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Ivane, blíží se fotbalové mistrovství 
světa v Rusku. Rád bych se tě zeptal 
na tvoje pocity účastníka turnaje.
„To bylo v roce 1990. A ještě jednou jsem byl 
v roce 1983 na MS dvacítek v Mexiku, takže 
zážitky z toho mám. A je to vrchol pro každého. 
Na to se člověk připravuje, že to prožije třeba 
jenom jednou za život. Vnímáš to prostě jako 
vrchol kariéry. Hokejisté mají MS každý rok, pro 
ně je vrchol kariéry Stanley Cup. Ale pro nás 
fotbalisty je nejvíc finále Champions League 
a absolutním vrcholem MS.“

Máš nějaký konkrétní zážitek 
z italského šampionátu 1990?
„Zážitek byl v tom, že to bylo v době, kdy se tady 
měnil režim a lidé mohli poprvé vycestovat do za-
hraničí. Poprvé jsme zažili pocit, že jsme hráli 
v cizině a měli tam podporu českých fanoušků. 
Jeli jsme ve Florencii na zápas a všude byly čes-
ké vlajky. Takhle jsme to nikdy předtím nezažili. 
Tenkrát to bylo ještě Československo.“

To byla hlavní příchuť?
„Ano, najednou se otevřely hranice a lidé mohli 
vycestovat a na těch zápasech byly mraky Če-
choslováků. Byl to pro nás zážitek.“

Kam se z tvého pohledu za těch bezmá-
la třicet let fotbal posunul?
„Fotbal se zásadně změnil ve všem. Stejně tak 
sport všeobecně se posunul ve všem, co se tý-
ká IT, technologií, ale především v rychlosti  
- v tom je obrovský rozdíl oproti minulosti. Teď 
už se ve světovém fotbalu nenajdou hráči, kteří 
by na hřišti byli pomalejší, dnes už musí být 
rychlí všichni. Rychlost je základní předpoklad 
k tomu, aby ses mohl stát součástí kvalitního 
družstva. Pak už samozřejmě někdy chybí 
tvůrčí práce atd., ale rychlost a agresivita jsou 
prostě základ. V tomto si myslím, že je ten ob-
rovský rozdíl oproti tomu, co bylo před třiceti 
lety, kdy byli hráči techničtí, ale kolikrát i bez 
rychlosti. Dneska když hráč nemá rychlost, tak 
se neprosadí.“

Rychlost dominuje i nad umem?
„Ani hráčům, kteří to umí, to není nic platné, 
když na ně nastoupí ty rychloběžky. Takový Pa-
vel Horváth nebyl nikdy rychlý, ale měl rychlejší 
myšlení než ostatní, tak u toho to ještě šlo. On 
byl jeden z posledních, kteří to zvládali rychlejší 
myšlenkou. Ale teď je to tak, že hráč musí být 
rychlý a ještě musí mít rychlé myšlení.“ ↙

„Do čtvrtfinále jsme 
došli především 
proto, že v týmu byla 
pohoda a psychická 
rovnováha.“

rozhovor

Italské Ms 1990?

Ivan Hašek toho má ve fotbalovém životopisu spoustu. Vedl domácí 
svaz, trénoval reprezentaci i arabské kluby, zahrál si japonskou 
a francouzskou ligu, sbíral tituly ve Spartě. Ale rozhodně nikdy 
nezapomene na mistrovství světa v Itálii, kde v roce 1990 navlékl 
kapitánskou pásku a mužstvu pomohl do čtvrtfinále, v němž těsně 
nestačilo na německé šampiony. Známe se dlouho, proto si tykáme.

t e x t :  Z d e n ě k  H a n í k

čeSkýcH VlAjek!
Fotbalové mistrovství světa je turnaj 
trvající celý měsíc, jak se to dá zvlád-
nout?
„Ano, ten, kdo se chce prosadit, musí mít druž-
stvo připravené především psychicky. Kondice 
podle mě nerozhoduje, protože se nedá nějak 
speciálně natrénovat, tu mají hráči po klubové 
sezoně. Spíš jde o takový udržovací režim, aby 
z toho nevypadli. Ale klíčové je dostat družstvo 
do psychické pohody a mentálně je připravit tak, 
aby se hráči na zápasy těšili a kolektiv byl sou-
rodý. Například, že tam nebudou vztahové pro-
blémy, že budou mít dobré ubytování s veškerým 
potřebným zázemím. To je rozhodující předpoklad 
úspěchu.“

