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Úvod

KaÏd˘ kluk potfiebuje muÏsk˘ vzor. âlovûka, od kterého se nauãí

v‰e podstatné pro svÛj Ïivot, muÏe, se kter˘m se mÛÏe ztotoÏnit,

aby se pozdûji vÛãi nûmu vyhranil, stal se svébytnou osobností,

ale o to víc se k nûmu s dÛvûrou a láskou mohl vracet. MuÏe, kter˘

jej vychová, dá mu pocit bezpeãí, provede jej dûtstvím a s vírou, 

Ïe udûlal v‰e, co mohl, jej propustí do dospûlosti, aby zase on mohl

to v‰echno, co se od nûj nauãil, pfiedávat dál.

M˘m vzorem byl a je mÛj dûdeãek. Pár let po jeho odchodu z to-

hoto svûta jsem si v novinách pfieãetl rozhovor s Petrem Uliãn˘m.

Mezi fiádky jsem vycítil jeho charisma, dobrou povahu, pracovi-

tost, poctivost, ale i správnou míru tvrdosti. Zaujal mû. Aã rodák 

z Olomouce, na zápasy Sigmy jsem vlastnû zaãal chodit kvÛli nûmu.

Pfii utkáních jsem sedával tûsnû za stfiídaãkou domácích a sle-

doval, jak ze sebe vydává v‰echnu sílu a energii pro své muÏstvo,

aniÏ by si nûjakou nechal pro sebe. Strhla mû jeho opravdovost 

9
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a intenzita. Stal se m˘m vzorem. Jeho fotky jsem mûl nad sv˘m

psacím stolem a v zásuvce stolu jsem mûl ‰anon s v˘stfiiÏky jeho no-

vinov˘ch rozhovorÛ. KdyÏ mi bylo nejhÛfi, listoval jsem jimi a ãer-

pal z nich sílu a inspiraci, jakou mi, tehdy sedmnáctiletému klu-

kovi, nikdo jin˘ nebyl schopen dát. 

KdyÏ Petr Uliãn˘ ode‰el v roce 2006 z Olomouce do Zlína, jezdil

jsem co ãtrnáct dní sv˘m dosluhujícím favoritem fandit na zlínskou

Letnou. Vetfiel jsem se do útrob stadionu, a kdyÏ jsem si se sv˘m

idolem mohl podat ruku, bral jsem to jako odmûnu. KdyÏ jsem 

2. kvûtna 2012 vidûl, jak se Sigma Olomouc raduje z vítûzství v âes-

kém poháru a s ní i dojat˘ Petr Uliãn˘, kter˘ poprvé v kariéfie – a v je-

jím samotném závûru – vyhrál svou vÛbec první trofej, taky mnû

vyhrkly do oãí slzy. Ten nahofie dopfiál po mnoha peripetiích Petru

Uliãnému krásn˘ záÏitek, jak˘ mají ãest zaÏít jen ti nejlep‰í z nás. 

Tehdy jsem poprvé pana Uliãného oslovil s tím, Ïe bych o nûm

chtûl napsat knihu. Odmítl mû stejnû jako je‰tû mnohokrát. Musel

jsem poãkat dva roky, neÏ se objevil David Holly, kterému se jej

podafiilo pfiesvûdãit. Tímto Davidovi je‰tû jednou dûkuji. 

Kniha zaãala vznikat v létû 2014 a pfied Vánocemi téhoÏ roku

byla hotová. Byla jako vymodlené dítû. Na zaãátku jsem panu Uliã-

nému vyloÏil svou pfiedstavu. Knihu, tak jak ji máte nyní pfied se-

bou, jsem chtûl sestavit nejen ze sv˘ch vlastních rozhovorÛ s Pet-

rem Uliãn˘m, ale i z rozhovorÛ s jeho kolegy, pfiáteli, rodinou. Na

sam˘ závûr jsem chtûl dát prostor opût panu Uliãnému, aby mohl

vyprávût o rÛzn˘ch tématech, která jsou mu blízká a jsou pro nûj

podstatná. Pan Uliãn˘ souhlasil a práce mohla zaãít. 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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Kniha vznikla v rekordním ãase, a to pfiedev‰ím proto, Ïe ji pan

Uliãn˘ od poãátku bral nesmírnû váÏnû. Neodfiekl jedinou schÛzku.

K jejímu zrodu pfiistupoval velmi starostlivû a poctivû. Na ãem jsme

se domluvili, to platilo. Scházeli jsme se u Uliãn˘ch doma a tyto

schÛzky byly pro mne vÏdy vyvrcholením celého t˘dne. Z jejich

bytu jsem si odná‰el nejen zhruba hodinovou nahrávku na dikta-

fonu, ale i nûco mnohem dÛleÏitûj‰ího. Dobrou náladu, která pfii

na‰ich schÛzkách vÏdy panovala, nûjakou tu historku, ale hlavnû

spoustu osobité Ïivotní filozofie a moudrosti. 

