
MATERIÁLY K VÝKLADU: 

a/ Vyber 2 témata 

b/ u každého zpracuj nejprve výpisky do sešitu 

c/ podle výpisků napiš stručný výklad 

 

 

 

1. Wayne Gretzky 

Wayne Gretzky 

 

Wayne Gretzky 

Osobní informace 

Datum narození 26. ledna 1961 (59 let) 

Místo narození Brantford, Kanada 

Stát Kanada 

Výška 183 cm 

Váha 84 kg 

Manžel(ka) Janet Jonesová (od 1988) 

Děti Paulina Gretzky 

Rodiče Walter Gretzky 
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Příbuzní Keith Gretzky a Brent Gretzky (sourozenci) 

Klubové informace 

Číslo 99 

Pozice Centr 

Předchozí kluby WHA 

Indianapolis Racers 

Edmonton Oilers 

NHL 

Edmonton Oilers 

Los Angeles Kings 

St. Louis Blues 

New York Rangers 

Některá data mohou pocházet z datové položky. 

Wayne Douglas Gretzky (* 26. ledna 1961 Brantford, Ontario) je bývalý kanadský hokejista, 

hokejový trenér a manažer. Mezi roky 1979–1999 odehrál v National Hockey League (NHL) 

dvacet sezón, během nichž vystřídal čtyři kluby. Přezdívka „The Great One“ odkazuje na jeho 

označení „nejlepšího hráče všech dob“, jak jej charakterizovala řada sportovních 

novinářů,[1] hokejistů,[2] trenérů, fanoušků i samotná NHL.[3][4] U příležitosti 100. výročí NHL byl v 

lednu 2017 vybrán také jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy.[5] 

V kanadsko-americké profesionální soutěži nasbíral nejvyšší počet bodů, asistencí 

a nastřílel nejvíce gólů. Zůstává jediným hráčem s více než 200 body celkově dosaženými v 

jediné sezóně, když tento výkon v kariéře zopakoval čtyřikrát. Kromě toho si v šestnácti 

ročnících připsal více než 100 bodů, z toho ve čtrnácti za sebou.[6] V roce 1999 kdy ukončil 

profesionální dráhu, mu patřilo 61 oficiálních rekordů NHL,[7] z toho 40 v základní části, 15 v 

play-off a zbylých 6 z utkání All-Star Game.[8] K sezóně 2014 pak stále držel 60 z nich[9] a 

desítky dalších neoficiálních rekordů. 

Hokejová kariéra a ocenění 

Narodil se a vyrostl v ontarijském Brantfordu. Jeho otec Walter Gretzky byl také hokejistou a 

pocházel z rodiny emigrantů původem z Grodna (jejich národnost se uvádí 

nejčastěji běloruská, ale také polská nebo ukrajinská). 

V dětském věku došlo v místním amatérském klubu k odhalení jeho talentu, když hokejovými 

dovednostmi dalece převyšoval své vrstevníky.[10] Přestože nevyčníval konstitucí, silou ani 

rychlostí, stal se nedostižitelný zejména hokejovou inteligencí a čtením hry. Ve zvýšené míře 

na sebe poutal pozornost soupeřů, měl schopnost správného očekávání puku v příchozím 

okamžiku a ocital se tak v pravou chvíli na správném místě. Známou se stala jeho obliba 

pohybovat se za soupeřovou brankou, čímž byla tato část plochy přezdívána jako 

„Gretzkyho kancelář“.[11] 

V roce 1978 podepsal smlouvu s týmem Indianapolis Racers, v němž krátce hrál World Hockey 

Association (WHA). Následně byl trejdován klubem Edmonton Oilers, který se v roce 1979 po 

kolapsu WHA připojil k NHL. V edmontonském dresu vytvořil řadu klubových rekordů a 

družstvo dovedl k zisku čtyř Stanley Cupů. Do klubu Los Angeles Kings přestoupil 9. srpna 1988 
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a postoupil s ním do finále v roce 1993. Jeho tamní působení bylo spojováno se zvýšením 

popularity hokeje v Kalifornii.[12] Do St. Louis Blues přestoupil 27. února 1996. Nastoupil do 

31 zápasů, v nichž nasbíral 37 bodů.[13] Kariéru ukončil v New York Rangers, s nímž podepsal 

smlouvu 21. července 1996.[14] Poslední zápas odehrál 18. dubna 1999 v Madison Square 

Garden proti Pittsburgh Penguins, vedených kapitánem Jaromírem Jágrem. Gretzkyho tým 

prohrál 2–1 v prodloužení. 

