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2. Connie Mack /  
Philadelphia Athletics

baseball
Cornelius Alexander McGillicuddy, zvaný Connie 
Mack, šéfoval Philadelphia Athletics celých 50 se-
zon existence klubu od roku 1901, než v roce 1950 
ve věku 87 let odstoupil. Má na kontě 3731 vítězství, 
o téměř tisíc víc než kdokoliv jiný v jeho sportu. Ja-
ko první manažer v historii baseballu vyhrál třikrát 
Světovou sérii, byl uveden do baseballové Síně slávy. 
Mac neměl jinou volbu, šlo mu o jeho vlastní kapitál 
– klub mu totiž částečně patřil a pro stálé finanční 
problémy také 17x skončil na chvostu tabulky.

N e j d e l š í 
angažmá

Guy Roux / Auxerre 
fotbal
Guy Roux byl s Auxerre spojen 53 let. Hrál tam od roku 1952  
a o devět let později začal ještě jako hráč tehdy amatérský tým 

ve třetí francouzské lize i koučovat. Auxerre šplhalo nahoru, zahrálo si fi-
nále domácího poháru, v roce semifinále Poháru UEFA, až konečně v ro-
ce 1996 získalo ligový titul. Rouxovi prošli rukama Eric Cantona, Laurent 
Blanc nebo Basile Boli. Když v roce 2005 ve věku 66 let řekl dost,  
měl za sebou jako trenér Auxerre 894 prvoligových utkání.
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3. Thomas Schaaf / Werder Brémy 
fotbal

Schaaf dlouho znamenal Werder – z 52 let svého života jich 
v Brémách strávil 40! Sedmnáct let jako obránce áčka, pak jako 
trenér mládeže, béčka, asistent a nakonec 14 let jako hlavní 
trenér. Nástupce slavného Felixe Magatha nastoupil v roce 
1999 a v následujících 14 sezonách vyhrál titul, třikrát Německý 
pohár a postoupil i do finále Poháru UEFA. A pak to najednou 
přestalo fungovat a v roce 2013 se Werder jen těsně zachránil 
v soutěži. Bolestný konec a pýcha na věrnost jednomu klubu.

4. Pat Summittová /  
Tennessee Lady Vols 

basketbal
Patricia Sue „Pat“ Summittová byla 
legendou ženského univerzitního 
basketbalu. Za 38 let přivedla Lady 
Vols k osmi titulům NCAA, než v ro-
ce 2012 odstoupila. Nikdo v historii 
NCAA nevyhrál víc zápasů než ona. 
Získala i dvě olympijské medaile: 
stříbro v roce 1976 jako hráčka 
a zlato v roce 1984 jako headcoach 
amerického ženského týmu. Byla 
proslulá nesmlouvavým stylem, mi-
nimálně dvakrát ji univerzita žádala, 
aby převzala mužský tým. Zůstala 
u dívek, jejích 13 účastí v univerzit-
ním Final Four překonává i Johna 
Woodena.

6. John Wooden / UCLA 
basketbal 

Legendární Wooden sloužil za druhé světové války u námořnictva, 
po zastávce v Indianě přišel v roce 1948 jako basketbalový kouč 
na univerzitu v Los Angeles. Stal se prvním basketbalistou uvedeným 
do Síně slávy jako hráč i kouč. UCLA pod jeho vedením vyhrála 10 uni-
verzitních titulů během 12 let, v několika sezonách vůbec neprohrála. 
Po 27 letech a desátém titulu Wooden jako headcoach skončil, ale dál 
přednášel a psal knihy. Magazín Sporting News v roce 2009 vyhlásil 
Woodena největším koučem všech dob.

5. Jimmye Laycock /  
William & Mary University 

americký fotbal
„Nevím, co bych vám povídal. Ještě nekončím a tohle 
není večírek na rozloučenou“, prohlásil 66letý Jimmye 
v listopadu 2016 před koncem své 37. sezony jako 
headcoach univerzitního týmu. Urostlý quarterback 
na stejné škole v roce 1970 absolvoval, po 10 letech 
se na svou alma mater vrátil jako kouč. „Ještě nejsem 
připraven odejít. Nevím, kdy to na mne přijde, kdy ucí-
tím ten správný čas. Přemýšlel jsem o tom, ale ještě je 
tu hodně zápasů a příležitostí vyhrávat, a to se mi líbí.“

fo
to

: p
r

o
fi

m
ed

ia
.c

z

↙



22

top 10

fo
to

: p
r

o
fi

m
ed

ia
.c

z
10. Rolf Ziegler / 

Röcknitz
házená
Už Rolfův otec byl házenkářský 
trenér a syn ho následoval: stal 
se učitelem a hlavně trenérem 
házené. V roce 1955 spoluzakládal 
klub v Röcknitzu v Sasku, družstvo 
žen pak přes 30 let patřilo ke špič-
ce německé ligy. Posledních osm let 
pracuje jako asistent u juniorek, šéf-

trenérka Heike Sprungová musí jeho temperament při utkáních často brzdit. Letos v únoru oslavil 
Ziegler 90. narozeniny a vedení klubu s ním počítá dál. „Dokud se Rolf cítí zdravý a fit, tým se bez 
něj neobejde. Vždyť ještě pořád jezdí na tréninky vlastním autem!“

7. Bob Stoops /  
Oklahoma Sooners 

americký fotbal
Kdysi tak úspěšný fotbal byl po třech zoufalých sezonách 
v Oklahomě v troskách, když do klubu v roce 1999 nastoupil 
Stoops. O dva roky později Sooners vyhráli univerzitní mis-
trovství a od té doby patří stále ke scéně amerického uni-
verzitního fotbalu. Před rokem předal Stoops žezlo nástupci 
Lincolnu Rileymu se slovy: „Jsem ten nejšťastnější chlap 
na světě, že jsem směl zažít, co jsme v minulých více než  
18 letech dokázali!“ S téměř 80 procenty vítězných utkání 
byl nejúspěšnějším koučem v historii oklahomské univerzity.

9. Claude Julien / 
Boston Bruins 

hokej
V únoru 2017 se celý Boston 
připravoval na oslavu vítězství 
New England Patriots v Super 
Bowlu, když hokejový rival 
místo oslav vyhodil Juliena, 
nejdéle sloužícího kouče v NHL. 
Boston prohrál šest z posled-
ních devíti utkání a spadl z po-
stupového místa ve Východní 
konferenci. Julien sice šéfoval 
lavičce Bruins deset sezon 
a v roce 2011 získal Stanley 
Cup, ale dva roky po sobě pro-
pásl play off a věděl, že to má 
nahnuté. „Chtěl jsem u týmu 
vydržet co nejdéle, ale neměl 
jsem žádný prostor pro chyby“, 
komentoval svůj konec.

8. Giampaolo 
Mazza /  

 San Marino 
fotbal
Není na světě moc 
koučů, kteří by vydrželi 
na lavičce národního 
týmu nepřetržitě 15 let. 
Mazza to dokázal, přes-
tože za tu dobu s tý-
mem jen jednou zvítězil 
a jednou remizoval. 
Nastoupil do funkce 
v roce 1998 a po třech 

letech získal první bod za remízu 1:1 v kvalifikaci MS 
proti Lotyšsku. „Byl to slavný zápas. Ještě jsem začínal 
a myslel si, že všechno bude snazší, ale nebylo. V po-
sledních letech jsme se ale zlepšili,“ řekl kouč, který 
v říjnu 2013 sám hodil ručník do ringu po 85 utkáních 
na lavičce San Marina.
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