Spolu s koncem roku 2014 pfii‰la také na‰e poslední schÛzka

nad rukopisem knihy. Bylo mi to líto a zároveÀ uÏ tehdy bylo jasné,

Ïe mi pravidelné náv‰tûvy u Uliãn˘ch doma budou scházet. UÏ jsem

byl na odchodu, kdyÏ vtom mû pan Uliãn˘ zadrÏel s tím, Ïe si je‰tû

na nûco vzpomnûl a Ïe mi pfiehraje videokazetu, na které zpívá 

s Pavlem Bobkem. KdyÏ zaãali pánové Bobek a Uliãn˘ zpívat pís-

niãku Veì mû dál, cesto má, byla v tom cítit krásná symbolika. Právû

teì, kdy na‰e spoleãná „literární“ pouÈ konãí, mû tady skrze star˘

záznam pan Uliãn˘ s panem Bobkem vybízejí k dal‰í cestû. Také

mi bûÏelo hlavou, jak je Ïivot krásn˘, jak kdyÏ si nûco opravdu 

a naplno pfiejete, tak se to mÛÏe vyplnit. Pfiál jsem si v duchu, aby

Petra Uliãného i mû vedly na‰e cesty dál a aby nás bezpeãnû a ve

zdraví dovedly pfiesnû k tûm událostem a lidem, se kter˘mi máme

pfiedurãeno se sejít. TotéÏ bych chtûl popfiát i v‰em ãtenáfiÛm, ktefií

otevírají tuto knihu. 

Roman Smutn˘

Úvod
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1. 
HS KROMĚŘÍŽ (1962–1969)

Narodil jsem se 11. února 1950 v Uniãovû, ale hned za pÛl roku jsme

se pfiestûhovali, protoÏe tátu pfieveleli do KromûfiíÏe. Proto se po-

vaÏuji za velkého kromûfiíÏského patriota, dodnes tam mám ma-

minku a sestru Majku. Dokonce jsem vloni od paní starostky Da-

niely Hebnarové dostal stfiíbrnou medaili za propagaci KromûfiíÏe

v oblasti sportu. PovaÏuji se za KromûfiíÏáka, pfiestoÏe jsem se na-

rodil v Uniãovû. Kromû toho samozfiejmû miluji mûsto Olomouc,

kde Ïiji uÏ od roku 1977, ale v KromûfiíÏi jsem proÏil celé dûtství aÏ

do devatenácti let, kdy jsem ode‰el do Sparty. Tatínek byl vojákem

z povolání a pozdûji vystfiídal i jiná zamûstnání. Maminka byla pro-

davaãkou a pozdûji se stala velice známou vedoucí samoobsluhy,

kde na ni dodnes vzpomínají. Maminka má dnes osmaosmdesát

rokÛ a já za ní jezdím jednou t˘dnû. Bydlí u sestry Majky, která se 

o ni velmi peãlivû stará. 

13
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Se sestrou jsme oba vystudovali stfiední veterinární ‰kolu. Jen-

Ïe já jsem tu ‰kolu dûlal jen proto, Ïe jsem potfieboval maturitu, 

a v KromûfiíÏi byl jenom gympl a právû zmiÀovaná veterina. Gympl

bych neudûlal, protoÏe tam byla matematika a fyzika a na vete-

rinû uÏ od druhého roãníku tyto pfiedmûty nebyly. Vûdûl jsem, Ïe

kdyÏ tu maturitu udûlám, pÛjdu studovat fakultu tûlesné v˘chovy 

a sportu v Praze.

Měl jste už jako dítě vzt  ah ke zvířatům? 

Obrovsk˘! Maminka s tátou mûli odjakÏiva doma dvû tfii koãky, dva

psy a tak dál. Zvífiata milovali, i kdyÏ jsme bydleli v ãinÏáku. 

Jaké jste byl dítě?

Dítû jsem byl hodnû vztekavé. Teì

mi to pfiipomíná mÛj vnuk Tomá-

‰ek, kter˘ kdyÏ nûco nevyhraje,

zaãne se okamÏitû vztekat. Já jsem

se nûkolikrát na protest vyválel 

v kaluÏi. Táta byl ale tvrdej, takÏe

mû vÏdycky usmûrnil. 

Ve ‰kole jsem nebyl nijak ‰i-

kovn˘, jedniãky jsem nosil akorát

ze zpûvu, coÏ mi zÛstalo dodnes, 

a potom je‰tû z tûlesné v˘chovy.

Je‰tû mû bavil zemûpis a dûjepis. 

V pfiedmûtech, jako byla ãe‰tina 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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S rodiči a sestrou Majkou

001-157 Petr Ulicny_145x205 mm QXP 7.x  2.4.15  9:42  Stránka 14



a matematika, jsem se ale trápil.

Proto jsem se taky rozhodl ne pro

gymnázium, ale pro veterinu, pro-

toÏe jako odborná ‰kola má tyto

pfiedmûty jen v prvním roãníku.

âe‰tina tam samozfiejmû je, z té se

i maturuje, ale jen literatura, coÏ

mû bavilo. 

Měl jste i jiné koníčky, nebo pro vás

existoval pouze sport?

