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ÚVOD

Fotbal, kolektivní sport, jemuž podléhají miliony lidí napříč všemi společenskými sférami po
celém světě. Důvodem může být jednoduchost a materiální nenáročnost nebo samotná krása
této hry, v níž se skrývá mnoho dílčích faktorů. Podle Votíka, (2003) je fotbal na té nejvyšší
profesionální úrovni důležitým ekonomickým a politickým faktorem, což nám denně
dokazuje sportovní tisk a finanční politika klubů, která je natolik silná, že jsou kluby ochotny
za hráče zaplatit stovky milionů eur.
Profesionální a amatérskou fotbalovou scénu spojují neukojitelné dávky emocí, které
sekundují každému utkání a ovlivňují tím obrovské masy lidí. Česká kultura stále vnímá
fotbal jako čistě maskulinní sport, ovšem co se fotbalu něžnějšího pohlaví týče, v současné
době je ženský fotbal nejrychleji rostoucím sportem na světě.
V sezóně 2014/2015 bylo v Evropě podle UEFA registrováno 1 208 558 hráček. Ve stejné
sezóně, konkrétně v České republice, čítala členská základna dle UEFA 7 577 hráček, což je
paradoxně skoro o polovinu méně, než tomu bylo v roce 2012, kdy registrovaných fotbalistek
na našem území bylo 18 776, ale v globálním měřítku se ženský fotbal vyvíjí velmi rychle.
Sama se fotbalu aktivně věnuji od svých dětských let. Za svou hráčskou kariéru, kterou datuji
přibližně od roku 2001 jsem prošla několika kluby. Od vesnického miniklubu TJ Sokol Dolní
Hbity přes velkokluby jako jsou AC Sparta Praha, SK Slavia Praha či reprezentačními výběry
do 19 let a A- týmem. Fakt, že jsem si na vlastní kůži okusila ženský fotbal na úrovni: III.
ligy; II. ligy; I. ligy i starty v reprezentačních týmech a dokáži porovnat problémy, někdy až
existenční, které činovníci i hráčky v jednotlivých týmech musí řešit, byl hlavním důvodem
výběru tématu k bakalářské práci. Hlavním obsahem bakalářské práce bude historie ženského
fotbalu na našem území. Část práce bude věnována současnosti ženské kopané u nás, týkajíc
se systému soutěží a šířce členské základy. V praktické části bych se ráda věnovala
konkrétnímu týmu, a to týmu žen SK Slavia Praha, jelikož jsem zde působila před cca 6 lety a
po odchodu, k rivalovi z pražské Sparty, jsem se letos do klubu vrátila. Mnoho věcí se za
krátkou dobu v klubu rapidně změnilo, a proto bych ráda využila hlasu person, které v ženské
kopané působí již řadu let a ve společných rozhovorech se od nich dozvěděla, jaký mají
pohled na vývoj ženského fotbalu.
Co, ale tvorbu této práce značně znepříjemňuje, je skutečnost, že chybí literární zdroje,
z nichž bych mohla čerpat. Česky psanou knihu zabývající se tématikou vývoje ženské
9

kopané v knihovnách nenalezneme. Bohatým zdrojem informací mi byl časopis Fotballady/
Ladyfotbal a internetové zdroje. Při konzultaci s panem Zdeňkem Mužíkem mi bylo
odhaleno, že první česky psaný pramen informací o ženském fotbale na našem území je
jedním z projektů, které oddělení ženského fotbalu na FAČR chystá.
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

V počátku této části bakalářské práce se dozvíme informace o emancipaci žen, feminizaci
v oblasti sportu. Práce je zaměřena na ženský fotbal, proto si představíme podstatu této
sportovní hry a modifikace her, které fotbalu předcházely a daly mu potřebné základy. Dále
objasním dávnou světovou historii (především Anglie, USA) a pokračovat budu historií
vzniku a vývoje ženské kopané v České republice, potažmo Československu, s hlavním
zájmem v klubu SK Slavia Praha, kde jsem aktivní hráčkou. Náplň teoretické části práce
uzavře bod, týkající se systému soutěží a rozsahu členské základny fotbalistek v naší zemi.

2.1

Společenská role sportu

Sport je sférou lidské činnosti, jež se pyšní velkým zájmem občanů Evropské unie. Sport je
širokospektrální oblast, která má obrovský potenciál sdružovat a oslovovat občany bez toho,
aniž by se bral ohled na jejich věk či společenský původ. Agentura Eurobarometer v listopadu
roku 2004 provedla průzkum, jehož výsledkem bylo téměř 60% pravidelně sportujících
evropských občanů, ať už v rámci nebo mimo rámec takřka 700 000 klubů, které jsou samy
členy sdružení a federací. Význam profesionálního sportu stoupá, čímž se ovlivňuje
společenská role sportu. Sport má několik významných a nepostradatelných funkcí. Kromě
upevňování a péče o zdraví, plní výchovnou úlohu a nese roli ve společenském, kulturním i
rekreačním životě. Společenská role sportu má ambice na upevnění vnějších vztahů Unie.
(Bílá kniha o sportu)

2.1.1 Ženský sport ve společnosti

„ „ Sportem“ se rozumí všechny formy tělesné činnosti, která ať již prostřednictvím
organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické
kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech
úrovních.“ (Evropská charta sportu, 2002, článek 2)
„Ženy preferují sportovní aktivity, které přinášejí nikoli osobní souboje, nýbrž radost ze hry.
Trpce je však konstatováno, že právě absence fyzické nadvlády a cílené akčnosti ubírá
ženským sportům zájem sponzorů a masových mediích.“ (Coakley, 2001).
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2.1.2 Vývoj postavení žen ve sportu

Působení žen ve fotbale, potažmo ve sportu obecně v 19. století, je úzce spjato s vývojem
postavení žen ve společnosti. Po dlouhá léta se vnímání role ženy ve společnosti vyvíjí a
dochází k výraznému progresu. Dříve byla ženská populace v mnoha sférách utlačována a do
některých oblastí jí byl přístup zcela odepřen. (Schůtová, 2003)
Emancipace je pojem hovořící o osvobození z podřízeného postavení či o boji za
rovnoprávnost žen, o níž se ženy v Čechách snažily od druhé poloviny 19. století. Sport byl
pro ženy z prvopočátku pouze společenskou zábavou. Až se založením Sokola roku 1862 se
ženské sportovní aktivity začaly rozvíjet. Prvním sportem, ve kterém ženy závodily, byla
cyklistika. Přidružovaly se další sporty jako tenis, plavání, lyžování. Školy v rámci tělesné
výchovy propagovaly výuku míčových her. Na českém území se v posledním desetiletí 19.
století začala hrát košíková. Později vznikly další sportovní míčové hry, jako například cílová,
což byla hra, předcházející házené, jakou známe dnes. Házená se stala populárním sportem,
který se rychle šířil, ve městech i na venkově. Boj o rovnoprávnost žen, nevyjímaje
sportovního pole působení byl zjevně efektivní, jelikož na V. Všesokolském sletu v roce 1907
závodila v házené kombinovaná družstva mužů a žen. Atletika byla téže sportovní
disciplínou, které se ženy věnovaly a v rámci mezinárodních závodů 12. října 1913 v Brně,
byly uspořádány oficiálně první atletické závody žen. (Schůtová, 2003)
V Praze roku 1925 se konal první olympijský mezinárodní pedagogický kongres, kde
se odborníci různých profesí z celého světa zabývali otázkou ženského sportu. Kongresmani
po projednání tohoto tématu dospěli k následujícím závěrům:
„Účast žen ve sportu
1) Přirozené určení žen, které se projevuje v uspořádání jejich těl i duší, vyžaduje,
aby se zvolila pro ženy taková sportovní činnost, která souhlasí s jejich
přirozenými schopnostmi.
2) Lékařský dozor, přizpůsobený zvláštním podmínkám ženského pohlaví, jest pro
sportovní činnost ženy naprosto nutným.
3) Všechny podmínky závodů žen musí býti značně mírnější podmínek závodů mužů.
4) Odrůdy sportu, který se nehodí pro ženy ze stanoviska tělesného, morálního nebo
etického, mají se vyloučit. Komise upozorňuje na odrůdy těchto sportů: zápas,
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rugby, rohování, kopaná. Není možno rozhodnouti o potlačení jistých cviků lehké
atletiky, protože není ještě dosti vědeckého a praktického materiálu.
5) Při veřejných závodech žen musí se vždy plně uznávati úvahy etické.
6) Pedagogický Kongres vyjadřuje se příznivě o cílech Féderation Sportive Féminine
Internationale a slibuje jim svou podporu.“ (Waic, 2003, s.128).

Zlomovým bodem v ženském sportu byly první mezinárodní závody žen konané v březnu
roku 1921 v Monacu, přezdívané „ženskou olympiádou“. Na základě těchto závodů byla 31.
října 1921 založena Mezinárodní federace ženského sportu. O rok později federace
zorganizovala první ženské světové hry v Paříži za účasti pěti států. Další hry se konaly v roce
1926 při obsazení osmi států a dále následovaly světové závody roku 1930, kde startovalo již
sedmnáct států z celého světa. (Ženy a sport v olympijském hnutí, 2015).
Desátý olympijský kongres konající se v roce 1973 zásadně ovlivnil náhledy na
dámskou účast ve sportovních soutěžích při příležitosti olympijských her. Účastníci kongresu
zamítli jakoukoliv diskriminaci, jež by byla proti ženám mířena. Ženy začaly závodit
v dalších disciplínách a v posledním desetiletí 20. století došlo k dalšímu rapidnímu pokroku,
když do programu olympijských her byly zařazeny kdysi nejen pro ženy „zakázané“
disciplíny jako například hod kladivem či sekce sportů doposud vyhrazena mužům.
V současné době na programu olympijských her můžeme spatřit ženy hrající fotbal, lední
hokej či závodící dámy v technických disciplínách jako je bob, vzpírání, a tak dále. (Ženy a
sport v olympijském hnutí, 2015).
Tabulka 1 Medailový stav po OH 2016- Fotbal ženy

Medailový stav po OH 2016 – fotbal ženy
Země

Zlato

Stříbro

Bronz

Celkem

USA

1996, 2004, 2008,2012

2000

---

5

Německo

2016

---

2000, 2004, 2008

4

Norsko

2000

---

1996

2

Brazílie

---

2004, 2008

---

2

Čína

---

1996

---

1

Japonsko

---

2012

---

1

Kanada

---

---

2012, 2016

2

Švédsko

---

2016

---

1
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(wikipedia, zpracování vlastní)
Přestože ženy zaujímají stále větší procento v celkové účasti na olympijských hrách,
tak i při rozvíjejícím se trendu ženského sportu zaostávají za mužskými kolegy, co se počtu
účastníků i sportovních soutěží týče. V České republice existuje mnoho sportovních svazů,
avšak z hlediska četnosti registrovaných žen a mužů je jen minimum svazů, kde ženské
zastoupení drží nadvládu nad mužským. Jde o gymnastiku, krasobruslení, jógu, aerobic a
jezdectví. V určitých sportech je členská základna žen a mužů takřka srovnatelná, například v
plavání. Globálně vnímanými mužskými sporty jsou box a americký fotbal, ovšem ženy
v těchto sportech mají své zastupitelkyně. (Ženy a sport v olympijském hnutí, 2015).
ČOV ustanovil Komisi sportu žen na konci roku 1996. Hlavním úkolem je zajištění
účasti žen ve sportu na všech úrovních a funkcích a podpoření vlivu žen na rozvoji sportu.
ČOV uděluje od roku 2008 ocenění Trenérka a cvičitelka roku. (Ženy a sport v olympijském
hnutí, 2015).
Účast žen na olympijských hrách z historického hlediska má hořkou příchuť, jelikož
převládaly snahy, ať ze sportovní či manažerské činnosti, ženy vyloučit. Tato tendence se
eliminovala a aktivní účast žen na olympijských hrách ve všech funkcích je významným
sociálně politickým faktorem, jenž pomáhá emancipaci žen a celkovému rozvoji sportu žen.
(Ženy a sport v olympijském hnutí, 2015).