Jak je to s rodinnými příslušníky?
„Některá družstva to měla tak, že hráči je měli 
nablízku. Záleží na tom, jak to realizační tým 
pojme, jak se domluví s hráči. Někteří hráči ale 
nechtějí, aby tam byly od začátku manželky, to 
také není úplně ideální.“

A co když někteří chtějí a někteří ne-
chtějí?
„Pak už se musí podřídit většině nebo spíše 
lídrům, kteří rozhodují. A právě v tomto směru 
je psychika a pohoda týmu na prvním místě. 
A samozřejmě taktika. To jsou podle mě asi dvě 

nejdůležitější věci. Psychická pohoda týmu a tak-
tická vyspělost.“

Jak to bylo u vás tehdy v devadesátém, 
byli jste tam bez manželek?
„My jsme tam byli sami a měli jsme slíbeno, že 
když postoupíme, přijedou i manželky. To bylo 
jedním z motivačních prvků. Myslím si, že jsme 
měli velmi sourodý kolektiv i s trenéry, kteří byli 
na špičkové úrovni, kteří v té době možná trošku 
předběhli dobu. Byli to velmi dobří psychologové 
a věděli, že motivačním prvkem může být, když 
přijedou manželky.“

Ježek a Vengloš…
„Byli lidsky srovnaní a psychologii týmu rozuměli. 
Měli velmi dobrý vztah se všemi hráči a uměli 
jednat lidsky. Nebyli to lidé, kteří řeší konflikty 
nějakými příkazy, ale přirozeně dohodou nebo ro-
zumem, pohovorem a podobně. Takže tam jsme 
se vždycky nějakým způsobem dohodli na tom, 
aby družstvo fungovalo tak, jak má. A myslím si, 
že jsme došli do čtvrtfinále především proto, že 
v týmu byla pohoda a psychická rovnováha. Ne-
byly žádné konflikty.“

A co případná ponorka, tu jste řešit ne-
museli?
„Tak, je to delší doba, ale záleží na tom, aby hráči 
měli veškerý komfort, ubytování, zázemí, dobré 

Mraky 

Narozen: 6. září 1963 v Městci 
králové

 Hráčská kariéra: Sparta 
(1977-90), Štrasburk (1990-94), 
Hirošima (1994-95), Ičihara 
(1995-96), Sparta (1997)

 Reprezentace: 1984-93, 
55 zápasů, 5 gólů, 21x byl 
kapitánem

 Trenérská kariéra:  
Sparta (1999-2001), Štrasburk 
(2001-03), Vissel kobe (2003-
04), al-Vasl dubaj (2005-06), 
St. Étienne (2006-07), al-ahli 
(2007-09 a 2011), Hilal (2012), 
katar SC (2014), Fujairah (2014-
16), emirates Club (2016-17) 

 Reprezentace:  
2009, 5 zápasů

 Největší úspěchy - hráč: 8 
ligových titulů se Spartou (1984, 
1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1997, 1998), čtvrtfinále  
MS (1990). Trenér: 2 ligové 
tituly se Spartou (2000, 2001), 
titul v lize Sae s al-ahli (2010)
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tréninkové podmínky. To jsou takové maličkosti, 
ze kterých se to skládá, mozaika pohody v týmu. 
Znovu říkám: nezbytným předpokladem úspěchu 
je, aby hráči cítili, že mají absolutně všechno při-
pravené pro to, aby uspěli.“

Co je pro tebe nejdůležitější konkrétně?
„Pro mě jako hráče, nebo pro mě jako trenéra?“

Pro tebe jako hráče, bavíme se o tvém 
MS.
„Pro mě bylo nejdůležitější si věřit. Sebedůvěra.“

Co to pro tebe konkrétně znamená, se-
bedůvěra?
„Abychom byli v pohodě jako tým. Aby družstvo 
šlapalo. Já jsem tam totiž byl i kapitán, kdy jsem 
řešil i spoustu věcí, aby nedocházelo k nějakým 
konfliktům. Myslím, že se to povedlo. A já to v so-
bě měl tak, že MS vyhrajeme. Nebo že uspějeme. 
Ale bohužel, když už jsme se dostali do čtvrtfiná-
le, tak už možná družstvu stačilo, že jsme vylezli 
ze skupiny… Nehráli jsme špatně, ale na Němce 
to nestačilo.“