Jenom sport. My jsme bydleli v Kol-

lárovû ulici u kostelíãku a tam

1. 
HS KROMĚŘÍŽ (1962–1969)

15

S maminkou a sestrou Majkou

S rodiči
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v‰echny dûti ze sídli‰tû hrávaly fotbal na silnici. Aut tehdy bylo

málo, snad jich projelo tak maximálnû pût. Na silnici se daly kostky

a hrálo se. U kostelíãku se hrál bandy hokej nebo se házelo koulí

nebo diskem. Lední hokej jsem se nemûl kde nauãit, protoÏe v Kro-

mûfiíÏi zimní stadion nebyl. V zimû se tam hrával hokej pouze tak,

Ïe se nûkam nastfiíkala voda a nechala se zmrznout. Ov‰em pozor,

kdyÏ jsem pozdûji na fakultû dûlal u pana Bukaãe zkou‰ku z ho-

keje, tak jsem ji udûlal na dvojku! Pochválil mû, Ïe sice bruslení

nemám nic moc, ale jinak Ïe rukama hraju v˘bornû a dávám do

toho super my‰lenky. 

V kolika letech jste začal s fotbalem?

V roce dvaa‰edesát, tedy ve dvanácti. V té dobû uÏ jsem mûl v Kro-

mûfiíÏi za sebou velké úspûchy v atletice. Dodnes fiíkají, Ïe drÏím

rekord ze ‰edesátého druhého roku, teì uÏ jen nevím, jestli to bylo

v bûhu na padesát nebo na ‰edesát metrÛ. Byl jsem tedy pfiedev‰ím

atlet. V roce 1964 jsem na mistrovství âeskoslovenska v Berounû

skonãil na druhém místû ve skoku o tyãi. V ‰edesátém ‰estém jsem

byl ve sv˘ch ‰estnácti letech druh˘ v âeskoslovensku v osmiboji,

coÏ byl obrovsk˘ úspûch! Tehdej‰í osmiboj, to je vlastnû dne‰ní

desetiboj. 

Táta byl voják, pfiísn˘ voják, chtûl, abych hrál fotbal. Maminka

byla zase pro atletiku. Kolem ãtrnácti let jsem zaãal pofiádnû hrát

fotbal, ale souãasnû jsem stále dûlal atletiku. V sedma‰edesátém

roce jsem s atletikou skonãil a zaãal jsem se vûnovat pouze fot-

balu. O rok pozdûji, v roce 1968, jsem uÏ jako kapitán dorostencÛ 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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v KromûfiíÏi zaÏil historick˘ postup do první ligy dorostu. Chvíli

jsem tam je‰tû hrál, ale krátce nato mû pfiefiadili do A t˘mu k mu-

ÏÛm. Za nû jsem odehrál asi ‰est zápasÛ, protoÏe to uÏ byl fiíjen 1969,

nastoupil jsem do Prahy na vysokou ‰kolu a souãasnû ode‰el do

Sparty. 

Vzal si mû tam tehdy Milan Navara, tehdej‰í trenér Sparty, kter˘

byl i prodûkanem na fakultû tûlesné v˘chovy a sportu, kde jsem

studoval. UÏ v KromûfiíÏi mû sledoval a pfiímo do Sparty mû kou-

pil pan Vrána, manÏel Aleny Ladové, coÏ byla dcera malífie Josefa

Lady. 

1. 
HS KROMĚŘÍŽ (1962–1969)
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V Kroměříži v roce 1962 (dole první zprava)
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Jaký post jste hrával?

V KromûfiíÏi jednoznaãnû útoãníka. Od zaãátku. Dnes, kdyÏ pfiijedu

do KromûfiíÏe, tfieba kdyÏ jsem mûl oslavu sv˘ch ‰edesátin, rád

dávám k lep‰ímu takovou fieã. TotiÏ já jsem z tehdej‰ího muÏstva

jedin˘, kdo se dostal do Sparty. Ostatní zÛstali v KromûfiíÏi a fot-

balovû se aÏ tak daleko nedostali. VÏdycky se postavím, lidí je tam

jak sviÀa, a fieknu: „Pfiátelé, jsem velmi ‰Èastn˘, Ïe jsem se s vámi

zase setkal, mám vás v‰echny rád, stra‰nû si váÏím KromûfiíÏe, kte-

rou miluju, jsem kromûfiíÏsk˘ patriot a myslím si, Ïe v tom ‰ede-

sátém devátém, kdyÏ jsem ‰el do Sparty, jsem mûl obrovské ‰tûstí,

protoÏe si nemyslím, Ïe bych byl nejlep‰í fotbalista, to v Ïádném

pfiípadû. Tady byli daleko lep‰í fotbalisti, ktefií se tam nedostali,

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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protoÏe mûli smÛlu. Myslím si, Ïe jsem tady byl aÏ tak ‰est˘m fot-

balistou.“ A vtom se ozve zezadu Tibor Budko, kter˘ hrával sto-

pera: „Jdi do prdele, tys byl aÏ dvanácté!“ (smûje se) Mnû se to líbí.

Byl jsem dvanáct˘m fotbalistou, ale pfiesto jsem ‰el do Sparty!

Dnes uÏ si mû váÏí, i díky mé trenérské kariéfie, ale tehdy mû brali

tak, Ïe jsem mûl ‰tûstí v tom, Ïe jsem ‰el studovat. Oni se takto do

ligy dostat nemohli.

Na samotném začátku byl někdo, kdo vás k fotbalu přivedl, nebo jste si

cestu k němu našel sám?

