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1. ÚVOD
Ženský fotbal je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích sportů na světě a
hraje ho asi 50 miliónů dívek a žen. Podle prognóz FIFA bude na celém světě kolem roku
2010 hrát fotbal stejně tolik žen jako mužů (100 miliónů).
Standart a atraktivita ženské kopané se v posledních 15 letech výrazně zlepšuje.
Odhadem 1 bilion televizních diváků ze 70 zemí sledovalo MS v USA v roce 1999, přes 650
tisíc diváků navštívilo zápasy a finále sledovalo rekordních 90 tisíc diváků.
Počátky moderního pojetí fotbalu žen sahají až do 90. let 18. století. Jako skutečně
organizovaný sport se začal vyvíjet na počátku 20. století. Stejně jako fotbal mužů, tak se i
íotbal žen začal vyvíjet v kolébce fotbalu - Anglii.
Hlavním obsahem práce je popsání historie fotbalu žen do druhé světové války,
historie fotbalu žen na našem území a v zemích, které patří mezi současnou světovou špičku

2. CÍLE, ÚKOLY, METODY
1.1. Cíle:
Základním cílem je popsat historii ženského fotbalu v kontextu společenského vývoje
od jeho počátků po současnost a rozvoj ženského fotbalu ve vybraných zemích.

1.2. Úkoly:
1. na základě cizojazyčné literatury, časopisů a internetových zdrojů shromáždit a
prostudovat informace o historii a vývoji ženské kopané, utřídit je a přeložit do češtiny
2. tyto informace analyzovat, uspořádat a interpretovat
3. zaměřit se na historii ženského fotbalu ve vybraných zemích
4. na základě literárních a dalších pramenů shromáždit dostupné informace o vzniku a
vývoji ženské kopané v českých zemích

1.3. Metody:
Při zpracování materiálu jsem používal jako hlavní a převládající metodu
progresivní, která sleduje a zachycuje události paralelně s historickou dobou. Tato metoda
převažuje spolu s přímou metodou v první části této práce. Při srovnávání vybraných států
jsem použil komparativní metody. Pro doplnění informací o fotbale žen v Česku jsem využil
metodu řízeného rozhovoru s bývalým členem komise žen při ČMFS Zdeňkem Hankem.

3. ROZBOR LITERATURY A ZDROJŮ
Knih, potažmo materiálů zabývající se historií ženského fotbalu do této doby moc
napsáno nebylo. S lítostí musím konstatovat, že česky psanou knihu o vývoji fotbalu žen na
našem území, nebo v zahraničí, v českých knihovnách nenalezneme. Knižní publikace,
dostupné v naší zemi, týkající se fotbalu žen, pojednávají vesměs o tréninku, nebo jde o
autobiografie. Nicméně ani ty nejsou česky psané.
Jediným relativně bohatým zdrojem informací o fotbalu žen byl časopis Mladý svět.
Tento týdeník byl jakýmsi patronem ženského fotbalu na našem území. Nicméně informace
obsažené v některých číslech tohoto časopisu jsou v drtivé většině orientované pouze na
turnaj „o perníkové srdce Mladého světa", který díky tomuto týdeníku vznikl.
Asi nejpřínosnějším a nejspolehlivějším zdrojem informací se stala návštěva bývalého
člena ženské komise při ČMFS - Zdeňka Hankeho, který mi poskytl, řadu informací a
materiálů, týkající se úplného počátku fotbalu žen na našem území. Mezi nejvzácnější
materiály, které se mi při tvorbě této práce dostaly do rukou, bezesporu patří originál rukopisu
ze

sportovního

deníčku,

zakladatelky

ženského

fotbalu

v Československu,

Libuše

Drahovzalové. Tento historický klenot je součástí této práce (viz. přílohy).
Poměrně dobrým zdrojem, ze kterého jsem čerpal, jsou neoficiální internetové stránky
ženského fotbalového klubu Slávia. Na těchto stránkách můžeme nalézt nejenom informace o
aktuálním dění v klubu, ale také jeho historii. Nedá mi to, abych nepoznamenal, že jsem
s nemalým překvapením zjistil, že dva nej významnější české kluby (Sparta a Slávie), na
svých oficiálních stránkách o ženském fotbale píší jenom poskromnu. Na těchto stránkách
můžeme nalézt, kompletní historii klubu, ovšem ta je vztažena pouze k fotbalu mužů. O
fotbale žen v těchto záznamech není ani zmínka. V dnešní době, nejslinější tým žen, hrající za
Spartu Praha, má na oficiálních stránkách sparty jedinou stránku, na které jsou hráčky
vyfoceny.
Pokud se chceme dozvědět něco o historii ženského fotbalu ve světě, musíme pátrat po
cizojazyčné literatuře. Avšak ani tady nenalezneme mnoho knižních publikací. Nejvíce jich
pochází z dílny anglických autorů. Mezi, dle mého názoru, nejlepší knihy, pojednávající o
ženském fotbale, patří publikace anglického spisovatele Williamsona, který ve své knize „The
Belles of the Ball" z roku 1991 popisuje nejranější historii, okolnosti a podmínky vzniku
ženského fotbalu. V této knize můžeme nalézt i historii nej slavnějšího klubu Dick Kerr's
Ladies. Další zdařilou publikací je kniha „Women on the ball" od Lopezové. Tato kniha ve
svých třinácti kapitolách podává ucelený přehled o historii fotbalu žen na území Anglie. Také
v německy psané literatuře existuje publikace zabývající se historií ženského fotbalu

(Fechtigová, Williams). Zajímavé informace lze nalézt také v německy psaném časopise
Fussball-Weltgeschichte.
Současnou, či nedávnou historií mezinárodních

soutěží se zabývají články

v časopisech UEFA flash a UEFA direkt.
Výchozím zdrojem pro historii ženského fotbalu jednotlivých zemí pro mě byl
internetový portál wikipedia. Tato internetová encyklopedie obsahuje, když ne přímo
informace o historickém vývoji fotbalu v některých zemích, tak alespoň odkazy, na kterých
dané informace lze nalézt. Užitečnými stránkami se též ukázaly býti stránky FIFA, UEFA a
další.

4. PRVNÍ ZÁZNAMY
Ženy hrají fotbal od samého počátku, kdy tato hra vznikla. Existují záznamy, že již v
letech 220-25 př. n. 1. ženy hrály pradávnou verzi této hry zvanou „Tsu Chu". Záznamy jsou
dochovány v podobě fresek, na kterých jsou vyobrazeny ženské postavy hrající tuto exoticky
znějící hru. Je ovšem třeba zmínit, že ohledně stáří těchto fresek není stále úplně jasno.
Některé odhady ohledně stáří fresek sahají dokonce až do období v letech 5000 př. n. 1.
Ve starém Řecku byla provozována fotbalu podobná míčová hra nazývaná
„Episkyros", kterou přejali Římané a pojmenovali ji „Harpasatum".(2> Není známo, zda tuto
hru hrály i ženy.
Záznamy o prvních fotbalových zápasech mezi ženami v Evropě pochází ze
12. století z Francie a Anglie. Ženy se účastnili tzv. „Davových her". Tyto hry neměly jasně
daná pravidla, nebyly ani omezeny počtem hráček a vyznačovaly se agresivitou a brutálností
zákroků (3) . Například podle středověké příručky pocházející z Workingtonu v Anglii, lze míč
ke svému cíli dopravit jakýmkoliv způsobem kromě vraždy a zabití. Zápas o míč, při němž
není žádných pravidel, je tak zuřivý, že mezi obyčejné příhody se počítají zlámané nohy,
roztrhané šaty a podobně

(4)

. Vesměs šlo o kombinaci rugby, fotbalu a volného stylu. Tato

klání byla velmi populární. Zápasilo se mezi vesnicemi a účastnil se každý, kdo měl nohy.(:>)
Další záznamy o fotbale žen pochází z konce 18. století ze Skotska. Záznamy
popisují zápas mezi vdanými a svobodnými ženami. Tyto zápasy se později staly místní
tradicí.(6)

Wikipedia [online], ©2000 poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: <http://cn.wikÍpedia.org/wi,ki/Women's football (soccer)>.
BICAN, Josef „Pepi" První fotbalový atlas světa Infokart, 2002 ISBN 80-902832-0-9
' ' Wikipedia [online], © 2000 poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: <http://en.wikinedía.org/wiki/Women's foothall_(soecer)>.
FIFA [online], © 1994 - 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: <http://www.nfa.com/de/index.html>,
' 1MAC1 lO, Milan. Fotbal: vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2. Praha :
Brána ; Euromedia Group - Knižní klub, 1999. 466 s. Tabulky ISBN 80-7243-057-2.
1,1
Wikipedia [online], ©2000 poslední revize i s a 7QQ7 Dostnpné z WWW: <http://en.wikipedia.orgAviki/Women's football (soccer)>.

5. P O Č Á T K Y O R G A N I Z O V A N É H O FOTBAT.il DO 1. SVĚTOVÉ
VÁLKY

Fotbal, jakožto organizovaná hra, je definován jako institucializovaný, strukturovaný,
pravidly vymezený fyzický zápas. První takto organizovaná hra se datuje do devadesátých let
18. Století. Ve Skotsku se tehdy konal zápas mezi vdanými ženami a svobodnými slečnami a
přilákal přibližně 10 000 diváků.(1)
Roku 1863 byla v Londýně představena moderní forma hry, která byla pro ženy
mnohem společensky přijatelnější.'2'
První zápas v moderní ženské kopané, o kterém se dochovaly alespoň nějaké zprávy, se
konal v Inverness ve Skotsku. Bylo to v roce 1888. Tehdy proti sobě stanuly vdané ženy a
svobodné slečny. Tento fotbalový zápas se ovšem od lidového pojetí fotbalu, stejně jako od
ženských her na konci 19. století, výrazně lišil. Obě družstva měla dresy, pevné branky, vlastní
kabinu a dokonce byl omezen počet hráček a doba hry. Jako brankové tyče posloužily stromy a
míčem byl čerstvě nacpaný zvířecí vak. Kolem hřiště stáli muži, dychtiví vybrat si své budoucí
nevěsty z družstva svobodných slečen, nebo povzbuzovat své manželky, které kdysi v
minulých letech hrály na opačné straně.(3) Jestliže je možné těmto příběhům věřit, tak toto byl
začátek ženské kopané, tak jak ji známe dnes.
Na konci 19. století v Anglii a ve Skotsku přibývalo neformálních vesnických zápasů
mezi vdanými a svobodnými ženami a fotbal získával stále více na své popularitě.(4) Úryvek,
týkající se brightonské střední školy pro dívky, jasně ukazuje, že i v pozdějších letech 19.
století projevily dívky a mladé paní vážný zájem o fotbal. „Od jejich časného věku projevily
dívky lásku ke hře stejně jako ke studiu."(5)
V roce 1894 na této škole vznikl velice překvapivě dívčí fotbalový klub. Ovšem poté,
co ředitelka školy, v reakci na stížnosti rodičů (dívky si opotřebovaly své boty na štěrku,
rozbily okno apod), zavedla pravidlo, že míč nemůže být kopnut jinak než po zemi, nadšení pro
hru sláblo a klub byl nakonec rozpuštěn.

Wikipedia [online], © 2000 poslední revize 15 4. 2007. Dostupné z WWW: <hltp://en.wikwedia.org/vviki/Women's football (soccer)>.
'"tamtéž
"'WILLIAMS, J. The Fastest Sport? Women's Football in England. Soccer & Soc/efy.Sumnier/Autumn 2003, vol. 4, lssue2/3, s. 1 13.
1
' Sovemet Communications [online], © 1995-2007, poslední revize 15.4.2007. Dostupné z WWW:
<llttp://www.sovcrnet/spectnim/womansoverview.html>.
WILLIAMSON, D. J. The Belles of the Ball Devon, 1991, s. 1.

Roku 1892 se v Glasgow na Shawfields Ground usutečnil první oficiální ženský
zápas pod „hlavičkou" Skotského fotbalového svazu (SFA). Tato událost se ovšem nestkala
s kladným ohlasem. Magazín The Scottish Sport tento zápas popsal jako „nejponíženější
podívanou jaké jsme kdy byli svědky ve spojení s kopanou." 0)
Mnozí ve fotbalových kruzích hleděli na ženskou kopanou s odporem. Panovalo
všeobecné přesvědčení, že fotbal žen ohrožuje kulturní i historickou hodnotu ryze mužské
hry.(1)
Roku 1902 zasedání rady SFA upozornilo své členy na nevhodnost pořádání zápasů,
kterých by se účastnily ženské týmy. Čímž nepřímo odsoudili ženský fotbal k zániku. Fotbal
žen nicméně pokračoval, ale pouze s velmi malou podporou místních klubů nebo za pomoci
Britských fotbalových asociací (British FAs). (1)
5.1. První klub

Roku 1894 Nettie Honeyball podala do londýského tisku inzerát ve kterém hledala 30
mladých žen, které by se připojily do klubu „British Ladies' Football Club" a tímto dala
vzniknout prvnímu ženskému fotbalovému klubu. Oficiálně byl první fotbalový klub žen
založen v Londýně koncem roku 1894. Nettie Honeyballové se povedlo přesvědčit
tehdejšího hráče klubu Tottenham Hotspur, J. W. Juliana, aby družstvo trénoval. Tréninky
(2)

probíhali 2x týdně v parku vedle závodní dráhy Alexandra Park v Hornsey
Hlavním sponzorem a zároveň prezidentkou klubu se stala zanícená feministka
Florence Dixieová, nej mladší dcera markýze z Queensbury.
Nettie Honeyball poskytla v únoru roku 1895 rozhovor deníku „Daily Sketch", ve
kterém vysvětluje, co jí vedlo k tomu, aby založila British Ladies Football Club: „Ke konci
loňského roku jsem založila fotbalové družstvo s jasným cílem, ukázat světu, že ženy nejsou,
jak si někteří muži představují, pouze na okrasu a jinak zcela nepoužitelne.

(l>

The Scottish Football Association [online], © 2007, poslední revize 15,4. 2007, Dostupné z WWW:

<http,.//ww\v.scottishfa.co.*lt"/'"'""'«h football cfm?curoageidg409>.
,J)
Spartakus Educational [online], © 1996, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW.
<httn://www. spartacus.schoolnetco.uk/Fbritishladies.htm>.
"'Opentopia [online], © 2004 - 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
<httn://encvcl .opcntopia.com/term/Women's football ( soccer)>.
,4>
Spartakus Educational [online], © 1996, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
<http://www.sparlacus.schoolnct.co.uk/Fbritishladies.htm>.

5.2. První zdokumentovaný evropsky zápas
Dne 23. 3. 1895 se v Londýně hrál první oficiálně zaznamenaný zápas. Tehdy proti
sobě nastoupila družstva Severního a Jižního Londýna. Sever zvítězil 7-1.(1) Zápas
uspořádala zakladatelka

British Ladies Football Club, Nettie Honeyballová,

před

namačkaným tribunami na hřišti Crouch End.
Zápas byl tiskem přijat rozporuplně. Deník Manchester Guardian píše: „Oblečení
hráček bylo zajímavé.. .jedna nebo dvě hráčky měly sukni nad kotníčky... Ovšem jakmile se
toto okouká, nemyslíme si, že by ženský fotbal mohl diváky zaujmout" (2)
Deník Daily Sketch píše: „Prvních pár minut stačilo na to, aby se ukázalo, že fotbal
žen, je nesmyslný. Hráč fotbalu se vyznačuje rychlostí, rozhodností, dovedností a odvahou.
Ani jednu z těchto čtyř vlastností jsme ovšem v sobotu neměli možnost byť jen zahlédnout.
Po většinu hry, ženy bezúčelně a chaoticky pobíhaly po hřišti. Severní Londýn (červení)
porazil Jižní Londýn (světle a tmavě modří) poměrem branek 7:1
Tento ženský fotbalový zápas také ustanovil, že jediným oděvem, ve kterém budou
ženy v budoucnu hrát, je halena a pumpky." (3)
Postupem času s přibývajícími zápasy se podrážděné, negativně laděné reakce
zmírnily. Reportáž v Manchesteru Guardian je toho jasným dokladem.:„Zdá se, že není
žádný důvod, proč by hra nemohla být přijata ženami k jejich vlastnímu prospěchu jako nová
a zdraví prospěšná zábava." (4)
Navzdory velké snaze se Nettie Honeyballové nepodařilo udělat dojem na mužské
kluby. Výsledkem bylo jen několik zápasů sehraných během roku 1895 ve střední Anglii a na
severu Anglie. (5)
Fotbalu žen se na konci 19. Století nepodařilo výrazněji prosadit, nicméně na začátku
20. století hrály ženy fotbal běžně v oblastech Velké Británie, Francie a Kanady. Dokonce
ani ve Střední Evropě nebyla hra tak úplně neznámá (6) , ačkoliv zde byl odpor vůči hře žen o
poznání silnější.

(l)

The FA.com [online], O 2001 - 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW.
<httn://www.thefn ciim/Womens/l : nglandSenior/NewsAndFgMU^^
l2>
Spartakus Educational [online], © 1996, poslední revize 15.4.2007. Dostupné z WWW:
<http://www spurt ,ií-iis.schoolnet.co.uk/Fbrilishladies.htm>.
(3)
WILLIAMSON, D. J. The Belles of the Ball Devon, 1991, s. 4
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5.3. Fotbal žen v období 1.světové války
Před 1. světovou válkou byly položeny základy pro změnu ve společnosti. Ženská
populace již nebyla ochotná slepě přijímat podřízené postavení v uspořádání společnosti. Pro
mnoho žen, které toužily po nezávislosti a přály si pracovat, přinesla pomoc nová
"kancelářská" třída žen, která vytvořila základ pro změnu. (1)
Přísné viktoriánské principy, předpokládající, že se žena vdá a bude pracovat v
domácnosti, se rozpadaly s novými požadavky, které kladla na ženy válečná práce.
První světová válka byla ideálním obdobím znamenajícím pro ženy vstup do
oblastí života, ze kterých byly předtím vyloučeny. Když odešli muži do války, někdo
•

'

•

musel obstarat požadavky nenasytné válečné masinene.

(2)

Velký počet žen se živilo manuální prací. Na venkově přebíraly ženy polní práce
po svých mužích, kteří odešli do války a ve městech pracovaly v továrnách.

Prače

v početném kolektivu vedla k novým kamarádstvím mezi spolupracovnicemi. Vznikaly
skupiny stejně smýšlejících dívek. Společným jmenovatelem všech skupinek byla snaha
dočasně uniknout ze světa práce, útrap a války. Ideální formou rozptýlení se ukázala
' U

(4)

jakákoliv společná činnost. Příkladem společné činnosti byla teamova hra.
V Anglii byl během válečných let položen základní kámen k vytvoření ženské
kopané. V této době si ženy osvojily to, co bývalo tradičními mužskými rolemi a poblíž
válečných továren bylo založeno mnoho týmů. Továrny, ve kterých dívky pracovaly,
také zajišťovaly relativně dobré podmínky. Kromě toho se z pohledu továren zdálo, že
fotbal udrží dívky zdravé a fit, udrží výbornou psychickou vůli, která povzbudí týmového
ducha a udělá zázraky pro morálku a pracovní výkon.(!,)
Podobným způsobem jako mužům před padesáti lety, tak i ženám pomohla
zaměstnanost v průmyslu k vytvoření ještě (6)
více týmů. V této době byla poprvé pracující
třída žen zahrnuta do organizované kopané.
Rozšíření ženské kopané, kterou po roce 1914 organizovaly dělnice bylo v
Británii zřetelnější než kdekoliv jinde. Do roku 1921 v Anglii vzniklo kolem 150
ženských týmů, které hrály pravidelné zápasy, ač bez ligové struktury.17'
LOPEZOVÁ, S. Women on the Ball: A guide to to IVemen ' f ^ ^ S J Í * *
Jungle World [online], © 2004 - 2007, poslední rev.ze 15.4. 2007. Dostupné w w
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Mimo Anglii se ženská kopaná rozvíjela také ve Francii, kde k rozkvětu ženského
sportu značně přispělo silné ženské hnutí včele s Alice Milliatovou, které bylo
podporováno vlivnými muži.
V roce 1917 vznikla Francouzská federace ženského sportu (FSFSF, později
FFSF), která uspořádala národní šampionáty v plavání, basketbalu, pozemním hokeji a
také v kopané. Prezidentkou FSFSF byla Alice Milliatová, která měla velmi kladný vztah
k ženské kopané. 28. 4. 1918 založila FSFSF ženský fotbalový tým, který vyhrál národní
tituly od roku 1926 do roku 1932. V roce 1921 se v Paříži konala mezinárodní soutěž žen
mezi Anglií a Francií v atletice a ve fotbale. V roce 1922 byly představeny dvě pohárové
soutěže. Ve 20. letech se už konal bezpočet zápasů, nejen mezi francouzskými týmy, ale
také proti týmům z jiných evropských zemí. V roce 1932 se dokonce konaly diskuse o
dohledu nad ženskou kopanou na mezinárodní úrovni. (1)

"' Wikipedia [online], © 2000, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: <http://tr.wikipedia.ors/wiki/F%C3%A9mina Sport>.