Během profesionální dráhy obdržel devětkrát Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče, 

desetkrát získal Trofej Arta Rosse pro vítěze kanadského bodování, dvakrát vyhrál Trofej 

Conna Smythe pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací fáze a pětkrát dosáhl na Cenu Lestera 

B. Pearsona (přejmenovanou na Cenu Teda Lindsaye) i Trofej lady Byngové pro nejslušnějšího 

hráče ligy.[15] Opakovaně vystoupil proti tradičním pěstním soubojům na ledě.[16] 

Po završení profesionální dráhy v roce 1999 byl okamžitě přijat do Hokejové síně slávy sídlící v 

Torontu. Po Mariovi Lemieux se tak stal dosud posledním desátým hokejistou, který nemusel 

absolvovat čekací období. NHL vyřadila jeho číslo dresu „99“ pro další používání ve všech 

klubech, čímž se stal jediným takto oceněným hokejistou v historii soutěže. V roce 2008 

byl Mezinárodní hokejovou federací zvolen do nejlepší pětky 20. století – mezinárodního All-

Star týmu, a to jako jediný Kanaďan na pozici centra.[17] 

Manažerem kanadské reprezentace se stal na Zimních olympijských hrách 2002, na nichž tým 

vybojoval zlaté medaile, poprvé po padesáti letech. V roce 2000 se stal spoluvlastníkem 

arizonského klubu Phoenix Coyotes a po výluce NHL 2004–2005 převzal také úlohu hlavního 

trenéra. Na tuto funkci rezignoval v září 2009 a odprodal menšinový vlastnický podíl 

zbankrotovaného klubu.[18] Do Ontarijské sportovní síně slávy byl přijat v roce 2004.[19] 

Soukromý život 

Jeho bratry jsou Keith Gretzky a Brent Gretzky. 

V ročníku 1984 hudební show Dance Fever, kde působil jako porotce, se poprvé střetl s 

herečkou Janet Jonesovou.[20] Ta v letech 1985–1987 udržovala partnerský vztah s americkým 

tenistou Vitasem Gerulaitisem.[21] Podle pozdějšího vyjádření hokejisty si však herečka 

nepamatovala, že by v tomto pořadu účinkoval.[20] Poměr spolu navázali v roce 1987 poté, 

co navštív ili zápas basketbalového klubu Los Angeles Lakers.[22] V lednu 1988 ji Gretzky 

požádal o ruku[20] a sňatek proběhl 16. července 1988 nákladným obřadem s výlohami přes 

milion amerických dolarů,[23] což kanadský tisk označil za „královskou svatbu“.[24] Obřad z 

edmontonské baziliky sv. Josefa byl přenášen na kanadském území živě.[23] Po přestupu do LA 

Kings hokejista obržel americké občanství a ponechal si také kanadské.[25] 

Do manželství se narodilo pět dětí: Paulina, Ty, Trevor, Tristan a nejmladší Emma. Modelka a 

zpěvačka Paulina Gretzká se v srpnu 2013 zasnoubila s golfistou Dustinem Johnsonem.[26] Ty 

Gretzky hrál hokej na specializované sportovní škole Shattuck-Saint Mary's.[27] Myšlenky na 

sportovní dráhu opustil a nastoupil na Arizonskou státní univerzitu. Trevor Gretzky byl v roce 

2011 draftován profesionálním baseballovým klubem Chicago Cubs.[28][29] V březnu 2014 

došlo k jeho výměně do Los Angeles Angels of Anaheim.[30] 
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2. Vojtěch Dyk 

 

MgA. Vojtěch Dyk 

 

Vojtěch Dyk na premiéře filmu Wilsonov 2015 

Narození 23. července 1985 (34 let) 

Praha 

 Československo 

Vzdělání DAMU 

KJJ 

Alma mater Akademie múzických umění v Praze 

Povolání zpěvák, herec, dabér, textař 

Titul MgA. 