2.2

Fotbal – základní charakteristika

Fotbal je fenoménem dnešní doby. Globálně rozšířeným sportem, který je součástí
každodenních životů, součástí náboženství, což v některých případech hraničí až
s fanatismem. Fotbal je důležitou ekonomickou složkou, pro jeho velké finanční obraty, ale je
to především sportovní kolektivní míčová hra. Soupeří proti sobě dvě družstva po jedenácti
hráčích na obdélníkovém, nejčastěji travnatém hřišti. Cílem je dosáhnout více gólů, než
soupeř. Branka je uznána tehdy, když míč přejde přes brankovou čáru celým svým objemem.
Míče se mohou dotýkat libovolné části těla, kromě paží (vyjma brankáře, který v blízkosti své
branky může ruce použít), avšak nejčastěji se míč uvádí do pohybu dolními končetinami.
Skutečnost, že je fotbal populárním sportem a v různých koutech světa poskytuje zábavu a
sportovní vyžití již známe, ale například na africkém kontinentu je fotbal součástí
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rozvojových aktivit. „Africký fotbal plní rovněž důležitou socializační funkci, napomáhá
uvědomění si sounáležitosti s okolním prostředím a pro mladé lidi se stává jednou z mála
možností seberealizace.“ (Poucarová, 2008 )

2.3

Vznik a šíření fotbalu

První zmínky o fotbalu, respektive o míčových hrách, které obsahovaly prvky fotbalu,
pochází z dávných dob, tisíce let před naším letopočtem. V podstatě každá civilizace si
vymyslila vlastní hru s vlastními pravidly, které byly často velice benevolentní k drsnému
zacházení až k brutalitě i přesto, že je hráli ženy s muži dohromady.
Řada publikací za nejstarší hru podobající se fotbalu považuje čínské tsu-chu, jehož počátky
se datují až do období 2500 let před Kristem. V období starého Řecka šlo o hru s názvem
episkyros, kterou přejali Římané a přejmenovali ji na harpastum.
V Itálii v 15. - 16. století se provozovala hra zvaná calcio, která se zachovala až do
současnosti.
V Japonsku šlo o hru s názvem „kemari“, v Malajsii o „sepak raga, Mayové v Jižní Americe
našli zálibu v tzv. „poktapoku“, Aztékové propadli hře „ullamatzli“ a v severní Africe se hrála
„koura“. (JELÍNEK, R. 2000)

Přelomové období a počátky moderního fotbalu nalezneme v 1. pol. 19.století na prestižních
anglických školách (Eton , Harrow, Cambridge, Sheffield a Uppingham).
Podle Chrise Hunta (2006) byly první pokusy o jakési sepsání jednotných pravidel
zrealizovány fotbalisty z různých soukromých škol, kteří se sešli na Cambridge univerzitě.
Zmíněná pravidla vyšla roku 1848 známá jako Cambridžská pravidla. Tato pravidla nebyla
obecně platná, ale sehrála významnou roli v seznamování veřejnosti s nutností jednotných
pravidel a v přesvědčování škol a klubů, aby svá pravidla pozměnily a mohla se vytvořit
jednotná norma. Tyto vzdělávací organizace ve spojení s anglickou fotbalovou asociací (The
Football Association / FA), která vznikla 26.10. 1863, dospěly společnou silou ke sjednocení
pravidel.
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2.4

Dějiny fotbalu žen

Ženy jsou od pradávna považovány za zakladatelky a udržovatelky rodu. Byly uctívány a tzv.
nošeny na rukou. Ovšem jak čas plynul, po několika stovkách let se situace rapidně změnila.
Muži jsou považováni za hlavu rodiny, města i státu. Ve své podstatě jsou dosazování na
veškeré řídící pozice. V novověku ženy začínají hlasitěji bojovat za svá práva a
zrovnoprávnění s muži ve všech spektrech dnešního světa. Tomuto boji se nevyhnula ani
oblast sportu, konkrétně fotbal. (Zelenková, 2008)
Do povědomí širší veřejnosti se ženský fotbal dostává až v posledním desetiletí, kdy
zaznamenává enormní nárůst zájmu malých fotbalistek, avšak jeho kořeny sahají do konce 19.
století.
2.4.1 Anglie

První zaznamenaný zápas zorganizovala vzdělaná feministka, slečna Netie Honeyballová
spolu s jejím Britským dámským fotbalovým klubem ( British Ladies Football Club) 23.
března 1895. Střetly se týmy ze severního Londýna s týmem z jižní části města. Výsledek byl
jednoznačný. Seveřanky porazily kolegyně z jihu přesvědčivě 7:1.
Jisté noviny ženský fotbal střední třídy podporovaly a vyzývaly ženy, aby představily
mužskou hru v něžnějším provedení a vyvrátily dogma, že fotbal je ryze mužská záležitost.
Tato osvěta se neujala a až po první světové válce se ženský fotbal stal oblíbeným sportem
tentokrát dělnické třídy. Po válce se fotbalu dostalo velkého rozmachu především v Anglii,
kde počet diváků, kteří sledovali zápasy dosahoval až 53 000.
V roce 1921 ženská kopaná v Anglii utrpěla velkou ránu, když fotbalová asociace zakázala
ženským klubům hrát na ligových trávnících. Toto rozhodnutí pozastavilo vývoj tohoto sportu
na dalších čtyřicet let.
Evoluce hry pokračovala v jiných zemích. Jednalo se hlavně o Itálii a Skandinávii, jejichž
kluby dnes patří ke špičce evropských týmů.
Roku 1971 udělala UEFA důležitý krok vpřed a odhlasovala, že národní fotbalové asociace
převezmou řízení ženského fotbalu. To umožnilo konání oficiálních mezinárodních soutěží.
UEFA tento rok založila ženský výbor, který své působení po 7 letech ukončil kvůli nezdaru
v zorganizování oficiálního světového šampionátu. (Hunt, 2006)
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2.4.2 USA

Pokud opustíme evropský kontinent a podíváme se na formování ženské kopané za „velkou
louží“, tzn. za Atlantským oceánem, konkrétně ve Spojených státech, seznámíme se
s programem rovné podpory, který zajistil stejné prostředky pro mužský i ženský
vysokoškolský sport, odkud liga čerpá talentované sportovce. Americký sport je založen
hlavně na vysokoškolském sportu a soccer (evropský fotbal) je majoritním sportem pro
získání stipendia pro ženy, které se mohou stát i členky národního týmu. Tým USA se roku
1985 poprvé zúčastnil mezinárodní soutěže. Ročně sehraje velké množství soutěžních zápasů
a disponuje velkým počtem finančních prostředků, proto zanedlouho tým USA triumfoval na
velkém šampionátu. Přesněji v roce 1991, kdy FIFA uspořádala ženské mistrovství světa
v Číně a finálový zápas, kdy Spojené státy porazily Norsko, sledovalo 65 000 lidí, což
ukázalo divácký potenciál ženského fotbalu.
Další mistrovství světa se konalo ve Švédsku roku 1995. Důležitým mezníkem pro ženskou
kopanou je rok 1996, kdy byl ženský fotbal zařazen do programu olympijských her v Atlantě.
Následovalo další mistrovství světa roku 1999, a to ženský fotbal katapultovalo do světa jako
sport samostatný a oprávněný k tomu, doplňovat mužskou hru a nestát v povzdálí jako chudý
příbuzný mužské kopané.
Díky vlně nadšení z triumfu Američanek se ustanovila první světová profesionální ženská
liga- Women´s United Soccer Association (WUSA), která po čase zkolabovala, jelikož příjmy
sponzorů nedosahovaly projektovaných cifer. Hráčky byly nuceny hrát v poloprofesionálních
klubech.
Mistrovství světa v roce 2003 v USA nemělo takový ohlas u veřejnosti kvůli právě
probíhající herní sezóně basketballu a amerického fotbalu. Tým Američanek skončil na třetím
místě. O rok později, a to již na olympijských hrách Američanky získaly zlatou medaili, když
porazily Německé světové šampionky.

Stále jsou kontinenty a oblasti, kde ženský fotbal je doposud v plenkách. Desítky států nemají
národní ligy a možnosti dívek hrát organizovaný fotbal jsou omezené. S vývojem ženské
kopané souvisí i plán FIFA, zorganizovat světové šampionáty pro kategorii dívek do 17 a 19
let, což povzbudilo jednotlivé fotbalové asociace a zájem mladistvých propadnout tomuto
sportu.
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V roce 2001 proběhl výzkum, který dokazuje, že ženskému fotbalu se věnuje 22 milionů
mladých žen. Z 207 členských zemí FIFA se aktivně zapojuje na mezinárodní scéně ženské
kopané 120 států, kde v posledních letech o první příčku soupeří hráčky Spojených států a
Německa. (Hunt,2006)
2.4.3 Shrnutí vítězů na jednotlivých turnajích MS

Tabulka 2 Shrnutí vítězů na jednotlivých MS

ROK
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015

HOSTITEL
Čína
Švédsko
Spojené státy americké
Spojené státy americké
Čína
Německo
Kanada

VÍTĚZ TURNAJE
Spojené státy americké
Norsko
Spojené státy americké
Německo
Německo
Japonsko
Spojené státy americké

2.4.4 Oficiálně první dívčí fotbalový klub

V předchozí podkapitole „Anglie“ jsme se dozvěděli, že prvním dámským klubem hrající
fotbal byl britský British Ladies Football Club, jehož první zdokumentovaný zápas
organizovaný Netie Honeyballovou proběhl 23. března 1895, ovšem neznáme informace,
týkající se založení a počátků tohoto klubu, a proto si je objasníme a o klubu se z jistého
internetového portálu dozvíme více.
Netie Honeyballová roku 1894 vložila do londýnského tisku inzerát, který měl přesvědčit asi
třicet mladých žen, aby se připojily k „British Ladies Football Clubu“, čemuž daly vzniknout
prvnímu ženskému klubu. Netie Honeyballové se podařilo přesvědčit a získat pro ženský tým
trenéra J.W. Juliana, který byl tu dobu hráčem klubu Tottenham Hotspur. Tréninkové
jednotky byly organizovány dvakrát týdně v parku vedle závodiště v Hornsey Alexandra
Parku.
Deníku „Daily Sketch“ poskytla v únoru 1895 Honeyballová rozhovor, ve kterém objasňuje
důvody, které ji vedly k založení ženského fotbalového klubu „British Ladies Football Club“:
„Založila jsem dívčí fotbalové družstvo minulého roku, s pevným odhodláním ukázat světu, že
ženy nejsou pouhou ozdobou svých mužů a jinak docela zbytečné.“
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2.4.5 Oficiálně první zdokumentovaný zápas dívčí kopané

První oficiální zápas odehrály ženy v Londýně v Crouch End dne 23. Března 1895. Ženy byly
organizovány do dvou týmů, které představovaly severní a jižní Londýn. Manchester
Guardian píše: „Jejich kostýmy se staraly o velkou dávku pozornosti….jedna nebo dvě hráčky
měly sukně nad kotníky….ovšem v případě, že se tento oděv okouká, nemyslíme si, že ženský
fotbal přitáhne davy příznivců“.
Další deník, tentokrát „Daily Sketch“ tvrdil: „ Prvních pár minut hry stačilo na to, aby se
ukázalo, že ženy na fotbalové trávníky nepatří. Fotbalisté se vyznačují rychlostí, úsudkem,
dovedností a odvahou….bohužel ani jedna z těchto vlastností nebyla v sobotu k zahlédnutí. Ve
většině případů ženy chaoticky a bezúčelně pobíhaly po hřišti.“
Severní Londýn deklasoval Jižní Londýn výsledkem 7:1.
Ženský fotbal sklízel negativní, podrážděné a jízlivé reakce na jeho adresu, avšak postupem
času a s přibývajícími zápasy se tyto záporné poznámky vůči kopané žen zmírnily. Přestože se
Netie Honeyballová snažila ženský fotbal propagovat a udělat z něj rovnocenného partnera
kopané mužů, nepodařilo se jí na mužské kluby udělat dojem, a proto bylo výsledkem jen
několik zápasů odehraných během roku 1895 ve střední a severní Anglii. ( LOPÉZOVÁ)

2.4.6 Důležitá data a mezníky ve vývoji ženského fotbalu

Počátky fotbalu žen jdou ruku v ruce s počátky fotbalu mužů. První zmínky o ženském
fotbale pochází již z 12. století, kdy byl ženský fotbal ve Francii součástí lidových her. Ve
Skotsku byl fotbal dnešní doby v ženském podání zaznamenán během devadesátých let
18.století. ( Zelenková, 2009)
Anglie se považuje za tzv. „kolébku“ fotbalu, nevyjímaje fotbalu žen. V roce 1894
datujeme vznik nejstaršího evropského klubu „ British Ladies Football Clubu“. O několik let
později, přesněji v roce 1921 byl ženám zakázán přístup na fotbalové trávníky, což dalo
výraznou stopku vývoji ženského kopané. Tento zákaz byl anulován až v roce 1971. V témže
roce se uskutečnilo první neoficiální mistrovství světa žen v Mexiku. První oficiální evropský
šampionát se konal následující rok, a to 1972. Od roku 1991 ženy hrají na mistrovstvích světa,
přičemž první pořádající zemí oficiálního MS byla Čína. Dalším důležitým mezníkem je rok
1996, kdy ženská kopaná byla poprvé součástí olympijských her v Atlantě. Největšími
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světovými giganty na poli ženského fotbalu jsou fotbalistky USA, Číny, Brazílie, Německa,
Švédska a Norska. (Ženský fotbal- hobby a sport- ženská kopaná, 2015)
Přestože se na začátku 21. století ženský fotbal zpopularizoval, ale především
zprofesionalizoval, je neustále nucen svádět boj o přízeň s mužskými kolegy. Ačkoliv se
v ženském fotbale hrají stejně velké turnaje, poháry či ligy jako u mužů, což jsou například
UEFA Women´s EURO, FIFA Women´s World Cup, UEFA Women´s Champions Leaque,
kterou jsem měla tu část hrát, stejně se nedostanou stejné podpoře, ať už finanční, divácké či
televizní, jaké je jí u mužského fotbalu. I přes všechna tato úskalí se očekává, že popularita
ženského fotbalu bude mít zvyšující se tendenci. (Zelenková, 2008)