Jak ty vlastně jako trenér řešíš přípra-
vu na zápas? A jak bys ji řešil u nároďá-
ku třeba na MS?
„Individuální pohovory si připravuji dopředu. 
Obcházím hráče, to si dělám dva, tři dny před 
zápasem. Abych viděl, kdo se cítí nejlíp, kdo je 

v pohodě, kdo na tréninku jak pracuje, kdo jakou 
má momentálně výkonnost, to se z tréninku dá 
vidět. Pak je klíčová porada před zápasem, kdy 
oznamuji sestavu. Nerad to říkám příliš dopředu.“

Před zápasem v šatně už nemluvíš?
„To jo, ale tam už jsou jenom takové ty jednotlivé 
pokyny. Jsou tam k dispozici rozkreslené papíry, 
které jsou na všechny standardky, na všechny 
klíčové situace. Hráči si to projdou, já si to pak 
ještě projdu s nimi. S každým zvlášť. Úkoly, které 
od něj požaduji v zápase a jejichž plnění očeká-
vám. Hodinu a půl před začátkem se přesně do-
zvíme sestavu soupeře, asi tak, jak budou hrát, 
pak už jim to jenom nakreslím. A znovu už nemlu-
vím ke všem najednou, pouze individuálně.“

Na koho se nejvíc těšíš na letošním 
šampionátu?
„Budou mě velmi zajímat Francouzi, Argentinci – 
ti hrají vždy takový soudržný fotbal. A samozřej-
mě Němci a jejich strojová hra.“

Tipneš si vítěze?
„Já si myslím, že to zase bude Německo. Nebo 
minimálně, že půjde daleko.“

rozhovor

↘

Jak probíhalo MS 1990
Výsledky Československa - skupina: 
USA 5:1 (26. a 76. Skuhravý, 40. Bílek 
pen., 50. Hašek, 90+3. Luhový – 60. 
Caligiuri), Rakousko 1:0 (31. Bílek pen.), 
Itálie 0:2 (9. Schillaci, 78. Baggio).  
Osmifinále: Kostarika 4:1 (12., 63. a 82. 
Skuhravý, 76. Kubík – 55. González). 
Čtvrtfinále: SRN 0:1 (25. Matthäus 
pen.)

Sestava: brankáři: Stejskal, Mikloško, 
Palúch, obránci: Kadlec, Kocian, Straka, 
Bielik, Fieber, Kinier, záložníci: Hašek, Bí-
lek, Chovanec, Moravčík, Kubík, Němec, 
Weiss, Němeček, útočníci: Skuhravý, 
Knoflíček, Luhový, Hýravý, Griga. Trené-
ři: Vengloš, Ježek

MeDAILOVé  
POřADí: 
1.  SRN 

2.  ARgeNTINA 

3.  ITálIe

RenÉ HIguIta RISkoVal V HloubI 

pole, RogeR MIlla Ho ZtReStal 

a kaMeRun VyřadIl koluMbII

SlZy a VZtek 

dIega MaRadony 

po FInále. aRgentIna 

neobHájIla.

FRank RIjkaaRd 

plIVe  

na RudIHo 

VölleRa, 

VyloučenI bylI 

V oSMIFInále oba

lotHaR MattHäuS pRáVě RoZHodl Z penalty čtVRtFInále S HaŠkeM a Spol.
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IVan HaŠek SlaVIl poStup na MS 1990 

S MICHaleM bílkeM a janeM StejSkaleM. 

kapItán SI Měl Co říCt S tRenÉReM 

joZeFeM VengloŠeM, na tuRnajI 

SkouSáVal poRážku S doMáCí ItálIí 

a aplaudoVal oSMIFInáloVÉMu 

HattRICku toMáŠe SkuHRaVÉHo.

ŠaMpIonI. andReaS bReHMe, StřeleC ZlatÉHo gólu Z penalty, 

S tHoMaSeM beRtHoldeM a jüRgeneM klInSManneM.