Manžel(ka) Tatiana Vilhelmová (2019) 

Partner(ka) Tatiana Dyková 

Děti Alois Dyk (2013) 

Rodiče Věra Dyková (1952) 

PhDr. Radko Pytlík, CSc. (1928) 

Příbuzní Kristina Dyková (sestra) 

Viktor Dyk (bratranec) (1969) 

Alois Dyk (1881-1971) 

František Dyk (1902-1974) 
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Podpis 

 

Web www.vojtechdyktour.cz 

Některá data mohou pocházet z datové položky. 

Vojtěch Dyk (* 23. července 1985 Praha) je český herec a hudebník. Je synem literárního 

historika a spisovatele PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, majitelky 

nakladatelství Emporius. Ke zpěvu se dostal přes chlapecký sbor Pueri gaudentes. Zpíval v 

kapelách Davidoff a T.O.P. Dream Company. Je především znám jako frontman hudební 

kapely Nightwork a její tříčlenné podskupiny Tros Discotequos. Představil se též jako zpěvák 

brněnské swingové formace B-Side Band. 

  

Život 

Vyrůstal v pražských Holešovicích, kde navštěvoval základní jazykovou školu a lidovou školu 

umění. Od sedmi let zpíval ve sboru Pueri gaudentes a současně studoval hru na housle, 

později i klavír. 

K divadlu se dostal v patnácti letech. V té době byl už na zpívání v chlapeckém sboru starý a 

musel jej opustit. Oslovila jej režisérka Radka Tesárková a pozvala ho do amatérského Divadla 

Radar. 

Později přešla z Radaru na DAMU spousta jeho přátel, včetně dívky, kterou měl rád, a tak se i 

přes prvotní zájem o studium cizích jazyků rozhodl po maturitě na gymnáziu studovat herectví 

s nimi. 

Takřka od počátku studií na DAMU se objevoval na mnoha divadelních scénách, zpíval v 

několika kapelách a po malých krůčcích se stával úspěšnějším. Do povědomí široké veřejnosti 

se však mnohem snáze a daleko výrazněji zapsal především jako zpěvák. V době, kdy se stalo 

velkým hitem objevování talentů pomocí pěveckých soutěží, kdy „umělce" začaly 

plodit reality show a získat si místo na hudebním poli bylo těžší, mu pomohlo účinkování 

v televizních seriálech a později vystupování s kapelou Nightwork. 

Značnou část svého života prožil na Letné, kterou označuje jako stěžejní místo svého domova. 

Už jako dítě velmi rád sportoval a některým sportům, například fotbalu a florbalu se věnoval 

závodně. Je velkým fanouškem fotbalového týmu AC Sparta Praha a věrným návštěvníkem 

jednoho z největších symbolů klubu, Stadionu Sparty na Letné, ke kterému se hlásí jako ke 

svému domovskému stadionu.[1] Jako člen a patron sportovního týmu Real TOP Praha aktivně 

podporuje projekty tohoto účelového sdružení a účastí při fotbalových utkáních snoubí svůj 

zápal pro hru s možností zisku finančních prostředků pro dobrou věc.[2] 

Kariéra 

Kariéru začal ve velmi útlém věku v chlapeckém sboru Pueri gaudentes, který ho od 

roku 1992 hudebně vychovával téměř deset let. 

V roce 1997 se na 3. nádvoří Pražského hradu konala společně s Brněnskou filharmonií, 

Brněnským filharmonickým sborem, sólisty, jazzovou a rockovou sekcí, Mše Leonarda 

Bernsteina, v níž účinkoval. Tento sólový part se stal jedním z jeho prvních pěveckých 

úspěchů. Jeho talentu si všimla režisérka Radka Tesárková, která připravovala Jurkovičovu 

hru O svaté Dorotě a obsadila jej do hlavní role Dorotky, zpívané role pro chlapce ze sboru. 

Jeho subtilní postava a role dívenky, umocněná vysoko položeným hlasem, vyvolávala u 
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mnohých dojem, že se skutečně jedná o dívku. Díky této roli se dostal do dětského 

divadelního souboru Ty-já-tr a od roku 1999 začal získávat první zkušenosti na prknech 

amatérského Divadla Radar. V souboru s názvem "CO?!" začínal v inscenaci Kytice, později 

ve hře Škola základ života a mnoho dalších. Bezmála čtyři roky působení v tomto divadelním 

souboru jej později velmi ovlivnily i při výběru dalšího vzdělání. Přestože chtěl původně 

studovat norštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rozhodl se 

pro Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor: Hudebně dramatické umění-zaměření: Muzikál) 

a DAMU (obor: Herectví činoherního divadla) a po maturitě v 

roce 2004 na pražském Gymnáziu Arabská, byl přijat na oba obory. Aby mohl studovat zpěv i 

herectví současně, studoval zpěv soukromě pod vedením profesorky Pavly 

Fendrichové na Konzervatoři Jaroslava Ježka a k řádnému prezenčnímu studiu docházel na 

divadelní fakultu AMU. Patřil do ročníku Evy Salzmannové a Aloise Švehlíka, ze kterého vzešlo 

mnoho výrazných divadelních osobností. 