2.5

Historie ženského fotbalu v Česku a Československu

Při hledání informace o první zprávě z utkání žen jsem nenalezla shodná data. V časopise
Fotballady (2010) datují první utkání žen na konec první světové války, rok 1918
v Olomouckém kraji.
V originálním rukopisu Libuše Drahovzalové se hovoří o krátké zprávě v tisku již před první
světovou válkou, v roce 1913, taktéž v Olomouckém kraji. Nedostatek historických literárních
zdrojů je hmatatelný, znepříjemňujíc vypracovávání práce, a proto plánovaný projekt na česky
psanou knihu o historii fotbalu žen v ČR má mou velkou podporu. Je zapotřebí, aby se tento
projekt uskutečnil co možná nejdříve, dokud jsou živi osoby, které si fotbalovou ženskou
historii zažili na vlastní kůži nebo mají informace zprostředkované od osob žijících v té době,
jichž bohužel už nepotkáme mezi námi.
O tom, kdo byl ústřední postavou, průkopnicí a ženou, která stojí za vzkříšením fotbalu žen na
našem území po válce, už nebude pochyb. Veškeré publikace, spisy, představují v této roli
právě Libuši Drahovzalovou. Píše se rok 1934 a v Brně vzniká historicky první oddíl ženské
kopané. Pevné jádro tomuto oddílu vytvořily původně házenkářky klubu SK Židenice Brno,
které po nelehké dvouleté přípravě ve stěžejních podmínkách na loukách a pláccích se usadily
ve Spartě Brno. Hráčky ihned poté dostaly klubovní členské průkazy a byly přijaty jako
rovnocenné partnerky svých mužských kolegů fotbalistů Československou fotbalovou
asociací. Nadšení z těchto kroků netrvalo příliš dlouho. Vzhledem k politické situaci se ženy
musely vzdát svého fotbalového snu a emancipačního tažení, jelikož byly brněnské
fotbalistky nuceny své průkazy vrátit. Bezprostřední reakce, která spustila dívčí kopanou
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k zařazení do svazu mužské kopané se nakonec podrobila nátlaku konvenční části
funkcionářů ve fotbalovém svazu. Výrazný podíl na tomto převratu měly diskuse sportovního
tisku, které svým rozsahem a bojovností vytěsnily do pozadí ostatní události veřejného života.
(Fotballady, 2010)
Dámy se svého fotbalového života nechtěly vzdát a založily první Československý
dámský fotbalový klub 1. čsl. DFK Brno. Na našem území hráčky marně hledaly soupeře, a
proto začaly spolupracovat s Rakouskem a s bývalou Jugoslávií. V roce 1936, se v rakouském
centrálním městě, ve Vídni, hrála městská soutěž s dvanácti účinkujícími oddíly, které
zaštiťoval vlastní svaz „Damenfussball Union“. Brněnské fotbalistky poprvé změřily síly se
soupeřkami slavného vídeňského oddílu klubu Austria Wien. Sehrály řadu zápasů na domácí i
venkovní půdě, avšak kvůli zákazu ve své zemi, hrát na hřištích klubů organizovaných ve
svazu kopané, byly ženy nuceny trénovat na již zmiňovaných loukách a pláccích a hřiště
k utkání si Čechoslovačky pronajímaly na stadionu DTJ v Brně. Záporné komentáře a úvahy
v tisku vůči ženám v kopačkách se zmírnily a ostala, dalo by se říci, pouze objektivní
sportovní kritika. Výkony fotbalistek se zlepšovaly a přibývalo i počtu hráček. V horizontu
dvou let se rakouským fotbalistkám výkonnostně vyrovnaly a staly se jim rovnocennými,
konkurence schopnými soupeřkami. 1. čsl. DFK Brno se stal samostatnou organizační a
hospodářskou složkou. (Fotballady, 2010)
1čsl. DFK Brno byl prvním, ovšem ne posledním oddílem působícím v Brně. Vznikl
zde další oddíl, a to Slavia Husovice. Brněnské hráčky vycestovaly do Jugoslávie, kde
začátkem srpna 1938 byly hosty klubu HŠK Zagreb. V Jugoslávii se hrála pohledná kopaná
na vysoké úrovni a Čechoslovačky měly tu čest sehrát několik propagačních zápasů s oddílem
HŠK Zagreb v severní části země. Libuše Drahovzalová ve svých originálních rukopisech
vzpomíná na tyto dny jako na nezapomenutelné, na okamžiky plné štěstí a emocí předtím, než
začala druhá světová válka a přetnula další fotbalové tužby a vize brněnských dam.
(Originální rukopis LD)
Prvním pražským ženským fotbalovým klubem byl ŽSK Praha, jehož činnost taktéž přerušila
2. světová válka. Pražanky ukončily své působení v roce 1941, brněnské fotbalistky už v roce
1939. Rozpoutaná světová válka byla katem pro veškerou sportovní aktivitu a sportovní
kluby. (Fotballady, 2010)
Fotbalistky z Brna z roku 1936 se setkaly při rokování a vzpomínání v brněnském hotelu
Slovan dne 15. října 1966 až na jednu hráčku, která zahynula při náletu v Německu. Setkání
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se uskutečnilo přesně týden před zahájením 1. ročníku velkého turnaje v kopané žen „ O
perníkové srdce Mladého Světa“ na hřišti pražské Slavie. (Fotballady, 2010)
Naprosto zásadním se stal rok 1971, kdy mezinárodní fotbalová asociace UEFA
zorganizovala členské hlasování o převzetí řízení ženského fotbalu. Tento krok umožnil
založit reprezentační týmy žen a zahájit tak oficiální účast na mezinárodních utkáních a
turnajích. (Fotballady,2010)

2.5.1 1. DFK Brno vs. HŠK Zagreb 1938

Libuše Drahovzalová napsala reportáž popisující čtrnáctidenní zájezd do Jugoslávie
z přelomu července a srpna 1938. Jednalo se o poslední výjezd a prezentaci ženské kopané
československými zástupkyněmi za hranicemi státu před vypuknutím druhé světové války.
Drahovzalová na tuto událost vzpomíná ve svém psaní se čtyřicetiletým zpožděním, kde píše:
„ Je tomu už více než čtyřicet let, ale vzpomínky jsou stále svěží“. Hráčky 1. DFK Brno
sehrály řadu přátelských utkání v Rakousku, jelikož na domácí půdě neměly soupeře. Pustily
se do odvážné hry se zkušenou Austrií Wien na podzim roku 1936 a pro Čechoslovačky to byl
křest ohněm. Prohrály 7:1 a Libuše Drahovzalová ve svém spisu vzpomíná: „Duší oddílu byla
střední útočnice Pepi Lauterbach, které říkali „Šindi“ po veliké fotbalové hvězdě rakouského
„Wunderteamu“, Šindelářovi“. Jednalo se o hráčku s výbornou kopací technikou, silnou na
míči a s vytříbeným fotbalovým myšlením, kterou její spoluhráčky dobře doplňovaly.
Čechoslovačky se díky velkému kvantu přátelských utkání zlepšovaly a začaly se poohlížet
po dalších vhodných soupeřkách z Itálie, Francie, Anglie, Belgie, Holandska a Dánska, avšak
veškeré potencionální soupeřky byly vzhledem k blížící se válce příliš daleko. Před
vypuknutím druhé světové války stačily pouze zrealizovat pozvání od fotbalistek oddílu HŠK
Zagreb koncem července 1938 a sehrát několik propagačních zápasů, což bylo na dlouhou
dobu poslední zahraniční sportovní aktivitou našich slečen fotbalistek. Brno pohostinnost
Zagrebu již oplatit nemohlo.
„Od založení I. Čsl. DFK Brno jsem chytala za oddíl v brance. Odjela jsem také s dalšími
patnácti hráčkami, s předsedkyní oddílu a vedoucím výpravy do Jugoslávie. Bylo pro nás
milým překvapením, když nám přijeli dva funkcionáři a předseda oddílu HŠK Zagreb naproti
k rakouské hranici do Mariboru! Přivítání s pohoštěním ve vlaku bylo srdečné a na peróně
nám vyhrávala kapela. Než jsme se nadali, rychlík vjížděl do Zagrebu a ubytováním v hotelu
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začalo pestré pásmo zážitků skládajících se nejen z fotbalových utkání, ale i ze společenských
podniků, výletů, návštěv a prohlídek pamětihodností v severní Jugoslávii.“ Říká
Drahovzalová.
Na trase Zagreb- Varaždin- Banja Luka- Beograd a Lublaň se odehrály zmiňované propagační
zápasy s oddílem HŠK Zagreb.
Tabulka 3 Shrnutí výsledků zápasů mezi 1. DFK Brno a HŠK Zagreb

1.DFK Brno vs. HŠK Zagreb
Datum

Místo

Soupeři

Výsledek

Poznámky

24.7. 1938

Zagreb

Brno- Zagreb

0:1 (0:1)

12000 diváků při 40stupnu C

28.7. 1938

Varaždin

Brno- Zagreb

1:0 (1:0)

Banja Luka

Brno- Zagreb

1:4 (1:2)

2.8. 1938

Beograd

Brno- Zagreb

0:0

8.8. 1938

Lublaň

Brno- Zagreb

2:2 (2:2)

1.8. 1938

(Ladyfotbal, 2011 č.4)
2.5.2 Historie ženského fotbalu ve Slavii – turnaj „ O perníkové srdce“

Slavia vznikla v roce 1966. V říjnu tohoto roku, konkrétně 22. a 23. se uskutečnil turnaj „ O
perníkové srdce“, jehož organizátorem byl týdeník Mladý svět. Slávia, tehdy známá pod
jménem TJ Slavia Praha, se angažovala v tomto turnaji, přestože tým byl složen několik
okamžiků před zahájením turnaje, navíc z hráček tíhnoucích především k házené. Za nápad
uspořádat turnaj pro fotbalistky vděčíme Ludmile Drahovzalové, která v dopise vzpomínala
na dívčí kopanou v Brně už před válkou. Turnaje se zúčastnilo 26 družstev, přičemž z toho 25
bylo kompletních a jedno družstvo tvořilo „ zbytek ČSSR“. Hrálo se v Edenu, na stadionu
Slavie v Praze ve Vršovicích, na škvárovém hřišti tenisovým K.O. systémem. První finále
nabídlo boj dvou pražských soků – Slavia vs. Sparta. Slavia vyhrála 1:0 a o jedinou a tedy
vítěznou branku se postarala nejlepší hráčka slávistického týmu, hráčka řeckého původu,
Leftera Paraskevopolu. Finálové utkání řídil bývalý mezinárodní rozhodčí Jaroslav Vlček.
Tento zápas sledovalo 3500 diváků. O třetí místo se řádné utkání neodehrálo z důvodu
časového presu, a tak o vítězi rozhodovalo deset pokutových kopů. Vyhrálo družstvo zbytku
ČSSR nad Bohemians 6:4. Pokutové kopy řídila Sylva Grégorová, která se může pyšnit
titulem naší první ženské rozhodčí. (Slavistické noviny.cz)
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Cena pro vítěze turnaje


Velké perníkové srdce Mladého světa



Pohár ÚV ČSM



Dvoudenní zahraniční zájezd do NDR



Poukázka na zboží v hodnotě 1100 kčs (100 kčs/hráčku) do prodejny klub



Odznak Mladého světa (slavistické noviny.cz)

V pražské Slávii byl ustanoven 1.oficiální oddíl ženského fotbalu, jehož trenérem se stal
bývalý fotbalový internacionál Vilém Marzin. Slavia pod jeho taktovkou vyrazila na první
zahraniční tažení v červnu 1967, kdy ženy dostaly pozvání od Itálie na turnaj ženských týmů.
Na tomto turnaji vyvolala slávistická hra zájem a nadšení mezi diváky. V Itálii měla ženská
kopaná dlouholetou tradici, ale Slavia zde představila poněkud „jiný fotbal“ atraktivního
herního projevu a tehdejšího mistra Itálie Inter Milán porazila 7:0. Dále deklasovala F.C.
Fiorentinu 6:0 a Forzu Bolognu 3:0 a suverénně procházela turnajem . Slavia v prvních
čtyřech letech své existence byla nejlepším týmem Evropy. Během let 1966 – 1970 se
vystřídalo 46 hráček, vyhrálo se 267 zápasů, v nichž se pouze dvanáctkrát slávistky rozešly se
svými soupeřkami za nerozhodného stavu a ani jedinkrát neprohrály. Celkové skóre se
vyšplhalo k poměru 1487:37, což je až neuvěřitelně výtečná bilance. (Slávistické noviny.cz)

2.5.3 Turnaj „O perníkové srdce“ – jednotlivé ročníky

Z předchozích kapitol víme, že turnaj, jehož první ročník konající se na škváře pražské Slavie
22. a 23. října 1966 můžeme považovat za předchůdce oficiálních soutěží ženské kopané u
nás.
Prvního ročníku turnaje se účastnilo 26 družstev. V té době byl takto velký turnaj
něčím nevídaným. Mezi diváky se objevila řada ligových hráčů. Nezměrná bojovnost, úsilí a
chuť hráček byla charakteristická hernímu projevu, což však nezastínilo řadu ryze
fotbalových prvků. Turnaj měl obrovský úspěch, ale nejpodstatnější bylo, že se dívčí družstva
nerozpadla ihned poté, co obdržely velké srdce a trička s emblémem, parafrázující symbol
fotbalového mistrovství světa v Anglii roku 1966. Prognózy pro dívčí fotbal nebyly příliš
optimistické. Předvídalo se, že nepřežijí první zimu. Funkcionáři fotbalového svazu se dali
slyšet s výrokem,že: „s tímhle cirkusem nechceme mít nic společného“. (Fotballady,2010)
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Vítězkami se staly Slávistky, když ve finále slávistická Leftera Paraskevopulu svým
gólem na 1:0 sestřelila Spartu. Třetí místo obsadilo družstvo zbytku ČSSR, kdy porazilo
Bohemians 6:4 na pokutové kopy. (Fleišingerová,2014)
Tabulka 4 Konečné pořadí družstev v turnaji "O perníkové srdce" (1. ročník)

1.ročník (1966)
1.