6. DICK, KERR'S LADIES
Ve válečném období byl bezpochyby největším, nejlepším a nejúspěšnějším tým
založený v roce 1917 v anglickém Prestonu, Dick, Kerr's Ladies. Tento tým způsobil obrovský
„boom" dalších družstev, především ve Velké Británii.

6.1. Vznik
V období první světové války, ve Velké Británii, podobně jako v dalších zemích, začaly
ženy pracovat v továrnách, zatímco muži šli do války.(1) Jedna z takovýchto továren, se
nacházela v Prestonu, v hrabství Lancashire na severu Anglie. Tuto továrnu vlastnili a řídili dva
f

Skotové - W. B. Dick a John Kerr - výrobci tramvajového a železničního vybaveni.
V Evropě i USA bylo zvykem, aby každá továrna měla fotbalové družstvo, neboť se
všeobecně věřilo, že společné sportovní aktivity zlepší morálku pracovníků a zvýší jejich
výkony. V továrně Dick, Kerr & Co. tomu nebylo jinak. Když v roce 1914 vypukla válka,
začala továrna zaměstnávat ženy k výrobě munice.(1) Během přestávek na oběd se ženy často
připojovaly k mužům, kteří hrávali fotbal v komplexu továrny. Ženy muže často popichovaly,
v

že umí hrát fotbal lépe než oni, což vedlo k tomu, že muži brzy vyzvali ženy ke hře.

(2)

Ženy tedy vytvořily svůj tým a mohlo se hrát. Historické záznamy o tom, že se
fotbalový zápas proti mužům konal, existují, avšak výsledek zaznamenán nebyl. Ví se pouze, že
(2)

ženy zvítězily a tím oficiálně vznikl fotbalový team Dick, Kerr's Ladies ( D K L ) .

Psal se říjen 1917. V době, kdy se nosily sukně až k zemi, byl pohled na ženy hrající
fotbal naprostou novinkou a přilákal mnoho pozornosti. Tento tým existoval ještě dalších 48 let
a připravil, do té doby dominujícímu mužskému světu britské kopané, řadu šokujících
překvapení.(1)

'''LOPEZOVÁ, S. Women on the Balt: A guide to to Women 's soccer. London: Scarlet Press, 1997
, ,
Wikipedia [online], © 2000, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: < http //en wikipedia.orp/wiki/Diek, Kerrs Ladies>.

6.2. Rozmach DKL
Tým přitahoval početné davy diváků. Sehrál řadu charitativních zápasů proti řadě
podobných týmů po celé Anglii. Peníze, získané z prodeje vstupenek na zápas, byly použity
na pomoc charitě a rodinám ve válce padlých mužů. Část prostředků byla použita na
podporu jiných ženských fotbalových klubů a propagaci ženského fotbalu. Výdělek
samotných hráček se pohyboval kolem 10 šilinků za zápas (což byla částka, která tak akorát
pokryla náklady na výdaje hráček spojené se zápasem). (1)
Díky nemalé podpoře, kterou tým dostával od továrny, kterou reprezentoval se Dick,
Kerr's Ladies poměrně rychle stal vedoucím družstvem v Anglii. Cestování a charitativní
zápasy ve všech koutech země kladly na tým nemalé nároky a byly pro ženy časově i
finančně velmi náročné. Nicméně společnost Dick, Kerr's měla obojího více než ostatní, čili
ženy v jejich počínání podporovala. (2)
V roce 1920 sehrály Angličanky první mezinárodní zápas proti Skotsku a vyhrály
22-0. Odveta se konala roku 1921 v Celtic Park ve Skotsku před 6000 diváky. Po tomto
utkání Dick, Kerr's Ladies sehrálo sérii pěti zápasů proti Skotským týmům v Edinburghu,
Kilmarnocku, Aberdeen, Dundee a v Dumfries. Dohromady těchto pět zápasů navštívilo
kolem 70 000 diváků. Což jenom potvrdilo rostoucí trend ženského fotbalu ve Skotsku (3)
Doma měly DKL lví podíl na propagaci fotbalu a vydělávaly pro mnoho
dobročinných spolků po celé zemi velké částky peněz. Alice Stanleyová, sprinterka
národního týmu a držitelka britského titulu na 100 yardů, byla rovněž hráčkou DKL. (4)
V osobním deníku zmiňuje všechny události své fotbalové kariéry: „DKL mohly sami o
sobě, nebo jen s několika málo hráčkami z jiných týmů,

představovat reprezentační

družstvo Anglie" (4)

(l)

Wikipedia [online], © 2000, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Dick. Kerr's Ladies>.
^ WILLIAMSON, D. J. The Belles of the Ball. Devon, 1991, s. 19.
The Scottish Football Association [online], © 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
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Převaha DKL v roce 1920 byla více než zřejmá, ostatně následující několik údajů z
deníku Alice Stanleyové hovoří za vše:
místo konání

počet diváků

9:0

Glasgow

6 000

DKL - Skotsko

13:0

Edinburgh

23 000

19.3.1920

D K L - Hull Ladies

4:1

Hull

20 000

29.3.1920

DKL - Cardiff

4:0

Cardiff

18 000

datum

utkání

1.3. 1920

D K L - Skotsko

2.3. 1920

výsledek

Jen v roce 1920 sehrály DKL celkem 30 zápasů, z nichž 25 vyhrály, dva remizovaly a
tři prohrály. Za zmínku stojí ohromující skóre 133:15, kterého DKL dosáhly. (1)
DKL byl tým, který nebyl neporazitelný, nicméně důslednost a dokonalá síla herních
dovedností stavila tým po všech stránkách nad ostatní. Navzdory tomu se ostatní kluby
nebály dominance klubu z Prestonu. Jejich vzor se ukázal být prospěšným pro dívky, které
toužily hrát fotbal. Vzor, který DKL vytvořily, byl páteří kopané po celých Britských
ostrovech.(2)

^ WILLIAMSON, D. J. The Bclles of the Ball. Devon, 1991, s. 22.
Chris Hunt Editiorial [online]. © 2003, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: <http://www.chrishunt.biz/leaturesl4.html >.

6.3. DKL a Francie
Mezi další významné soupeře týmu DKL patřila i Francie. Spolupráce mezi ženami
těchto zemí byla velkým krokem pro hru samotnou a byly to DKL, které jako první pozvaly
francouzsky k sérii zápasů do Británie.
Dne 28. 4. 1920 hráčky francouzského týmu za doprovodu A. Milliatové přijely do
Anglie.(1) Francouzským ženám se v Anglickém Prestonu dostalo velmi vřelého přivítání.
Na nádraží je přišel přivítat velký dav lidí a když vlak zastavil, kapela Dick, Kerr's hrála
Marseillaisu. Hlavní třída města byla obklopena lidmi. Na domech visely francouzské a
anglické vlajky. Před radnicí byla taková tlačenice, že doprava musela být dočasně
přerušena. Zde se společně s francouzskými dívkami zpívala národní hymna. Mnohé z nich
byly viditelně pohnuty k slzám. (2)
Za týden se celkem odehrály 4 zápasy a veškerý zisk ze vstupného byl poskytnut
Národní asociaci pro osvobozené a invalidní vojáky a námořníky.
30.4. 1920 se v Prestonu odehrál první zápas a 25 000 diváků vidělo výhru DKL 2-0.
Druhý zápas, hraný ve Stockportu, vyhrály opět DKL v poměru branek 5:2, třetí zápas v
Manchesteru skončil remízou 1-1 a poslední zápas v Londýně na Stamford Bridge vyhrály
Francouzsky 2-l. (4)
Na hřišti působily anglické dívky více sebevědomě a trochu pružněji než jejich
poněkud křehčí francouzské soupeřky. Ale přesto, tým z pevniny měl množství individualit,
které značně potrápily hráčky DKL. Francouzsky byly velmi obratné, ale jejich výdrž se
snižovala. Slabinou Francouzek bylo zakončení a finální přihrávka. (5)

"'Opentopia [online], © 2004 - 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
<!ittp://enevcl.opentopia com/term/Women's football (soccerï>.
"'WILLIAMSON, D.J. The Belles of the Ball. Devon. 1991. s. 19.
_ Wikipedia [online], © 2000, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Dick. Kerr's Ladies>.
' ' Sovernet Communications [online], © 1995-2007, poslední revize 15.4.2007. Dostupné z WWW:
^^bttpV/w-vnv.sovernet/spectrum/womansoverview.html».
WILLIAMSON, D. J. The Belles of the Ball. Devon. 1991. s. 20.
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Do vlasti se Francouzsky vracely spokojené. Nejenom, že opravdu neocenitelně
přispěly ke společenskému postavení tak potřebné charity, ale dokonce samy dokázaly získat
vítězství nad týmem, který si sám získal pověst neporazitelného.
Atmosféra celého turné byla ve znamení vzájemné spolupráce a přátelství. Zápasy
navštívilo celkem 61 000 lidí a všude, kudy hráčky cestovaly, je vítaly početné davy. (l)
Téhož roku Francouzsky pozvaly DKL do Francie. Tým zPrestonu samozřejmě
pozvání přijal a poslal do Francie veřejnou odpověď v podobě dopisu, který byl následně
uveřejněn v mnoha francouzských novinách. „Přijíždíme do Francie s pocity přátelství,
nepřekonané žádnou sportovní organizací, která kdy navštívila vaše břehy. Cítíme, že tímto
způsobem významně upevňujeme dobré vztahy, které mezi našimi zeměmi existují. Jsme si
vědomi skvělé atletické kvality našich soupeřek, ale zároveň připomínáme naši sílu.
Francouzské publikum bude mít možnost sledovat skutečně dobrou kopanou, která se bude
hrát v Paříži, Roubaix, Havru a Rouenu. Mezi jinými je nám také ctí hrát pod patronací Jeho
Excelence hraběte z Derby (velvyslanec Británie ve Francii). Máme povinnost nosit naše
obvyklé barvy - černobíle pruhovaná trika s malým Union Jackem na levé straně hrudi.
'

(2)

Sportovní veřejnost této země se těší na výsledky našich zápasů." A. Frankland -tým DKL. 28. 10. 1920 odjížděly DKL do Francie. Na nádraží je přišel vyprovodit velký dav. Do

Francie DKL přijely v autokaru, vyzdobeném národními barvami Británie a Francie. I když
nebyla ženská kopaná ve Francii tolik známá a populární jako v Anglii, francouzský lid a
'

(3)

britská armáda, která byla na území Francie se postarali o výbornou atmosféru.
Zahajovací zápas se hrál v Paříži na Pershing Stadium a skončil remízou. Zápas v
Roubaix byl pro tým z Prestonu návratem k dominantní roli. DKL porazily domácí tým před
16 000 diváky 2:0. V Rouenu potvrdili DKL předchozí 2 vítězství a hladce přehráli
francouzsky poměrem branek 6:0. Toto utkání mělo ze všech odehraných utkání nejnižší
návštěvnost. Přesto tomuto zápasu přihlíželo 10 000 diváků. Finálový zápas turné v Le Havru
vidělo 14 000 nadšených diváků a byli svědkem přesvědčivého anglického vítězství 2:0 (4)
DKL na svém turné urazily asi 2 000 mil, což je výkon, který už sám o sobě vyžadoval
vynikající výdrž a zdatnost.(5)
Budování a upevňování vztahů mezi fotbalistkami významně přispělo k rozmachu
fotbalu žen.

(
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6.4. Významné zápasy
DKL lámaly rekordy v divácké návštěvnosti, počtu branek, vydělaných peněz, počtu
zápasů i vzdálenostech, které museli kvůli těmto zápasům urazit. Jejich úsilí postupně
přivedlo ženskou kopanou k daleko širšímu obecenstvu a bylo to jejich jméno, které se
dostalo hluboko do podvědomí veřejnosti. (1)
DKL odehrály celkem 821 zápasů (2) a do historie se jich zapsalo hned několik. Mezi
nejvýznamnější asi patří zápas, který se odehrál na 2. svátek vánoční (26.12.) roku 1920 v
Goodison Parku v Liverpoolu. Zde, v posvátném stánku jednoho z největších anglických
hřišť, hrály DKL proti týmu z Lancashire - St. Helen's Ladies.(3)
Schylovalo se k souboji dvou prokazatelně nejlepších týmů v zemi Gediná porážka
St. Helen's Ladies byla od DKL) a organizátoři doufali ve velký zájem a podporu veřejnosti.
Avšak, ani ve snu by je nenapadlo jak neuvěřitelně obrovská divácká podpora dorazí. Toho
dne se v Goodison Parku sešlo celkem 53 000 diváků.(4) Dalších deset až patnáct tisíc diváků,
kteří chtěli zápas vidět na vlastní oči, se již na stadion nevešlo. Takový ohlas byl naprosto
neobyčejný/ 5 '
Dalším zajímavý zápas se odehrál 16. prosince 1920 na Prestonském hřišti North
End. Zde se uskutečnilo vůbec první ženské utkání hrané v noci. Tento zápas vzbudil
obrovský zájem a i přes mrazivou zimní noc se na zápas přišlo podívat 12 000 diváků.
Článek v místním tisku: "FOTBAL V NOCI. NOVÁ PODÍVANÁ V DEEPDALE. (6)
Rok 1920 byl z pohledu rozmachu, pro ženský fotbal jedním z nejvýznamnějších.
V tomto roce obrovsky vzrostla popularita ženské kopané a to nejen v Anglii ale také
v ostatních částech Velké Británie. V tomto roce také svět poprvé spatřil ukázku vzájemné
spolupráce mezi fotbalovými týmy dvou zemí (Anglie, Francie). Lví podíl na všech těchto
událostech měl v té době naprosto dominantní tým DKL. Právě tento tým pomohl přenést
ženskou kopanou do roku 1921, roku, v jehož závěru se ženská kopaná dostala do zcela
opačné situace a ve kterém byla dominance týmu z Prestonu ohrožena, neboť vznikalo stále
(7)
více týmů, které chtěly tým DKL, když ne porazit, tak se mu alespoň vyrovnat.
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6.5. Rok 1921

Události z konce roku 1920, zejména pak zápas v Goodison Parku, rozezvučeli
poplašné zvony na ústředí fotbalového svazu v Londýně. Na ženský fotbal se začalo pohlížet
jako na reálnou hrozbu mužské profesionální hře a proti tomu se muselo něco začít dělat. A
tak v prosinci roku 1921 zakázal mocný řídící orgán kopané v Anglii hrát ženám fotbal na
neuvěřitelných 50 let. Ženy tento zákaz samozřejmě okázale ignorovaly a hrály dál.
Nicméně Fotbalový svaz měl velký vliv a pravomoc. Proto ženám ještě téhož roku zakázal
hrát na svých hřištích a to byla pro ženské kluby, nejen v Anglii, rána pod pás. Toto
rozhodnutí mělo dopad i v zahraničí/''
Na rozdíl od většiny ženských týmů po celé zemi, necítily DKL důsledky zákazu
Fotbalového svazu tak pronikavě jako menší kluby nebo ty, které právě začaly působit a
které neměly vytvořenou reputaci, žádné hřiště a žádnou společnost, o kterou by se mohly
opírat.(2)
Tým DKL byl sice soběstačným ve svém organizování, nicméně stále využíval
zázemí, které mu továrna poskytovala

(hřiště na trénink a pro zápasy). Naštěstí sama

společnost se netajila svou podporou umožnit dívkám vydělávat peníze pro charitu a ve své
podpoře i nadále pokračovala. (3)

j^1 Chris Hunt Editiorial [online], © 2003, poslední revize 15.4 2007. Dostnpné z WWW- <http://www.chrishnnt hiz/features 14.html >.
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6.6. DKL v Severní Americe
V roce 1922 ve snaze pozvednout utlumeného ducha ženské kopané, DKL zaměřily
svůj zájem přes Atlantik. Opět se jim podařilo udělat ženskému fotbalu reklamu a zaplnit
stránky předních světových novin. DKL vypluly do Severní Ameriky na parníku Montclare z
Liverpoolu v září 1922.(1)
O příjezdu DKL se diskutovalo na každoročním setkání Dominia kanadského
fotbalového svazu ( DFA ), které se konalo na začátku září ve Winnipegu. DFA si nechtělo
znepřátelit Fotbalový svaz v Anglii a podpořilo jeho rozhodnutí zakázat dívkám hrát fotbal.
Následně nebylo týmu dovoleno v Kanadě hrát.
Takto o tom psal Washington Post: „Quebec, 22. 9. - Anglický tým DKL přijel dnes
na parníku Montclare do USA, kde sehraje sérii zápasů. Dívky podle nařízení DFA nesmí
hrát proti kanadským fobalovým týmům. První zápas tohoto týmu se uskuteční v Pattersonu,
ve státě New Jersey, 24. 9."(3)
A tak tým DKL pln očekávání, že si konečně zahraje, zamířil do Pattersonu v USA.
Bohužel se ukázalo, že zde není žádný ženský tým, který by s nimi hrál. Namísto žen se proti
DKL postavily týmy z americké fotbalové ligy, z nichž některé byly profesionální. (4)
Turné oficiálně začalo v Patersonu v New Jersey 24. 9. 1922 a Dick, Kerr's Ladies
utrpěly porážku 6-3 .(5)
Následovaly zápasy
proti J& P Coats of Pawtucket, New York Centro-Hispano,
Washington Stars, New Bedford Whalers, New York Football Club, Fall River Marksmen a
Baltimore Soccer Club.(6)
Dick, Kerr's Ladies vyhrály zápasy s týmy Whalers, New York a Baltimore,
remizovaly s týmy Coats, Stars a Fall River a prohrály pouze s Patersonem a
Centro-Hispanem. Na zápasy se v jednotlivých městech nahlíželo jako na kuriozity.16'
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Zápas mezi DKL a Washingtonem popsal Washington Post takto: Spanilé fotbalistky
z klubu Dick, Kerr's z Prestonu v Anglii, napravily svou včerejší porážku, když remizovaly s
washingtonskou fotbalovou jedenáctkou 4-4. Ženy předvedly velmi slušnou kopanou, ale
jejich hra postrádala jak rychlost tak sílu. Fotbalisté Washingtonu měli po většinu zápasu
převahu a velké množství šancí, které díky skvělým výkonům prestonské brankářky, slečny
Carmen Pomierové, neproměnili. Pomierová zabránila jedenácti pokusům z patnácti. Dva
góly ze sedmi střeleckých pokusů na bránu dala slečna Lilly Parrová, která hrála velmi
agresivně. Dívkám se dařilo úspěšně pronikat přes washingtonské pravé křídlo. Druhou půli
hrály oba kluby poněkud uvolněně, ženy však ukázaly lepší týmovou práci. 0}
DKL dokázaly překonat bariéry nevědomosti a předsudků na obou stranách
Atlantiku. Během svých cest po USA si vytvořily řadu nových přátel a získaly velký počet
obdivovatelů. (2)

6.7. Rok 1937
V roce 1937 se dva nejlepší týmy ve Velké Británii - Dick, Kerr's Ladies a Edinburgh
m(3)
Ladies - utkaly v zápase, který byl prezentován jako "Mistrovství Velké Británie a světa."
Manažerka Edinburgu ve své předzápasové analýze uvedla: „Jsem si jistá, že
vyhrajeme. Bude to záležitost silové taktiky Angličanů a tradiční šikovnosti Skotů."(4)
Angličanky zvítězily 5-1. 0 rok později dosáhly edinburghské ženy své odplaty díky třem
gólům Nancy „Dělové koule" Thompsonové.
6.8. Závěrem
Tým DKL za 48 let své existence odehrál 828 zápasů, ze kterých 758 vyhrál, 48
remizoval a pouze 28 jich prohrál. Během těchto zápasů tým nastřílel celkem 3 500 gólů.
Poslední zápas byl odehrán v roce 1965. Poté se DKL definitivně rozpadá z důvodu
nedostatku hráček.
Příběh tohoto legendárního týmu patří do každé knihy o historii kopané. Je to příběh
o obdivuhodné skupině žen, které navzdory tradicím a předsudkům dokázaly vytrvat a
bojovat za hru, kterou milovaly. (5)

m
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7. ANGLIE
7.1. ROK 1920 - vrchol ženské kopané

Protože na zápasy v Anglii chodilo stále více diváků, potřebovaly ženy větší hřiště.
Po dohodě se zástupci mužské kopané jim byla poskytnuta prvotřídní hřiště, na kterých ženy
mohly hrát své zápasy a kde byl dostatek místa pro diváky. Jediné, co zbývalo byl oficiální
souhlas Fotbalového svazu. (l)
Ženský fotbal měl poměrně pomalé a skromné začátky, avšak právě obdobím po
l.sv.v. vstoupil za poměrně krátkou dobu do další vývojové etapy. Budoucnost začala pro
fotbalistky vypadat velmi nadějně a rok 1920 byl ve znamení obrovského rozvoje a vzniku
velkého počtu nových týmů. (2) Po celé Británii začaly v různých prostředí vznikat další
kluby.
Jedním takovým klubem byl Lyons Ladies, tým vytvořený z dívek pracujících v
různých kavárnách kolem Londýna.' 3 '
Jiné týmy, jako Bath Ladies a Plymouth Ladies byly složeny z hráček, které byly
představitelkami různých sportů na národní i mezinárodní úrovni.*4'
Řada klubů vznikla za účelem zisku kapitálu pro charitu. Například v Rochdale se
místní mužský klub rozhodl využít ženský fotbalový tým pro zvýšení svého kapitálu
věnovaného charitě. Právě okolnosti války umožnily ženskému fotbalu v tomto směru
vzkvétat. (5)
S koncem války poptávka po charitě nepřestala, ale byla dokonce větší. Rostoucí
počet ženských týmů dal zvláštní iniciativy mnoho podnětů k

zákazu

jakéhokoliv jiného

typu hry než je dobročinný zápas. Ženy hrály pro ty, kteří byli v nouzi a tím si získaly úctu
veřejnosti.16'
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Nicméně peníze a problémy spojené s organizací zápasů mimo domovské město, v
jakékoliv vzdálenosti, byly překážkami, které musely ženy překonat. Kluby, které
podporoval jejich zaměstnavatel měly výraznou výhodu nad kluby relativně mladšími.
První založená družstva nasadila úroveň pro ostatní. Soutěživost v ženské kopané si
začala vynucovat pozornost. Úspěch hry byl takový, že se soutěživost už neomezovala pouze
na Británii. Ke konci roku 1920 zejména díky DKL a jejich turné po Francii, začala mít
ženská kopaná výrazně kontinentální příchuť.