Sám. Jen proto, Ïe mû to bavilo. A potom táta, kter˘ chtûl, abych

hrál fotbal. Hanácká Slavia KromûfiíÏ mûla nûjakou tradici. Vyba-

vuje se mi krásná vzpomínka z doby, kdy jsem dûlal veterinární

‰kolu. ¤editel mi dal ãasto pfiíkaz (napodobuje jeho drsn˘, takfika

generálsky znûjící hlas): „Uliãn˘, odpoledne na hfii‰ti u nás!“ Já mu

fiíkám, Ïe mám trénink. „Ne! Tady bude‰! Hrajeme uãitelsk˘ sbor

proti 2. A.“ Pozor, já jsem musel hrát se v‰ema kantorama, pfiihrát

jim, tfieba fiediteli, a on dal gól do prázdné branky. „Tak ty tu ma-

turitu udûlá‰!“ ¤val na mû. KdyÏ jsem maturoval, uÏ jsem vûdûl, Ïe

pÛjdu do Prahy na fakultu a do Sparty. Uãitelé to taky vûdûli. Ptali

se mû, kolik má kráva za rok telat. Samozfiejmû Ïe kráva má jenom

jedno. JenÏe já jim fiekl, Ïe deset! TakÏe mû vyhodili z pfiedmûtu,

kter˘ se jmenoval hygiena chovu hospodáfisk˘ch zvífiat. Zpanika-

fiil jsem, aÏ se mi sevfielo hrdlo. Na‰tûstí profesofii, ktefií mû znali,

pfiesvûdãovali pfiedsedu maturitní komise: „Petr Uliãn˘ se tím Ïivit

nebude. Jde do Prahy na fakultu a do Sparty.“ Nakonec jsem tedy

1. 
HS KROMĚŘÍŽ (1962–1969)
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maturitu udûlal, coÏ byl jeden z nejkrásnûj‰ích okamÏikÛ. Krátce

pfiedtím jeden z kantorÛ, ãe‰tináfi Karel Vystrãil, kterého mám do-

dnes rád, vy‰el na dvÛr a hecoval mû: „PeÈo! Teì hraje‰ v Chile!

Mistrovství svûta! Soustfieì se! Hraje‰ prodlouÏení!“ (smûje se)

Dali mi tfii otázky a pfiedseda prohlásil: „S tím Uliãn˘m si udûlejte,

co chcete.“ To bylo dobr˘. 

Vy jste ale na škole musel i operovat, je to tak?

Operovali jsme konû, Achillovu ‰lachu. Operovala se taky kráva,

fiíkalo se tomu trokanování. Ov‰em v tom byli dobfií mí spoluÏáci 

z okolních vesnic, já jsem jen pfiihlíÏel. Neumûl jsem to. „Uliãn˘,

bûÏte pro krávu,“ zavolali na mû. JenÏe neÏ jsem ji chytil za ry-

pák, trvalo mi to tak dlouho, aÏ museli volat: „BûÏte pro toho Uliã-

n˘ho.“ 

Jak se vám podařilo dostat se z Kroměříže rovnou do Sparty? A byl za tím

pan Navara?

Bylo to na základû dopisu, kter˘ na Spartu napsalo pár pfiátel

mého táty, na jejichÏ jména uÏ si nevzpomínám. Napsali, Ïe v Kro-

mûfiíÏi je talentovan˘ dorostenec, a oni se na mû pfiijeli podívat.

Otec byl tvrdej a zaãal na mû fivát: „Zaãni Ïonglovat! UkaÏ jim, Ïe 

to umí‰!“ Ten by mi dal po tlamû i v devatenácti. Tak se to tehdy

upeklo, potom jsme s tátou jeli na Spartu, kde si mû vyzkou‰eli

znovu, to uÏ bylo v létû 1969, hned po maturitû. V té dobû jsem

ovládal témûfi v‰echny sporty, vãetnû boxu. KdyÏ mi bylo kolem

dvanácti, trénoval jsem v Dukle KromûfiíÏ, kde tehdy byli boxefii,

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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ktefií pozdûji tvofiili Duklu Olomouc, napfiíklad Lexa Bögi. Pro mû

byl ale na prvním místû fotbal a atletika. Atletické hfii‰tû jsem mûl

hned naproti baráku. Bylo tam hfii‰tû, kde se dûlaly tzv. atletické

stfiedy. Pozdûji jsem to v‰echno vyuÏil ve Spartû, kde byl Tonda

Kramerius, slavn˘ brankáfi, kter˘ mûl asi sto kilo. Jednou na tré-

ninku jsem uvidûl atletické koule a fiíkám: „Tondo, Ïe tû porazím 

v hodu koulí!“ V‰ichni se zaãali smát, ale já jsem ji chytil za prsty 

a nazdar. TakÏe i ve Spartû jsem atletiku mohl vyuÏít, ale nejen tam,

hodila se mi i ve ‰kole. V osmadvaceti na fakultû tûlesné v˘chovy 

a sportu, kterou jsem studoval rekordních jedenáct rokÛ, jsem dû-

lal desetiboj. Udûlal jsem si v nûm první v˘konnostní tfiídu tím, Ïe

jsem dosáhl víc neÏ 6 000 bodÛ, a zabûhl jsem tam ãtyfistovku za

padesát jedna a pÛl, coÏ je famózní ãas. Taky jsem se tím cel˘ Ïivot

chlubil, i pfied hráãi, ktefií tomu nevûfiili. 