Slavia

2.

Sparta

3.

Zbytek ČSSR

4.

Bohemians

(Fotballady, 2010, zpracování vlastní)
Druhý ročník se konal v roce 1967, vzhledem k tomu, že fotbalistky nenaplnily své
předurčení k zániku a zimu přežily. Téhož roku se na Moravě začala hrát první pravidelná
soutěž- moravská liga. Dívčí družstva se začala utvářet péčí revolučního odborového hnutí
(ROH) a zejména Československého svazu mládeže. Tělovýchova zůstávala v pozadí, a
rozhodčí, kteří usilovali o rozhodování dívčích utkání si museli odpárat odznaky z černých
dresů. Turnaje se zúčastnilo 27 jedenáctek. Nejlepší ze skupin si vybojovali finále, které se
konalo opět na stadionu pražské Slavie. Finále, již podruhé mezi Spartou a Slavií, se kvůli
enormnímu počtu diváků muselo přeložit ze škváry na hlavní stadion. I druhý ročník vyhrála
Slavia, jejíž jméno znali i za hranicemi, jelikož úspěšně sehrála několik zápasů například
s Rakouskem, Itálií a dalšími. (Fleišingerová, 2014)
Tabulka 5 Konečné pořadí družstev v turnaji "O perníkové srdce" (2. ročník)

2.ročník (1967)
1.

Slavia

2.

Sparta

3.

Spartak Vršovice

4.

Slavia Pramen Kaplice

(Fotballady,2010, zpracování vlastní)
Třetí ročník tunaje se odehrál v letech 1968-9 za účasti 64 družstev. Hrálo se o nejlepší
družstva jednotlivých krajů, čemuž napomohlo územní rozdělení republiky. Konkurs o
pořadatelství vyhrála Horní Bečva. Finále se hrálo až na podzim roku 1969 na stadionu
v Rožnově pod Radhoštěm. (Fleišingerová, 2014)
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Tabulka 6 Konečné pořadí družstev v turnaji "O perníkové srdce" (3. ročník)

3.ročník (1968-9)
1.

Slavia

2.

Regina Nové Město nad
Metují

3.

ŠM Markušovice

4.

Start Praha

(Fotballady,2010, zpracování vlastní)
Ve čtvrtém ročníku roku 1970 se jako pořádající oddíl představil TJ Rožnov. Do
turnaje se probojovali vítězové oblastních soutěží dívčí kopané, která si již prosadila
pravidelnou soutěž. Ve finále opět vyhrála Slavia, když na pokutové kopy přestřílela Prešov.
Tento zápas se pyšní jedním prvenstvím. Šlo o historicky první zápas fotbalistek, který
přenášela televize svým divákům u obrazovek. (Fotballady, 2010)
Turnaj O perníkové srdce měl zvučnou a dlouholetou tradici. Hrál se každým rokem
až do roku 1990, který završil poslední dvacátý čtvrtý ročník. Prvenství z posledního ročníku
si odneslo družstvo Sparty Praha nad Juniorkou ČSFR. Mladý svět ženský fotbal podporoval,
ženy však narážely na velké problémy napříč ekonomickou, funkcionářskou, trenérskou či
organizační sférou. Turnaj skončil dvacátým čtvrtým ročníkem roku 1990, jelikož mu cestu
zkřížily politické události roku 1889. Díky tomuto turnaji se v České republice rozvinul
ženský fotbal dnešní podoby. Hraje se spousta ligových soutěží různých úrovní. Česká
reprezentace se rozvijí v několika věkových kategoriích a povědomí o ženské kopané roste
(Fleišingerová,2014).

2.5.4 SLAVIA – tituly

Tabulka 7 Shrnutí slávistických titulů Mistra ČSR/ ČSFR

1.
2.
3.
4.
5.

1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

MISTR ČSR, ČSFR ve 14-ti ročnících
6.
1973/74
11.
7.
1974/75
12.
8.
1977/78
13.
9.
1978/79
14.
10.
1982/83
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1986/87
1987/88
1991/92
1992/93

Tabulka 8 Shrnutí slávistických titulů Mistra České republiky

MISTR ČR
1.

2002/3

2.

2003/4

3.

2013/14

4.

2014/15

5.

2015/16

Tabulka 9 Shrnutí slávistických titulů v turnaji "O perníkové srdce mladého světa“

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽENSKÉ KOPANÉ „O PERNÍKOVÉ SRDCE
MLADÉHO SVĚTA“
23 ročníků- z toho 13 titulů
1966
6.
1972
10.
1977
1967
7.
1973
11.
1978
1968
8.
1974
12.
1983
1969
9.
1975
13.
1985
1970

1.
2.
3.
4.
5.

Turnaje se zúčastnily týmy z Německa, Polska, Maďarska, Jugoslávie, Itálie, Finska
Tabulka 10 Nejúspěšnější trenéři ženské slávistické historie

1.
2.
3.
4.
5.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TRENÉŘI ŽENSKÉ
SLÁVISTICKÉ HISTORIE
Vilda Marzin
Josef Zurynek
Pavel Trávník
Josef Duchek
Anton Mišovec
(slavistické noviny.cz, zpracování vlastní)

Novodobou historii píše Slavia od roku 2003, kdy se novodobou manažerkou ženského týmu
stala Jaroslava Poláčková- Rinnerová, v ženské fotbalové komunitě známá jako Poly. Jedna
z nejúspěšnějších fotbalistek Československa 70. a 80. let. První soutěže ženské kopané
v České republice byly zakládány v šedesátých letech minulého století. Prvními
registrovanými kluby v České republice byly kluby pražské Slávie a Sparty.
2010)
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(Fotballady,

Přípravný výbor Svazu dívčí kopané začal pracovat roku 1970. Oficiálně byl
ustanoven roku 1971, od kdy byl členem České tělovýchovné organizace. V témže roce se
účastnilo mistrovských soutěží v českých zemích 75 družstev. Na konci roku 1971 čítal Český
svaz kopané 2171 registrovaných hráček. (Hunt, 2006)
Poté, co došlo k rozdělení Československé republiky, vznikl Českomoravský fotbalový svaz,
jehož hlavním úkolem bylo řídit a organizovat všechny třídy fotbalových soutěží, nevyjímaje
soutěže žen. Ženský fotbal dostává legální základnu. V roce 1972 legalizovala FIFA ženský
fotbal. (Hunt, 2006)
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2.6

Současný systém soutěží žen v ČR

Tabulka 11 Systém soutěží žen v České republice

Název soutěže

Počet družstev

1.liga žen

8

2.liga žen

7

Česká fotbalová liga žen

10

Divize A ženy Čechy

10

Divize B ženy Čechy

11

Divize C ženy Čechy

6

Divize D ženy Čechy

11

1.liga dorostenek

8

2.liga dorostenek Čechy

10

1.liga starších žákyň Čechy

7

1.liga starších žákyň Morava

4

2.liga starších žákyň Čechy

5

1.liga mladších žákyň Čechy

7

1.liga mladších žákyň Morava

4

Přípravka A

4

Přípravka B

4

Přípravka C

5

(soutěže.fotbal.cz, 2017, vlastní zpracování)
Hráčky se řadí do následujících věkových kategorií.
Tabulka 12 Rozřazení hráček podle věkové kategorie

Kategorie

Dívčí kategorie

PŘÍPRAVKA

Mladší přípravka

U9

5 let

9 let

Starší přípravka

U11

9 let

11 let

Mladší žákyně

U13

11 let

13 let

Starší žákyně

U15

13 let

15 let

DOROSTENKY

Dorostenky

U18

15 let

18 let

ŽENY

-

-

17 let

-

ŽÁKYNĚ

Věková kategorie Základní věk Dovršený věk

(soutěžní řád mládeže a žen,2017) – řád schválen 6.6.2015, novelizace 9.7.2016)
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Aktuální tabulka nejlepších týmů 1.ligy žen v ČR k 11.4.2017
Tabulka 13 Žebříček týmů I. ligy žen k 11.4. 2017

Pořadí

Družstvo

Počet

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

zápasů
1.

SK Slavia Praha

13

11

2

0

74:6

35

2.

AC Sparta Praha

13

10

2

1

68:6

32

3.

1.FC Slovácko

13

9

1

3

45:17

28

4.

FC Slovan

13

6

0

7

21:32

18

Liberec
5.

FC Viktoria Plzeň

13

5

2

6

18:31

17

6.

FK Dukla Praha

13

4

1

8

17:28

13

7.

FC Hradec

13

2

0

11

12:61

6

13

1

0

12

10:84

3

Králové
8.

FC Zbrojovka
Brno

FAČR a její pobočné spolky organizují:


Mistrovské soutěže



Pohárové soutěže

Mistrovské soutěže žen
A. I. liga žen
B. II. liga žen
C. Česká fotbalová liga žen a Moravskoslezská fotbalová liga žen
D. Divize žen
E. Krajský přebor žen a Pražský přebor žen
F. Okresní přebor žen

Dále soutěže dorostenek, žákyň a přípravek ( viz. tabulka č. 11)
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Soutěže ženské kopané jsou v současné době značně strukturované. Existuje pestrá škála
různých soutěží, kde jednotlivá družstva na základě výkonnosti mohou přecházet do nižších
nebo vyšších soutěží.
Další oficiální soutěží je Pohár FAČR, jehož letošními finalisty byly tradičně SK
Slavia Praha a jeho odvěký rival z Letné AC Sparta Praha. O vítězi se rozhodlo dne 20.5.
2017 na hřišti Jiskra Třeboň. Putovní pohár a zlaté medaile si odnesl tým pražské Sparty,
Slavia brala stříbro.

2.6.1 Charakteristika herního systému jednotlivých soutěží žen

I. LIGA ŽEN


základní část se hraje dvoukolově, což znamená, že se odehraje 14 základních kol. Po
odehrání se tabulka rozdělí na 1-4 a 5-8, přibude dalších 6 zápasů (14+6).
V nadstavbové části v boji 1-4 o titul se započítává skóre ze základní části, které se
podělí dvěma (zaokrouhluje se nahoru). V boji o záchranu 5-8 se body počítají
stejným způsobem. Poslední tým tabulky sehraje baráž s vítězem baráže české a
moravské ligy žen na dva zápasy o setrvání v I. lize žen.

I. LIGA DOROSTENEK


Systém této juniorské ligy je totožný se systémem I. ligy žen

II.LIGA ŽEN





Základní část se hraje tříkolovým systémem, 21 kol
Družstva odehrají dvě kola a podle pořadí jsou zaznamenány v Bergerově tabulce, kde
se poté (třetí kolo) hraje systémem každý s každým
Družstvo, které vyhraje, postupuje do I. ligy
Družstvo umístěné na 7. místě sestupuje do ČFLŽ či MFLŽ

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN





Základní část se hraje dvoukolovým systémem, 18 kol
Vítěz ze základní části hraje kvalifikaci s MFLŽ na dvě utkání ( doma/venku) o postup
do II. ligy
V případě, že Morava nemá adekvátní soutěž (MFLŽ), není jí umožněno zúčastnit se
kvalifikace o II. ligu žen
Sestup řídí SŘ FAČR
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DIVIZE A, B, D ŽEN ČECHY




Základní část se hraje dvoukolově (doma/venku), podle počtu družstev v dané skupině
Družstva, která se umístí na 1.- 4. místě mají možnost se přihlásit do kvalifikace na 2
utkání (doma/venku) o postup do ČFLŽ.
Družstvo lépe umístěné má přednost

DIVIZE C ŽEN ČECHY




V základní části se družstva na podzim střetnou dvakrát každý s každým, v jarní části
taktéž (doma/venku)
Družstva na 1. – 4. místě po základní části mají možnost se přihlásit do kvalifikace na
2 utkání (doma/venku) o postup do ČFLŽ
Lépe umístěné družstvo má přednost

II. LIGA DOROSTENEK ČECHY






Základní část se hraje dvoukolově (doma/venku), 18 kol
Vítězné družstvo hraje kvalifikaci na 2 zápasy (doma/venku) s prvním družstvem II.
ligy dorostenek Morava o I. ligu dorostenek
Morava musí mít adekvátní soutěž jako Čechy a případné kvalifikace se mohou
účastnit ročníky 1999 a mladší
Vítěz z kvalifikace (Čechy+Morava) hrají další dvojzápasovou kvalifikaci
(doma/venku) s posledním týmem I. ligy dorostenek o působení v I. lize dorostenek
Kvalifikace se řídí soutěží I. ligy dorostenek

I. LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ ČECHY





Základní část se hraje dvoukolově (doma/venku)
Třetí kolo- podle pořadí v základní části družstva obdrží čísla (1-7) a sehrají jedno
kolo každý s každým
První dvě družstva postupují do finálového turnaje o titul mistra republiky, třetí dle
porovnání bodového koeficientu s druhým týmem I. ligy starších žákyň Morava
Hraje se 2x35min (+15 min pauza), na celé hřiště

I. LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ MORAVA




V základní části se družstva na podzim střetnou dvakrát každý s každým, v jarní části
taktéž
První tým postupuje do finálového turnaje
Druhý tým dle porovnání bodového koeficientu se třetím týmem I. ligy starších žákyň
Čechy
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I. LIGA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ ČECHY




Viz. I. liga starších žákyň
Hraje se 2x30 min (+15 min pauza)
Hra malých forem 7+1 ( minimálně 5+1), na polovinu hřiště, branky 5x2m

I. LIGA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ MORAVA






Čtyřkolová základní část
V základní části se družstva na podzim střetnou dvakrát každý s každým, v jarní části
taktéž (doma/venku)
První družstvo postupuje do finálového turnaje o titul mistra republiky
Druhý tým dle porovnání bodového koeficientu se třetím týmem I.ligy starších žákyň
Čechy
Hrací doba 2x30min (+15 min pauza, na polovinu hřiště, branky 5x2m

II. LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ ČECHY





Čtyřkolová základní část
V základní části se družstva na podzim střetnou dvakrát každý s každým, v jarní části
taktéž (doma/venku)
Hra 7+1
Hrací doba 2x35min, na polovinu hřiště, branky 5x2m

PŘÍPRAVKA A, B, C






Turnajový systém
Hra 5+1 (minimálně 4+1)
Hřiště velikosti 25x40m, branky 5x2m
Hrací doba 2x15min (+10min pauza), pauza mezi zápasy minimálně 20 minut
Začátek turnaje od 10 hod., pokud nedojde k jiné domluvě s účastníky turnaje
(Komise fotbalu žen)
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2.7

Šířka členské základny

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) je členským svazem FIFA a UEFA, jenž
organizuje ženský i mužský fotbal a futsal v České republice. Její starostí je sdružovat
regionální fotbalové kluby, organizovat zápasy, informovat o zápasech, a tak dále. Poté, co
došlo k rozdělení Československé republiky, vznikl Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS),
který se stal zřizovatelem a organizátorem fotbalových soutěží napříč všemi výkonnostními
třídami, včetně soutěží žen. ČMFS se roku 2011 přejmenoval na FAČR. Kompetence svazu
zůstaly zachované. Jednalo se pouze o záležitost změny názvu. (Stanovy fotbalové asociace
ČR, 2011).
Dle (Hunta, 2006) Český svaz kopané na konci roku 1971 čítal 2171 registrovaných
fotbalistek.
V Čechách a na Moravě byly ke konci května roku 1973 zjištěny tyto statistické údaje:


Ze 101 oddílů zůstalo 67 oddílů



Ze 2800 registrovaných hráček poklesl stav na 2200 registrovaných hráček (Hanke,
2014)

V roce 2001 podle (Votíka, 2005) je v České republice registrováno 4118 hráček. UEFA
uvádí, že v roce 2012 to bylo 5krát více, 18776 hráček.
Na konci února v roce 2007 bylo na území ČR registrováno 15246 fotbalistek (Sobry,
2010).
V sezóně 2014/15 je to o polovinu méně, kdy členská fotbalová základna čítá dle UEFA 7577
hráček.
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Tabulka 14 Velikost členské základny v ČR

ROK

POČET

Tabulka 15 Velikost členské základny v ČR

REGISTROVANÝCH

ROK/

POČET

HRÁČEK

SEZÓNA

REGISTROVANÝCH

2000

6022

2001

5000

2009/10

16154

2002

5000

2010/11

18776

2003

8000

2011/12

18776

2004

4000

2012/13

16900

2005

6000

2013/14

11500

2006

14000

2014/15

7577

2007

15246

2015/16

Cca o ½ více než sezona

HRÁČEK

14/15

Komentáře kompetentních lidí:
Zdeněk Mužík: „Z mého pohledu tato čísla nejsou až tak objektivní, jelikož jsou zde
započítané všechny dívky, které byly držitelkami registračních průkazů. Federace jednoho dne
sečetla veškeré hráče s registračním dokladem a vyšla určitá cifra. V posledních třech letech
se v České republice zavedl informační systém, jehož výsledkem jsou ve směru členské
základny hráčů/hráček pravdivá čísla. Informační systém nám podává zprávu pouze o
aktivních členech FAČR, zatímco předtím se do výsledných počtů zahrnovaly i tzv. „ mrtvé
duše“. Zavedení tohoto systému může být jedním z důvodů úpadku členské základny v počtu
registrovaných hráček. Ve výše uvedené tabulce v sezóně 2014/15 čítala členská základna
7577 registrovaných hráček, což poukazuje na úpadek, ovšem ženský fotbal je nejrychleji
rozvíjející se sport na světě a dnes je členská základna skoro dvojnásobná, přičemž máme
jistotu, že se jedná pouze o aktivní hráčky a vzrůstající tendence v zájmu dívek o tento sport je
vysoká a předpokládáme, že nadále bude růst, vzhledem k projektům, který FAČR připravuje,
propaguje a v neposlední řadě uskutečňuje“.
Nikola Mužíková: „Dalším z důvodů může být i zavedení registračního poplatku, který činí
200 Kč za osobu starší 18 let a 100 Kč za osobu mladší 18 let“.
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2.7.1 Počet hráček v širokém kádru jednotlivých reprezentacích

REPREZENTACE A
Tabulka 16 Výčet hráček v reprezentačním A-týmu žen+ realizační tým (a,b)

Hráčský kádr
Golmanky
5
Obránkyně
16
Záložnice
17
Útočnice
11

Realizační tým
7 členů

REPREZENTACE WU19
Tabulka 17 Výčet hráček v reprezentačním týmu WU19 + realizační tým (a,b)

Hráčský kádr
Golmanky
Obránkyně
Záložnice
Útočnice

5
11
11
8

Realizační tým
7 členů

REPREZENTACE WU17
Tabulka 18 Výčet hráček v reprezentačním týmu WU17 + realizační tým (a,b)

Hráčský kádr
Golmanky
Obránkyně
Záložnice
Útočnice

8
9
16
13

Realizační tým
9 členů

REPREZENTACE WU15
Tabulka 19 Výčet hráček v reprezentačním týmu WU15 + realizační tým (a,b)

Hráčský kádr
Golmanky
Obránkyně
Záložnice
Útočnice
(zeny fotbal)

5
15
19
10

Realizační tým
5 členů
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3

VÝSLEDKOVÁ ČÁST

3.1

Cíl a úkoly práce

Hlavním cílem této bakalářské práce je popis historii ženského fotbalu od raných počátků až
po současnost. Osvětlit především historii Anglie a České republiky a zmapovat vývoj a
nynější podobu ženského fotbalu v naší zemi. Zjistím, jak situaci v ženské kopané vnímají
představitelé zdejších klubů a lidé pracující v tomto sektoru na FAČR, a zda mají nějakou vizi
do budoucna.

3.2

Úkoly práce

1. Shromáždit a prostudovat literaturu a informace týkající se tématu historie fotbalu žen.
2. Zaměřit se zejména na historii a vývoj ženské kopané v Česku a Československu.
3. Pomocí řízených rozhovorů zjistit, jak oblast ženské kopané v Čechách (tuzemské
podmínky i komparace se zahraničím) vnímají činovníci různých klubů nebo
zaměstnanci FAČR (úsek fotbalu žen).
4. Vyhodnotit výsledky rozhovorů a interpretovat je.
5. Vyvodit závěry a komparovat je s poznatky z rešeršní části této práce.

3.3

Dílčí cíle

Stanovení dílčích cílů a úkolů zajistí lepší organizaci práce. Daná témata budou snadno
pochopitelná a rychleji tak splním hlavní cíl práce.
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4

METODOLOGIE

V metodologické části práce se zaměřím na metody a průběh výzkumu, díky němuž získám
potřebné informace a data ke splnění účelu této bakalářské práce. Vzhledem k řešené
problematice mohu zdroje dat rozdělit na primární a sekundární.
Primární výzkum shromažďuje nově získaná data na míru řešeného projektu. Pořízení
takových dat je nákladné, časově náročné a provádí se pomocí vlastních sil až tehdy, kdy
k řešení nestačí sekundární zdroje. (Foret, 2012)
Ke sběru primárních dat byl použit řízený rozhovor, jehož základem bylo několik
otázek týkajících se interních záležitostí klubů a otázky na současnou situaci a dění v ženském
fotbale v ČR, potažmo vize do budoucna.
Sekundární data jsou sebrána, analyzována a interpretována již někým jiným. Sběr takových
dat je poměrně jednoduchý, pořizovací cena je výrazně nižší než u primárních dat a lze je
vnímat jako podstatu většiny analýz. (Veselý, Nekola, 2007)
V této práci jsou interpretována sekundární data dostupná z internetových zdrojů, z časopisu o
ženském fotbale-fotballady a literatury, jejichž odkazy naleznete v seznamu použité
1literatury.

4.1

Sběr dat

Řízenému rozhovoru se podrobilo (6) respondentů z trenérských a manažerských řad a jeden
zaměstnanec FAČR mající kontrolu nad oblastí ženského fotbalu.
Chronometráž šetření: od 5. července až do 5. srpna 2017
Průběh jednoho rozhovoru s návodem:
1. Kontaktování potencionální dotazovaného a domluvení si data/času/místa,kde se
interview zrealizuje
2. Představní mé i účelu bakalářské práce
3. V rámci interview probrat 10 předpracovaných otázek
4. Osobní dohled nad zodpovídáním otázek a následný zápis dokumentu
Pozitivním faktorem u přítomnosti výzkumníka při shromažďování dat považuji možnost
zodpovězení lecjakých dotazů, upřesnění položené otázky a jiné. Negativní stranou u
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přítomnosti výzkumníka při shromažďování dat považuji extrémní časovou náročnost pro
výzkumníka. Zdlouhavé a složité bylo nejen dojednat s vybranými respondenty schůzku,
zrealizovat řízený rozhovor, ale také přepis informací do elektronické podoby zabral hodiny
práce. Shromažďování dat probíhalo celkově bez obtíží i vzhledem k vlastním kontaktům a
znalosti ženského fotbalového prostředí.

4.2

Výzkumný soubor

Základním souborem jsou činovníci klubů mající kompetence na trenérské úrovni,
manažerské úrovni nebo jsou zaměstnáni ve FAČR v úseku fotbalu žen. Do výběru
dotazovaných byli zařazeni tři trenéři různých věkových kategorií i výkonnostních skupin,
dvě osoby z pozic manažerských a členka komise UEFA pro ženský fotbal, která odpovídala
pouze na otázky týkající se celkového pojetí ženského fotbalu v ČR.
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5
ROZHOVORY S RESPONDENTY/se zástupci klubů/zaměstnanci
FAČR
5.1

Struktura rozhovoru
ROZHOVOR

NÁZEV KLUBU:
SOUTĚŽ (1. liga, divize, atd.):
VAŠE POZICE V KLUBU (trenér, manažer,…):
1) Z jakého důvodu se věnujete oblasti ženského fotbalu a proč jste ho upřednostnili před
fotbalem mužským?
2) Kolik dívčích týmů (kategorií) působí pod záštitou Vašeho klubu?
3) Má ve Vašem klubu členská základna dívek stoupající nebo klesající tendenci a jaký
to má důvod?
4) Jakým způsobem získáváte nové hráčky (skauting, nábor, apod.)?
5) Jak získáváte finanční a materiální podporu pro dívčí kopanou v klubu?