7.2. Rok 1921 - Zákaz ženského fotbalu
Na počátku roku 1921 to vypadalo, jako kdyby byla země uchvácena ženskou
fotbalovou horečkou. V každém větším městě v zemi se nacházel fotbalový klub a velká
města, především na severu, jich měla hned několik.11'
Prudce rostoucí popularita ženského fotbalu sebou přinesla i řadu negativních projevů
a to zejména ze strany zarputilých zastánců mužské nadřazenosti, kteří se celkem oprávněně
začali obávat o svou dominanci v tomto sportu a vůbec ve sportu jako celku. Neboť během
(2)

války ženy stačili proniknout i do jiných, dříve striktně, mužských sportů (kriket, golf).
Oddaní zastánci mužské nadřazenosti byli rozhodnuti s touto situací bojovat a
eliminovat rostoucí integritu žen do sportu. Proti sobě ale měli nelehkého soupeře. Zeny byly
připraveny bojovat stejně tvrdě jako muži a tak se stalo, že se otázka, zda by ženy měly či
neměly hrát fotbal, vyvinula ve velký veřejný problém. Tento spor se po dlouhou dobu těšil
obrovskému mediálnímu zájmu. Díky tomuto zájmu se dochovala řada dokumentů (zejména
novinových článků), které nám do této doby umožňují nahlédnout.<2)
Reputace dívek jakožto fotbalistek byla dosti vratká. Tiskem proběhla řada článků,
z nichž většina byla spíše negativního charakteru. O vypovídající hodnotě těchto článků lze
ovšem spekulovat. V této době bylo zrovnoprávnění žen na samém začátku, čili tuto
negativní kritiku je možno přičítat výrazně převažujícímu počtu mužského personálu na
vedoucích pozicích, (pozn. Autora)
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Fotbal činil v očích kritiků dívky nepopulárními, zejména když na vrub fotbalu
vylučovaly ostatní činnosti z jejich běžného společenského života. To a ještě mnoho jiných
důvodů bylo hlavní podporou argumentů proti ženské kopané. Kritici, kterých bylo mnoho,
se chytali jakýchkoliv negativních vlivů, ať to byl postoj dívek ke hře nebo způsob jakým
hrály. Postupem času se stalo celkem běžné, že odpůrci ženské kopané ani zápas, který
ktritizovali neviděli a pouze opakovali a podporovali již vyslovené. 10
Oblečeny v kraťasech, tričkách a botách a kopající do těžkého koženého míče, byly
ženy otevřeně obviněny z napodobování mužů. A když se hra ještě více rozvinula, byly dívky
terčem otevřenějšího odporu. Vynikajícími argumenty pro kritiky hry byla její pomalost a
nedokonalé provedení různých herních dovedností, nedostatek soudržnosti a vlastní
organizace. Společným jmenovatelem každého každého kritika byl především fakt, že se
museli koukat na hru, kterou milovali - podle jejich názoru -

degradovanou a

zesměšňovanou partou dívek. Pro mnoho mužů bylo nesmírně obtížné přijmout myšlenku, ze
dívky hrají něco, co bylo vždy považováno za jejich sport.
Úryvek z roku 1921 z novinové rubriky The Fotball Speciál do značné míry dokládá a
shrnuje výše napsané:
„Zápal pro hru je dobrá věc. Pomůže vytvořit lepšího hráče. Ale když je toto nadšení
příliš silné, je schopné svést na špatnou cestu a pokud si toto nebezpečí fotbalistky včas
neuvědomí, může jejich přílišné nadšení snadno přerůst do posedlosti a přivést dívky do řady
problémů...Posedlost je nezdravá věc a je několik dívek, které fotbalem posedlé jsou. Tyto
dívky fotbal nejen hrají, ale když ho nehrají, všechen svůj volný čas tráví trénováním nebo
povídáním o něm. Přátelé, běžná zábava a jiné radovánky jsou z jejich života vyloučeny a
jsou obětováni požadavkům fotbalu. Taková míra nadšení je jak nerozumná tak i škodlivá.
Dívka, kteráje posedlá jedinou myšlenkou, není populární. Obvykle si myslí, jak je skvělá a
sebeobětavá, když se vzdá jiných potěšení pro fotbal, ale ve skutečnosti je jen krátkozraká a
sobecká. Dívka v letech dospívání by měla mít ve svém životě řadu různorodých zájmů, a
není pro ní dobré soustředit se pouze na jedinou věc.
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Ve skutečnosti samozřejmě dívky fotbalem přímo posedlé nebyly. Jejich nadšení pro
fotbal (potažmo sport) bylo obrovské, nicméně to, že by fotbal či jiný sport pohltil jejich
životy na dobro, se nestávalo. Trénink, který byl nezbytný k dosažení a udržení určité úrovně
si samozřejmě nějaký ten čas a oběti, v podobě omezení jiných činností, vyžádal. Nicméně
takové nebezpečí, jak ho někteří odpůrci ženského fotbalu vykreslovali, nehrozilo. (1)
Pro lepší vnímání a uvědomění si názorů tehdejších kritiků je třeba si připomenout a
uvědomit, že v době kdy se tyto události odehrávali, měla společnost velmi silné a
zakořeněné smýšlení ohledně toho jaký by měla dívka vést společenský život.
Mezi odpůrce ženského fotbalu nepatřili pouze novinoví kritici. Poměrně velkou
skupinou nespokojenou s ženskou hrou tvořily chlapecké kluby a amatérské mužské
týmy.(2)
S rostoucí popularitou dívčích zápasů, rostla i divácká podpora a to bylo něco s čím
se mužské a chlapecké fotbalové kluby smiřovaly opravdu velmi těžko. Mnoho
představitelů tuto tíhu neuneslo a začali dívčí zápasy otevřeně kritizovat/ 3 '
V roce 1921 přilákaly charitativní zápasy průměrně 12 000 diváků, což bylo něco,
čím se nemohli pochlubit ani mužské profesionální kluby. A tak zástupci mužské amatérské
kopané začali rychle kritizovat a zesměšňovat ženy kdykoliv a kdekoliv mohli. Negativní
názory se začaly objevovat dokonce i pro kritiku dříve téměř nedotknutelných charitativních
utkání/ 4 '
Přesvědčení a názor takto zarputilých jedinců byl jasný: Ženy fotbal hrát prostě
nemohly/ 5) Ve snaze nalézt smysluplné ospravedlnění pro své přesvědčení a názory, odpůrci
ženského fotbalu dokonce začali zacházet až téměř k absurdním argumentům.
Příkladem budiž tvrzení Dr. Mary Scharliebové, která byla skálopevně přesvědčená,
že fotbal je nejnevhodnější hrou pro tělesný vzhled žen. Trvala na tom, aby dívky předtím,
než jim bylo dovoleno zúčastnit se jakékoliv sportovní aktivity, procházely lékařskou
prohlídkou. Samozřejmě tato snaha neuspěla. Mnoho jiných lékařek se oddávalo fotbalu a
jiným sportovním aktivitám, čili myšlenka Dr. Scharliebové byla velmi brzo zavrhnuta/ 6 '
Mezi další nepříliš zdařilé, nicméně po dlouhou dobu převládající argumenty lze
zařadit vzhled dívek při zápase. Mnoho kritiků argumentovalo tím, že ženy si při hře
nemohou udržet svou ženskost a šarm/ 7 '
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Vedle negativních reakcí a kritik odpůrců ženského fotbalu se objevovaly, i když v
daleko menším počtu, odezvy kladné. Zastánci ženského fotbalu nevystupovali na veřejnosti
s tak odhodlanými postoji jako jejich oponenti. Krom mužů, kteří již byli nějakým způsobem
v ženské kopané zainteresováni, měly ženy své mužské zastánce zejména v publiku/ *
Jasně to dokládá reakce negativní kritikou popuzeného čtenáře novinového deníku
Western Morning News:
„ Fotbal žen je na samém počátku. Vytrénovat mladého muže ve zdatného hráče je
otázkou několika let. Jsem přesvědčen, že navzdory rozdílným podmínkám pro trénink je toto
w

r

možné i u žen. Dejme proto ženám stejnou šanci. "

(2)

Ženy nebyly tak silné, rychlé nebo tak obratné jako muži. V tomto ohledu se prostě
mužům rovnat nemohli, ačkoliv snaha o částečné přiblížení se na jejich úroveň zde byla.
Dokladem budiž svědectví Haryho Hamtpona, reprezentačního útočníka zMidlands a
zároveň velkého obdivovatele ženského fotbalu, který ve volném čase rozhodoval velký
počet ženských zápasů.:
„ Během zápasu se malá útočnice pokusila o prudký výpad za účelem zatlačení míče
i poměrně velké brankářky do brány, což se jí nakonec nepodařilo. Abych předešel zraněni,
odpískal jsem této hráčce faul a pokoušel se o ústní domluvu. Ona mi na to odpověděla:
„Muži to dělají, tak proč bych já
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Koncem roku 1921 se ovšem nad ženským fotbalem začalo snášet mnohem větší
nebezpečí než představovali odpůrci ženského fotbalu a jejich negativní kritika. V této době
začaly pronikat do ústředí Fotbalového svazu zprávy ohledně podezřelé činnosti některých
dobročinných institucí. Skutečný zdroj těchto zpráv nikdy nebyl objeven. (1)
Peníze a sbírky pro charitu, které pomáhaly lidem v nouzi, stály od začátku v ženské
kopané ve středu zájmů. S rostoucí popularitou hry pomáhaly ženy stále většímu počtu
dobročinných organizací a za relativně krátkou dobu byla vydělána enormní částka peněz.
Co se pak s penězi stalo, kam přišly a jak byly rozděleny, o to se už dívky ani kdokoliv jiný,
kdo měl něco společného s fotbalem, nestaral. Za všechny peníze zodpovídala charita, která
zápasy organizovala. To však fotbalový svaz nebral na zřetel a začal se zprávami o
*

podvodech s penězi ze vstupného vážně zabývat.

(2)

Ať stál za těmito řečmi kdokoliv, měl jednoduchý úmysl - podkopat veřejnou důvěru
v ženskou kopanou. Nespokojenost mužské fotbalové společnosti měla za následek, že se
fotbalistky staly hlavními podezřelými. (3)
V reakci na vznikající podezření ženy sepsaly následující prohlášení, které bylo
otisknuto v časopise Sports Pictures:
„...Ti, jež jsou za charitu zodpovědní, musí dělat všechna rozhodnutí sami a
přijmout veškerou zodpovědnost za platby související se zápasem. Všechny prostředky,
které jsme obdrželi, ať jsme hráli kdekoliv, byly pouze ve výši, aby pokryly naše útraty a
náklady spojené s cestováním. Prostředky nezahrnovaly žádnou peněžní odměnu za hraní.
Žádná z našich hráček nikdy neobdržela žádnou platbu, která by mohla být považována za
honorář ze zápasu. Největší sumu, kterou kdy jakákoliv dívka dostala, je 10 pencí na den
jako kompenzaci za zmeškanou práci. Žádný klubový úředník nikdy neobdržel ani penny v
podobě odměny. Naší jedinou snahou byla pomoc četným dobročinným organizacím, v
jejichž prospěch jsme hrály..." ( 4 )
Navzdory tomu prohlášení a snahám činovníků ženského fotbalu o očištění jména,
začal Fotbalový svaz hledět na ženskou kopanou se stále rostoucím podezřením. Aby
neměla tato aféra vážného dopadu na řídící představitele mužského profesionálního fotbalu,
pustil se svaz do akce, která se značně podepsala pod oslabení vývoje ženského fotbalu.
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Fotbalový svaz se dostal do poměrně svízelné situace, neboť na něj byl vyvíjen tlak,
aby tuto aféru začal řešit. Vydat nějaké protiopatření by mohlo vyvolat mnohem větší
skandál, na druhou stranu, neudělat vůbec nic by bylo znamením slabosti a to by jistě mělo
neblahý dopad na reputaci celého Fotbalového svazu.(1)
Fotbalový svaz do této doby dával najevo nepřímou podporu ženám tím, že jim
dovolil používat hřiště svých členských klubů. Nicméně musel také dbát na to, aby si
neposkvrnil vlastní reputaci. Nebezpečí nenapravitelné škody si žádalo pečlivé a citlivé
vyřízení situace. Bylo tedy vydáno nařízení, dle kterého by za všechny obdržené peníze měly
zodpovídat členské kluby Svazu. (2)
Fotbalový svaz se zabýval jednotlivými zápasy a pokoušel se vyřešit celou situaci
větší organizovaností. Ani toto protiopatření ovšem nezabránilo šíření zpráv o zpronevěře
peněz určených na charitu.(3) Hrozba, že celá situace přeroste do obrovského skandálu a
problému, vedla k uspořádání mimořádné rady Fotbalového svazu, jehož výsledkem byl
mnohem radikálnější a pro ženský fotbal velmi znepokojující verdikt.
Zápis z Rady Fotbalového svazu (Londýn 10. 10. 1921):
„Rada rozhodla, že kluby nemusí povolit ženské zápasy na svých hřištích ledaže
souhlas pro takovéto zápasy je získán nejprve od Fotbalového svazu. To bude podmínka
jakékoliv žádosti. Klub, na jehož hřišti se zápas hraje, bude zodpovědný za tržby a platby a
výpis z účtu musí být poslán na Svaz, aby se prokázalo, jak byly tržby ze vstupného
použity.,,(4)
Tímto svaz poprvé oficiálně naznačil svůj záměr distancovat se od dobročinných akcí
a ženského fotbalu vůbec, čímž se značně narušily doposud dobré vztahy mezi organizátory
ženských dobročinných zápasů a členskými kluby Fotbalového svazu.
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Datum 5.12 1921(1) může být zapsán černým písmem do historie ženského fotbalu,
neboť tohoto dne vydal Fotbalový svaz následující usnesení:
1) stížnosti týkající se toho, aby ženy hrály fotbal, vedou Radu kpřipojení

se k

názoru, že tato hra je pro ženy zcela nevhodná a neměla by být podporovana
2) stížnosti, týkající se podmínek, za kterých se některé zápasy mají pořádat a hrát a
přivlastnění tržeb jiným než dobročinným subjektům: Rada je toho názoru, že nadměrný
podíl tržeb je pohlcen

ve výdajích a nepřiměřené procento

vyčleněno

dobročinným

Lsubjektům.
3) Z těchto důvodů Rada žádá kluby, patřící do Svazu, aby odmítly

poskytovat svá

hřiště pro takovéto zápasy,(2)
Všechny pomluvy o zpronevěření plateb a dokonce i podvody vytvořily vhodné
prostředí pro to, aby si Svaz i přes toto usnesení, a možná právě díky jemu, udržel důvěru
veřejnosti.
Zákaz byl rychlou a účelnou strategií jak chránit rozvoj mužského profesionalismu,
protože bez hřišť, na kterých se hrají velké zápasy, byla ženská kopaná sociálně, kulturně a
ekonomicky opomíjena a odsouzena k zániku.
Zákaz způsobil velkou škodu, nejen na morálce mnoha fotbalistek, ale také
obrovskému počtu dobročinných organizací, pro které dívky hrály. Tuto škodu páchal i za
hranicemi Anglie. (4)
Některé země naštěstí tomuto zákazu odolali. Například Francouzsky hrály ještě v
roce 1926, v Itálii byla počátkem 30. let vytvořena liga, Dick, Kerr's Ladies hrály ve 40. a 50.
letech mezinárodní zápasy. Ženský fotbal tedy zásluhou několika odhodlaných žen přežil i
tuto „dobu temna" ženského fotbalu. Ironií zůstává, že příčinou tohoto zdrcujícího opatření
byl právě Fotbalový svaz Anglie, místo zrození ženské kopané.(5>
O 34 let později byly v Německu a Nizozemsku vydány podobné zákazy. Fotbal žen
už nikdy znovu nezískal zpět svou dřívější popularitu. Zákaz v Anglii trval až do 29. 11.
1 9 7 1

(6)
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7.3.Vznik English Ladies Fnnthall Association
Ženy byly touto situací velmi pobouřené. Nejenom, že jim bylo odepřeno právo hrát
hru, kterou milovaly, ale k tomu všemu byly ještě nařčeny z podvodu. Mimo to ještě musely
čelit kritice jejich schopností hrát fotbal, a to jak v tisku, tak ve veřejných debatách. (1)
Paní Boultwoodová, kapitánka Plymouth Ladies v roce 1921, byla velmi dotčená
důvody, které stály za zákazem Fotbalového svazu: „Řídící orgán Fotbalového svazuje sto
let za opicemi a jeho akce je výhradně sexuálním předsudkem. Ani jedna z našich dívek
tt (2)

nepocítila žádné škodlivé následky, které by byly způsobeny hrou."