Již během studia prvního ročníku hostoval na několika pražských scénách, mezi nimiž byla i 

scéna Národního divadla, s níž po absolutoriu na pražské DAMU v únoru roku 2008 uzavřel 

smluvní vztah a vstoupil do stálého angažmá. Jeho první rolí na národních prknech 

byla dvojrole Havrana a dospělého Káje ve Sněhové královně. V roce 2008, kdy zkoušel 

komedii Williama Shakespeara Dva vznešení příbuzní, dostal prakticky nejvýznamnější nabídku 

za celé své působení v Národním divadle nastudovat se spolužačkou Pavlou 

Beretovou hlavní roli v klasické slovenské pohádce o čtyřech dějstvích Radúz a Mahulena[3] v 

režii Jana Antonína Pitínského. Jeho poslední rolí ve stálém angažmá Národního divadla byla 

postava Mackieho Messera v Brechtově Žebrácké opeře s hudbou Kurta Weilla. 

Od počátku studií na DAMU působil současně i v několika menších divadlech, kterými bylo 

například Divadlo v Dlouhé, Divadlo Ta Fantastika, A Studio Rubín a nakonec na scéně dnes 

již multifunkčního holešovického divadla La Fabrika, ve kterém setrvává dodnes[kdy?]. La 

Fabrika se pro něho stala místem pro realizaci vlastních projektů a v tandemu se svým 

hudebním i hereckým kolegou Jakubem Prachařem, v režii autorské dvojice SKUTR vytvořili 

improvizační hru Kultovní představení, v níž se snaží o interaktivní propojení s divákem a usilují 

o vzájemnou spolupráci na základní myšlence celého představení, že bude přesně takové, 

jaké si ho sami udělají.[4] Spolu s Jakubem Prachařem a Janem Maxiánem je podepsán pod 

hudbou k představení La Putyka a UP´END´DOWN, ve kterých alternoval. Projektem tohoto 

experimentálního divadla se stala i gangsterská pohádka Bláznivý Petříček na motivy 

stejnojmenného filmu J. L. Godarda, v umělecké supervizi režiséra Petra Sergeje Butka. 

Rok 2008 byl pro jeho osobní růst významný i v oblasti filmové a seriálové tvorby. Zejména 

seriály Letiště a Velmi křehké vztahy rozvířily kolem jeho osoby mediální zájem, který pak ještě 

umocnil příchodem do v té době ještě téměř neznámé hudební skupiny Nightwork. Objevil se 

také v několika českých pohádkách, například ve Třech životech v režii Jiřího Stracha. S ním 

také v roce 2009 natočil kriminální trilogii Ďáblova lest, ve které měl roli muzikanta Daniela 

Ferinčáka. 

V roce 2009 začal spolupracovat s Michalem Horáčkem, který si ho vybral pro 

roli Kudykama.[5] Tento projekt vstoupil na jeviště Státní opery s hudbou Petra Hapky. Tzv. 

lyrikál, jenž vznikl podle stejnojmenné knihy, je veršovanou hrou o lidské duši a hledání životní 

cesty, na které hlavního hrdinu doprovází jeho vlastní zhmotněná otázka, průvodce jménem 

Kudykam. Téhož roku byl za tuto roli nominován na cenu Thálie.[6] 

Po nečekaném úspěchu s kapelou Nightwork se jeho jméno vyšplhalo do pomyslné síně 

slávy. Od dob jeho začátků byla jeho pěvecká kariéra lehce diskreditována žánrem, na 

němž si kapela postavila svou image. Přesto se i jako frontman kapely a jako jeden z mála 

hudebníků bez sólové dráhy, dokázal prosadit v hudebních anketách i jako sólový zpěvák a 

získal hned několik samostatných ocenění. 