6) Jak hodnotíte myšlenku zakládajících se hráčských akademií pro malé fotbalistky?
7) Popište, jak by dle Vašeho názoru měl FAČR zaštiťovat ženský fotbal (organizačně,
odborně, atp.) a může současná krizová situace ve FAČR pozastavit vývoj ženského
fotbalu?
8) Jaký máte názor na reklamu a propagaci ženského fotbalu v Čechách?
9) V jaké oblasti (marketing, reklama, neprofesionalizmus na trenérských pozicích,
rozdílné tréninkové metody, atd.) vidíte největší propast mezi ČR a
evropskými/světovými fotbalovými velmocemi v ženské kopané, kterým zatím nejsme
schopni konkurovat?
10) V čem vidíte největší progres v ženském fotbale v ČR v posledním desetiletí?
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5.1.1 SK SLAVIA PRAHA – Blanka Pěničková/ Jaroslava Rinnerová-Poláčková

SOUTĚŽ: 1. liga
VAŠE POZICE V KLUBU: hráčka, asistentka trenéra/manažerka
1) Věnuji se hraní, trénování a manažerským aktivitám. Jsem zaměstnaná i v mužském
fotbale, ale k ženskému mám pochopitelně větší vztah
2) V našem klubu působí 6 dívčích týmů – A tým žen, U18, U15, U13, U11, U9
3) Určitě má stoupající tendenci. Spojeno je to s úspěchy A týmu žen, celkovým
vzestupem klubu a doufám, že i s větším zájmem dětí o sport jako takový
4) Skauting si provádí sami trenéři jednotlivých týmů. Především oni jsou zodpovědní za
počet hráček v jejich týmech a také za jejich kvality. Nábor do klubu, který probíhá
společně s chlapci, nám určitě také pomůže přilákat nové hráčky. Ale není to takové
množství, jaké jsou schopni přivést sami trenéři.
5) Finančně a materiálně nás zabezpečuje klub SK Slavia Praha. Ženský fotbal je jednou
ze sekcí fotbalového klubu (vedle mládeže a profesionálního týmu můžu). Vedle toho
máme vlastní sponzory, kteří nám finančně také přispívají.
6) Přijde mi, že ten projekt není v takové fázi, jako chlapecké akademie a nejsem si tedy
jistá, že to přinese kýžený výsledek a posun ve výkonnosti hráček.
7) Organizačně ji zajišťuje asi správně. Myslím si, že do ženského fotbalu by mělo chodit
více finančních prostředků. Podle mě je to alfa a omega všeho. Nesouhlasím
s názorem, že se zde málo a špatně trénuje. Alespoň podle mé vlastní zkušenosti
z našeho klubu. V režimu, kdy část týmu pracuje a ze zaměstnání jde přímo na trénink,
a to 4x týdně, nejde věnovat fotbalu více. Pokud budou hráčky profesionálky, budou
se moci věnovat i nespecifickým tréninkům a především věnovat čas i regeneraci,
která, jak víme, je stejně důležitá, jako tréninková zátěž. Těžko se zvýší výkonnost
hráček bez této důležité složky tréninku. Dále je to také otázka kvality trenéra.
Kvalitní trenér musí být dobře finančně ohodnocen. Bez poskytnutí adekvátní odměny
těžko dokážeme přilákat dobré a vzdělané trenéry. Už je pryč doba, kdy stačil jako
trenér tatínek od jedné z hráček. Stejně tak jako například poskytnutí dostatečné
zdravotní péče. Myslím tím třeba zajištění zdravotních prohlídek hráček- včetně
vyšetření echa, ekg atd. Prostě si myslím, že zvýšení úrovně ženského fotbalu jako
produktu je spojeno s finančními dotacemi do klubů. Současná situace ve FAČR, dle
mého názoru, vývoj tolik nepozastaví.
8) Myslím si, že reklama a propagace není adekvátní. Je malá.
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9) Určitě je tam velký rozdíl ve všech zmiňovaných aspektech. Největší rozdíl ale vidím
mezi vnímáním mužského a ženského fotbalu jako takového. Běžná populace,
fanoušci, ale především i zaměstnanci asociace dělají rozdíl mezi mužským a ženským
fotbalem. Neberou ho jako jeden sport, jeden produkt. A jak jsem již zmiňovala
předtím, především v poskytnutých dotacích a podpoře od asociace vidím velký
nedostatek a hlavní rozdíl. V tom je největší propast mezi námi a fotbalově
vyspělejšími zeměmi.
10) V posledních letech se určitě podařilo rozšířit základnu hráček. Zvětšila se. Určitě se
povedlo také zlepšit celkovou úroveň materiálního zabezpečení – především hřiště
k utkáním, klubové sportovní vybavení, využívání více tréninkových pomůcek i
k nespecifickým tréninkům apod. Zlepšili se i podmínky v reprezentačních týmech.
Zajištění soustředění a mezinárodních přípravných utkání. Pro reprezentační A tým
žen také zvýšení finančních náhrad. Bohužel toto všechno je stále oproti jiným zemím
jen malý krůček, zatímco ony dopředu sprintují.
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5.1.2 ABC BRÁNÍK – Simona Necidová

SOUTĚŽ: 2. Liga STŽ
VAŠE POZICE V KLUBU: trenérka
1) Ženskému fotbalu se věnuji hlavně proto, že sama stále hraji fotbal a myslím si, že
v dnešní době je to jeden z nejvíce se rozvíjejících dívčích sportů vůbec. Ve světě je
ženský fotbal velmi populární a i v České republice se dostává na stále vyšší úroveň.
Vidím v něm velkou budoucnost a baví mě přivádět nové hráčky k tomuto sportu.
Kolik dívčích týmů (kategorií) působí pod záštitou Vašeho klubu?
2) V našem klubu jsou zatím oficiálně 3 kategorie – přípravka, žákyně a ženy. Postupně
se však snažíme vybudovat celou strukturu kategorií od mladší přípravky až po
dorostenky a poté ženy, které již fungují a daří se jim.
3) Členská základna na ABC Braník má určitě stoupající tendenci. Rozvíjí se tu jak
chlapecký fotbal, tak i ten dívčí. Vznikají nové kategorie a tím stoupá i počet hráčů a
hráček. Myslím si, že celkově počet dívek fotbalistek roste.
4) Nové hráčky i hráče získáváme především náborovými akcemi, které jsou spojeny pro
dívky i chlapce. Jedná se buď o klasický náborový den, kdy si nový jedinci mohou
přijít vyzkoušet trénink a zapojit se tak hned do týmu, nebo se účastníme sportovních
akcí – sporťáček apod. Také provozujeme fotbalové kroužky a ukázkové hodiny pro
děti z mateřských a základních škol. Skauting z jiných týmů si trenéři zajišťují sami, u
dívek na ABC to mám na starosti zatím já.
5) Naše vedení dívčích fotbal podporuje a dává nám finanční i materiální příspěvky.
Klub získává nějaké peníze z grantů, které se využívají i na rozvoj ženské kopané u
nás.
6) Myšlenka je stoprocentně kladná, ale nemyslím si, že je to ve fázi, kdy by byl vidět
určitý progres ve výkonu mládeže. V tuto chvíli jde především o práci s časem a
správným tokem financí v této oblasti, který se v tuto chvíli přibrzdil, možná i zastavil.
7) Myslím, že rozvoj ženského fotbalu to nepozastaví. Organizačně je to zajištěno asi
dobře. Začaly se dělat i trenérské licence C pro hráčky, která jim rozšiřuje obzory i
v jiné profesy než v hráčské. Škoda jen, že se to zatím nedostalo i k vyšším hodnotám
licence, kterou hráčka při svém herním a tréninkovém vytížení jen těžko získává.
8) Myslím si, že reklama ženského fotbalu by mohla být ještě o trochu větší a lepší.
Nejlepší propagace se dělá při nějaké větší akci – zápas LM, ME do 17 let apod. Ale
takových akcí za rok moc není. Myslím si, že je velmi důležité volit na propagaci
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ženského fotbalu hráčky, které vypadají na první pohled jako dívky. Pořád v České
republice panuje názor, že fotbal hrají jen chlapi nebo nehezké holky. Přitom tento
názor není pravdivý. Rodiče mladých dívek, které se rozhodují, jaký sport bude jejich
dcera dělat, by měli vidět, že i fotbal hrají hezké holky. :-)
9) Jde o celkové vnímání ženského fotbalu, který se odděluje od mužského. Většina
peněz jde do mužského týmu, a na ženy se nedostane. Dokud se z hráček u nás
v České republice nestanou profesionálky (tzn. nebudou muset chodit do práce a
budou se moc věnovat fotbalu na 100%), úroveň se už o moc výš neposune. Ono jít po
celém dnu v práci na trénink v půl 7 a nechat tam vše je dost náročné. Víc než 4x
týdně trénovat ani nejde. Přitom by každá hráčka byla ráda, aby mohla trénovat i
dopoledne, věnovat se kompenzačním a posilovacím cvičením, regeneraci a odpoledne
mít dostatek sil na klasický fotbalový trénink. To by pak úroveň rostla rychleji.
10) Největší progres vidím v počtu hrajících dívek a žen. Každým rokem se členská
základna ženského fotbalu rozrůstá a roste tak počet dívčích družstev, počet hrajících
dívek v chlapeckých týmech. S tím stoupá i konkurence a kvalita. Dále se určitě
zlepšilo vybavení většiny týmů, kde se nakoupily nové pomůcky na trénink. V TOP
týmech a reprezentaci A týmu se také zvýšilo finanční ohodnocení, ale stále to
z hráček nedělá profesionálky.
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5.1.3 REPREZENTACE U15/U17- Lukáš Bodeček

SOUTĚŽ: -VAŠE POZICE V KLUBU: Hlavní vedoucí družstva
1) Po konci mé kariéry profesionálního fotbalisty (29) jsem cítil, že své zkušenosti mohu
předat dalším a být jim nápomocen při cestě za jejich vysněným úspěchem. Vzhledem
k tomu, že pracuji jako kondiční trenér ve vybraných fit centrech a hlavní klientelu
tvoří ženy, rozhodl jsem se věnovat oblasti ženského fotbalu. Nejprve jsem vyhrál
konkurz na pozici hlavního vedoucího národního týmu WU15, kde jsem nejen této
funkce plnil i roli kondičního trenéra, a díky tomu dostal nabídku z týmu SK Slavia
Praha, kde je v mých kompetencích komplexní kondiční příprava týmů- A-ženy;
juniorky; žákyně.
Důvodem upřednostnění trénování žen před muži je fakt, že ženy jsou učenlivější,
chápavější a chtějí se zlepšovat. Mají větší tréninkový progres a chuť k tvrdé práci.
2) Vzhledem k tomu, že momentálně působím v klubu pražské Slavie, tak jsou to týmy:
A-ženy; juniorka; žákyně. Pracovní smlouvu mám vázanou i ve FAČR, kde pracuji na
pozici hlavního vedoucího reprezentačních výběrů dívek WU15 a WU17.
3) Jednoznačně stoupající. Vidinou pro nové hráčky Slavie jsou dle mého názoru
dosavadní úspěchy prvního týmu ať už v tuzemské nejvyšší soutěži, potažmo v ženské
Champions league, kterou by si v budoucnu chtěly zahrát a splnit tak své sny, s čímž
souvisí možnost následné nominace do reprezentačních výběrů.
4) Skauting. Jezdím napříč republikou a sleduji zápasy žen I., II. ligy a juniorskou ligu.
Co se týče mladších hráček a kategorií, tak to se nechává na jednotlivých náborech
klubů.
5) Finanční zajištění týmu jsem na starost nikdy neměl. Každopádně reprezentační týmy
finančně i materiálně zajišťuje FAČR a věci týkající se ženského fotbalu ve Slavii řeší
zejména klub. Jde tedy hlavně o klubové zajištění a nedílnou součást tvoří sponzorské
dary. Sponzory si ženské týmy převážně hledají a domlouvají samy ze své vlastní
iniciativy.
6) Myšlenka hráčských akademií je velmi kladná. V cestě na rozvoji tohoto projektu stojí
stopka s nápisem- „Nedostatek finančních prostředků“, což rozvoj výrazně komplikuje
a brzdí.
7) Ženský fotbal na FAČR je organizačně pokryt správně. Za poslední cca 4 roky
mapujeme na FAČR v oblasti ženského fotbalu velký progres. Zrealizovala se a
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připravuje se řada projektů, které zpopularizovávají ženskou kopanou u nás i
v Evropě, což vidím jako obrovské plus. Současná krize na FAČR bezpochyby
negativně ovlivňuje tuto sportovní složku, zejména brzdí rozvoj reprezentačních i
klubových akademií a to především opět z důvodu nedostatku finančních prostředků.
8) Reklama by měla být dozajista větší. Při současném rozvojovém tempu by českému
ženskému fotbalu slušela například pravidelná reklama v tisku- zveřejňování
výsledků, zápasových fotografií, zkrátka snažit se alespoň o částečnou propagaci
ženského fotbalu, než jaké se dostává našim mužským kolegům. To by bezesporu
natáhlo více diváků a celkově by se zájem o tento sport zvýšil.
9) Hlubokou propastí mezi Českou republikou a světovou/ evropskou špičkou je opět
výše, respektive níže finančních dispozic. Toto tvrzení mi potvrdila nedávná zkušenost
na závěrečném evropském šampionátu dívek do 17 let- EURO WU17. Počet členů
realizačního týmu české výpravy čítal 6 osob, zatímco počet členů realizačního týmu
Anglie čítal 16 osob. Tato cifra vypovídá o tom, že komplexní servis anglického
družstva byl na mnohem vyšší úrovni, než servis a zajištění českého týmu. Dalším
rozdílem je to, že česká liga není plně profesionální, kdežto v Anglii a dalších zemích
ano. Jde o neustálý koloběh financí, které v ČR v ženském fotbale schází, a proto je
těžké stíhat bohatou světovou špičku.
10) Rozšířila se členská základna. Zkvalitnila se liga. Začalo se více pracovat s mládeží, a
proto se dalo vzniku hráčských akademií. Založilo se více reprezentačních kategorií a
do českých soutěží, zejména do I. ligy žen, přicházejí zahraniční hráčky, což je taktéž
ukazatelem kvality.
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5.1.4 FAČR- Nikola Mužíková