Díky této situaci, ženy přišly o hřiště, které potřebovaly k tomu, aby přilákaly davy.
ztratily podporu členských klubů Fotbalového svazu a hlavně ztratily zájem a důvěru
veřejnosti. (3)
Fotbalový svaz zasadil svými akcemi ženám těžkou ránu, které mnoho týmů nemohlo
odolat. Ale „zdravé jádro" ženské kopané věřilo, že je možné i toto nepříznivé období
přežít.(4)
Mnoho týmů chtělo pokračovat dál a navzdory opatřením Fotbalového svazu, hrát pro
charitu. Ale jak se ukázalo, nebylo to tak snadné. Ženské kluby na sebe musely vzít daleko
více zodpovědnosti za pořádání zápasů jak z hlediska nalezení místa konání zápasů, tak z
hlediska zajištění, že s financemi bude zacházeno náležitým způsobem. (5)
Mezi týmy, které tuto zodpovědnost na sebe mohly vzít, patřily Huddersfíeld
Atalanta, DKL a Bath Ladies. Tyto kluby měly přístup k vlastnímu hernímu zázemí a mohly
tak razit cestu ostatním. Ale nejdříve si ženská hra musela sjednotit rozdílné názory ve svých
vlastních řadách. Jediným způsobem jak k tomuto dospět bylo založení vlastního
fotbalového svazu.(6)
V prosinci 1921 bylo v samotné Anglii přibližně 150 ženských fotbalových klubů a
mnoho dalších podobného počtu v ostatních zemích
pro vytvoření

Velké Británie. Nejvíce stimulující síla

nového Svazu vzeSla z místu narození hry

a oblasti,

k d e v té d o b ě b y l o

nejvíce

klubů - z e Střední a Severní Anglie. Datum a místo skutečného vytvoření Svazuje obtížné
zjistit. Není ani doloženo, kdo byl skutečně zodpovědný za připravení celé akce. Avšak je
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známo, že první oficiální setkání Anglického ženského fotbalového svazu (ELFA - English
Ladies Football Association) se konalo v Blackburnu již 10. 12. 1921. Tedy 5 dní po
oficiálním vydání zákazu FA. Na tomto setkání se sešlo pouhých 25 klubů, ale již na druhém
setkání v Grimsby se počet účastníků zvýšil na takřka 60 klubů. 11 '
Lidé, kteří stáli u zrodu nového Svazu, byli z řad hráčů a manažerů. Byli to muži a
ženy, kteří nechtěli vidět svou hru umírat. Bylo rozhodnuto, že se nový Svaz ihned pustí do
. (21
činnosti. '
Krátce po prvních setkání bylo uveřejněno následující prohlášení. „Svaz je nejvíce
znepokojen s managementem hry a trvá na tom, aby všechny kluby ve Svazu postupovaly
nanejvýš poctivým způsobem. Takovéto prohlášení alespoň pomohlo ženské kopané získat
vážnost a úctu. (3)
Ženy teď měly svůj vlastní Svaz, který byl pověřen organizací. Prvním a hlavním
úkolem svazu bylo jeho vlastní zachování. Jakémukoliv klubu, který se připojil k ELFA,
bylo zakázáno hrát proti týmu, který nebyl členem. To byl odvážný krok. ELFA
představovala sílu prostřednictvím jednoty a potřebovala veškerou podporu, kterou mohla
shromáždit, aby ženská kopaná mohla nejen přežít, ale i růst. Dalším krokem bylo
registrování hráček členskými kluby. (4) V minulosti bylo kritizováno vytváření speciálních
týmů - nejlepší fotbalistky z širokého okolí byly vybrány, aby vytvořily silný tým, který by
hrál ve zvláštních zápasech. (5) ELFA stanovila, že pod její jurisdikcí se takovéto praktiky dít
nebudou a stanovila, že žádná dívka nebude hrát za klub, který je více než 20 mil od jejího
domova. (6)
V letech 1920-1 hrály v továrních týmech hráčky, které společnosti zaměstnávaly
výhradně kvůli jejich fotbalovým dovednostem. Svaz si byl těchto triků dobře vědom a byl
připraven proti nim zakročit. <7)
Zdálo se, že akce a metody nového řídícího orgánu, které byly přijaty, směřují k
přerušení všech svazků s minulostí. ELFA vytvořila tímto sjednocením a upevněním trend,
který podporoval kázeň nezbytnou pro sport a směřoval k opravdovému uznání.
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Trend, který svaz nastolil byl bohužel podkopán problémy a okolnostmi, které vznik
svazu provázel. Jedním z velkých problémů bylo rozmístění klubů po Anglii a jejich
obrovská herní nevyrovnanost. (1)
Ve střední a severní Anglii měl ženský fotbal nejsilnější pozici. Sídlili zde velmi silné
kluby se kterými se jejich jižní soupeři nemohli rovnat. Nebylo tedy možné tyto týmy
sjednotit do jedné soutěže a pořádat mezi nimi vzájemné zápasy. (2)
Hrozba, že ELFA nebude moci sjednotit všechny týmy, nebyla jediným problémem,
kterému musela čelit. Trendem začátku 20. let bylo mateřství a kariéra. A tak se stalo, že
dívky začaly obracet své zájmy jinam a velké množství hráček se od fotbalu odvrátilo
nadobro.(3)
První velký rozkvět ženské hry, zásluhou těchto problémů a okolnostmi tehdejší doby,
začal během roku 1922 rychle slábnout.
ELFA byla na svou dobu moderním orgánem, avšak postrádala více organizace. Svaz
vyžadoval velmi mnoho jak od samotné hry, tak od dívek, které ji hrály. Pro mnoho starších
dívek, které byly průkopnicemi této hry se větší prioritou stával sňatek a rodičovství. A tak
začaly přijímat nové zájmy a touhy. Během roku 1922 ženský fotbal ztratil hodně ze své
dřívější slávy. (4)
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8. FOTBAL ŽEN PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Jakési znovuzrození ženského fotbalu začalo až v 50. letech 20. století. Tento sport se
stal nesmírně populárním hlavně mezi mladými dívkami a to nejen v Evropě, ale i v USA,
kde v té době probíhalo intenzivní mládežnické fotbalové hnutí. V roce 1951 byla v USA
vytvořena první organizovaná ženská liga. V roce 1950 Itálie vytvořila svůj Národní svaz
ženského fotbalu. (1)
Období 70. let se vyznačuje vznikem velkého množství národních a regionálních
fotbalových federací. V této době začínají přebírat v ženském fotbale hlavní roli Evropské
komunistické země, kde byly ženy povzbuzovány k účasti ve sportu a to včetně fotbalu."
Mezi hlavní fotbalové země se tehdy řadila především ČSSR a NDR. ( 2 )
Konec tohoto desetiletí znamenal pro ženský fotbal další rozvoj. Důležitým datem
byl listopad 1969, kdy byl v Anglii byl vytvořen Ženský fotbalový svaz (WFA). Jeho členy
(3)

se stalo 44 klubů. V roce 1971 zrušil Fotbalový svaz v Anglii svůj zákaz z roku 1921.
Osmdesátá léta znamenají pro ženský fotbal další obrovský rozmach. V roce 1971 se
hraje organizovaný fotbal žen již ve 34 zemích světa. Od roku 1975 se hraje asijské
mistrovství. Ženská kopaná se rozvíjí v Nigérii a Jižní Africe. Itálie se stává první zemí s
profesionálními hráčkami (ačkoliv měly pouze smlouvy na částečný úvazek). V Itálii se roku
1970 koná první neoficiální mistrovství světa.(4) Vítězem tohoto turnaje se stává před 35tis.
diváky tým Dánska (5)
Devadesátá léta se nesla ve znamení rozvoje oficiálních akcí, výborů a soutěží. Velmi
důležitým krokem pro fotbal žen bylo roku 1980 jmenování Komise žen při UEFA a
Ženského výboru FIFA na 45. Kongresu FIFA v Mexiko City v roce 1986. <6)
Komisi žen UEFA tvoří předsedkyně, dvě místopředsedkyně a osm členů. Výbor se
schází 2x do roka. Současnou předsedkyní (2007-2009) je Karen Espelundová z Norska. (7)
Současným předsedou ženského výboru

je Worawi Makudi z Thajska. Výbor má jednoho

místopředsedu a 15 členů.(8)
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Konec století sebou přináší rozvoj ženského fotbalu v Africe, Jižní a Střední Americe,
kde se v roce 1991 pořádají první mistrovství. Konají se první ženská fotbalová symposia, na
kterých se diskutuje o záležitostech týkajících se rozvoje ženské kopané.

9.1. Mistrovství světa
Na kongresu FIFA v Mexiko City v roce 1986 vystoupila norská delegátka Ellen
Willeová s návrhem posunout fotbal žen opět o příčku výše a rozvinout tak skrytý potenciál
tohoto sportu. Tehdejší předseda FIFA Joao Havelange s ní naprosto souhlasil a dal
vzniknout projektu uspořádání fotbalového mistrovství světa žen. Této příležitosti mely
ženy využít k upoutání pozornosti a k zatraktivnění ženského fotbalu. (1)
Roku 1988 se v provincii Guangdong v jižní Číně konal zkušební světový fotbalový
turnaj žen, již pod patronací FIFA. Vysoká úroveň hry a obrovský zájem o vstupenky
přesvědčila fotbalové orgány a jejich speciální výbor o tom, že udělaly krok správným
směrem. Vynikající vystoupení ženských týmů motivovalo sponzory, aby se začaly o ženský
fotbal zajímat o něco více než doposud. (2>
První MS žen se konalo v roce 1991, opět v Číně. Zejména díky výborné organizaci
předchozího turnaje a velkému zájmu diváků. Toto MS se stalo pevným základem pro další
šampionáty. (3)
Druhé MS v roce 1995 ve Švédsku jen potvrdilo úspěch ženské kopané z předchozích
turnajů. Týmy byly daleko více připraveny, nejen aby soupeřily o světovou trofej, ale také o
účast na OH v roce 1996. (4)
Turnajem z říše fantazie by se dalo označit třetí MS, které se konalo roku 1999 v
USA, obzvláště pak finálový zápas. Naprosto neuvěřitelným prostředím a fantastickou
atmosférou se toto MS stalo mezníkem nejen fotbalové historie, ale i jakéhokoliv jiného
ženského sportu. Poprvé byl turnaj rozšířen na 16 účastníků a všechny zápasy se vysílaly
živě v přímém přenosu. Je velmi nepravděpodobné, že bude někdy překonán zájem
veřejnosti a mediální pozornosti. Nadšení, které šampionát provázelo, umožnilo zviditelnit
fotbal žen nejen v USA, ale i v jiných zemích. Samotné finále sledovalo přímo na stadionu v
Los Angeles 90 tisíc diváků a přes 40 milionů jich sedělo doma u televizních obrazovek. (5)
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Další MS v roce 2003 se mělo konat v Číně, ale z důvodu hrozby epidemie SARS a
na doporučení Sportovního zdravotního výboru, které Výkonný výbor FIFA akceptoval,
bylo přesunuto do USA. Turnaj se odehrál v termínu, plánovaném pro čínský turnaj. Krizový
výbor dále oznámil, že Číně zůstane automatická kvalifikace na MS 2003 a bude jí přiděleno
pořadatelství MS 2007. ( 1 )
MS 2003 se setkalo s nevídaným zájmem národních i mezinárodních médií (kolem
2500 zástupců). Rekordu dosáhla televizní sledovanost finálového zápasu. Např. v Německu
sledovalo v televizi finále asi 13 miliónů lidí, ve Švédsku to byly 4 milióny.
Světovými šampiónkami se staly: (2)
Datum

Místo konáni

30.11.1991

Čína (Guangzhou)

18.6.1995

Švédsko (Solná)

10.7.1999

USA (Los Angeles)

12.7. 2003

USA (Los Angeles)

Skóre
NOR-USA

1:2 (1:1)

GER-NOR

0:2 (0:2)

USA-CHN

•sítovém rozstfelu 5:4

GER-SWE

Vítěz

Norsko

(v prodloužení)

9.2. Mistrovství světa U-20
Na setkání ženského výboru FIFA v březnu 2001 bylo odsouhlasen

v

^

•
V
- T I IX II 19 a U-20 Toto rozhodnutí následně potvrdil výkonný
nového turnaje pro kategornU-18, U-19 a U 2U.
^ konalo v
výbor FIFA. ^ V roce 2002 bylo poprvé na scénu uvedeno MS U-2U,
Kanadě a zúčastnilo se ho 12 zemí.
Světovými šampiónkami U-20 se staly.
Datum

Místo konání

Týmy

1.9.2002

Canada (Edmonton)

CAN-USA

27.11.2004

Thajsko (Rajamangala)

GER-CHN

Skóre

Vítěz

fv prQdioUženil

Německo

'Wikipedia [online], © 2000. poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
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' FIFA [online], © 1994 - 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
, < bttp://www.fifa com/en/womens/comp/WWC/0.720930-WF-2007i)fij3ffll > "' FIFA [online], © 1994 - 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
<http://www
fifamm/Cn/news/fcnturc/0.1451.12l637.00.html>.
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Uvedením nového mládežnického turnaje se jen potvrdila rostoucí popularita ženské
kopané. Ačkoliv se ukázalo, že mnoho zemí ještě nemá vytvořen mládežnický tým a nemá
dostatečně připravené dívky na požadavky velkých turnajů, je zřejmé, že v této věkové
kategorii je ukryt velký potenciál.

9.3. Mistrovství Evropy
Náznaky vrcholné evropské soutěže pro národní týmy se objevily již v roce 1957, kdy
byl ze soukromé iniciativy uspořádán první mezinárodní evropský turnaj, který tehdy
berlínský deník Tagespiel ohlásil jako Mistrovství Evropy žen. Ženské týmy Anglie,
Nizozemí, Rakouska a Německa proti sobě nastoupily na pronajatém stadionu „Poststadium".
Tento turnaj se bohužel nesetkal s velkým úspěchem. Zájem publika byl malý a ceny
vstupenek přemrštěné. (1)
Evropská soutěž se datuje od ročníku 1982 , kdy se uskutečnil její první ročník.
Status mistrovství získala až v roce 1989. Tehdy ženy hrály ještě 2x35 minut a finále se
hrálo na 2 zápasy. Úroveň hry i zájem diváků jasně demonstrovaly, že fotbal žen se o
budoucnost bát nemusí.
Další evropské šampionáty se konaly vždy 2 roky po sobě. Družstvo ČSFR se ME
poprvé zúčastnilo až v roce 1989. Nejvíce titulů evropských mistryň získaly fotbalistky
Německa - a to celkem 5x.<2>
V roce 1995 byl evropský ženský fotbal na základě dřívějších výsledků jednotlivých
zemí v předchozí kvalifikaci ME rozdělen do dvou výkonnostních skupin - divizí A a B. V
elitní kategorii A hraje 16 družstev ve 4 skupinách o titul ME. V divizi B hraje 17 družstev
také ve 4 skupinách.' 3 '
V roce 1997 pořádaly ME poprvé v historii 2 státy - Norsko a Švédsko. Obě televize
vysílaly finále přímým přenosem a zahraniční štáby přenášely zápasy do většiny evropských
zemí.

'"Jungle World. Nr. 27/2001,27. 6. 2001.
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Evropskými šampiónkami se staly: (1)

1982- 1984
1984- 1987
1987 - 1989
1989- 1991
1991 - 1993
1993- 1995
1995- 1997
1999- 2001
2003- 2005

Švédsko
Norsko
Německo
Německo
Norsko
Německo
Německo
Německo
Německo

9.4. Mistrovství Evropy U-18 a U-19
Na konci roku 1996 se, díky rostoucí popularitě ženského fotbalu, rozhodl Výkonný
výbor UEFA představit soutěž pro dívky do 18 let. (2)
Mladým fotbalistkám, které ještě nepronikly do seniorských národních týmů, se
otevřela evropská fotbalová scéna v roce 1997 na prvním ME U-18. Tato soutěž přilákala
značný zájem evropských svazů. Čtyřikrát se z titulu evropských mistryň radovaly mladé
fotbalistky Německa. Od roku 2001 se hraje v kategorii U-19.
Evropskými šampiónkami v kategorii U - 18 (od roku 2001 U - 19) se staly: (3)
•.

1997 -1998
1998 -1999
1999 -2000
2000 -2001
2001 -2002
2002 -2003
2003 -2004
2004 -2005
2005 -2006

Dánsko
Švédsko
Německo
Německo
Německo
Francie
Španělsko
Rusko
Německo

UEFA [online], © 1998 - 2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
<http://www.uefa.com/compctitions/woco/historv/index.htnil>.
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9.5. Žensky pohár UEFA
Pro rok 2002 představila UEFA pohárovou soutěž žen, oficiálně nazvanou Ženský
pohár UEFA (neoficiálně se jí říká Liga mistryň). Uvedení nové soutěže bylo nejen
výsledkem stále rostoucího zájmu o ženskou kopanou a větší účasti žen, ale také rychlého
rozvoje ženské kopané na klubové úrovni. Do soutěže vstoupili ligoví šampióni ze 33 zemí
Evropy. Z osmi kvalifikačních skupin postoupili pouze vítězové, kteří se střetli v dalších
kolech vyřazovacím způsobem.
Dychtivě očekávané soutěže se nezúčastnily jenom nejlepší hráčky

silných

fotbalových národů, ale také země (např. Faerské ostrovy), které měly možnost vyzkoušet své
hráčky mimo vlastní domácí prostředí. Ačkoliv je rozdíl mezi silnými a slabými týmy
obrovský, jejich střetnutí umožňuje těm slabším okusit prostředí mezinárodní scény,
rozpoznat kvality svých soupeřů a vyvinout větší úsilí o zlepšení svých možností.
Klubovými šampiónkami se staly: (1)

2001 -2002
2002-2003
2003 - 2004
2004-2005
2005-2006

1. FFC Frankfurt
Umeá IK
Umeá IK
Postdam
1. FFC Frankfurt

«" UEFA [online], O 1998 -2007, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
<http://www.ucfa.com/conipetitions/womenciip/historv/index.html>.

10. NĚMECKO
10.1. Počátky
O počátcích fotbalu žen v Německu se dochovalo jen velmi málo informací. Jedna
z nich je obsažena v knize o fotbale od Philippa Heinekena vydané roku 1898. Heineken ve
své knize píše: „ dívky hrají fotbal již dlouhou dobu... tato hra jim přináší nemalé
potěšení" (1) . Tímto tedy jasně dokládá existenci ženského fotbalu v Německu na konci 19.
století.
Roku 1900 byl v Lipsku založen Německý fotbalový svaz (DFB), ale o fotbale žen se
neobjevila ani zmínka. Německý tisk sice sledoval vzájemné zápasy mezi Anglickými a
Francouzskými ženami, nicméně pro německé ženy bylo fotbalové hřiště

zapovězeným

místem. Všeobecné přesvědčení o nevhodnosti ženského fotbalu zachycuje Willy Vierath ve
své knize Moderní sport (publikována roku 1930): „Jsou typy sportu, které jsou nad ženské
schopnosti. Mezi tyto sporty patří například zápas, box, nebo fotbal. Tyto sporty jsou pro
ženy nevhodné a v jejich podání působí nepřirozeně a neesteticky." (2)
Navzdory tomuto přesvědčení ve 30. letech 20. století v Německu vzniká několik
ženských družstev, ovšem pouze na městské úrovni (hrálo se pouze mezi jednotlivými
městskými částmi, počet družstev byl nízký). V roce 1930 byl ve Frankfurtu založen první
oficiální dámský fotbalový klub DDFC. V této době to bohužel byl na scéně německého
ženského fotbalu ojedinělý úkaz a DDFC žádného většího rozmachu dosáhnout nemohl.
Nebyl zde žádný jiný fotbalový klub, proti kterému by mohl DDFC hrát. Sehráno bylo
pouze několik zápasů proti mužským týmům, což vzbudilo velkou vlnu nevole. Fotbalový
svaz byl zprávami o vzájemných zápasech mezi mužskými a ženským fotbalovým týmem
velmi pobouřen a s okamžitou platností toto zakázal. Klub DDFC byl po těchto událostech
roku 1931 uzavřen. (3)
V roce 1933 se k moci dostali nacisté a s jejich filozofií se fotbal žen neslučoval ani
v nejmenším. Členka říšského spolku pro tělesná cvičení Henni Warninghoffová zcela jasně
vystihuje tehdejší pohled na sport žen: „Žena se musí chránit pro své mateřské povinnosti,
aby byla zachována jednota bytí... Pro ženy existuje v tělesné výchově jen jedno:
mnohostranné přirozené cvičební formy s uceleně vzrůstajícím zvyšováním výkonu v úzkém
spojení se silami přírody." (4) V roce 1936 byla ženská kopaná oficiálně zakázána.

(i) ppiSTER, G. The Challenges of Womerťs Football in East and West Genmany: A Comparative Study. Soccer & Society,
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10.2. Fotbal žen po 2. světové válce
Po druhé světové válce se Německo rozdělilo na východní a západní část. Vývoj
ženského fotbalu v Německu se od této doby ubíral různými směry.

10.2.1. SRN
Západoněmecké ženy se začaly o fotbal aktivně zajímat hned po válce. Existují
záznamy o tom, že se na počátku 50. let sehrál fotbalový zápas mezi vdanými a svobodnými
ženami fotbalového klubu Tenis Borussia Berlin. (l) Některé mužské týmy spadající pod DFB
dokonce zakládaly jakési ženské podsekce a poskytovaly ženám alespoň částečné zázemí. (2)
Vše nasvědčovalo tomu, že by mohl být ženský fotbal oficiálně uznán a vzat pod patronát i
samotným Německým fotbalovým svazem (DFB).
Přes veškerou snahu Německý fotbalový svaz ani tentokráte nezměnil svůj odmítavý
postoj a na sjezdu, který se konal v roce 1955, opět odmítl uznat a zahrnout ženský fotbal pod
svůj patronát. Navíc zakázal klubům spadající pod DFB jakékoliv zakládání a provozování
ženských sekcí, či poskytování hřišť ženským týmům.<3) Argumenty proti ženské kopané byly
stále stejné: „zpracování míče hrudí způsobuje rakovinu prsu, ženy nemají kondici, aby
vydržely celý zápas, hra se v podání žen stává velmi neestetickou."' 4 '
I přes toto odmítnutí ženy ve svém snažení pokračovaly a roku 1957 sehrály fotbalový
zápas s Holandským týmem. Tento zápas se odehrál před zraky 14-ti tisícovek diváků na
stadionu Dante v Mnichově.
Posíleny kladným ohlasem, který zápas s Holanďankami vzbudil, vystoupily ženy na
DFB s požadavkem „Stejná práva pro všechny! My chceme také hrát fotbal!" (5) Avšak ani
toto sebevědomé vystoupení nezapůsobilo a DFB stále tvrdošíjně ženský fotbal odmítal.