Nezahálel však ani na filmovém poli a v televizním filmu Rytmus v patách, který 

natočila Andrea Sedláčková podle knižní předlohy Josefa Škvoreckého s názvem Malá 

pražská Matahára, ztvárnil postavu mladého saxofonisty Dannyho Smiřického. Do povědomí 

veřejnosti vstoupil i díky filmu Ženy v pokušení, v němž ztvárnil mladého záletníka. K této 

komedii nazpíval společně se svou kapelou Nightwork píseň Slunce v duši, která se pak 
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objevila i na jejich druhém vydaném albu Tepláky aneb kroky Františka Soukupa. V roce 2013 

si zahrál Vojtu ve filmu Alice Nellis Revival. Se vzrůstající popularitou šla ruku v ruce i jeho 

pracovní vytíženost, a proto v srpnu 2010 opustil hudební formaci T.O.P. Dream Company, jíž 

byl několik let členem, aby se mohl plně věnovat kapele Nightwork. Přesto však ještě téhož 

roku rozjel koncertní šňůru s brněnským orchestrem B-Side Band, téměř v návaznosti poté, kdy 

skončila jeho spolupráce s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem na turné s názvem Pocta 

mistrům, na němž vystupoval jako host. 

V lednu roku 2012 opustil z osobních a časových důvodů angažmá v  Národním divadle a 

výrazně omezil i svou účast v dalších projektech. 

V březnu 2018 vyšla audiokniha podnázvem Svatební cesta do Jilj í, kterou namluvil společně s 

manželkou Tatianou Dykovou. 
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3. Tři známé české hrady 
 

Karlštejn 

Hrad je národní kulturní památkou. Byl postaven králem Karlem IV. v letech 

1348 – 1357 jako pevnost, která měla chránit především korunovační klenoty a 

ostatky svatých. Stavbu řídil Matyáš z Arrasu. 

Karlštejn se vypíná na osamělé vápencové skále, ukrytý mezi kopci, které jej 

převyšují. Do nádvoří ústí dvě brány a třetí vede do vlastního hradu. Středem 

skvostu je mohutná a pevná Velká věž, v níž je umístěna nádherná kaple 

svatého Kříže určená k úschově právě korunovačních klenotů. Stěny kaple 

jsou vykládány broušenými polodrahokamy spojovanými pozlacenou maltou. 

Celou jednu stěnu místnosti vyplňuje cyklus 129 obrazů světců mistra 

Teodorika a triptych Tomáše z Modeny. Klenba představuje hvězdnou oblohu 

se sluncem uprostřed. Schránka na klenoty je v oltáři, který je od ostatního 

prostoru oddělen zlacenou mříží. 

Pod Velkou věží stojí druhá věž, v níž je umístěna kaple svaté Kateřiny. Byla to 

soukromá kaple císaře Karla IV. V ní se často zdržoval celé dny a důležité 

listiny i jídlo mu sem bylo podáváno otvorem ve zdi. 

Císařský palác stojí na okraji vnitřního nádvoří a ve vnějším nádvoří se nachází 

purkrabství. Ve zvláštní věži na západní straně je 154,7 metrů hluboká studna. 

Hrad Karlštejn je dnes jednou z nejvíce navštěvovaných památek u nás. 

Zvíkov 

Na vysokém skalním ostrohu nad soutokem řek Otavy a Vltavy, na místě 

prastarého hradiště, nechal český král Václav I. Vybudovat mohutný hrad. 

Jeho dokončení se však nedočkal. Dostavěl jej až jeho syn Přemysl Otakar II., 

za kterého dosáhl Zvíkov vrcholu své slávy. Později si hrad oblíbili i Karel IV. 

nebo Václav IV. Do vybudování Karlštejna zastával Zvíkov místo prvního 

královského hradu v Čechách. 

Jeho nejvýraznější částí je válcová hlídková věž, která má tvar kapky, klínem 

obrácené proti možnému směru střel. Mohutnou stavbu marně dobývali 

husité i císařští vojáci po bitvě na Bílé Hoře. Hrad zanikl neporažen až v 

dobách, kdy ztratil strategický význam i význam strážce rýžování zlata na 

Otavě. 

Opravdovým skvostem je zde kaple svatého Václava, která si uchovala 

původní neporušená gotická žebra, nástěnné malby a překrásný vyřezávaný 

oltář. 

