ATLAS ČESKÉHO FOTBALU – OBRAZEM

Dresy zapsané v srdcích
Kdo se chce dopátrat historick˘ch koﬁenÛ sportovních
dresÛ, musí se vydat proti proudu ãasu aÏ do antického
¤íma. Pﬁi závodech spﬁeÏení v Kolosseu nosili vozatajové i konû barvy sv˘ch pánÛ. KdyÏ po mnoha staletích stará dobrá Anglie objevila dostihov˘ sport, rozli‰ovali se
soutûÏiví ‰lechtici ‰erpami v erbovních barvách. Tu v˘sadu ov‰em nebyli ochotni pﬁenést i na nájemné jezdce,
jimiÏ se stále ãastûji nechávali zastupovat. Vymysleli tedy pro Ïokeje obdobu livreje, kterou oblékalo sluÏebnictvo: ãapku a vestu v erbovních barvách. Dostihov˘ dres
byl na svûtû.
Albion byl kolébkou nejen turfu, ale i fotbalu. I jeho
muÏstva se od sebe zprvu li‰ila pouze ãapkami, ‰erpami
nebo opasky. Také na hﬁi‰ti postupem ãasu do‰lo na stejnobarevné ko‰ile (v chladnûj‰ím poãasí vlnûné svetry),
posléze i na ‰ortky a punãochy ãili stulpny. Ostatnû fotbalové dresy ani dnes nezapﬁou dostihovou inspiraci;
a zejména zpoãátku naprosto pﬁevládalo svislé i podélné
pruhování, pÛlené ko‰ile s rukávy opaãn˘ch barev, dvoubarevné kombinace tûla a rukávÛ – zkrátka v‰echno to,
co stále platí i na chuchelském nebo pardubickém závodi‰ti. Také na fotbalové trávû se obãas objeví dres s jaﬁmem. Tak se v dostihové terminologii naz˘vá svisl˘ pruh
uprostﬁed hrudi. A ‰erpy? Docela nedávno oblékal dresy
s tímto doplÀkem tﬁeba ostravsk˘ Baník.
Nejstar‰ím ãesk˘m dodnes uÏívan˘m dresem – nejen
fotbalov˘m, ale sportovním vÛbec – je mimo jakoukoli
pochybnost legendární slávistická se‰ívaná ko‰ile, jednûmi vz˘vaná a jin˘mi zatracovaná uÏ v posledních letech
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19. století. Druhé místo patﬁí stejnû nespornû Viktorii
ÎiÏkov. Naproti tomu Sparta ctí rudou barvu aÏ od roku
1906. Do té doby vystﬁídala tﬁi jiné dresy; dva lze snadno objevit o nûco níÏe, ale skr˘vá se tam i ten tﬁetí (v ãasové posloupnosti druh˘): odloÏené ãernoãervené ko‰ile
vinohradské âafky, prapÛvodní zbarvení âFC Smíchov.
Po jin˘ch obno‰en˘ byl i ãervenobíl˘ sparÈansk˘ dres –
dûdictví po rozpadlém letenském Unionu Praha. Inu, b˘valy ãasy, Ïe dne‰ní bezkonkurenãnû nejbohat‰í klub zemû nemûl ani na nová trika...
Na poãátku 20. století byla Slavia ãesk˘m fotbalov˘m
suverénem, v první ligovém dvacetiletí nejãastûj‰ím
mistrem. Jak˘ div, Ïe se‰ívané dresy s hvûzdou na srdci
se u nás staly módním evrgr˘nem? Vedle ãervenobílé
kombinace se ãasto objevovala i modrobílá, ãernobílá
a zelenobílá. V následující historické galerii lze takové
ﬁe‰ení objevit u tﬁí dal‰ích prvoligov˘ch t˘mÛ. Ale byly
tu i dal‰í – v zelenobílé variantû leckdy hrával nejen
nymbursk˘ Polaban, ale na pﬁelomu 20. a 30. let tﬁeba
i vr‰oviãtí klokani. Je‰tû po druhé svûtové válce bylo
moÏné pÛlené ko‰ile s hvûzdou objevit v rekvizitárnách
desítek, ne-li stovek na‰ich klubÛ.
A tak to jde dál. KdyÏ v 50. letech evropskému klubovému fotbalu kraloval „bíl˘ balet“ madridského Realu,
zaãal i u nás kdekdo hrát cel˘ v bílém. Pﬁitom napﬁíklad
bílé stulpny, to bylo dlouho cosi nepﬁedstavitelného –
vÏdyÈ tﬁeba i první ãervené u nás kdysi zpÛsobily hotové
pozdviÏení. Je‰tû na prahu ligové éry drtivá vût‰ina ãesk˘ch t˘mÛ obouvala ãerné.

Po celou dobu, co je fotbal fotbalem, se mûnil, mûní
a nejspí‰e i nadále bude mûnit materiál dresÛ, jejich stﬁih,
design. Návrháﬁi firem, dodávajících sportovní obleãení,
se v posledních letech pﬁímo pﬁedstihují v nov˘ch a nov˘ch nápadech, které se na tradici mnohdy pranic neohlíÏejí. Diktát trhu je i tady neúprosn˘. Ale jak uÏ to odjakÏiva v módû chodí, zãistajasna se vracejí zapomenutá
ﬁe‰ení. Tﬁeba i v délce tren˘rek – tak dlouho se zkracovaly a zkracovaly, aÏ se zãistajasna zaãaly znovu prodluÏovat.
I fotbalová móda má své vrtochy a rozmary.
Dokladem té staré pravdy jsou i tyto stránky.

Střípky
Ke klubov˘m barvám lze pﬁijít v‰elijak. B˘vají odvozeny
z mûstského znaku ãi praporu, vycházejí z barevné symboliky
– tﬁeba zelená vyjadﬁuje nadûji. Jedna z legend o pÛvodu sparÈanského „stejnokroje“ tvrdí, Ïe dárce prvních rud˘ch svetrÛ
v nich vidûl v Lond˘nû válet Arsenal – a tak jich hned kolekci
koupil; háãek je v tom, Ïe podle znalcÛ Kanon˘ﬁi z Highbury
v té dobû byli – Ïlutozelení!
Kdysi prvoligov˘ Rakovník proslul Ïlut˘mi dresy a modr˘mi tren˘rkami. Poprvé je oblékl roku 1929. Îluté sportovní
odûní bylo v‰ak tehdy u nás natolik neobvyklé, Ïe na trhu
chybûlo – nezbylo, neÏ nechat je u‰ít. Pﬁitom ÏluÈ nemá s rakovnickou tradicí co do ãinûní. Proã tedy? Vedoucí muÏstva
vidûl uÏ roku 1922 v uvedené kombinaci hrát ·védy z Malmö,
a ti mu tak padli do oka, Ïe je‰tû po letech prosadil svou.
Zbûsilá totalitní reorganizace z roku 1953 sportovním kolektivÛm jednodu‰e pﬁidûlila názvy podle pﬁíslu‰nosti patronátních podnikÛ k odborov˘m svazÛm a vyvolala tak i doãasn˘ nihilismus ve vztahu k tradiãním barvám. Zoufalí fanou‰ci
zaÏívali ‰ok za ‰okem – tﬁeba kdyÏ v Edenu nastoupila k ligovému klání modrobílá Slavia (v té dobû ov‰em Dynamo) proti
Ïlutoãervenû se‰ívanému Slovanu Bratislava!
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