(l)

PFISTER, G. The Challenges of Women's Football in East and West Germany: A Comparative Study. Soccer & Society,
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V 60. letech se v článku časopisu WFV-Sport objevila zmínka o „Západoněmeckém
ženském fotbalovém svazu" s 22 přidruženými kluby.(1) Autoři článku navrhují, aby DFB
začlenil ženskou kopanou do svých struktur. Kritice je podroben i samotný zákaz, který DFB
vydal. V očích autorů tohoto článku byl zákaz zbytečný a neměl jakýkoliv smysl od doby, co
se změnily ideály feminismu a ženy se samy projevily v mnoha jiných sportech. (2)
Oponenti ženské kopané opět vystoupili s estetickými a lékařskými argumenty. Kvůli
nepřátelskému postoji DFB, mohly ženy v 50. a 60. letech hrát fotbal pouze neoficiálně v
rekreačních týmech. I tak se fotbal žen ač neoficiálně, rozrůstal nevídaným tempem a ženské
fotbalové hnutí se stávalo stále silnějším.
Fotbal žen byl v NSR oficiálně uznán v říjnu 1970 na národní konferenci DFB v
Travemünde. Důvod k této změně postojů byl, jak poznamenává Hannelore Ratzeburg,
nejznámější z ženských činovnic DFB, "strach ze ztráty kontroly nad ženským fotbalovým
hnutím".<3) Také bylo rozhodnuto, že ženy by měly být alespoň "drženy na správné cestě "
pomocí vhodných směrnic!
V 70. letech zažila ženská kopaná v NSR díky institucionalizaci rapidní vzestup. V

roce 1971 byly organizovány první vyřazovací soutěže, v letech 1972 - 1973 se konaly
mistrovské zápasy v regionálních svazech německých federativních států a v roce 1974 se
konal první německý šampionát.(4) Ve stejné době byly představeny na regionálních
úrovních klubové pohárové zápasy. Těchto zápasů se mohly účastnit všechny ženské týmy
bez ohledu na to, ve které lize hrají. Od roku 1980 hrají vítězné týmy ze 16 regionálních
federací o Národní pohár žen. V letech 1985 - 1986 byly představeny regionální a nižší
soutěže.
V polovině 80. let, zvýšil DFB úsilí o rozvoj fotbalu žen. Rozvoj ženské kopané byl
způsoben vytvořením ženských výborů a jmenováním činovníků, kteří měli na starost dívčí a
ženskou kopanou uvnitř DFB a regionálních svazů. Orgány a činovníci, kteří byli jmenováni
do čela ženského fotbalu uskutečnili mnoho projektů a plánů, které významně pomohli
ženskému fotbalu stát se uznaným sportem a zajistit jeho kontinuální růst a rozvoj.(5)

PFISTER, G. The Challenges of Women's Football in East and West Germany: A Comparative Study. Soccer & Society,
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,2)
Tamtéž
<5)
Wikipedia [online], © 2000, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche Fn%C3%9Fballnationalmannschaft der Frauen>.
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V 80. letech byl hlavní průlom dosažen i na mezinárodní úrovni - německé ženy
patřily mezi nejlepší a nejúspěšnější hráčky fotbalu. Mezinárodní turnaj, který se konal na
Taiwanu v roce 1981, vyhrál německý klub SSG 09 Gladbach. Hráčky si musely výlet na
Taiwan platit samy. Následně byl v roce 1982 vytvořen oficiální národní tým. Téhož roku
hrály Němky svůj první mezinárodní zápas proti Švýcarsku, který vyhrály 5-1. V roce 1989
vyhrál tým NSR Mistrovství Evropy

(1)

10.2.2. NDR
Také ve Východním Německu se první iniciativy vytvořit ženské fotbalové týmy
datují do 50. let. Stejně jako u svých západních sousedů i v NDR musely hráčky čelit mnoha
překážkám a obtížím.
Jedna z hráček v rozhovoru pro časopis Sportswelt uvedla: „ Když jsme chtěly v roce
1956 vytvořit oddělení ženského fotbalu, dostaly jsme se do vážných potíží se sportovními
funkcionáři. Dokonce nám bylo vyhrožováno, že budeme z budovy fotbalového svazu
vyvedeni."

(2)

I přes odmítavé postoje východoněmeckého fotbalového svazu (DFV) ženy

nadále pořádaly vzájemné fotbalové zápasy. V roce 1957 se dokonce na stadionu
Kornwestheim poblíž Stuttgartu hrál mezinárodní zápas mezi Německem a Holandskem.
Mnoho diváků bylo na zápas přilákáno pod příslibem vzrušujícího a zábavného odpoledne. (3)
Roku 1968 byl z iniciativy bulharského studenta Technické univerzity v Drážďanech
založen ženský fotbalový tým Empor Dresden Mitte.

(3)

Brzy tohoto příkladu následovaly i

další kluby. Ženy začaly ve fotbale nacházet zalíbení, nejdříve v Sasku, ale později i v
dalších městech NDR. Roku 1969 byl v Berlíně manželkami hráčů a mnoha házenkářkami
založen fotbalový klub Borussia Berlin. V roce 1971 byl založen klub Turbině Potsdam, který
se později stal nejúspěšnějším východoněmeckým týmem. (4)

Navzdory rozkvětu ženské kopané v 70. letech, nebyla ženská kopaná nikdy oficiálně
uznánu

Východoněmeckým

fotbalovým

svazem

jako

vrcholový

sport.

Fotbal

žen

byl

klasifikován jako rekreační a volnočasová aktivita.
Roku 1971 DFV rozhodl, že by se mohly hrát soutěže v ženském fotbale, ale pouze
na místních úrovních. (5)
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V roce 1979 byla díky politickému tlaku uvnitř DFV, v komisi pro rekreační a
volnočasový sport, vytvořena tzv. „Pracovní skupina" pro ženský fotbal, které se podařilo
rozšířit organizaci ženského fotbalu na regionální a národní úroveň. S obrovským přispěním
činnosti „pracovní skupiny" se ještě téhož roku poprvé konaly soutěže o nejlepší německý
tým, ale oficiální šampionát i přes veškerou snahu „pracovní skupiny"nebyl uspořádán.
„Pracovní skupina" opakovaně požadovala uspořádání ligových soutěží na všech úrovních a
oficiální německé mistrovství.' l)
V roce 1987 „Pracovní skupina" dospěla k závěru, že soutěže o "nejlepší tým",
nebyly pro dívky a ženy dostatečně motivující. Dále podrobila kritice absenci pravidelných
zápasů a délku utkání. Hrálo se 2x30minut, což neodpovídalo mezinárodním pravidlům. (2)
Na konci roku 1989 se DFV rozhodl změnit „Pracovní skupinu" ženské kopané na
Komisi. Čímž konečně oficiálně převzal fotbal žen pod svou jurisdikci. (3)
V sezónách 1987 - 1998 byla vytvořena Národní liga se 2 divizemi a délka utkání
byla prodloužena na 40 minut v každém poločase. (4)
Celkově vzato rozkvětu kopané v NDR bránily špatné podmínky a

nedostatek

podpory ze strany sportovních činovníků. I přes politický tlak (komunisté ženy ve sportu
podporovali a dokonce je ke sportovním aktivitám vybízeli) nebyl Fotbal žen v NDR brán
vážně. Zápasy mezi ženskými týmy byly zesměšňovány v masmédiích. Na vážnosti fotbalu
žen nepřidalo ani to, že tyto zápasy byly často organizovány jako součást zábavného
programu festivalů a oslav.
V NDR byl po pádu Berlínské zdi (rok 1990) vytvořen první oficiální národní tým,
jehož první mezinárodní zápas byl zároveň posledním. 9. 5. 1990, v posledních měsících
existence NDR, hrál tento národní tým v Postupimi proti Československu a před 800 diváky
na stadiónu Karla Liebknechta prohrál 0-3.(5)
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10.2.3. Společný rozvoj

Po politických změnách v letech 1990 - 1991 byla vytvořena Národní liga s 10 týmy
v každé ze dvou divizí. Od sezóny 1997 - 1998 už novou Bundesligu tvořilo 12 týmů, čímž
se měla zvednout úroveň hry.(1)
Po opětném sjednocení Německa byl Východoněmecký fotbalový svaz včleněn do
Německého fotbalového svazu (DFB) jako regionální fotbalový svaz a ženská kopaná
konečně získala status, za který bojovala 21 let.(2>
Úspěch německé ženské kopané tím ještě zesílil. Reprezentace vyhrála ME v letech
1991, 1995, 1997 a 2001. Na MS 1995 skončily na 2. místě a titul mistryň světa vybojovaly
v roce 2003. Dvě jména stojí za úspěchem a pokrokem. Gero Bisanz vedl německé družstvo
jako trenér od jejich prvního mezinárodního vystoupení v roce 1982 až do OH v Atlantě, kde
převzala družstvo Tina Theune-Meyerová. (3)

10.3. Závěr
Vývoj fotbalu žen byl v obou státech téměř stejný. Společné byly váhavé pokusy žen
hrát v 50. letech fotbal, stejně jako doba, kdy došlo k rozvoji tohoto sportu (70. léta). V obou
zemích byl fotbal žen odstrčen až na samý okraj sportovního spektra. Ženy v NDR ani SRN
neměly zastoupení ve výkonných ani řídících orgánech.
Nicméně jisté rozdíly ve vývoji můžeme nalézt. Asi největší rozdíl byl v pojetí
sportovního

systému. Západoněmecký

sportovní systém byl založen na

existenci

autonomních klubů a federací, byl charakteristický omezeným stupněm centralizace,
relativně rozsáhlým množstvím nezávislosti, samostatnými svazy a kluby a absencí obecně
uznaných směrnic.
Naproti tomu, systém sportu v NDR byl velké části financován státem a proto
centralizován a hierarchicky strukturován. Fotbal v NDR neuspěl ve svých pokusech dostat
se na listinu sportů, které obdrží státní (a tudíž finanční) podporu. Genderový systém
převažující v obou zemích, byl příčinou opomíjení ženské kopané. Fotbal se jak na Východě,
tak i na Západě ukázal být mužskou doménou.
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11. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Začátek ženského fotbalu se v USA datuje k prvním letům 20. století. V této době se
začíná fotbal objevovat zejména na univerzitách. (1)
Fotbal žen se rozvinul zejména zásluhou školních tělovýchovných programů.
V prvních letech 20. století se mezi dívkami a ženami tento sport stal velmi populárním.
Fotbal se stal nenákladnou alternativou k ostatním sportům. (2)
Roku 1930 byly na školách v USA zavedeny tzv. „Dny her". Soutěže, které v tyto
dny probíhaly, se staly prvotním impulzem k zakládání univerzitních týmů. První známá
univerzitní soutěž ve fotbale žen se konala v 50. letech. Účastnilo se jí několik
Vermontských univerzit. Jmenovitě: Johnson State, Castleton a Lyndon State. Zajímavostí
na těchto zápasech zůstává systém, kterým se utkání odehrávala. Protože v této době nebyla
v USA zcela jednotná pravidla, tým, který zápas pořádal, tato pravidla určoval. (3)
V roce 1951 byla v USA vytvořena první organizovaná ženská liga. Nejvíce se o to
zasloužil Otec Craig ze St. Matthew's Parish ze severního St. Louis. Liga byla pojmenována
„Craig Club Girls Soccer League" a skládala ze 4 týmů. Ačkoliv se hrálo jenom dva roky,
byl to milník v historii ženské kopané. (4>
Na počátku 70. let se začaly objevovat první oficiální fotbalové týmy. V 80. letech
pak tyto týmy postupně získávali univerzitní status, jehož výsledkem bylo kromě větší míry
soutěžení mezi jednotlivými univerzitami i všeobecné uznání fotbalu žen. ( 5 )
Fotbal žen byl v USA na rozdíl od Evropy podporován téměř od samého počátku.
Obrovským impulzem k růstu tohoto sportu a všeobecně sportu žen se stala pasáž novely
zákona o vzdělání z roku 1972.
Článek IX této Novely vyžadoval nejen rovné výdaje mezi všechny mužské a ženské
sporty, ale také stejný přístup a stejnou útratu peněz pro sportovní programy na univerzitních
institucích. V článku IX se doslova píše: „žádná škola nemůže obdržet federální kapitál,
jestliže tato škola diskriminuje ženy." ( 6 )
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Ačkoliv byla tato novela donedávna zčásti ignorována, stal se Článek IX hnací silou
růstu fotbalu žen na univerzitách. Výsledkem bylo, že se po celé zemi začaly vytvářet
fotbalové týmy a soutěže.
Stinnou stránkou celé věci zůstává fakt, že pravidla nastolená tímto článkem měla
negativní dopad na mužské univerzitní sportovní programy, které se musely o dotace dělit.
Mnoho těchto dotací „spolkl" ve Spojených státech velmi populární americký fotbal. (1)
Po uvedení článku IX v platnost, došlo na některých univerzitách k rozpuštění částí
sportovních programů a zániků několika mužských týmů a sportů. To vše na úkor rozvoje
ženského sportu.

Mnoho lidí z tohoto úpadku vinilo ženské sporty, některé univerzity

dokonce tento článek IX částečně ignorovali. Dokonce i v roce 2000 nebylo v úplném
souladu s tímto článkem mnoho univerzitních programů/

11.1. Domácí soutěže - počátky
Na konci 60. let začala „Národní asociace pro dívky a ženy ve sportu" (NCAA)
podporovat ve vyšší míře univerzitní soutěžní programy pro ženy. Mezi tyto programy se řadil
i fotbal žen. V 70. letech vznikla AIAW (Asociace ženského univerzitního sportu) a okamžitě
(3)

začala podporovat fotbalové soutěže zen.
Roku 1980 zorganizovala AIAW první neformální národní šampionát. Vítězem tohoto
turnaje se staly fotbalistky týmu Cortland State University. O rok později se konal pod
hlavičkou NCAA stejný turnaj, tentokrát ovšem oficiální. Turnaj vyhrál tým Univerzity
Severní Karolína (UNC). Tento tým se ukázal být nejlepším a dlouho v soutěži kraloval.
Z prvních 20-ti šampionátů NCAA, vyhráli dívky z týmu UNC 16 titulů, z toho 9 titulů v řadě.
Bylo to v letech 1986-1994. (4)
Popularita ženského fotbalu rychle rostla. V roce 1981 měli muži 521 univerzitních
týmů, zatímco ženy „pouhých" 77. O čtyři roky později, v roce 1985, se ženy mohly pyšnit
201 týmy a v roce 1990, 318 univerzitními fotbalovými týmy. Pro srovnání měli muži v té
době 569 fotbalových týmů. Růst počtu ženských týmů nejen že pokračoval, ale ještě se na
konci 90. let zrychlil. V roce 1997 bylo v NCAA více univerzitních týmů ženských než
mužských. (790:719). (5)
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Na počátku 80. let NCAA rozdělila celou soutěž dle herní úrovně na 3 divize. Od 90.
let počet týmů na turnaji neustále roste. Vrcholem byl rok 2001, kdy se turnaje v Divizi 1
účastnilo 64 týmů, což je o polovinu více, než kolik se na turnaji účastnilo týmů mužských/ 0
V této době se pravidelnými soupeři o národní titul staly týmy Central Florida,
Georgie Mason, Connecticut, Santa Clara, Notre Dame, Portland UCLA, Penn State a UNC
(univerzita severní Karolína).' 2 ' Tyto týmy většinou podlehly posledně jmenovanému, tedy
týmu UNC. Z těchto týmů se vybíraly hráčky do národního týmu.
V roce 2002 vzrostl počet ženských fotbalových týmů v Divizi I na 287 a celkový
počet týmů ve všech třech divizích vzrostl na 879. (3)
Roku 1995 byla založena první profesionální ženská fotbalová liga (W-league).
Zpočátku nebyla úroveň moc vysoká, nicméně tato soutěž poskytla profesionální příležitost
pro mnoho nejlepších hráček v zemi. Od roku 1995 do roku 1997 hrály všechny týmy v jedné
devizi. Od roku 1998 má liga dvě divize.
Vyšší divize se nazývá W-l a nižší W-2. Z divize W-l se v roce 2001 stala
profesionální soutěž a přejmenovala se na WUSA, divize W-2 zůstala. W-liga je
v současnosti

považována za nejlepší rozvojovou organizaci v Severní Americe a

nej dokonalejší sdružení hráček na světě. Kromě amerických týmů se W-ligy účastní i týmy
z Kanady.' 4 '
Plány na vytvoření WUSA byly oznámeny v roce 1999, krátce potom co 658 tisíc
fanoušků a velké množství televizních diváků sledovalo MS. Avšak, liga se kvůli
olympijským hrám v roce 2000, začala hrát až v roce 2001. Financování soutěže bylo
zastřešeno

milionářem

Johnem

Hendricksem,

předsedou

společností

Discovery

Communications, AOL Time Warner and Cox cable. Skupina mediálních společností a
jednotlivých investorů investovala celkem 40 milionů dolarů.' 5 '
WUSA ve své první sezóně přivábila významné sponzory. Podepsala smlouvy s
firmami Johnson & Johnson, Hyundai, Gillette a Acuvue.' 6 ' Osm zakládajících členů WUSA
byla Atlanta Beach, Bay Area CyberRays (San Jose, California), Boston Braekers, Carolina
Courage, New York Power, Philadelphia Charge, San Diego Spirit a Washington Freedom. (7)
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Vlastníkem všech týmů a hráček je WUSA samotná. Liga vlastní všechny týmy a platí
hráčky. Platy se pohybují od 24 - 85 tisíc dolarů za sezónu, s limitem 800 tisíc dolarů pro
tým. (l) Hráčky podepisují smlouvy s ligou, ne s týmem.
Někteří sportovní ekonomové tvrdí, že tato struktura v dlouhodobém horizontu
poškodí ligu, protože tento systém uměle drží platy na relativně nízké úrovni a poškodí
normální soutěžní procesy.
Ve mně toto vyvolává dojem dobře vymyšlené show pro lidi. WUSA najímá hráčky
aby předvedly hru, nalákaly sponzory a diváky a tím vrátily majitelům WUSA investované
prostředky. Nemohu si pomoci, ale myslím si, že tento systém je pro fotbal žen asi
nejpříznivějším, který mohl v současné době vzniknout. Fotbalistky mají velmi slušné
zázemí, mohou se věnovat sportu který milují a dokonce si tímto sportem mohou i vydělávat
velmi slušné peníze. Na oplátku musí svými výkony zaujmout sponzory a diváky a v podobě
sponzorských investic a peněz ze vstupného vracet investice lidem (organizacím), které jim
toto umožňují.
14. 4. 2001 se uskutečnil první zahajovací zápase WUSA. Na RFK Stadium ve
Washingtonu se utkaly týmy Washington Freedom a Bay Area CyberRays. Zápasu přihlíželo
34 148 fanoušků. První zápas se neobešel bez emocí zakládajících členů ligy - zejména pak
20 hráček, které v roce 1999 na domácí půdě vyhrály MS a tím vlastně uvedly do pohybu
•

události, které vedly až k tomuto dni.

(2)

Každý tým sehrál za sezónu 21 zápasů. Sezóna probíhala od poloviny dubna do konce
srpna. 4 týmy se kvalifikovaly pro play-off, a vítězové semifinále hráli na šampionátu o
Founders Cup. První finále WUSA se konalo 25. 8. 2001 na Foxboro Stadium v Bostonu. (3)
Ve své zahajovací sezóně WUSA přilákala 726,677 fanoušků s průměrem 8 295
diváků na zápas (v roce 2002 poklesla průměrná návštěvnost o 15 % - na 6 917 tisíc diváků
na zápas). Televizní společnosti TNT a CNN/SI odvysílaly 22 zápasů a přilákaly tak více než
5 milionů diváků. Kromě toho WUSA připravila regionální televizní listinu pro jednotlivé
týmy a souhrn mezinárodních televizních podmínek, aby se zápasy mohly vysílat i v Kanadě,
Číně a na Novém Zélandě. (5)
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Sledování zápasů WUSA může být s trochou nadsázky považováno za sledování MS.
WUSA svým uspořádáním a systémem do své soutěže přilákala nejlepší hráčky z celého
světa. Čínská brankářka Goa Hong hraje za New York Power. Nigerijka Mercy Akideová se
upsala San Diegu Spirit. Brazilky Sissi a Pretinha, předvádějí svá kouzla v barvách Bay Area
CyberRays, zatímco Doris Fitschenová opustila německou Bundesligu, aby podpořila
obranu Philadelphie. (l)
Washington Freedom, díky své hvězdě Mie Hammové, na každý zápas doma přilákal
14 421 fanoušků a to navzdory faktu, že tým pouze dosáhl 7 místa v lize. <2)
Pět let poté, co vznikla MLS (mužská fotbalová liga), založily americké ženy svou
vlastní ligu. Zatímco z MLS odchází nejlepší hráči do evropských klubů a v lize tak zůstává
jen málo opravdu velkých hvězd, WUSA čelí zcela opačné situaci - přitahuje nejlepší hráčky
světa.(3)
Vytvoření WUSA bylo logickým důsledkem obrovské vlny nadšení, která se vznikla
po úspěchu na MS. Tato organizace se nespoléhá jen na silnou elitu, má také solidní
základnu. Podle nedávno publikované studie FIFA je v USA více než 7 milionů hráček.
Ačkoliv již několik let existují profesionální a poloprofesionální ligy ve Švédsku,
Německu, Itálii, Japonsku a několika dalších zemích, kvalita hry v nich se nemůže ani
zdaleka rovnat úrovni hry WUSA.