Ještě v Kroměříži jste ale stačil poznat svou manželku, je to tak?

Ano, to bylo rovnûÏ v roce 1969. V lednu. V KromûfiíÏi byla peda-

gogická ‰kola, kterou moje nynûj‰í Ïena Alãa studovala, a fiíkalo

se, Ïe tam jsou nejkrásnûj‰í holky. OkamÏitû jsem se do ní zamilo-

val. Jí se ale líbili jiní kluci. Jednou jsem na kromûfiíÏském námûstí

pofiád chodil proti ní, abychom se stfietli oãima. A tak jsem ‰el, 

pro‰el jsem a nic. ·el jsem druhé koleãko a zas hovno. Tak jsem 

jí poklepal na rameno a fiíkám: „Poslóché, kocóre, chce‰ se mnó

chodit?“ Ona se na mû podívala jako na blbce, ale zaãali jsme spolu

chodit. Dva roky nato jsme se vzali a jsme spolu uÏ ãtyfiicet pût

rokÛ. 

1. 
HS KROMĚŘÍŽ (1962–1969)
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Moje Ïena má aprobaci uãitelství pro matefiské ‰koly. Nejprve

pracovala ve vesnicích okolo Prostûjova, odkud pochází, a pozdûji,

kdyÏ jsme se pfiestûhovali do Olomouce, dlouhou dobu pracovala

na Nedvûdce (Z· a M· Nedvûdova – pozn. aut.). VÏdycky je ‰Èastná,

kdyÏ ji nûktefií ãtyfiicátníci osloví na ulici a poznají ji. To je pfií-

jemn˘ pocit, asi jako pro trenéra, kdyÏ se k nûmu hlásí nûjak˘ fot-

balista. 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN

S budoucí manželkou Alenou při návštěvě Prahy v roce 1969
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2. 
SPARTA PRAHA (1969–1972)

Jak uÏ jsem fiíkal, do Sparty Praha vedla moje cesta pfies dopis

tátov˘ch kamarádÛ, ktefií jej napsali na vedení, a to se na mû pfii-

jelo do KromûfiíÏe podívat. DÛleÏitá byla taky postava trenéra Mi-

lana Navary, kter˘ souãasnû vyuãoval na fakultû tûlesné v˘chovy

a sportu. Pfii‰el jsem v rozehrané sezonû a zaãal hrát za béãko dru-

hou ligu. Hrávali jsme proti Tfiinci, tehdy je‰tû druholigové Zbro-

jovce Brno nebo tfieba proti Bardûjovu. Odehrál jsem ‰est zápasÛ

ve druhé lize a v létû 1970 pfii‰el k áãku trenér Kolsk˘, kter˘ si mû

vzal do kádru. 

Jak velký to pro vás byl skok, přestoupit z Kroměříže rovnou do Sparty,

která navíc v roce 1969 otevírala zrekonstruovaný stadion? 

To byla pohádka. Na kaÏd˘ zápas chodilo tfiicet tisíc divákÛ. Finan-

ãními podmínkami jsem vstoupil do úplnû jiného svûta. Nejprve
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jsem byl student a pozdûji, kdyÏ jsem studium pfieru‰il, jsem na-

stoupil do âKD a dostával jsem normální plat. Za vyhran˘ zápas se

tehdy dostávalo tisíc korun, Sparta klub, veden˘ hercem panem

Voskou, nám v‰em, tedy i náhradníkÛm, dával dal‰ích tisíc korun,

takÏe v˘plata kolikrát dûlala pût i ‰est tisíc korun, coÏ tehdy mûl

tak akorát nûjak˘ politik nebo generální fieditel. Pro srovnání, v Kro-

mûfiíÏi b˘valo za vyhran˘ zápas doma ãtyfiicet korun, za v˘hru 

venku osmdesát. Na druhou stranu, kdyÏ jsem tehdy vzal man-

Ïelku u nás v KromûfiíÏi na Hanou nebo na Central, za tûch osmde-

sát korun jsi mûl dvû veãefie, ‰ampáÀo a nevím co v‰echno, a je‰tû

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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ti zÛstalo. Taky ale byly jiné ceny. Tfieba smaÏenej s˘r za pût ãtyfii-

cet. Na Strahovû jsem bydlel na pokoji s pozdûj‰ím trenérem Pet-

rem Îemlíkem nebo s Erichem Cviertnou, kter˘ zrovna nedávno

zemfiel. S nimi jsem proÏíval svÛj první rok v Praze, a kdyÏ jsem se

oÏenil, ‰li jsme s manÏelkou bydlet na manÏelskou kolej. 

Praha, to bylo nûco úÏasného. V roce ‰edesát devût to je‰tû bylo

docela volné, normalizace se teprve rozjíÏdûla. Spoluhráã Pepa

Bou‰ka chodil s Milu‰kou Voborníkovou a nosil nám lístky na

pfiedstavení ·imka a Grossmanna. Na to dodnes rád vzpomínám.

VÏdycky fiíkám, Ïe fotbalisti byli ‰lechtou komunistÛ, protoÏe jsme

se v té dobû mûli moc dobfie. Nechodili jsme do práce, mûli jsme

peníze, které mûl kaÏd˘, a je‰tû nûco navíc. Fotbalisti i hokejisti se

mûli v té dobû velmi dobfie, na rozdíl od mnoha jin˘ch sportovcÛ,

ktefií byli ãistû amatér‰tí. 

