
108

LouãeÀská zámecká XI
(1893)

AC Sparta Praha
(1896)

SK Slavia Praha
(1896)

AC Praha
(1897)

DFC Prag
(1898)

SK Meteor LibeÀ
(1899)

âAFC Královské
Vinohrady (1900)

SK Viktoria ÎiÏkov
(1903)

AC Sparta Praha
(1904)

DBC Sturm Prag
(1909)

SK Smíchov
(1909)

Staromûstsk˘
SK Olympia (1910)

AFK Kolín
(1911)

DSV Troppau
(1911)

Karlsbader FK
(1912)

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 vozatajo-
vé i konû barvy sv˘ch pánÛ. KdyÏ po mnoha staletích sta-
rá 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 te-
dy pro Ïokeje obdobu livreje, kterou oblékalo sluÏebnic-
tvo: 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 stej-
nobarevné ko‰ile (v chladnûj‰ím poãasí vlnûné svetry),
posléze i na ‰ortky a punãochy ãili stulpny. Ostatnû fot-
balové dresy ani dnes nezapfiou dostihovou inspiraci;
a zejména zpoãátku naprosto pfievládalo svislé i podélné
pruhování, pÛlené ko‰ile s rukávy opaãn˘ch barev, dvou-
barevné kombinace tûla a rukávÛ – zkrátka v‰echno to,
co stále platí i na chuchelském nebo pardubickém závo-
di‰ti. Také na fotbalové trávû se obãas objeví dres s jafi-
mem. 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, jednû-
mi vz˘vaná a jin˘mi zatracovaná uÏ v posledních letech

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 snad-
no objevit o nûco níÏe, ale skr˘vá se tam i ten tfietí (v ãa-
sové 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 ze-
mû 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 klu-
bovému 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 ães-
k˘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 no-
v˘ch nápadech, které se na tradici mnohdy pranic neo-
hlíÏejí. Diktát trhu je i tady neúprosn˘. Ale jak uÏ to od-
jakÏiva v módû chodí, zãistajasna se vracejí zapomenutá
fie‰ení. Tfieba i v délce tren˘rek – tak dlouho se zkraco-
valy a zkracovaly, aÏ se zãistajasna zaãaly znovu prodlu-
Ïovat.

I fotbalová móda má své vrtochy a rozmary.
Dokladem té staré pravdy jsou i tyto stránky.

Dresy zapsané v srdcích

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 spar-
Èanského „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 ra-
kovnickou 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 ko-
lektivÛm jednodu‰e pfiidûlila názvy podle pfiíslu‰nosti patro-
nátních podnikÛ k odborov˘m svazÛm a vyvolala tak i doãas-
n˘ nihilismus ve vztahu k tradiãním barvám. Zoufalí fanou‰ci
zaÏívali ‰ok za ‰okem – tfieba kdyÏ v Edenu nastoupila k ligo-
vému klání modrobílá Slavia (v té dobû ov‰em Dynamo) proti
Ïlutoãervenû se‰ívanému Slovanu Bratislava!

ATLAS ČESKÉHO FOTBALU – OBRAZEM


