše pozitivní
spíše negativní
negativní

9. Jaký vliv by mělo celoevropské zavedení platových stropů na kvalitu české ligy?
a.
b.
c.
d.

pozitivní
spíše pozitivní
spíše negativní
negativní

10. Jaký vliv by mělo zavedení platových stropů pouze v Čechách na kvalitu 1. ligy?
a.
b.
c.
d.

pozitivní
spíše pozitivní
spíše negativní
negativní

11. Pro hráče z jakých oblastí, případně jakých národností je atraktivní angažmá
v české lize?
Vypište prosím
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12. V české lize je z ekonomického hlediska nejvíce reálné, aby se objevil průměrný
zahraniční hráč max. na úrovni
a.
b.
c.
d.

1. anglické ligy
1. francouzské ligy
1. belgické ligy
1. polské ligy

13. V české lize je z výkonnostního hlediska nejvíce reálné, aby se objevil průměrný
zahraniční hráč max. na úrovni
a.
b.
c.
d.

1. anglické ligy
1. francouzské ligy
1. belgické ligy
1. polské ligy

14. Jak starého zahraničního fotbalistu se po všech stránkách vyplatí klubům angažovat?
a. 16 – 19
b. 20 – 23
c. 24 a více
15. Jaký vliv má výchova vlastní mládeže na stabilitu tuzemských klubů?
a.
b.
c.
d.

velký
střední
malý
žádný

Je- li nějaké sdělení, které bystě chtěl autorovi napsat, popř. doplnit nějakou svoji
odpověď v dotazníku,můžete zde:

Děkuji Vám za spolupráci, trpělivost a čas, který jste strávil vyplňováním tohoto dotazníku
a přeji Vašemu klubu mnoho úspěchů.
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ABSTRAKT

Název:

Vliv migrace hráčů na kvalitu 1. české fotbalové ligy

Cíle práce:

Tato diplomová práce chce odpovědět na otázku, jaký vliv má migrace hrá-

čů na kvalitu 1. české fotbalové ligy a obecný vývoj současného českého fotbalu.
V teoretické části jsou zaznamenány statistické údaje v jednotlivých časových obdobích
historie českého fotbalu, a to z hlediska výsledků individualit, klubů a reprezentace. Jednotlivé etapy byly vzájemně porovnávány. V empirické části, bylo pomocí dotazníkové
metody výzkumu zjištěno, jak migrace ovlivňuje a může dále ovlivňovat kvalitu českého
fotbalu zejména v současnosti. Ve výsledkové části pak došlo k vytvoření a verifikaci hypotéz na základě analýzy a porovnání teoretické a empirické části. Po ověření těchto hypotéz bylo navrženo několik bodů, které mohou vést k efektivnějšímu využívání migrace a
následnému zkvalitnění první české fotbalové ligy.

ABSTRACT
Title: The effect of migration players in the quality of the 1st Czech soccer league

Objectives:

This diploma paper would like to answer question how migration of soccer

players affects the quality of 1st Czech soccer leauge as well as general development in
Czech soccer leauge. In the theoretical part, there are statistical data of each time period in
the history of Czech soccer, focusing on results of individuals, clubs and representation.
The stages were then compared with each other. In the empirical part, by using questionnaire research method was identified how migration affects and may further affect the quality of Czech soccer in the present. The result part is based on comparision of the two previous sections. After verification of these theses there have been proposed a few points
which may lead to move efficient use of migration and the following improvement of 1st
Czech soccer league.