Sparta ale tehdy nebyla tak silná, jako je dnes. V letech 1970 až 1972

skončila postupně šestá, čtvrtá a třetí. Proč tomu podle vás takto bylo?

Tehdy byla lep‰í slovenská muÏstva, jako byl Slovan nebo Spartak

Trnava, kter˘ hrál v té dobû svÛj slavn˘ zápas s Ajaxem Amster-

dam. Nahofie byly i Ko‰ice a Sparta byla aÏ za tûmito celky. Slo-

van se Spartakem byly nejsilnûj‰ími t˘my i proto, Ïe mûly v kádru

spoustu reprezentantÛ, jako napfiíklad Jozefa Adamce, Karola Do-

biá‰e (Trnava) a mnoho dal‰ích. Dukla Praha byla taky velmi silná.

Nehoda, Viktor nebo GajdÛ‰ek, samí super fotbalisti a ãasto i re-

prezentanti. Sparta se tehdy cel˘m názvem jmenovala âKD Sparta

Praha. Tehdy jsem poprvé zaÏil poloprofesionalismus, protoÏe

2. 
SPARTA PRAHA (1969–1972)
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sice jsme coby hráãi byli profíci, nechodili jsme do práce, ale papí-

rovû jsme byli zamûstnaní v nûjaké fabrice. Tak jsem byl napfiíklad

zamûstnán v âKD jako strojní zámeãník. 

Jaké tedy bylo na Spartě prostředí? Jací tam byli hráči?

V tehdej‰í Spartû byl podle mû nejlep‰ím hráãem Pepa Jurkanin,

vynikající útoãník, kter˘ ale brzy skonãil. Jinak tam byli hráãi jako

Vláìa Táborsk˘, Venca Migas, Venca Ma‰ek, reprezentant, kter˘

byl i na mistrovství v Chile, BóÏa Vesel˘, Josef Jarabinsk˘, bratfii

Bou‰kové, Olda Urban, Ivan Mráz, Venca Vrána, ‰ikovn˘ kfiid˘lko.

Nechtûl bych na nikoho zapomenout, ale v‰ichni to byli borci, na

které jsem v Ïádném pfiípadû nemûl. 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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Vût‰inu ãasu ve Spartû jsem byl spí‰ náhradníkem. Odehrál jsem

celkem asi ãtyfiicet zápasÛ, ale na základní sestavu jsem nemûl,

tehdy tam zkrátka byli daleko lep‰í hráãi. Stabilnû jsem vlastnû

zaãal hrát ligu aÏ od roku 1972 v Plzni. Nicménû trenér Kolsk˘ mi

tehdy pomûrnû fandil, a dokonce mû v roce 1971 vzal na památn˘

27

Spoluhráči ze Sparty Petr Uličný a Josef Jurkanin
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turnaj do Brazílie. Opalovali jsme se na Copacabanû a zahráli si

proti slavn˘m sestavám jako Vasco da Gama nebo Fluminense.

Velk˘m záÏitkem pro mû bylo zahrát si v São Paulu na stadionu Mo-

rumbi. Pfii‰lo se na nás podívat deset tisíc divákÛ, ov‰em kdyÏ mi

protihráã nasadil jesle, coÏ bylo potupné samo o sobû, zaãalo v‰ech

deset tisíc divákÛ bubnovat. Zápasy zaãínaly v deset hodin veãer,

coÏ bylo podle ãasového posunu vlastnû ve ãtyfii hodiny ráno, a já,

jak jsem na to nebyl zvykl˘, jsem mûl bûhem zápasu jiskry pfied

oãima. Pfiedtím jsem se se Spartou dostal na soustfiedûní do Fran-

cie, takÏe jsem s ní projel krásná místa, i kdyÏ co se t˘ãe mé pozice

v muÏstvu, jsem povût‰inou spí‰ stfiídal. Odehrál jsem ov‰em i pár

cel˘ch zápasÛ, vzpomínám tfieba na derby se Slavií. 

Nejlep‰í zápas jsem zaÏil v rámci VeletrÏního poháru proti Atle-

ticu Bilbao, kdy i novináfii napsali, Ïe jsem patfiil k nejlep‰ím na

hfii‰ti. To bylo krásné utkání. Tehdy jsem je‰tû jako student bydlel

na strahovsk˘ch kolejích a po zápase jsem jel tramvají dvaadva-

cítkou domÛ. V ní se mnou jela i spousta fanou‰kÛ a sly‰el jsem,

jak si povídají: „Ten Uliãn˘ byl dobrej.“ Mû vÛbec nepoznali. Chtûl

jsem jim fiíct: „Kluci, ten Uliãn˘, to jsem já.“ JenÏe jsem se neodvá-

Ïil. Pozdûji jsem dostal ‰anci hrát proti Dundee United, které jsme

vyfiadili. Ve tfietím kole nás potom ãekal Leeds United. U nich jsme

dostali 6:0. Venca Ma‰ek, obrovská persona, se tehdy za stavu 5:0 

o pfiestávce zaãal svlékat. „Va‰ku, co je?“ fiíká mu trenér Kolsk˘.