Kromě kaple se zachovaly ještě zbytky opevnění, věž Markomanka a několik 

chodeb a komnat. 

Nejpěknější je však soulad hradní stavby s okolní přírodou, s žulovými stráněmi, 

se skalnatými břehy, se strmými hustými lesy. Díky krajině jsem chodíval často 

kreslit i Mikoláš Aleš. 

Dnes patří Zvíkov mezi historické a kulturní památky. Jezdí sem mnoho turistů. 

Nedaleko se nachází zámek Orlík. 

Bezděz 

Jeho typickou siluetu spatříme již z velké vzdálenosti. Hrad patří k posledním 



stavbám Přemysla Otakara II. a lze ho datovat do sedmdesátých let 13. 

století. Stal se jedním z nejvýznamnějších raně gotických hradů u nás. Do 

popředí českých dějin vstoupil hrad po smrti svého zakladatele. 

Hrad zabírá téměř celý vrch Velký Bezděz, první brána stojí na samém úpatí 

hory. U třetí brány najdeme Čertovu věž, chránila přístup ke hradu. Vlastní 

hradní část je vybudována na nejvyšším místě vrchu. Má dvě nádvoří, mezi 

nimiž stojí 35 metrů vysoká věž válcového tvaru o průměru 10,5 metru. Z této 

věže je nádherný rozhled po okolí. 

Na nejzazším místě hradu navazuje na královský palác hradní kaple, skvost 

našeho gotického stavitelství. 

Markrabě Ota Braniborský zde věznil královnu Kunhutu s jejím sedmiletým 

synem Václavem. Královně se podařilo utéci, malý Václav tu byl držen dva 

roky. 

Na Bezdězu často přebýval také Karel IV., lovil rád zvěř v okolních lesích. Za 

Zikmunda byl hrad svěřen slavnému rodu pánů z Michalovic. Roku 1621 

bavorské vojsko pevnost dobylo a vypálilo. O dva roky později se stal hrad 

majetkem Albrechta z Valdštejna. Po opravě jej získali do užívání mniši 

Augustiniáni. 

Roku 1642 se hradu zmocnili Švédové a opět ho zpustošili. Až v roce 1661 

obnovil opat emauzský hradní budovy, kapli a zřídil křížovou chodbu. Od té 

doby byl Bezděz proslulým poutním místem. Jeho význam silně ochabnul po 

nařízení císaře Josefa II. o zrušení mnoha klášterů v Čechách. 

Dnes je hrad hojně navštěvován, neboť nedaleko se rozprostírá rekreační 

oblast Máchova jezera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4. Fotbal 
 

Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci 

se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, 

který je komanduje, aby jakousi falešnou snahou docílil i podplaceného výsledku. Tak 

by definovali fotbal ti, kteří ho odsuzují. Ve skutečnosti je to však míčová hra, jejíž 

hlavním cílem je dostat balón do soupeřovy brány. 

Při této hře jsou dva týmy rozestavěny do dvou zápasících stran. Každý tým má 11 

hráčů. Každý má na hřišti své místo. Bránu hlídá brankář, který se snaží vychytat střely 

od protivníka. Jako jediný hráč na hřišti může za hry chytit míč do rukou. Není to 

ovšem výhoda, neboť i tak přes něho jdou absolutně všechny góly, které ve fotbale 

padnou, ačkoliv jeho funkcí je tomu zabránit. Před ním hrají obránci neboli beci, kteří 

mu v jeho úkolu pomáhají. Podle schopností hrát levou nebo pravou nohou 

rozeznáváme beka pravého a levého. 

Objevil se i názor, že bek zvládá i kopání do achilovek, podrážení nohou a tahání za 

dres. 

Následuje záloha a útočníci, kteří by měli zajistit vstřelení gólu do soupeřovy brány. 

Zápas se hraje na poločasy 2x45 minut. 