11.2. Národní fotbalový tým
V 90. letech 20. století, kdy byl fotbal žen ve fotbalových zemích Evropy poměrně
zaběhnutým sportem, USA byly jednou z mála hlavních fotbalových zemí, které doposud
neměly reprezentaci.
Na začátku 80. let byly učiněny první pokusy o sestavení národního družstva,
nicméně první ženské národní družstvo bylo vytvořeno až v roce 1985.(4) Národní tým
odletěl do evropy a sehrál 4 zápasy, ve kterých prohrál s Dánském, Anglií a Itálií a pouze
remizoval v odvetě s Dánském. (5)

Wikipedia [online], ©2000, poslední revize 15.4. 2007. Dostupné z WWW: < http://en.wikinedia.org/wiki/W-leapne:
tamtéž
tamtéž
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http://en.wikipedia.org/wiki/llniled States women%27s national soccer team >.
№
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Prvního velkého úspěchu se dočkali hráčky až roku 1991, kdy se z MS v Číně vrátily
jako světové šampionky. Jejich úspěch ovšem nebyl doceněn a při návratu do vlasti je vítali
pouze rodinní příslušníci. V médiích se téměř žádná zpráva o tomto úspěchu neobjevila. (1)
O osm let později již bylo vše úplně jinak. Finále MS 1999 na americké půdě dosáhlo
vyšší návštěvnosti než finále NBA nebo NHL. Americké fotbalistky se staly národními
hrdinkami. Mia Hammová se objevila v reklamách firmy Nike se sportovní hvězdou
Michaelem Jordánem a národní tým na titulních stránkách magazínů Sports Illustrated, Time
a Newsweek. Nikdy předtím v americké historii se fotbalu, jako hře, nedostalo takové
pozornosti, jako tomu bylo po MS 1999.( '

11.3. Závěr
Fotbal žen v USA získal mimořádné místo ve světě sportu. Ženy se staly nejlepšími
ve sportu, ve kterém jejich mužští kolegové zaostali. Postavení, které získala mládežnická a
ženská kopaná v USA, je nesmírně vysoké a ženský fotbal je zde brán velmi vážně.
O tom proč tomu tak je, lze spekulovat. V mnoha materiálech jsem se setkal
s názorem, že se ženský fotbal ve Spojených státech rozvinul jenom díky tomu, že se v tomto
sportu neangažovali muži. Tzn., že dívky vlastně jenom využily mezírky, která ve
sportovním spektru po mužích zbyla. Já s tímto názorem nesouhlasím. Myslím si, že právě
ve Spojených státech se fotbal žen rozvinul zejména, kvůli malinko jiné mentalitě a přístupu
k ženám, než byl a je v Evropě.

(l)

MARKOVITS, A. - HELLERMANN, S. Women's Soccer in United States: Yet Another American Exceptionalism. Soccer & Society,
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12. ČESKO
12.1. Počátky fotbalu žen
Dívčí kopaná, stejně tak jako jiné sporty, které již ženy organizovaně provozovaly,
musela si také cestu ke svému uplatnění v tělovýchově našeho státu vybojovat. Jen díky
zanícenosti hráček a většiny funkcionářů pro tento sport, vydržely dívčí oddíly dlouholetou
improvizaci v organizační práci. (1)
Kdo jiný by mohl počátky fotbalu žen popsat lépe než bývalá hráčka prvního
fotbalového týmu v Čechách, po válce žena, která fotbal žen na našem území vzkřísila,
Libuše Drahovzalová. (viz. příloha č. 1) Tato žena již bohužel není mezi živými, nicméně
díky Zdeňkovi Hankemu (viz. příloha č. 2), organizátorovi mnoha mládežnických turnajů
žákovské dívčí kopané, zakladatele několika dívčích fotbalových klubů a v současné době
jednatele a sekretáře fotbalového oddílu Spartak Pelhřimov, máme nyní jedinečnou možnost
nahlédnout do originálního rukopisu zápisků, které si Libuše Drahovzalová vedla. (viz.
příloha č. 3-7)
Pomineme-li krátkou zprávu z tisku o utkání žen již před první světovou válkou
v roce 1913 v olomouckém kraji, začala hrát děvčata dívčí kopanou v Brně v roce 1934.
Základ oddílu vytvořily hráčky házené SK Zidenice, které po dvouleté přípravě na různých
hřištích, loukách, pláccích, zakotvily ve Spartě Brno. Dostaly nejen klubovní členské
průkazky, ale byly přijaty i Čs. fotbalovou asociací jako rovnoprávné partnerky hráčů
mužské kopané. Brzy však musela brněnská Sparta tyto průkazky vrátit do Prahy. Přirozená
reakce, která zavedla dívčí kopanou k zařazení do svazu mužské kopané, nakonec ustoupila
nátlaku konzervativní části funkcionářů ve fotbalovém svazu. Značný podíl na tomto zvratu
měly polemiky sportovního tisku, které svou šíří a bojovností zatlačily do pozadí ostatní
události veřejného života.

(2)

Brněnské fotbalistky však boj nevzdaly. Ze Sparťanek se stalo samostatné družstvo
s názvem 1 .čsl DFK Brno. Založily první československý dámský fotbalový klub a na
pronajatém hřišti Sparty Brno nejen trénovaly, ale sehrály i řadu přátelských utkání.
Vzhledem k tomu, že doma soupeře neměly, musely se poohlédnout v zahraničí.
Ženská kopaná se hrála už ve všech západoevropských zemích, ale nej blíže měly Brňanky do
Rakouska.

"'Originální rukopis Libuše Drahovzalová - brankáfka 1. Čs. DFK Brno (1934-1940), předsedkyně Přípravného výboru Českého svazu
dívčí kopané v CSR (1966-1971)
<J)
tamtéž

Psal se rok 1936, Ve Vídni se hrála dvanácti-oddílová městská soutěž. Oddíly byly
organizovány ve vlastním svazu „Damenfussball Union" se sídlem ve Vídni. Tak se stalo, že
prvním soupeřem Čechoslovaček byl oddíl klubu slavné fotbalové tradice Austria Wien.
Vedl tabulku soutěže už několik let a svým výkonem na hřišti doplňoval slávu oddílu mužské
kopané klubu téhož jména. Kdopak by nevzpomněl v tak zvaném „Wunderteamu" slavného
centrforwarda Austrie Wien Šindeláře?! Ne nadarmo říkali diváci Pepi Lauterbachové,
střední útočnici, Austrie Wien „Šnidi". Především její zásluhou byl „křest brněnských
fotbalistek" až krutý. V září 1936 (Brňanky - pozn. autora) prohrály na Spartě Brno 1:7 (0:3)
třebaže s ostříleným soupeřem a jehož věkový průměr byl vyšší.
Přijeli další soupeři z Vídně: FC Wien, Rapid, Vindobona a brněnské fotbalistky
zajely několikrát k odvetnému utkání do Vídně. Ve své vlasti už nesměly hrát ba ani trénovat
na hřištích klubů organizovaných ve svazu kopané. Pronajímaly si k utkáním hřiště stadionu
DTJ v Brně za Lužánkami (dnes je v těch místech zimní stadion) a trénovaly opět na pláccích
a loukách. Polemiky v tisku se utišily, zůstala sportovní kritika více méně objektivní.
Brněnské fotbalistky rostly výkonnostně i co do počtu. Do dvou let se staly rakouským
fotbalistkám rovnocenným soupeřem, l.čsl DFK Brno byl samostatnou organizační a
hospodářskou složkou. Začal vyjednávat s Francií a plánoval zájezd do Anglie.
V Brně vznikl další oddíl Slávia Husovice - Brno a brněnské fotbalistky se chystaly
ke čtrnáctidennímu zájezdu do Jugoslávie. Konec července a začátek srpna 1938 byly hosty
známého klubu HŠK Zagreb. Jugoslávky byly hráčky na vysoké úrovni a funkcionáři klubu
výbornými hostiteli. S oddílem HŠK Zagreb sehrály Čechoslovačky několik propagačních
utkání v severní části Jugoslávie na trase Lublaň, Zagreb, Banja Luka, Varaždin a Bělehrad.
Byly to nezapomenutelné dny v předvečer druhé světové války, která udělala škrt
přes další plány. První oddíl fotbalistek v Praze „ŽSK Praha" už neměl příležitost rozjet se
do zahraničí. Oddíl trénoval na hřišti v Bráníku a sehrál několik přátelských utkání s hráči
mužské kopané. Snad proto, že to byl oddíl mladší, likvidoval svou činnost jako poslední
oddíl fotbalistek v Č S R - p s a l se rok 1941. Brněnské fotbalistky skočily už v roce 1939.
Rozpoutaná světová válka ochromila život i ve sportu. Až na jednu hráčka, která
zahynula v Německu při náletu, se brněnské hráčky z r. 1936 sešly k rokování a vzpomínání
v Brně v hotelu Slovan dne 15. října 1966 - týden před zahájením 1. ročníku turnaje v kopané
žen „O perníkové srdce Mladého světa" na hřišti pražské Slávie. (1)
(Originální zápisy ze zápasů Brněnských fotbalistek - viz příloha)

"»Originální rukopis Libuše Drahovzalové - brankáfka 1. Čs. DFK Brno (1934-1940), předsedkyně Přípravného výboru Českého svazu
dívčí kopané v CSR (1966-1971)

Nicméně i tak, ženy stačily sehrát několik utkání. První utkání byla sehrána proti Austrii
Vídeň, FC Vídeň a Vindoboně - a to jak doma tak i v Rakousku. V roce 1938 Brněnské
fotbalistky odjely na 14 denní soustředění do Jugoslávie. Po návratu je v Brně čekal nově
vytvořený tým - ŽSK Husovice a ještě další dvě družstva. Krátce na to se začaly zakládat
fotbalové oddíly žen i v Praze. Nicméně i v Česku se fotbalistky stejně jako jinde ve světě
setkaly s odporem ze strany mužů. Fotbalový svaz zakázal hrát utkání žen na hřištích klubů
spadajících pod jeho jurisdikci. Přesto fotbal žen pokračoval. Bylo sehráno několik málo
utkání v rámci města Brna a schylovalo se k očekávanému střetnutí mezi Pražskými a
Brněnskými fotbalistkami. K tomuto utkání však již nedošlo, neboť veškeré snahy přerušila
okupace.<2)
K 1. ČsDFK Brno se váže jméno hráčky klubu Libuše Drahovzalové. Tato žena se ve
fotbale velmi angažovala a to zejména po 2. světové válce. S malou mírou nadsázky lze
tvrdit, že fotbal žen v Česku po 2. světové válce vzkřísila právě tato žena.

12.2. Období po 2. světové válce
Na svou renesanci si počkala dívčí kopaná až do roku 1966. Začalo to tím, že se
v lednovém čísle sportovního týdeníku STADION objevil obrázek patnáctileté Švýcarky ve
fotbalovém dresu a kopačkách. Tato dívka se rozhodla požádat Švýcarský fotbalový svaz o
dovolení hrát kopanou i za dorost, když ji doposud hrála za žáky. Není známo, jak to dopadlo
s žádostí této hráčky zahleděné do kopané, ale její obrázek s krátkou legendou probudil
vzpomínky brankářky 1. Čs. DFK Brno, která se nakonec rozhodla k akci. Napsala dopis se
svými vzpomínkami týdeníku MLADÝ SVĚT a přiložila pěknou sportovní momentku
z utkání dívčí kopané v Zagrebu v roce 1938. ( l )
Není tajemstvím, že onou brankářkou je právě Libuše Drahovzalová, která je i
autorkou článku, ze kterého v této kapitole čerpám, (pozn. autora)
Dopis i momentku týdeník MLADÝ SVĚT otiskl s výzvou, aby se oddíly dívčí
kopané v ČSR - jsou-li jaké - přihlásily redakci Mladého světa v Praze.
Vyhlášení turnaje se odehrálo v podobě krátké výzvy v týdeníku Mladý svět:
„Vyzýváme - zájemkyně o turnaj Mladého světa v dívčí kopané, aby poslaly
přihlášky sportovní rubrice našeho časopisu do 10. září.

Folbalislka, zpravodaj jihomoravského svazu dívčí kopané v Brně, 15.1 1972, autorka článku - Libuše Drahovzalová

Turnaj bude sehrán ještě koncem září nebo začátkem října na stadiónu pražské Slávie
ve Vršovicích. Podrobné propozice oznámíme podle počtu přihlášek, účast na vlastní
náklady. Vítězná jedenáctka vyhraje kromě slávy i zájezd do zahraničí s cestovní kanceláří
ČSM." (1)
Výsledek překvapil. Téměř 70 oddílů si vynutilo organizaci 1. ročníku turnaje
dívčích jedenáctek „O perníkové srdce Mladého světa". Hrál se na podzim v roce 1966
v Edenu. Opakoval se každým rokem a jeho pět ročníků se stalo neofícielním mistrovstvím
republiky. (2)
Je až obdivuhodné, jak krátká doba byla zapotřebí k uspořádání tak velké akce jako
byl tento turnaj, obzvláště k j e h o vůbec prvnímu ročníku. Po necelém tři čtvrtě roce od
zveřejnění dopisu a výzvy Mladého světa, se dokázalo tak velké množství oddílů domluvit a
za významné pomoci redakce tohoto časopisu uspořádat akci celorepublikového rozsahu. Za
účelem zachování autentičnosti jsem nezměnil poslední větu z předešlé stránky, nicméně
mohu konstatovat, že tento turnaj byl neoficiálním mistrovstvím republiky i po další své
ročníky, (pozn. autora)
Redakce týdeníku MLADÝ SVĚT se tak zapsala do historie dívčí kopané a možno
říci, že stála po boku a neváhala ji nejen propagovat, ale i hájit. Dalších ročníků tohoto
turnaje se zúčastnily oddíly již výběrově a pak už jen dva nejlepší oddíly soutěží v Čechách,
na Moravě a na Slovensku/ 3 '
Dohromady bylo sehráno 24 ročníků (od roku 1966 do roku 1990 s výjimkou roku
1968, kdy se nehrálo). Turnaj se po celou dobu setkával s obrovským zájmem fotbalistek,
účastnily se ho známé osobnosti veřejného kulturního života, stálou součástí byly také
nezbytné patronáty a ani zájem diváků nebyl zanedbatelný/ 4 *
Kromě českých a slovenských družstev se turnaje obvykle účastnily i zahraniční
celky.

(5)

Protože byl tento turnaj považován za neoficiální mistrovství republiky v ženském

fotbale, je zajímavé podívat se, jak se tato soutěž vyvíjela a jaké novinky a zajímavosti sebou
přinesla.

Mladý svět, 1966, roč. 8, č. 19, s. 6.
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1. ročník - 1966
Vyhlášení turnaje se většina lidí smála. Avšak na výzvu, která se objevila v týdeníku
MS, reagovalo 34 družstev! Nakonec jich přijelo 26,(1) z toho 25 kompletních a jedno
vytvořilo "zbytek ČSSR".

(2)

Turnaj se odehrál na tréninkovém hřišti Slávie. Zajímavostí je,

že za družstvo Slávie hrála nejmladší hráčka turnaje - 10 létá Hanka Slámová a také řecká
studentka z Brna - Leftera Paraskevopulová. První finále sledovalo 3500 diváků a byli
svědky utkání mezi družstvem Slávia a Sparty. Slávia vyhrála poměrem branek 1:0.
Vítěznou branku vstřelila nejlepší hráčka Slávie řeckého původu Leftera Paraskevopolu. (3)
O třetí místo se z důvodů časové tísně nehrálo, střílelo se jen 10 pokutových kopů, na
které vyhrál zbytek ČSSR nad Bohemians 6:4. (4) Pokutové kopy řídila Sylva Grégrová, naše
první ženská rozhodčí.<5)_
Po prvním finále turnaje o Srdce Mladého světa vyšel v časopise Mladý svět tento
článek: „Kdysi dávno, ve zlatém věku mužů, přiřkli v německém národě ženám tři "K":
Kuche, Kirche a Kinder - kuchyň, kostel a děti. I když s tím, měla ona minulá žena i tak dost
pochůzek, nestačilo ji to v ďábelské pýše a nepřestala tak dlouho, dokud ji nebylo povoleno
používat vynálezu čistě mužského - kalhot. V těch teprve dostala pocit, že může prostě
všechno, a jednoho dne navázala na tradici oněch minulých "K" a přiřadila k nim další KOPANOU.
Muž se polekal, ale v zájmu klidu v rodině a na pracovišti musel kývnout hlavou a
sledovat s ironickým zlehčujícím úsměvem jeden z posledních výstřelků ženské emancipace.
V duchu ovšem nemohl nikdy slevit ze své základní představy, že totiž ženská noha patří do
hedvábné punčochy a už vůbec ne do vlněných stulpen, nad kterými si k nepředstavitelné
hrůze musel představit rozbitá nejódovaná kolena a plandající trenýrky.
Když to ovšem došlo tak daleko, že v zemi, která už měla dvakrát finalisty na
mistrovství světa, si nějaký časopis dovolí uspořádat turnaj dívčích jedenáctek, pak strnul,
zatvrdil se a prohlásil, že láska prochází žaludkem a nikoliv proměněnými penaltami, s
kterými ostatně má samo silné pohlaví starosti nad hlavu. (6)

m
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Přesto ale přišel jako divák, neboť si řekl, že už dávno nebyl ve varieté ani na estrádě,
a za nic jiného žádnou ženskou jedenáctku pokládat nemohl. A byl také zvědav, ač si to sotva
přiznal, jak dalece je žena schopna záludnosti i na půdě pro ni dosud neznámé - na
škvárovém hřiště. Bavil se výborně. Usmíval se, smál, pokřikoval, radil a najednou dostal
výbornou náladu, i když nemával klubovými vlajkami, neochraptěl v úsilí duševně narušit
soupeře a nevypravil ze sebe za celé dopoledne jedno sprosté slovo. Byl si totiž vědom, že on
se těžko dožije okamžiku, kdy se bude kopat ženské finále Poháru mistrů, poněvadž to by už
nepřežil.
Události na škvárovém hřišti mu ostatně potvrdily, že žena málokdy ví, kam se řítí obránkyně útočnice do sebe narážely s urputností, jako by bojovaly o hlasovací právo.
Kam letěl, kutálel se a bloudil míč, tam utíkala o závod většina hráček, jako by se
zaučovala pro svou zářivou budoucnost - pospíchat ráno s dětmi do jeslí. Přesto mu tady ale
něco chybělo: nosítka, s nimiž se střídavě vbíhá a vybíhá ze hřiště. To ženské nepochopily,
liboval si, že ve fotbale nemůže jít jenom o míč, ale také o protihráče. A tak se poněkud nudil,
když všech 22 hráček opouštělo v plném zdraví hrací plochu.
Pro klid své mužské fotbalové duše se občas zeptal, jak taková dívčí jedenáctka
trénuje. A zjistil, že dost často to nejsou fotbalisty, ale házenkářky, které ke své kratochvíli
čutají před házenkářským tréninkem. Přesto ovšem skrytě obdivoval takovou Veckovou ze
Sparty, která kvašňákovským způsobem ovládala střed hřiště a posílala odtud pasy do
volných prostorů. Nebo malou brankářku z Aše Fantovou, jež si do branky přinesla nejen
svůj házenkářský postřeh, ale i panenku jako talisman.
Byl na výsost spokojen, když zjistil, že fotbalové ženy mají mužské kouče. Neboť
aby ještě žena hovořila i o systému hry, to by bylo příliš velké znesvěcení. Naštěstí se
nedozvěděl, že jedenáctku "zbytku ČSSR", děvčata ze šesti míst, vede paní Libuše
Drahovzalová, náš ženský fotbalový internacionál, která už hrála před válkou za I. dámský
klub Brno a později za Ženský sportovní klub Praha. (1>
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Na rozdíl od svých kolegů to měla poněkud těžší. Mužstvo poznala pár hodin před
zahájením turnaje, zeptala se, kdo kope pravou a kdo to umí i levou, a po několikaminutové
úvaze sestavila jedenáctku! Její názory byly publikovány s nebezpečím, že leckoho omráčí:
"Pokládám kopanou z míčových her pro ženy za nejvhodnější. Hlavně proto, že je
měkčí než ostatní. Že tu dochází k některým nebezpečným situacím ve srážkách? Snad, ale to
je z nedostatku techniky, ze živelnosti hry, tak je to jen otázka času. Není to záludnost.
Ženský fotbal nepotřebuje taková osvědčená osvětová zařízení, jakými jsou disciplinární
komise. Ženský fotbal má budoucnost, alespoň sportovně. S organizací to bude těžší,
narážíme na potíže dnes stejně jako tehdy, když jsem byla mladá a nesměly, jsme hrát na
oficiálních svazových hřištích." (l)
Turnaj sice nebyl charakteristický vysokou úrovní předvedené hry, nicméně potvrdil
a nastartoval vývoj fotbalu žen na území Česka. Samotné uspořádání turnaje je z pohledu
světového vývoje ženského fotbalu, raritou. Nikde ve světě se o průlom ve vývoji nezasloužil
časopisem pořádaný turnaj. Závěr článku, který vyšel po prvním finále v mladém světě jen
potvrzuje nepřátelský postoj fotbalového svazu vůči ženskému fotbalu, (pozn. autora)
Na podzim v roce 1966 (těsně po turnaji - pozn. autora) vznikl v Brně sekretariát
dívčí kopané, jehož vedení se ujala Libuše Drahovzalová. Starala se o oddíly na Moravě,
v Čechách a dočasně i na Slovensku. Po čtyřleté metodické a organizační práci, kdy už
v ČSSR bylo registrováno téměř tři tisíce hráček, přestěhovala sekretariát ze svého bytu do
budovy ÚV ČTO v Praze a předala jeho vedení Přípravnému výboru Českého svazu dívčí
kopané se sídlem v Praze.<2)

2. ročník - 1967
Počet přihlášených družstev vzrostl na 39, ale opět se jich do Prahy dostavilo o něco
méně - 27. Na závěrečnou část přišlo tolik diváků, že se zbytek turnaje musel dohrát na
hlavním stadiónu Slávie.(3) Vítězství obhájila Slávia Praha. V průběhu turnaje se oddíly na
Moravě domluvily na první pravidelné soutěži - moravské lize.