„Trenére, já tam uÏ nejdu,“ Venca na nûj. Tak trenér ukázal, abych se

‰el rozcviãovat. Za chvíli jsem tam ‰el já, ale stejnû jsme dostali

je‰tû jeden gól a odvezli si debakl 6:0. Leeds mûl tehdy hroznû sil-

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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nej t˘m, a kdyÏ nám trenér potom zápas pou‰tûl na videu, vidûl

jsem, Ïe jsem se za cel˘ zápas nedotkl balonu. To jsem hrál proti

Jackiemu Charltonovi, kter˘ mû vÏdycky tím sv˘m dlouh˘m no-

sem klepnul do hlavy, a tím to skonãilo. Kolsk˘ nám v Brazílii za-

kazoval opalovat se, ale já jsem stejnû bûhal po pláÏi a fiíkal si 

v duchu: Slunko, rvi to do mû! To bylo v únoru na moje jednadva-

cáté narozeniny, takÏe jsem pfiijel krásnû opálen˘. 

Za Spartu jsem bohuÏel nedal ani jeden ligov˘ gól, takÏe z to-

hoto pohledu to nebyla vydafiená ‰tace. Dal jsem ale ãtyfii góly v pfiá-

teláku proti Uheln˘m skladÛm. Moje manÏelka za mnou jednou

pfiijela a zaãali jsme plánovat svatbu. Její maminka jí tehdy totiÏ

fiekla: „KdyÏ bude Petr v Praze a ty tady nûkde na vesnici u Pros-

tûjova uãit v matefiské ‰kolce, rozejdete se.“ Pfiijely za mnou 

a v jedné hospodû na Václaváku do mû maminka zaãala hustit, 

abychom se vzali. Bylo nám obûma jednadvacet let, mûli jsme se

rádi, tak jsme se nakonec opravdu vzali, pfiestoÏe jsme nemuseli. 

V únoru 1971 jsem pfiijel krásnû opálenej ze zájezdu z Brazílie 

a v dubnu jsme potom na Jifiího, 24. dubna, mûli na prostûjovské

radnici svatbu. ManÏelka se potom za mnou pfiistûhovala do Prahy,

kde dostala místo v matefiské ‰kolce. 

Jak jste zvládal skloubit vysokoškolské studium s fotbalem? 

V té dobû jsem studoval je‰tû fiádnû a aÏ po pfiestupu do Plznû jsem

pfie‰el na dálkové studium. První rok ve Spartû jsem tedy chodil

dennû do ‰koly, ale potom uÏ jsem to nûkolikrát pfieru‰il nebo jsem

2. 
SPARTA PRAHA (1969–1972)
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opakoval roãník. Mûl jsem tu v˘hodu, Ïe jako ligov˘ hráã jsem uÏ 

v té dobû dostal individuální studijní plán. 

V roce 1972 pfii‰el trenér Tadeá‰ Kraus, kter˘ mû dal vyloÏenû

bokem, takÏe jsem se rozhodl, Ïe ze Sparty odejdu. Tehdy mû zná-

m˘ trenér Rubá‰ vzal do Plznû. 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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O JOHNOVI: Alena Uličná
manželka

Paní Uličná, jak vzpomínáte na první setkání se svým mužem? 

Co jste si pomyslela ve chvíli, kdy vás docela svérázným způsobem oslovil

na kroměřížském náměstí?

V tu chvíli jsem nejspí‰ jen vytfie‰tila oãi. Na mou citlivûj‰í povahu

to bylo aÏ moc rychlé seznámení s cizím klukem.

Jaký byl v té době váš muž? 

Byl spoleãensk˘ a sportovnû zaloÏen˘, dûlal atletiku a fotbal. Sna-

Ïil se mû oblbovat, aÏ jsem se do nûj nakonec zamilovala. 

Jak vzpomínáte na období před narozením vašeho prvního syna, tedy na

roky 1969–1973?

V tuto dobu jsme se pohybovali v Praze a pozdûji v Plzni. Praha 

pro mne byla aÏ pfiíli‰ velké mûsto. Fotbal mû zaãal bavit a na 
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Spartu jsem chodila na kaÏd˘ zápas. V Plzni byla skvûlá parta.

V‰ichni fotbalisté i manÏelky si vzájemnû dobfie rozumûli, prostû

jsme byli mladí.

Za svým tehdy ještě nastávajícím manželem jste přijela do Prahy 

a potom jste ho následovala na pět let i do Plzně. Bylo pro vás těžké 

opustit domov a putovat s ním po republice?

Opustit domov mi nedûlalo potíÏe. Pocházím z Prostûjova a od pat-

nácti let jsem bydlela na internátu v KromûfiíÏi, kde jsem studo-

vala pedagogickou ‰kolu. Nemám problém stûhovat se z mûsta do

mûsta, ráda poznávám nové lidi, ale pfiece jen z Plznû na Moravu,

to byla pofiádná dálka. V té dobû je‰tû dálnice nebyla.

Vztahy se často mění, když přijdou děti, často se liší názory na výchovu.

Jak to bylo u vás doma? Byl pan Uličný přísný na své syny tak, jako byl 

na své hráče? Jaký je otec?

Je to uÏ dávno, ale po narození dûtí byl ná‰ vztah je‰tû pevnûj‰í.