SOUTĚŽ: -Členka komise UEFA pro ženský fotbal
1) Od malička (vlastně už od kočárku), jsem chodívala s taťkou o víkendech na fotbaly.
Přesto mě rodiče zkusili dát na akvabely či sportovní aerobik, avšak fotbal jsem si
podvědomě zamilovala a tak jsem i u něj skončila. A I díky tomu, že jsem dívčí a
později ženský fotbal poznala, rozhodla jsem se mu věnovat i nadále, v manažerské
funkci. Jelikož ženský fotbal v ČR je na úplném začátku rozvoje, chtěla jsem mu
pomoct.
6) Hráčské akademie pro male fotbalistky hodnotím jako velice kladnou myšlenku.
Vidíme, jak se po celé Evropě tvoří tyto akademie a ženský fotbal rapidně stoupá
nahoru. To samé pozorujeme i u chlapeckých akademií, které byly vytvořeny v ČR jen
před pár lety, ale zaznamenáváme posun jak v hráčských dovednostech, tak i ve
zlepšení dalších aspektů, které jsou důležité pro fotbal (pohybová, psychická stránka
hráče, školní prospěch, zdravá strava).
7) Rozhodně jedna z nejdůležitějších věcí, které se změnili za posledních pár let ve
prospěch ženského fotbalu na FAČR byla, že fotbalová asociace začlenila ženský
fotbal do svého strategického plánu. Velkou zásluhu na tom má UEFA, která motivuje
fotbalové asociace po celé Evropě k větší propagaci ženského fotbalu. Myslím si, že
strategický plán s přesným cílem dosažení větší základny dívek a žen ve fotbale, je
přesně to, co FAČR zaštítit. Může pomoct finančně, což je v tuto chvíli ta
nejdůležitější složka, ale zároveň organizačně, kdy FAČR vystupuje jako značka, která
může pomoct tam, kde samostatné kluby nedokáží. Za minulý rok se mnoho věcí
připravilo a vytvořil se jasný strategický plán na pár let dopředu na rozvoj ženského
fotbalu s plánem rozšířit základnu dívčího fotbalu, hlavně díky projektu vytvoření
nových dívčích týmů ve Sportovních střediskách mládeže. Avšak samozřejmě krize
může poznamenat či vrátit tento posun zase zpět. Bohužel v této situaci zatím nemůžu
říct, co nastane. Nicméně Ministerstvo školství a mládeže je pro ženský fotbal
nesmírně důležité a jejich podporu potřebujeme, jelikož spolu s FAČREM patří mezi
nejhlavnější finanční toky.
8) Myslím si, že prozatím propagace není taková, jakou bych si představovala. Stojí za
tím mnoho aspektů jako např. nízká popularita ženského fotbalu u některých
zaměstnanců z PR a marketingového oddělení, také málo finančních prostředků pro
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propagaci a zároveň si také myslím, že fanoušci fotbalu obecně, zatím nejsou
připraveni na nějakou velkou propagaci ženského fotbalu. Avšak věřím, že díky
projektu UEFA, který se zaměřuje na marketing ženského fotbalu jak po celé Evropě,
tak I v členských asociacích, se propagace může posunout dále.
9) Osobně si myslím, že největší rozdíl je v mentalitě a pohledu na ženský fotbal od lidí,
kteří buď pracují na fotbalové asociaci, v klubech či se nějak zajímají o fotbal obecně.
Bohužel zatím jsme se nedostali tak daleko, jako např. severské země, kde je obecně
velký důraz na rovnocennost můžu a žen, a I díky tomu se ženskému fotbalu velmi
daří.
10) Největší progres vidím ve vybudování samostatného úseku fotbalu žen a z částečné
profesionalizace klubů jako je Sparta či Slavie a také reprezentačních trenérů, kteří se
mohou zaměřovat jen této činnosti. Zároveň I strategický plán, který jsem již drive
zmínila, je velice důležitý k posunu ženského fotbalu u nás. Abychom měli čeho
docílit, musíme si nastavit určité cíle. Samozřejmě nakonec bych zmínila to
nejdůležitější, což je navýšení finančního rozpočtu pro ženský fotbal.
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5.1.5 FK DUKLA PRAHA – Jan Vetyška

SOUTĚŽ: I. liga žen
VAŠE POZICE V KLUBU: Hlavní trenér
1) Z mé strany šlo víceméně o náhodu. Nikdy jsem si nemyslel, že se fotbalu budu
věnovat jinak, než jako fanoušek. Před jedenácti lety mě kamarádi Martin a Míla
Svobodovi oslovili, jestli bych nechtěl pomoci u dívčí mládeže ve Slávii, kterou v té
době začínali budovat. Sháněli fotbalového nadšence jako vedoucího k týmu žákyň a
já jako velký slávista neváhal ani vteřinu. Již po pár měsících mě začalo bavit i
trénování, začal jsem studovat postupně trenérské licence a dnes se věnuji primárně
trénování.
2) U nás na Dukle máme v dívkách obsazeny všechny kategorie, tedy U9, U11, U13, 15,
U18 a ženy. U každého týmu kromě přípravek je také B tým a i přípravky by byly
schopny se rozdělit po ročnících. Nerad bych se pletl, ale myslím, že ze všech klubů
v ČR máme jednoznačně nejširší hráčskou základnu.
3) Jednoznačně stoupající. Prvním důvodem je, že jsme mladý klub (z pohledu dívčí
kopané), takže v prvních letech nebylo tak těžké dosáhnout stoupající křivky. Ta
paradoxně pokračuje i nadále, o čemž svědčí nutnost mít pro každou kategorii i B tým
a zajistit dostatek utkání. Druhým důvodem je, že vše je o lidech a Ondřej Havlas se
svou manželkou se dívčí kopané věnují prakticky nonstop a neustále dělají něco pro
to, abychom měli dívek dostatek. Třetím důvodem bude práce trenérů a atmosféra
v jednotlivých týmech, jestliže trenér vytvoří prostředí, že dívky fotbal baví, máme
vyhráno.
4) Řekl bych, že půjde tak o 3 úrovně. První jsou malé dívky, které získáváme přes
nábory ve školách a díky turnajům a dalším aktivitám, které děláme. Druhou kategorií
jsou dívky, co již někde hrají a buďto si cestu k nám najdou sami nebo si jich všimnou
trenéři jednotlivých kategorií. Třetí skupinou jsou posily pro dospělou kategorii a zde
to funguje podobně jako v mužské kopané. Úlohu sportovního ředitele plním já a
snažím se vybírat hráčky tak, aby k nám zapadly herně i povahově.
5) Hodně složitá otázka a asi by ji měl spíše zodpovídat náš šéf Ondřej Havlas, ale jde asi
o následující zdroje:


Tréninková plocha UMT zajištěna klubem



Příspěvky hráček (kromě A týmu žen)



Sponzoři
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Dotace

6) Při diskuzi o akademiích pro dívky bychom si museli rozebrat hlavně jejich koncept a
ten komentovat konkrétně. Jestliže se budeme bavit o začlenění těch
nejtalentovanějších dívek mezi chlapce v jejich akademiích, tak to mi přijde skvělé.
Obávám se ale, že z toho projektu po aféře předsedy Pelty sešlo. Týdenní akademie,
kdy si nějak prapodivně vybírají reprezentační trenéři hráčky z klubů, pak je tam
s úkoly vrací, přičemž tréninkový proces není v souladu s tréninkovým procesem
v klubu, považuji v současné praxi za hloupost. Neměl bych problém s konceptem,
kdy se vybere 24 nejtalentovanějších dívek a ty spolu trénují i hrají celý rok, ale
nemám pocit, že by se o tomto řešení uvažovalo.
7) Určitě současná situace ve FAČR nepomáhá fotbalu jako celku, takže i ženskému. Já
osobně ani v běžném životě nejsem velkým zastáncem dotací a podpor, takže ani od
FAČR mnoho v této oblasti neočekávám. Myslím, že finančně by klubům pomohlo,
kdyby FAČR hradil rozhodčí pro zápasy, protože to je opravdu velký náklad a navíc
externí. Obecně je určitě třeba podporovat mládež, ale hlavně by mělo být úlohou
FAČR vytvořit optimální prostředí pro sport a jeho propagaci.
8) Zde bohužel platí, že jaký produkt, taková reklama. Dokud se zde nezačne pracovat
koncepčně, tak se nikam nepohneme. Jestliže v první lize existují týmy, které jsou
vděčné, když k nim přijde talentovaná hráčka, která bude 1-2 týdně dojíždět po práci
či škole na trénink více jak 100 km. Nebo jestliže si hráčky diktují, kdo je bude
trénovat, po skupinách mění týmy jak ponožky a zodpovědní lidé v klubech je vítají
s otevřenou náručí, tak nebudeme moci nabídnout atraktivní produkt. Máme zde sice
dva profesionální týmy, ale v amatérské soutěži, která z principu není tak atraktivní,
aby si vysloužila propagaci. Reklamou jsou zápasy v Lize Mistryň, ale těch je málo.
9) Vidím hlavně funkcionářský neprofesionalismus, ale to by bylo na dlouhé povídání.
Když to zjednoduším, tak si myslím, že na vedoucích pozicích se zodpovědností by
měli být lidé, kterým jde o fotbal a mají touhu fotbal posouvat i na úkor kamarádství
nebo třeba prospěchářství. Myslím, že trenéry z hlediska fotbalové odbornosti máme
v ČR kvalitní. Z hlediska rozdílnosti tréninkových metod apod. jde jistě i o osobní
know-how, zde si myslím, že je nešťastné, když někdo chce třeba z pozice
reprezentace něco měnit a ovlivňovat v klubech. V klubech jsou kvalitní trenéři a ti
jsou pod dohledem zodpovědných lidí z vedení, kdyby svou práci nedělali dobře, tak
by tam přeci nebyli.
Propast vidím tedy kromě managementu hlavně v kvalitě a šířce základny.
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Talentovaných hráček je zde málo, stejně tak jako těch poctivě trénujících. Máme
minimum hráček v zahraničí, kde si myslím, že je hlavní problém pro současnou
reprezentaci. Jestliže máme reprezentaci složenou z hráček z české soutěže a v rámci
šíře včetně hráček, které ani naši nejvyšší soutěž nehrají, protože jsou náhradnicemi, je
něco špatně a divím se, že to nikomu nevadí.
10) Progres vidím ve velkém růstu členské základny, především v mládežnických
kategoriích a to je skvělé. Zároveň došlo k obrovskému zlepšení a zkvalitnění
tréninkového procesu a podmínek pro hráčky u našich dvou největších klubů, Slávie a
Sparty. Na úrovni reprezentace paradoxně přibylo mnoho nových pozic,
zprofesionalizovali se trenéři, realizační týmy jsou širší a profesionálnější, ale i tak to
zatím nikam nevede. Osobně si myslím, že míchání tohoto rádoby profesionalismu
s vlastně amatérským sportem je nešťastné a ve finále kontraproduktivní. Respektive
zatím nebyla nalezena ta správná rovnováha mezi těmito dvěma světy, které
v ženském fotbale, na rozdíl od mužského, fungují paralelně na stejné sportovní
úrovni.
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5.1.6 AC SPARTA PRAHA – Dušan Žovinec