(
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18. března 1967 vznikl první orgán dívčí kopané v Československu. Byl to Oblastní
výbor Moravské ligy ženské kopané se sídlem v Brně, který řídil 1. ročník ligové soutěže o
sedmi oddílech (jaro-podzim 1967). (1)
První předsedkyní byla Libuše Drahovzalová z Brna a po ní pak Václav Novák z
Českého Brodu. Nedlouho poté byl založen stejný svaz na Slovensku. (2)
Ten samý a následující rok se již v Čechách hrály dvě soutěže - středočeská a
východočeská. Dívčí jedenáctky se tvořily ve školách, díky závodním výborům ROH a
zejména zásluhou Československého svazu mládeže. (3)

Vynechaný ročník - 1968
Koncem roku 1967 postupně docházely do sekretariátu (Oblastního výbor Moravské
ligy ženské kopané se sídlem v Brně - pozn. autora) zprávy o založení soutěže v Jihočeském
kraji se sídlem v Českých Budějovicích, ve Východočeském kraji se sídlem v Ústí nad Orlicí
a v roce 1968 v Západočeském kraji se sídlem v Karlových Varech. (4)
Oblastní výbor Moravské ligy ženské kopané zvolil 20. ledna 1968 v Brně své
předsednictvo a přijal návrh z pléna, aby se orgán dívčí kopané jmenoval Svaz dívčí kopané
na Moravě se sídlem v Brně. (5>
Turnaj „ o perníkové srdce mladého světa" se vzhledem k srpnovým událostem roku
1968 nekonal.

3. ročník-1969
Tento ročník byl pro vývoj ženského fotbalu velmi významným. Do této doby se
hrály krajské soutěže téměř po celé republice. Chyběla už pouze soutěž středočeská a
severočeská.
Dne 25. ledna 1969 se konala v Brně 1. celostátní konference dívčí kopané za účasti
60 delegátů. Výsledkem bylo usnesení, vést soustředěný boj o legalizaci dívčí kopané
v rámci ČTO. (Československá Tělovýchovná Obec)

(l)
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14. června 1969 byl Svaz dívčí kopané na Moravě rozšířen kooptací o zástupce
oddílů v Čechách. Stalo se tak na zasedání organizačních pracovníků oblastních svazů
(výborů) dívčí kopané v Ústí nad Orlicí. Vzniku nového rozšířeného Svazu dívčí kopané byli
přítomni i zástupci oddílů na Slovensku, kteří si ustavili na tomto zasedání svůj Svaz. Na
Slovensku se již také hrály soutěže, chybělo však ústřední vedení.
5. července 1969 vznikla Středočeská soutěž se sídlem v Praze a posléze i soutěž
Severočeského kraje, jehož první oddíly hrály zatím v soutěži Středočeské. Řídící orgány
soutěží vznikly v těch městech, kde funkcionáři ČTO dívčí kopanou přijali jako sport
s reálnou budoucností.
Jednání o legalizaci dívčí kopané bylo zintenzívněno. 6. prosince se konala
v Českých Budějovicích porada zástupců oblastí v Čechách. Na základě soustavného
vyjednávání s činovníky ÚV ČTO, které již skýtalo naději na vytvoření legálního orgánu
dívčí kopané, byla vypracována struktura organizace ústředního orgánu dívčí kopané. Zatím
pětičlenné užší předsednictvo, širší předsednictvo jedenáctičlenné a 2 komise (STK a
revizní). Byla vytvořena národní liga pro rok 1970-71, do které postoupí dva první oddíly
v tabulkách čtyř oblastních (krajských) soutěží v Čechách (l) .
V této době byly v Čechách založeny: 1. liga, dvě skupiny 2. ligy a středočeská
divize, čímž se do pravidelných soutěží zapojilo kolem 60 družstev a další desítky hrály
mimo soutěž při různých turnajích a putovních soutěžích.' 2 ' Některé týmy dokonce jezdily do
zahraničí a zahraniční fotbalistky jezdily k nám.
Ke třetímu ročníku turnaje „o srdce mladého světa" se přihlásilo 64 družstev. Tak
velký počet přihlášených družstev, vedl k nutnosti zavedení kvalifikace na turnaj. Družstva
se mohla kvalifikovat buď umístěním v pravidelných soutěžích, nebo v jednorázových
turnajích o nejlepší družstvo kraje. (4) Vítězem turnaje se opět staly hráčky Slávia Praha.
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4. ročník-1970
Dne 7. ledna 1970 schválil konečně ÚV ČTO ustavení Přípravného výboru dívčí
kopané v rámci ČTO. Práci přípravného výboru převzali dosavadní členové předsednictva
Svazu dívčí kopané (ČSDK), rozšířeného o další členy kooptací.
31. ledna 1970 měla dívčí kopaná své první legální zasedání v Praze, Na poříčí 12,
v budově ČTO, na němž byl zvolen nový výbor Svazu dívčí kopané. (1)
V tomto roce zasáhla do vývoje ženského fotbalu také samotná UEFA, která vydala
nařízení všem fotbalovým svazům států, kde se hrál fotbal žen, aby daly prostor k vytvoření
podsekce ženského fotbalu. (2)
4. ročník turnaje „o perníkové srdce Mladého světa "vstoupil do historie této soutěže
svou medializací.
18.9 1970 došlo k prvnímu přímému televiznímu přenosu ze zápasu ženského utkání.
To pomohlo přesvědčit širší veřejnost o tom, že i ženy mohou hrát fotbal. Poprvé se také na
turnaji objevili známé osobnosti, např. J. Bohdalová, R. Brzobohatý nebo E. Hrubeš.

(3)

Vítězství na turnaji opět obhájily hráčky Slávia Praha.

5. ročník - 1971
Jubilejní pátý ročník se nesl ve znamení bilancování. 6 let znamenalo pro fotbal žen
hodně. Při derby turnaje mezi Spartou a Slavií prohlásil fotbalový expert mladého světa
Jaroslav Šálek: „Tohle není dívčí fotbal nebo něco jako fotbal - tohle je prostě FOTBAL!" ( 4 )
Poprvé v historii turnaje se vítězkami nestaly hráčky Slávie Praha, ale hráčky Dukly
ZPA Prešov.

6. ročník-1972
Tento turnaj se těšil obrovské divácké přízni. Poprvé za všechny odehrané ročníky
nedostaly trička - výsadu vítězného družstva - pouze vítězky, ale všechny hráčky, které se
turnaje zúčastnily. Družstvo jihlavského Rapidu bylo složeno z hráček ze šesti okresů, což
bylo nevídané. (5) Vítězem turnaje se staly hráčky Slávia Praha.
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7. ročník - 1973
Po celou dobu turnaje byli hosty sportovní novináři, kteří se o ženské kopané
vyjadřovali velice kladně, i když někteří viděli ženské zápasy poprvé v životě.(1) Vítězkami
turnaje se staly hráčky čerstvě přejmenovaného klubu Slávia IPS Praha.
U tohoto turnaje se mi podařilo dohledat i výsledky, které do ročenky, kterou k
příležitosti uspořádání turnaje vydával časopis Mladý svět (viz příloha č. 9), zapsala samotná
Libuše Drahovzalová. (viz příloha č. 8)

8. ročník - 1974
Tento turnaj se těšil obrovskému mediálnímu zájmu. Již půl hodiny po posledním
utkání byl vytištěn bulletin se všemi výsledky, názory trenérů a dalšími fakty. Na některých
zápasech byl také přítomen Josef Bican a nemohl si je vynachválit/ 2 ' Vítězkami se staly
hráčky Slávia IPS Praha.

9. ročník - 1975
V této době byl fotbal žen na výsluní a nacházel podporu i u mužských týmů. Tento
fakt jasně dokládá obětavý přístup fotbalistů z Ústí nad Orlicí, kde se konal 9. ročník turnaje.
Místní fotbalisté sehráli všechna svá mistrovská utkání na hřištích soupeřů, jen aby měly
ženy trávník v dobrém stavu. (3) Stejně jako v předešlých třech ročnících i tentokráte turnaj
vyhrály fotbalistky týmu Slávia IPS Praha.

10. ročník - 1976
V tomto roce došlo, na popud nařízení z roku 1970, ke vzniku a zařazení ženské
komise pod fotbalový svaz.(4) ČSDK byl tedy zrušen, neboť již nebyl zapotřebí. V ženské
komisi beztak působili většinou lidé právě z CSDK, nicméně i ti se museli podvolit
nařízením, která vydával fotbalový svaz.
Vznikem ženské komise došlo k reorganizaci a poměrně závažným změnám. Byl
snížen počet družstev 1. ligy a druholigová soutěž byla zrušena úplně.(5)
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Fotbalistky musely čelit i dalším omezením. Začalo se stávat běžnou praxí, že při
postupu oddílu mužů do vyšší soutěže automaticky zanikal oddíl žen, neboť vyšší soutěž
byla finančně nákladnější a klubům, za tichého souhlasu nadřízených orgánů, nezbývalo nic
jiného než oddíl žen jednoduše rozpustit.
Dá se tedy říci, že od chvíle, kdy Český fotbalový svaz přijal fotbalistky pod svá
křídla a spolu s tím přišly první změny v soutěži, počet oddílů začal dramaticky klesat.
Ubývalo fotbalistek a hlavně lidí, kteří se snažili pro ženskou kopanou něco udělat. Zda
v tom byl úmysl, dnes nemůžeme se 100% jistotou říci. Já si myslím, že zcela jednoznačně
úmysl přinejmenším zpomalit vývoj ženského fotbalu ze strany fotbalového svazu byl.
Vycházím z faktu, že všude ve světě tyto tendence byly a nemyslím si tedy, že by tomu v naší
zemi mělo být jinak.
Turnaj „o perníkové srdce mladého světa" měl podle původního plánu tímto
ročníkem skončit. Avšak již v průběhu turnaje se pořadatelé a zástupci Mladého světa
rozhodli, zejména díky téměř manifestačnímu vystoupení zástupců všech zúčastněných
oddílů, na zachování turnaje.
K jejich rozhodnutí určitě také přispěli zástupci NDR a Jugoslávie, kteří usilovali o
účast v příštích ročnících turnaje a také nabídli pomoc při organizaci. 0 ' Vítězkami tohoto
významného ročníku se staly fotbalistky týmu Sparta ČKD Praha.

11. ročník - 1977
Rok 1977 se nesl ve znamení spolupráce se zahraničními kluby. Tento fakt sice
částečně zmírnil začínající stagnaci fotbalu žen, nicméně celkový pokles úrovně a organizace
ženského fotbalu byl patrný.
11. ročník turnaje „o perníkové srdce mladého světa" je významný hlavně historicky
první účastí zahraničního celku z NDR. Vítězným týmem se staly fotbalistky Slávia IPS
Praha. (2)
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12. ročník - 1978
V tomto ročníku docházelo stále častěji k rozpouštění ženských oddílů. Počet klubů a
hráček se již povážlivě snížil a nic nenasvědčovalo tomu, že by se tento trend měl jakkoliv
měnit.
Na tomto turnaji se sešli zástupci oddílů, aby diskutovali o budoucnosti ženské
kopané. Setkání vyprovokoval nejenom stav, ve kterém se fotbal žen pod křídly fotbalového
svazu během dvou let ocitl, ale také dopisy které začaly přicházet do redakce Mladého světa.
Tyto dopisy většinou obsahovaly stížnosti na stávající stav a směr, kterým se fotbal žen začal
ubírat. Také se v nich objevovaly prosby týkající se pokračování jednotlivých oddílů nebo
práce ČSTV. ( l )
Závěrečná diskuse zástupců jednotlivých oddílů obsahovala zejména kritiku
fotbalového svazu a jeho „destruktivní" činnosti. V diskusi padlo i několik podezření o
snaze fotbalového svazu a některých funkcionářů tělovýchovné jednoty ohrozit samotný
turnaj. '
Vítězkami tohoto ročníku turnaje „o srdce mladého světa" se staly stejně jako
předchozí rok hráčky Slávia IPS Praha

13. ročník - 1979
Poprvé turnaj nezajišťovali zástupci tělovýchovné jednoty, ale členové SSM v
Karviné, kde se turnaj konal. Hrálo se současně na dvou stadiónech, aby hráčky vidělo více
diváků. Na tento ročník se kvalifikovalo 26 týmů. Vítězem se staly hráčky sílícího klubu
Sparta ČKD Praha. (3)

14. ročník - 1980
Potvrdilo se, že zájem dívek o fotbal neustále roste a stojí za to, aby byl vyslyšen,
proto bylo rozhodnuto, že příští ročník se bude hrát masová část turnaje. Vítězství v tomto
roce obhájily loňské vítězky, hráčky Sparty ČKD Praha (4)
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15. ročník - 1981

Tento ročník turnaje se vyznačoval masovou účastí fotbalových týmů žen. V sedmi
základních skupinách hrálo 30 družstev. Ze skupin postoupily vždy dva první celky do
dalších bojů mezi nejlepší družstva Československa a zahraniční soupeře. Základní část
turnaje dala příležitost všem družstvům, která v té době nehrály žádné pravidelné soutěže a
neměly pravidelné soupeře. (l) Celkovými vítězkami se staly hráčky ČKD Sparta Praha
Organizátoři z tělovýchovných jednot, národních výborů, svazu mládeže, patroni z
továren, šachet, patroni družstev. Koncerty a vystoupení hudebních skupin, divadel, besedy
s vynikajícími sportovci, módní přehlídky a spousty dalších doprovodných programů - to
všechno patřilo k tomuto ročníku turnaje „o perníkové srdce mladého světa". (2)
Další zajímavostí bylo, že v rámci doprovodného programu přijela fotbalistkám
zahrát
českobudějovická kapela Zřídlo a složila pro ně písničku:
„ Kopaná je záležitost jen pro silnou povahu,
k tomu žádnej z chlapů nemá dostatečnou odvahu.
Chlap se hodí na šachy či na dámu,
ve fotbale každá ženská nandá mu.
Míč správně načechrá jen dívčí nožka,
když zvládneš techniku, tleská ti publikum.
Natáhnem štulpny, vypneme hruď,
kopném si vždycky, když máme chut'.(3)

16. ročník - 1982
Ročník tohoto turnaje se stal originální v tom, že se odehrával současně ve 3 městech
a dvou republikách - v Holiči na Slovensku, v Hodoníně a Dubňanech.(4) Vítězství opět
obhájily hráčky Sparta ČKD Praha.
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17. ročník-1983
Turnaj se hrál na stadionu Sparty a jeho podstatná část na kvalitní trávě dolního
hřiště. Ukázalo se, že turnaj má svou tradici a hlavně vysokou úroveň. Turnaje se účastnilo
stále více evropských zemí. Jmenovitě hráčky NDR, Jugoslávie, Polska a Finska. Sparta
pořádala turnaj k výročí 90. let od svého založení. Vítězem se na hřišti Sparty ČKD Praha,
staly hráčky Slávie IPS Praha. ( l )

18. ročník - 1984
Od tohoto roku začíná pomalu věhlas turnaje slábnout. Zájem na účasti projevilo
doposud nejmenší množství týmů. V tomto ročníku byla vyhlášena veteránkou turnaje
fotbalistka S. Vošická z týmu Slávie, která se jako jediná aktivně zúčastnila všech
dosavadních ročníků turnaje. (2) Vítězstvím v tomto ročníku turnaje oplatily hráčky Sparty
ČKD Praha hráčkám Slávie Praha hořkou prohru z minulého ročníku.

19. ročník - 1985
Turnaje se zúčastnilo pouhých osm družstev, z nich čtyři byly zahraniční týmy.
Poprvé se domácí týmy kvalifikovaly na turnaj vyřazovacími zápasy. Turbina Postupim se
dostala až do finále, což je nejlepší umístění zahraničního celku v historii turnaje. (3)
Vítězkami se staly hráčky Slávie IPS Praha.

20.ročník - 1986
Tento ročník vstoupil do historie rekordní diváckou návštěvou. Finále mezi Spartou a
Slavií v Karviné sledovalo 5 tisíc diváků.<4) Z tohoto duelu vyšel jako vítěz tým fotbalistek
klubu Sparta Praha.

21. ročník - 1987
Poprvé v historii turnaje se vítězem turnaje staly zahraniční fotbalistky. Vítězným
ýmem byly reprezentantky Finska. Na druhém místě skončil zahraniční celek - polský
sosnowiec. Slávka Vošická z týmu Slávie poprvé za historii tohoto turnaje nenastoupila. (5)
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Pořadatelé vyvinuli úsilí, aby se turnaje zúčastnilo co nejvíce dívek ve věku 23 let. V

propozicích bylo stanoveno, že v každém týmu má být minimálně šest takových hráček.
Navíc byl fotbalovému svazu nabídnut start týmu "23". Vše se podařilo. Poprvé po několika

marných pokusech se také povedlo získat tým ze SSSR. Tým Tbilisi se stal prvním, který
hrál mimo SSSR a Xaverov prvním Čs. týmem, který hrál se sovětským celkem. Poprvé se
také hrálo na šesti hřištích, někdy dost vzdálených. Cestování ale přispělo k popularizaci
ženské kopané i v místech, kde se nikdy nehrála (Frýdlant) nebo v místě, kde existuje
nadšený klub (Mníšek).' 1) Vítězkami se staly hráčky Slávie IPS Praha.

23. ročník-1989
Hostem turnaje byl tým KLDR, který poprvé vyjel za hranice a sehrál zde tři
přátelská utkání. Novým trenérem reprezentace se stal Dušan Žovinec. (2) Družstvo pražské
Slávie, nejúspěšnější účastník turnaje, poprvé v historii tento ročník chybělo. (3) Vítězným
družstvem předposledního ročníku se stal výběr CSSR „23", za které mnoho slávistek
nastoupilo.

24.ročník-1990
Perníkové srdce si z turnaje odvezla Sparta Praha. Podmínkou úspěchu příštího
ročníku turnaje v Hodoníně bude vyřešení všech problémů (nedostatečná spolupráce mezi
kluby a svazem, slabá finanční podpora, rozpory uvnitř samotných klubů), které v
současnosti naší ženskou kopanou sužují. Pokud by se to odpovědným funkcionářům
nepovedlo, mohlo by dojít k tomu, že na turnaji budou hrát jen zahraniční týmy. (4) Výše
zmíněné problémy se nepodařilo vyřešit a tak se tento ročník stal ročníkem posledním.
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12.3. Nejsilnější fotbalové kluby
Konec 70. a začátek 80. let byl charakteristický vznikem velkého množství ženských
fotbalových týmů. Nejvýznamnějším týmem fotbalové historie žen je pražská Slávia a
Sparta.