Fotbal sice vznikl v polovině 19. století v Anglii, ale podobné hry existovaly už ve 

středověkém Řecku a v Římě, kde se hrávalo s vycpaným míčem, který se nazýval 

sfaira, ovšem už tehdy také s míčem plněným vzduchem. Určit datum a místo, kde se 

míč poprvé objevil, se možná už nikdy nepodaří. Odhaduje se ale, že například 

vyobrazení míče v chrámu v egyptském Jarmaku je staré čtyři tisíciletí. V Číně se ve 

4. a 3. století př.n.l. hře podobné fotbalu říkalo su-chu. Kopalo se do koule ze zvířecí 

kůže. Hru začali provozovat vojáci, ale brzy se rozšířila mezi obyčejné lidi. V jedné 

staré básni se hovoří, že míč byl kožený, vyplněný vlasem nebo peřím. V Itálii se v 

době renesance hrála hra Calcio. Zápasy probíhaly především v době karnevalů. Už 

tehdy se stavěly tribuny pro nejváženější diváky. Prostý lid sledoval boje z oken, ze 

schodišť paláců nebo z ulic. Hrálo se vycpaným míčem. Aktéři do něj směli kopat, 

odehrávat ho pěstí, ale nebylo dovoleno míč nést. Zpočátku neexistovaly dnešní 

branky, tudíž bylo cílem míč dopravit do soupeřovy zadní l inie. Na každé straně hrálo 

dvacet až čtyřicet členů týmu, nejčastější a později ustálený byl počet dvaceti 

sedmi: tři brankaři rozestoupení po celé zadní l inii, čtyři obránci, pět záložníků a 
patnáct útočníků. Hlavní rozhodčí měl osm pomocníků. 

První anglický klub Sheffield Fotbal Club vznikl v roce 1863. Mezinárodní fotbalové 

organizace (FIFA) funguje od roku 1904 a od roku 1908 je fotbal oficiálním 

olympijským sportem. 

Samostatná Česká republika má krátkou historii, ale bývalé Československo se může 

pyšnit bohatou a úspěšnou historii. Češi přišl i na tzv. "českou uličku", která nadchla 

celý svět. Chytrost to vždy byla výsada českých hráčů. První mezistátní zápas 

absolvovali s Jugoslávií v prvním kole Olympijských her roku 1920. Tu porazil i 7:0, ale 

závěr turnaje poznamenal incident, kdy ve finále čeští hráči opustil i v 35. minutě 

hřiště na protest proti výkonu rozhodčího. Po incidentu se rozhodlo, že fotbal bude 

mít svoje samostatné mistrovství. V roce 1934 se dostalo Československo až do finále 

Mistrovství světa. Oldřichem Nejedlým a Antonínem Pučem podlehli Itálii 2:1. Plánička 



vinil sebe z prohry v prodloužení, ale na nadcházejícím Mistrovství světa dokázal svoji 

statečnost, když půlku utkání ve čtvrtfinále s Brazíl ií odchytal se zlomenou rukou. Po 

nepovedeném šampionátu v roce 1954 přišlo třetí místo na Evropském šampionátu 

1960 a druhé místo v roce 1962 na Mistrovství světa. Na něm zářil Josef Masopust, ale 

prohře s Brazíl ií 3:1 nezabránil. Velký den pro československý fotbal přišel 20. června 

1976, kdy dokázali ve finále Mistrovství Evropy přehrát Západní Německo po 

penaltovém rozstřelu. Olympijské zlato z Moskvy a třetí místo z šampionátu v Evropě 

roku 1980 znamenal na dlouhou dobu poslední úspěch fotbalu země ze středu 
Evropy. Až na Mistrovství světa 1990 se dostali do čtvrtfinále, kde je vyřadilo 

proměněnou penaltou Západní Německo. Pod novým jménem (Česká republika) 

poprvé vystoupili na EURU 96. S hráči nové generace jako Patrik Berger, Karel 

Poborský nebo Pavel Nedvěd dosáhli na stříbrné medaile. "Zlatým" gólem rozhodl 

Oliver Bierhoff. V roce 2002 převzal reprezentaci trenér Karel Brückner. Veliký úspěch 

přineslo EURO 2004, kde postoupili až do semifinále, kde vypadli s pozdějším vítězem, 

Řeckem. Nejlepším střelcem šampionátu se stal s pěti trefami Milan Baroš. Letos čeká 

české hráče Mistrovství světa v Německu. 

Fotbal je dnes celosvětově nejrozšířenějším sportem s obrovskou popularitou, 

především díky své materiální nenáročnosti, ale také velkým byznysem. Televizní 

přenosy z mistrovství světa jsou nejsledovanější událostí. Vznikl sice v Anglii, ale stal se 

sportem číslo jedna v mnoha zemích jako například Brazílie, která patří mezi 

nejkvalitnější fotbalové velmoci. 

 

 

 

 

 

 