SOUTĚŽ: I. ligy ženy
VAŠE POZICE V KLUBU: manažer
1) V roce 1989 jsem byl povolán k ženám Sparty na pozici hlavního trenéra, když se
s nimi loučil dříve můj trenér, kterému jsem v týmu Bráníku děla hrajícího asistenta.
Začali jsme budovat tým, v čemž jsem si našel zálibu a motivaci. Dodělal jsem si
nejvyšší trenérskou PROFI UEFA licenci a stal se tak jediným trenérem žen, který té
doby disponoval touto licencí a již po roce (1990) jsem nastoupil k národnímu týmu
v roli hlavního trenéra, kde jsem se dvěma pauzami působil dlouhých 18 let. Ženský
fotbal mi přinesl spoustu kladů a radostí a já dodnes cítím povinnost mu to nějakým
způsobem vracet.
2) Ve Spartě máme na starost sedm týmů. Kategorii dospělých- A-ženy. Juniorský tým se
tento rok rozdělil na mladší a starší juniorku, přičemž mladší juniorka bude hrávat
pražský přebor mezi chlapci. Dále jsou to kategorie U15, U13, U10 a U8.
3) Rozdělil bych to na dvě etapy, a to, když všechny dívky byly registrované ve Spartě
nebo byly například na hostování či střídavých startech- to byl počet členské základny
nejvyšší. Nynější stav je lehce nižší, jelikož jsme cca 35% dívek mladších patnácti let
vrátily do soutěže mezi chlapce s domluvou, že po skončení v chlapeckém družstvu se
vrátí do sparťanských řad. Obecně v Praze pro kluby jako je Sparta a Slavie je
problém přijímat nové hráčky, jelikož prochází kvalitativním sítem a nechceme tahat
mladá děvčátka z dalekých konců republiky- proto mírný pokles, ale v globálním
hledisku se měřítko pomalu zvedá, vzhledem i k počtu dívek v rotujících družstvech a
teď jsme ve stavu, kdy máme asi 120 hráček, což pokládám za ideální stav.
4) Sparta má získávání nových hráček koncepčně rozděleno do tří úrovní. Nejmladší
kategorie získáváme pomocí náborů, děláme různé akvizice ve školách, sledujeme
chlapecké soutěže, kde hrají talentované dívky a ty poté oslovujeme. Druhou úrovní
zisku hráček je spolupráce mezi kluby. S některými kluby máme smlouvy nebo je to
otázka ústní dohody. Navzájem se respektujeme a týmy jsou si vědomy toho, že Sparta
je pro ně v tomto hledisku partnerem. Malé kluby pražská „S“ nepotřebují, ale Sparta
se Slávií právě tyto menší kluby nutně potřebují. Nakonec třetí úroveň, a to příchod
zahraničních posil, což je enormně náročné nejen z pohledu finančního krytí, ale i
komunikace a řízení úseku ženského fotbalu. Spolupracujeme s agenty hráček,
připravujeme smlouvy, atd..
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5) Opět bych to rozdělil na dvě kategorie. V té první jde o rozpočet akciové společnosti a
občanského sdružení, přičemž asi 80% našeho rozpočtu máme kryté právě akciovou
společností. Druhou kategorii tvoří sponzoři, kteří zbylých 20% z celkového rozpočtu
pokryjí. Ženský tým má svého velkého sponzora- firmu PCI. V tuto chvíli je cílem
získat 3 sponzory- jednoho generálního a dva hlavní. Zlomek finančního zajištění tvoří
i dotace ze svazu a vážíme si i menších darů ze stran malých firem , rodičů, apod..
6) Myšlenka je dobrá, ale myslím si, že bychom si měli vzít příklady ze zemí jako je
Francie, Švýcarsko, Rakousko, kteří mají zkušenosti ze svazových akademií za sebou
a budují akademie na klubové sféře. Jako správnou cestu vidím vybudování alespoň
dalších tří klubových akademií vedle Sparty a Slavie a těm finančně pomoci. Zajistit
kvalifikované a vzdělané trenéry přímo pro akademie, jelikož nyní řídí svazové
akademie trenéři z klubů, což pro samotné kluby je spíše kontraproduktivní. Je to
citlivostní analýza. Konečným produktem v tomto procesu má být úspěšná svazová
akademie, která se neobejde bez kvality z klubů, proto bych raději finančně podpořil
kluby- trenéry, kteří připravují potencionální hráčskou základnu pro svazovou
akademii.
7) Organizačně FAČR ženský fotbal zajišťuje skvěle. Chtěli jsme útvar ženského fotbalu
na FAČR , který se vybudoval. Odborně to soudit nemohu, jelikož odbornost
zaměstnanců neznám. Z mého pohledu díky třicetileté praxi, by svaz měl více
spolupracovat s kluby, což se v poslední době zlepšuje. Osobně jsem si vždycky přál
existenci tzv. ligového shromáždění, které by se pravidelně scházelo a řešila by se
jakási koncepce. Krize na FAČR nás dle mého názoru neovlivní, jelikož rozpočet na
úsek žen není tak velký. Jediné, co mi vadí, je neprůhlednost toho, jak se s penězi
v ženském fotbale hospodaří. Pokud chceme ženský fotbal vyvíjet a posouvat ho dál,
potřebujeme i takovouto zpětnou informaci, která je bohužel nedohledatelná.
8) Reklama je potřebná, ovšem musí být odborná, tudíž profesionalita v této sféře by
měla být garantovaná. Obecně by se měl zlomit pohled společnosti na ženský fotbal a
ženský sport globálně.
9) Rozdíl je především ve finančních podmínkách klubů. Kluby musí zajistit hráčkám
vhodné podmínky pro trénování, kvalitní trenéry, fyzioterapeuty, fitness trenéry a
další, což stojí obrovské peníze. Ve Spartě kvalita směřující k výkonu je. V ženském
fotbale výkon z velké části ovlivňuje i psychika a další aspekty, s nimiž je taktéž nutné
odborně pracovat při přípravě organismu. Tyto výčty detailů tvoří základy
výkonnostní propasti mezi ČR a světem.
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10) Dnes se ženský fotbal dostal do pozice, kdy ho všichni vnímají. V době, kdy jsem u
žen začínal, se o ženském fotbale hovořilo jako o „menstruačním fotbale mužatek“.
V tom vidím veliký progres v chápání společnosti. Dalším pokrokem je založení
několika reprezentačních kategorií U13, U14, U15, U16, přičemž kategorie U17,U19 a
A-tým hrají pravidelnou soutěž UEFA- pokrok je evidentní.
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DISKUSE
V teoretické části práce jsem již zmiňovala, že zdroje a informační kanály, zabývající se

tématikou ženského fotbalu, jsou velice omezené. Ženský fotbal u nás vzkvétal především
v pražské Slávii, ale ani v publikacích, vztahujících se konkrétně k historii tohoto klubu, není
o ženské kopané ani maličkatá zmínka. Doufala jsem, že SK Slavia Praha bude mít ve svém
archivu uchovaný časopis Slavia, kde naleznu potřebné materiály a informace, které by
usnadnily sestavení této bakalářské práce. Při konzultaci s Jaroslavou RinnerovouPoláčkovou, nejlepší Československou hráčkou 70. a 80. let, hájící slávistické barvy a pyšnící
se několika ligovými tituly v turnajích „O srdce Mladého světa“, mi bylo odkryto, že takové
materiály k dispozici nejsou a ani na FAČR podobný archiv ženského fotbalu neexistuje.
Pro praktickou část práce jsem sestavila 10 otázek, které se v rámci řízeného rozhovoru
s vybranými respondenty zodpověděly. Zkoumaným vzorkem byli činovníci tuzemských
klubů z trenérských či manažerských pozic a členka komise UEFA pro ženský fotbal, která
odpovídala pouze na otázky řešící ženskou kopanou v ČR v globálu, otázky zjišťující situace
v klubu se jí netýkaly.
Víme, že ženský fotbal je nejrychleji rostoucím sportem u nás i ve světě, a proto by bylo
zajímavé s časovým odstupem šetření zopakovat, porovnat a zjistit, o jaký kus cesty se ženský
fotbal v České republice posunul dál.
Při porovnávání všech záznamů rozhovorů jsem dospěla k názoru, že celkové vnímání
ženského fotbalu v České republice napříč trenérskou, manažerskou a další funkcionářskou
složkou se v globálním pohledu výrazně neliší.
Stoprocentní shodu mapuji u otázky č. 3, kde otázka zjišťuje stav členské základny klubu.
Všichni dotazovaní tvrdí, že jejich hráčská základna se neustále rozšiřuje, což je do
budoucnosti ve vývoji ženského fotbalu nutným faktorem.
Každý dotazovaný klub získává nové hráčky pomocí náborů. Sparta, Dukla i ABC Bráník
dělají různé akvizice ve školách - kroužky, přednášky, a podobně. Sparta má navíc
s vybranými kluby podepsanou smlouvu o spolupráci, kde mají podchyceny přestupy dívek a
navzájem si tak vypomáhají v doplnění svých hráčských kádrů. V dospělé kategorii ve všech
týmech funguje tzv. skauting, kdy si talentovanou hráčku vyhlédnou trenéři a poté ji osloví.
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Finanční i materiální zajištění týmů je zejména v rukou klubů a sponzorů, na čemž se opět
shodli všichni dotazovaní.
V otázce na myšlenku zakládajících se hráčských akademií se názory už lehce rozcházejí.
Někteří akademie považují za hloupost, nebo za projekt, který v dosavadní podobě nepřinese
vytoužený výsledek. Jiným se myšlenka líbí, jsou s ní ztotožněni, ovšem myslí si, že pro tento
program není dostatek finančních prostředků.
Dlouhodobé cíle na FAČR byly splněny a útvar ženského fotbalu byl vybudován a zařazen do
strategického plánu. Všichni respondenti jsou si vědomi toho, že ženský fotbal v ČR brzdí
finanční prostředky, kterých má ženská kopaná oproti jiným zemím málo.
Do finančního rozpočtu pro ženský fotbal nevidím a neznám přesné cifry, ovšem
neprůhlednost finančních toků, o kterých hovoří Dušan Žovinec, je jasná. Jakási retrospektiva
i z pohledu financí je potřebná. Jako hráčka reprezentace si vážím veškerých finančních
náhrad a vidím veliký progres v tomto aspektu v horizontu cca 3 let. Již ve středověku znělo
pravidlo „oko za oko, zub za zub“, což bych převedla do nynějšího fotbalového světa. Pokud
navýším finanční ohodnocení hráček, trenérů, atd., zlepším tréninkové podmínky, což
vyžaduje další finanční náklady, předpokládám a požaduji výkonnostní vzestup a obsazení
předních příček v tabulkách při konfrontaci se zahraničními soupeři. To se doposud neděje a
zmiňuje to v otázce číslo 10 trenér Dukly - Jan Vetyška. I z tohoto hlediska si myslím, že se
s financemi proudícími ze svazu nenakládá optimálně. Téhož názoru jsou pánové Žovinec a
Vetyška a ve své podstatě i ostatní, jen o tom nehovořili napřímo.
Reklama ženského fotbalu byla dalším řešeným bodem. Názor tázaných byl jednohlasný.
Reklama je neadekvátní, malá a potřebná. Vše je odrazem postoje společnosti vůči ženám
fotbalistkám. Popularita tohoto sportu je nízká, soutěž neatraktivní, a proto se nejlépe dělá
reklama při příležitosti velkých zápasů jako je UEFA Women´s Champions league, EURO, a
tak dále. Veškeré aspekty, ať už výkonnostní, propagační a jiné, jsou spjaté s financemi, o
nichž jsme již pojednávali. Celkový chod, vývoj a výsledky ovlivňuje dostatek peněz
vkládající se do tréninkových procesů. Zlepšuje se to, ale pomalým tempem. Nemůžeme však
být skeptičtí, jak říká manažer Sparty Žovinec, vše má svůj čas a cestu, po které musíme
kráčet postupnými krůčky, pro lepší fotbalové zítřky, bez ohledu na to, jak je na tom zbytek
fotbalového světa.
Progres v ženském fotbale každý vidí jinde. Ve zlepšených podmínkách v klubech i
reprezentaci, v založení více reprezentačních kategorií, ve vybudování samostatného úseku
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žen ve FAČR, v rozšíření povědomí o ženském fotbale mezi veřejnost, ale v jednom se
všichni shodují, a to v rozšíření členské základny, což potvrzuje, že ženský fotbal v oblibě
stoupá.
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ZÁVĚR

V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila na několik bodů a pojmů, které
vyžadovaly vysvětlení. Jedním z bodů byla společenská role sportu a chápání ženského sportu
společností. Genderový systém a pohlavní diskriminace byla dříve více než patrná a ženské
populaci byl do různých oblastí přístup zcela odepřen. Fotbal byl dříve chápán jako čistě
maskulinní sport, ale emancipační tažení žen vzalo za své a dnes je zcela normální, že se ženy
věnují fotbalu, ať už v hráčských či funkcionářských pozicích.
Objasnila jsem si, kde nalezneme kořeny ženského fotbalu, kdo mu dal potřebné základy - ve
světě, ale především v České republice/ Československu, o čemž jsem před samotným
zpracováváním práce neměla žádné ponětí, i přesto, že se dívčí kopané věnuji více než 10 let.
Popsala jsem současný systém soutěží žen v České republice a snažila jsem se vyčíslit stavy
členské základny v různých sezónách a ročnících, aby se poukázalo a potvrdilo tvrzení, že
ženský fotbal je aktuálně nejrychleji se rozvíjejícím sportem obecně.
Cíle, které jsem si stanovila, se mi podařilo splnit. Po shrnutí jednotlivých odpovědí na
otázky, které jsem pokládala vybraným respondentům v rámci našich řízených rozhovorů, se
opravdu potvrdilo, že se ženská kopaná v ČR vyvíjí velmi rychle, ovšem v porovnání se
světovou špičkou, která kupředu sprintuje, prozatím klušeme.
Ani jeden z dotazovaných dosavadní neúspěchy reprezentačního „A“ výběru žen nevidí
v kvalitách klubových trenérů, ani v tréninkových procesech týmů, potažmo samotných
hráček, ale v nedostatku finančních prostředků, které vývoj ženského fotbalu brzdí.
Z mého pohledu je nejvyšší ženská soutěž (tzn. I. liga žen) neatraktivní, i když se proti tomu
bojuje angažováním zahraničních hráček. Pokud by se kluby plně zprofesionalizovaly a
hráčky by svá angažmá měla placena, zvedla by se celková kvalita klubů, úroveň soutěží a
vzájemná konkurence schopnost, která by dále hovořila ku prospěchu České republiky při
konfrontaci se zahraniční fotbalovou scénou, což je alfou a omegou pro reklamu a
propagandu ženského fotbalu vůbec.
Úroveň, na které se nachází fotbal žen v současné době, vyžadovalo neskutečné kvantum
práce, zaujetí, odhodlání, trpělivosti, ale především lásky k tomuto pohlednému sportu.
Nicméně, neusněme na vavřínech. Neustále je na čem pracovat, co zlepšovat a mířit tak přes
překážky vstříc lepším fotbalovým zítřkům.
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