12.3.1. Slávia Praha
Ženské družstvo Slávie vzniklo v roce 1966, prakticky pár hodin před začátkem
turnaje „O srdce Mladého světa". První oficiální oddíl ženského fotbalu byl ve Slavii
ustanoven v únoru 1967. Jeho trenérem se stal bývalý fotbalový internacionál Vilém
Marzin. (1)
Konec 60. a 70. léta jsou obdobím, kdy u nás družstvo Slávie kralovalo a její pozice
byla prakticky neotřesitelná. O zcela jasné nadvládě mezi Českými týmy jasně hovoří
několik záznamů z historie jiných klubů.
Například DFC Slávia Hradec Králové ve svých záznamech píše: „Rok 1967:
Pražská Slávia tehdy všechny své soupeřky doslova drtila, např. Kaplice 14:00, Český
Krumlov 13:1, České Budějovice 18:00. A tak když porazila svou hradeckou jménovkyni na
Všesportovním stadionu 9:0, byl to vlastně cenný úspěch Hradečanek, které si vlastně
„koply" poprvé. Utkání přihlíželo asi 1200 diváků... V odvetném utkání s pražskou Slavií
v Lovčicích odešly hradecké hráčky znovu poraženy, tentokrát 8:0" <2)
Vilém Marzin se velkou měrou zasloužil o to, že jeho družstvo patřilo mezi přední
týmy Evropy, což dokázalo především na turnajích v Itálii. První poválečný start naší dívčí
kopané v zahraničí se uskutečnil v červnu 1967, když dostaly Slávistky pozvání od Itálie na
turnaj ženských týmů. Kromě domácích se zúčastnila ještě družstva z Francie a Rakouska.
Na tomto turnaji hra Slávie vyvolala mezi diváky nadšení. Přestože v Itálii měla dívčí kopaná
již dlouholetou tradici, dokázala Slávia všechny své soupeřky deklasovat. Dokázala porazit i
tehdejšího úřadujícího mistra Itálie Inter Milán 7-0 a celý turnaj vyhrála. (3) V 70. a 80. letech
Slávie zastupovala ženský fotbal i na mezinárodní úrovni. Slávie v těchto letech bezesporu
aatřila k absolutní špičce mezi evropskými týmy.
V roce 1975 hrála Slávie s národním týmem Itálie (4-0). Tento zápas byl prvním v
listorii ženské kopané v ČSSR, který se hrál za umělého osvětlení.(4)
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12.3.2. Sparta Praha
Fotbalistky Sparty zahájily svoji činnost 14. 8. 1967. Fotbalová jedenáctka vznikla
díky nadšení hráček házené, košíkové a atletek. Jejich první zápas proti Spartaku Vršovice
skončil vítězstvím 5-2. Téhož roku sehrály 16 zápasů, z nichž 14 vyhrály a jen ve dvou byly
poraženy. Následující rok se však družstvo rozpadlo, protože některé hráčky zanechaly
aktivní činnosti a jiné přešly zpět do oddílů házené nebo košíkové.'" V roce 1969 však mezi
sparťanským oddílem a oddílem kopané žen Lokomotivy Praha v čele s Jiřím Provalilem
došlo k dohodě a po rozšíření kádru se činnost dívčí kopané ve Spartě obnovila.' 2 '
V 80. letech byl jediným vážnějším soupeřem tým Slávie, se kterou se Sparta tradičně
setkávala v bojích o titul mistra ČSR a také ve finálových utkáních o vítězství na turnaji „O
perníkové srdce Mladého světa".
Od roku 1995 nemá v naší lize družstvo Sparty konkurenci. Její obrovskou výhodou
je přízeň vedení a tím i dobré zázemí, tréninkové podmínky a finanční krytí. Hraje též
evropskou pohárovou soutěž, ve které však nemá štěstí na los - již 3x jí do skupiny přisoudil
nejlepší evropský celek Umeá IK, na který nestačila, ačkoliv ostatní soupeře ve skupině
přehrávala.
O přízeň vedení však Sparta málem přišla v roce 2003. Získala sice mistrovský titul
na hřišti, avšak následně o něj na disciplinární komisi ČMFS přišla. Jak se to stalo? V
odvetném zápase finále o mistrovský titul proti Slavii 13. 6. 2003 (Sparta zvítězila 3-1 ) za ní
nastoupila Regina Holanová-Agapitosová, hráčka, která souběžně hrála v pravidelné soutěži
v USA, což pravidla neumožňují. Slávia okamžitě podala protest, s nímž uspěla a stala se tak
po dodatečné kontumaci mistrem. Zároveň získala možnost zahrát si Ligu mistryň.' 3 '
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12.4. Reprezentace
Na mezinárodní úrovni zastupovala naši ženskou kopanou v 60. a 70. letech klubová
družstva, především pražská Slávie, jež patřila k předním evropským celkům. (1) K jakémusi
reprezentačnímu družstvu se naše ženská kopaná dostala až v roce 1984. V této době již
Evropa žila kvalifikací na druhé Mistrovství Evropy žen. Tento reprezentační výběr tvořily
pouze hráčky ČSR, které sehrály dva zápasy s Polskem a také se zúčastnily Dolomitského
poháru v Itálii. První mezinárodní zápas sehrály fotbalistky ČSR proti družstvu Slovenska.
Stalo se tomu dne 1. 5. 1970 v Martině a prohrály 0-3. Toto utkání však sehrály pouze
fotbalistky z Čech. (2)
Historicky první zápas kompletní Československé reprezentace začíná v roce 1985,
kdy se v Bratislavě uskutečnil zápas proti Maďarsku. Následující dva roky se reprezentační
družstvo sehrávalo a získávalo mezinárodní zkušenosti. V roce

1987 se poprvé

Československá ženská reprezentace zúčastnila kvalifikace 3. Mistrovství Evropy, ze které
postoupila až do čtvrtfinále, kde prohrála s pozdějším vítězem SRN. ( 3 )
V současné době již máme i reprezentační družstva do 16 a do 18 let. Některé naše
hráčky působí v zahraničních klubech. Nejznámější je Pavlína Ščasná, která v současnosti
hraje za Bayern Mnichov, ale okusila též profesionální ligu v USA. (4)
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12.5. Soutěže
První a zároveň klíčovou soutěží u nás byl turnaj „O perníkové srdce Mladého světa".
V průběhu druhého ročníku tohoto turnaje (1967) se oddíly na Moravě domluvily na první
pravidelné soutěži - moravské lize. Ten samý a následující rok se v Čechách hrály dvě
soutěže - středočeská a východočeská. (1)
V roce 1969 se pak hrály v Čechách i na Moravě pravidelné soutěže, které již řídil ČSDK.
V této době byly v Čechách založeny: 1. liga, dvě skupiny 2. ligy a středočeská divize, čímž
se do pravidelných soutěží zapojilo kolem 60 družstev a další desítky hrály mimo soutěž při
různých turnajích a putovních soutěží. V některých okresech se dokonce hrálo okresní
, (2)
mistrovství. v
V 60. letech dosahovala popularita fotbalu mezi ženami vrcholu. Pravidelná
celoroční soutěž o mistra ČSR byla zahájena v sezóně 1968/70 a o titul mistra SSR se hrálo o
2 roky dříve. Mistrovství Československa se poprvé uskutečnilo až v závěru sezóny
1988/89.(3)
Od roku 1971 se na Slovensku pravidelně hrála soutěž o Slovenský pohár. V první
polovině 80. let zůstává vrcholnou soutěží na Slovensku 4 - členná slovenská národní liga.
Jinou možnost soutěžit měly slovenské týmy jen na příležitostných turnajích. (4)
V roce 1982 se v hospodě Na Paloučku v Praze 4 sešli zástupci oddílů a pracovníci
UV ČSTV v čele s panem Sahulou a uzavřeli dohodu o nové soutěži - 1. lize žen.(5)
Novou podobu dostaly v roce 1984 soutěže v ženské kopané v ČSR. Po skončení
národní ligy se bude hrát ve třech oblastech, které řídí krajské orgány - středočeský a
jihomoravský. Skupina A - silná družstva bývalé národní ligy - Sparta, Slávia, RH Karlovy
Vary, Sokol Krč, Sokol Ruzyně a namísto Olomouce Slávia Hradec Králové. Skupina B družstva Běleč, Třebotov, Sparta B, Slávia B, Krč B, Rudná, Zbraslav a Mladá Boleslav.
Skupina C - tvoří družstva Olomouc A i B, Lokomotiva Ingstav Brno, MEZ Mohelnice,
Rožnov pod Radhoštěm, Start Jihlava, Orlová. (6)
Vítězové skupin B a C a první dva celky ze skupiny A hráli o titul mistra ČSR.(7)
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Neustálý nárůst počtu fotbalistek a nově vznikající kluby daly podnět k rozšíření naší
ženské soutěže o další ligovou soutěž. V březnu 2002 se na Strahově uskutečnilo setkání
předsedy ženské kopané a zástupců 31 klubů (bez moravských), kteří hovořili o nové
organizaci nižších soutěží. Dohodli se na tom, že sezóna 2002/2003 bude pojata jako
přechodná, II. liga zůstane zachována a z nově přihlášených klubů budou vytvořeny 4
skupiny divizí - Sokolovsko-Jirkovsko, Děčínsko, Pardubicko a Litoměřicko až střed.(1)
Na setkání zástupci navrhli, aby se soutěž jmenovala III. liga. V nových oddílech je
spousta mladých dívek, které zde mají možnost trénovat a jejich velká základna by mohla
tvořit slibnou budoucnost pro reprezentační výběry juniorek a žen. ( 2 )
V následující sezóně 2003/2004 je naše III. ligová soutěž v Čechách rozdělena do 4
skupin po 8 a 9 družstvech, které jsou v jednotlivých skupinách rozděleny alespoň přibližně
na základě územního členění. V Čechách jsou skupiny střed, sever, východ a západ. II. ligu
tvoří 2 skupiny po 8 družstvech. <3)
Je třeba připomenout, že také na Moravě je II. liga žen rozdělena na 2 skupiny. I. ligu
tvoří 10 týmů z Čech i Moravy. (4>
Kromě toho u nás existují také juniorské ligové soutěže. Od sezóny 1998/1999 v
první lize starších a mladších žákyň startuje 8 družstev, dalších 10 jich pak hraje ve druhé lize
v Čechách a na Moravě. Koncem roku 2000 u nás bylo kolem 2 500 žákyň. (5)
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12.6. Organizační zajištění ženské kopané
18. března 1967 vznikl první orgán dívčí kopané v Československu. Byl to Oblastní
výbor Moravské ligy ženské kopané se sídlem v Brně, který řídil 1. ročník ligové soutěže o
sedmi oddílech (jaro-podzim 1967). (1)
První předsedkyní byla Libuše Drahovzalová z Brna a po ní pak Václav Novák z
Českého Brodu. Nedlouho poté byl založen stejný svaz na Slovensku. (2>
V roce 1970 vzala na vědomí ženskou kopanou UEFA a nařídila všem fotbalovým
svazům těch států, ve kterých se ženská kopaná hraje, aby si oddíly ženské kopané vytvořily
vlastní organizační složku, která by pracovala v rámci kopané mužské a která by si řešila
vlastní specifické problémy.' 3 ' Začlenění se uskutečnilo v roce 1976. ČSDK byl zrušen a pod
fotbalovým svazem vznikla komise žen.(4) Tím se dostal, jednak reorganizací, ale i jinak,
počet družstev pod únosnou míru.
Některé oddíly utrpěly větší či menší újmu na chodu oddílu. Často se stávalo, že
postoupil-li oddíl mužů o třídu výš, čímž se zvýšily náklady, tak byl jednoduše oddíl žen
zrušen. Likvidace ženských družstev probíhala v některých TJ za tichého souhlasu
nadřízeného orgánu. (5)
Po zařazení fotbalistek do svazu byla s okamžitou platností zrušena druholigová
soutěž.(6) Proto se v 80. letech dostavila určitá stagnace ženské kopané. Od chvíle, kdy Český
fotbalový svaz přijal fotbalistky pod svá křídla a spolu s tím přišly první změny soutěží,
počet oddílů začal klesat, ubývalo fotbalistek a hlavně lidí, kteří se snažili pro ženskou
kopanou něco udělat.
V roce 1990 byla ženská kopaná oficiálně přijata do ČMFS. Stalo se tak v bývalém
Domě železničářů na schůzi ČMFS, kde byl zvolen předsedou ženské kopané pan Otto
Beichel, který funkci vykonával od roku 1980 do června 2003. Od roku 2002 patří ženská
kopaná spolu s futsalem a mládežnickými soutěžemi pod neprofesionální fotbal. <8)
Současným předsedou Komise ženského fotbalu je Miloš Veselý. Komise má celkem
i s předsedou 7 členů. Všechny dosavadní funkce předsedy i místopředsedy členové
vykonávali a nadále vykonávají na živnostenský list a mají svá stálá zaměstnání! V Praze na
ČMFS se tedy nachází pouze p. Veselý, neboť jeho místopředseda pracuje v Brně a vede tam
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také svůj klub. Co z toho plyne? Předseda je přímo zavalen prací, kterou musí navíc
vykonávat sám. Sám musí podávat žádosti, shánět sponzory, soupeře pro reprezentaci,
vyřizovat cestování, ubytování a spoustu dalších věcí.
Není třeba zastírat, že ženská kopaná nepatří na CMFS ani zdaleka mezi zájmové
oblasti a ani do ní neplynou patřičné investice, snad kromě reprezentace, která je slušně
zaopatřena. Ale to je vše.

12.7. Závěrem
Současná ženská kopaná u nás se jen stěží může rovnat té v 70. a 80. letech. Kde
hledat příčiny tak rapidních změn? Pravděpodobně tou největší změnou bylo začlenění
ženské kopané pod fotbalový svaz. Tím, že se dostala do společnosti, které vládnou (a zřejmě
ještě dlouho budou) samí muži, ztratila své vlastní organizační možnosti. Jen velmi těžko
bude soupeřit o přízeň a hlavně prostředky mužského fotbalového svazu. Podle mého názoru
tato situace potrvá, dokud se nevymění celá generace na ČMFS.

13. ZÁVĚR
Ženská kopaná toho prožila ve své historii mnoho. Po prvním počátečním nadšení a
vzestupu v období první světové války, utrpěla těžkou ránu nařízením EFA v roce 1921, aby
se znovu vzpamatovala a začala se pomalu rozvíjet až v 70. a hlavně v 80. letech. Ještě větší
boom však zažila po vytvoření mezinárodních orgánů a soutěží v 90. letech.
Na počátku stály za vznikem ženské kopané sociální změny ve společnosti a
upevňování ženské role nejen ve společnosti, ale i ve sportu. Kopaná se rozvinula v Anglii na
konci 19. století a rozšířila se do celého světa. Spolu s tím se rozšiřovala zakotvená ideologie
přirozeného genderového systému. Pohlavní diskriminace byla viditelná téměř v každé
společnosti. V řadě zemí, bylo vyloučení dívek a žen zakotveno v morálních, lékařských a
estetických argumentech. V mnoha zemích byla považována účast dívek a žen ve fotbale za
nebezpečnou, protože se považovalo za samozřejmé, že ženy nemají fyzické možnosti, aby
mohli tuto hru hrát. Účast žen ve fotbale byla viděna jako zbytečná, nebezpečná zdraví i
veřejné morálce a někteří to dokonce považovali za nemravnost.
Někde nebyly ženy vyloučeny z fotbalu úplně, ale byly povzbuzovány, aby přijaly
spíše podpůrnou roli, třeba jako roztleskávačky. Ty, které se do hry zapojily přímo a
věnovaly sejí naplno, se považovaly za mužatky.
Působením různých faktorů se však na počátku 80. let začal způsob účasti žen i mužů
ve sportu měnit. V obecném posunu vpřed v oblasti vztahů mezi pohlavími na světě, začaly
sociální instituce ženám otvírat své dveře. Byla uzákoněna práva a pravidla, aby podpořila
tyto sociální změny a organizace ženských hnutí se staly aktivními v podpoře ženských práv
za účast ve sportech, které byly tradičně považovány jako nevhodné pro ženy.
Snad nejvýznamnější událostí bylo schválení Článku IX v USA. Novely zákona o
vzdělání z roku 1972. Ženy začaly vstupovat do hry ve významných počtech. Od 80. let se
ženám podařilo dosáhnout v účasti ve fotbale obrovských pokroků. Konstrukce rovnosti
pohlaví je základem růstu nejen ženské kopané, ale celého ženského sportu.
Fotbal je pro dívky v mnoha zemích světa považovám trenéry, rodiči a dokonce i
klubovými manažery spíše za rekreační aktivitu. Důvod spatřuji v kulturních a sociálních
bariérách a nedostatku financí plynoucích na podporu této hry v podání žen. Je evidentní, že
pokrok sportu v zemi nebo společnosti je úzce spojen s politickými, ekonomickými,
kulturními a jinými aspekty té určité společnosti. Přesto můžeme konstatovat, že má ženská
kopaná v jednotlivých zemích (s výjimkou USA), některé výrazné společné znaky.
Na prvním místě stálo na začátku především odmítání, odpor až nenávist činovníků
mužské kopané, kteří považovali fotbal za výhradně mužskou hru. Proto téměř všude
následoval zákaz ženské kopané, ať už z jakýchkoliv "oficiálních" důvodů. Dalším

společným znakem je opomenutí žen v řídících orgánech a nedostatek široké podpory pro
hráčky. To ve většině zemí přetrvává i dnes. Např. v Norsku bylo stanoveno, že v každém
hlavním výboru musí být minimálně dvě ženy. Překvapující ještě je, že některé hráčky a
někteří vysocí funkcionáři považují za samozřejmé, že vedoucí pozice zaujímají pouze muži.
Norský příklad je cestou, jak si ženská kopaná muže získat svou pozici minimálně rovnou s
muži.
Ženská kopaná se ve sledovaných zemích vyvinula pod mužskými řídícími orgány,
které daly vznik samostané ženské administrativě. Jinak tomu bylo v Anglii, kde ženy
záměrně hledaly nezávislost na mužském svazu, aby mohly kontrolovat kvalitu svých
sportovních zkušeností a činností. Avšak jako samostaně genderově oddělená organizace
nemohla přežít, díky malé podpoře a nedostatku zdrojů. Obecně, ženy obětovaly automnomii
a kontrolu nad svým sportem, ale získaly finanční výhody a přístup k zázemí, trenérům a
sponzorům. Všechny země mají ve svých národních fotbalových svazech pouze ženské
komise nebo oddělení, ale nikde neexistuje samostatný svaz ženské kopané. Kromě toho
např. u nás patří ženská kopaná pod neprofesionální fotbal.
Ve většině zemí převažuje tendence daleko více podporovat mužské týmy. Ty jsou
považovány za potencionálně vrcholovější, čímž mají větší přístup k financím a podpoře než
nejlepší ženské týmy. Obecně, když nemá klub dostatek peněz, první na mušku přijdou ženské
týmy a prioritu dostávají muži. Nedostatek uznání a někdy i odmítavost má významné
následky pro mnoho týmů. Spousta lidí by samozřejmě namítla, že mužský fotbal vynáší více
než ženský, což je pravda. Tento argument však přehlíží fakt, že naše kultura snižuje ženský
sport a sportovkyně a propaguje pojetí sportu jako ztělesnění mužství a důkaz tělesného
základu genderového rozdílu.
Jinak je tomu však v Norsku, Švédsku a také v USA. V těchto zemích mají ženské
týmy postavení, které je řadí mezi nejlepších deset na světě a mají srovnatelnou podporu s
muži. V posledních letech k nim přibylo ještě Německo, kde si činovníci svazu uvědomili, že
ženská kopaná má v jejich prioritách také svoje místo, obzvláště díky mimořádným
úspěchům na mezinárodní scéně v posledních letech.
Nikde jinde není fotbal žen tak kulturně rovnocenný, či dokonce nadřazený
mužskému fotbalu, jak je tomu v USA. Tady jsou dívky a ženy hrající fotbal přijímány jako
něco naprosto normálního a dokonce i skvělého.
Navzdory rostoucí popularitě posledních 20 let, je stále ženská kopaná na začátku ve
srovnání s jinými sportovními odvětvími. I přes pokrok, který za posledních 20. let fotbal žen
učinil, nemůže se rovnat s fotbalem mužů.

Moderní úspěchy ženské kopané byly jistě mimo dosah a možná mimo touhy prvních
fotbalistek, ale to o nic nesnižuje jejich činy. Svým způsobem dosáhly daleko více, nežjejich
současné kolegyně a za daleko obtížnějších podmínek. Nezbývá než doufat, že se fotbal žen
bude nadále rozvíjet dál stejným tempem, jako tomu bylo v posledních 40-ti letech. Je toho
mnoho nač mohou být fotbalistky pyšné. Úroveň, na které je fotbal žen v současné době
vyžadoval obrovské množství práce, zaujetí, trpělivosti a lásky k tomuto sportu. Nicméně stále
je na čem pracovat, stále je potřeba překonávat překážky, v podobě slabé spolupráce a podpory
fotbalových svazů některých zemí, naší nevyjímaje.
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Příloha č. 8

Časový p r o g r a m turnaje
PATEK 14. ZAftl 1973
13.30 hod.

Společný nástup druístev a slavnostní zahájeni turnaje

14.00-15.05 hed,

TRNAVA—UHELNE SKLADY PRAHA

$

, y

15.20—16 30 hod.

PREŠOV—SLÁVIA PRAHA EXiCO

£

.

Q

16.35-17-45 hod.

N H K G OSTRAVA-SVIT GOTTWALDOV

Q

.

j

j

SOBOTA 15. ZAŘI 1973
8.30- 9.40 hod.

TRNAVA-GOTTWALDOV

£

.

9.40-10.50 hod.

UHELNÉ SKLADY—PREŠOV

q

.

10.50-12.00 hod.

NHKG-SLÁV1A

12.30-13.30 hod.

utkání funkcionářů

13.30-14.40 hod.

G O T T W A L D O V - U H E L N E SKLADY

14.40-15.50 hod,

PREŠOV-NHKG

15.50-17.00 hod.

SLÁVIA-TRNAVA

0

Q.J*
:
Q

f

:

^ j q

NEDĚLE 16. ZÁŘI 1973
8.30- 9.40 hod.

N H K G - U H E L N E SKLADY

9.40-10.50 hod.

TRNAVA-PRESOV

/ : Q

10,50-12.00 hod.

GOTTWALDOV-SLÁVIA

f

; íl

13.00-14.10 hod.

NHKG-TRNAVA

*

s

14.10-15.20 hod.

SLAV1A-UHELNE SKLADY

15.20-16.30 hod.

PRESOV-GOTTWALDOV

16.35 hod.

;

q

f

• q

S

- O

Slavnostní nástup všech družstev, p ř e d á n i cen,
ukončeni turnaje

m lnul 5
FMŮSDK h:aÍL
,
P ? e s t ávkou v poločase. H r a j e se podle p l o t e c h
^ K , rozhodci deleguje Severomoravský fotbalový sva* Ostrava.
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