V˘chova leÏela vût‰inou na mnû. Petr byl milující táta, ale v‰echen

ãas mu zabral fotbal, a tak se v˘chovû klukÛ nemohl tolik vûnovat.

Dokázal jejich dûtsk˘m snÛm naslouchat, ale o tom by vám dnes

víc povûdûli oni. Pfiísn˘ na kluky nebyl, protoÏe si uvûdomoval, 

Ïe s nimi tráví málo ãasu.

Nabízí se ještě jedna otázka: Jaký je manžel?

S úsmûvem na rtech fiíkám po tolika letech: vynikající! Bylo by to

na del‰í vyprávûní.

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN

32

001-157 Petr Ulicny_145x205 mm QXP 7.x  2.4.15  9:42  Stránka 32



Jak rychle jste si zvykla na Olomouc v roce 1977, kdy jste sem přišli 

z Plzně, a jak se vám tu žije?

ProtoÏe jsme oba Moraváci, na Olomouc jsme si zvykat nemuseli,

dobfie se nám tu Ïije.

Nosil si váš muž své radosti i zármutky z práce domů? Jaký byl doma,

když měl úspěchy, a jak jste naopak prožívali neúspěchy a porážky 

či nucené odchody z klubů?

Petr je trenér, kter˘ proÏíval radosti i zármutky. Je prostû typ ãlo-

vûka, kter˘ je domÛ nosil, vÏdy potfieboval problémy ventilovat 

a rozebírat a vÛbec mu nevadilo, Ïe s manÏelkou. Nucené odchody

jsem velmi tûÏce nesla. NejtûÏ‰í byl sestup do druhé. ligy s Opavou.

O JOHNOVI: 
Alena Uličná
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V devadesátých letech jste dva roky bydleli celá rodina v Brně. 

Jak na to období vzpomínáte?

Byla to jedna z nejhezãích etap na‰eho Ïivota, protoÏe jsme byli

v‰ichni spolu, aÏ na star‰ího syna Petra, kter˘ zaãal bydlet sám.

Ale vzdálenost Brno–Olomouc nás nerozdûlovala.

Jaké pro vás bylo žít a vychovávat syny v Olomouci, když jste měla 

manžela pryč a když jezdil domů dvakrát nebo jen jednou týdně? 

Bylo tûÏké vychovávat dva syny bez úãasti táty. Dnes jsou to do-

spûlí lidé, bohuÏel to nejsou fotbalisté.

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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Jak jste prožívala období, když byl váš muž bez angažmá nebo když o něm

novináři psali, že to není bodrý Moravák? 

PfiestoÏe jsem introvert, v té dobû jsem ho musela drÏet nad vodou.

Petr dobfie vûdûl, Ïe kdyÏ je na v˘sluní, tak mne aÏ tak nepotfie-

buje, ale kdyÏ padá ke dnu, ví, Ïe mu vÏdy dokáÏu pomoct. Tehdy 

u nûj stoupnu v cenû. KdyÏ je nejhÛfi, dokáÏu zmobilizovat síly 

a vûfiit, Ïe se v‰e v dobré obrátí.

Byla pro vás satisfakce, když manžel dosáhl velkých úspěchů se Sigmou 

v letech 2003–2006? Vrátil se po dlouhých čtrnácti letech do Olomouce, 

a to ve velkém stylu!

Petrovi se ten závûr v Sigmû urãitû povedl. Vydal ze sebe v‰e, co za

celá léta ve fotbale nasbíral. Nejvût‰í odmûnou pro nûj byl dík fa-

nou‰kÛ. Nûktefií na nûj vzpomínají dodnes.

A co jste říkala na tu „půlroční brigádu“, jak své poslední angažmá 

v Sigmě pojmenoval? Ve chvíli, kdy už to sám ani nečekal, vyhrál svou

první trofej!

To byl nejvût‰í úspûch jeho kariéry.

Věříte na osud? Co říkáte na názor, že vyšší vůle vašeho muže odměnila 

za celoživotní úsilí v hodině H, symbolicky na konci kariéry, tím největším

úspěchem?

Byl to osud, ve kter˘ vûfiím, kter˘ mu dal sílu tak úspû‰nû zakonãit

trenérskou kariéru. Takov˘ konec jsem neãekala.

O JOHNOVI: 
Alena Uličná
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Čeho si na svém muži nejvíce ceníte? Jste na něj hrdá?

To, Ïe je tak ukecan˘ a já málomluvná. Je to ãlovûk, kter˘ rozdává

radost po cel˘ rok. Dobrá nálada mu neschází, svÛj Ïivot Ïije na-

plno. Mám ho ráda.

Je něco, co byste mu vytkla?

Jen snad víc sebekontroly nad tím, co udûlá. To víte, VíÈa Laviãka 

z nûj nikdy nebude, ale pfiesto mají jedno spoleãné, vûfií v pozitivní

energii.

Co máte společného a v čem jste naopak úplně odlišní?

Spoleãné máme dva syny, vnouãata a lásku k nim. Já jsem intro-

vert, Petr extrovert.

Oba působíte dojmem ideálního páru. Klobouk dolů. Je mi ale jasné, že za

tím musí být spousta snažení, tolerance, lásky a vůle jít i přes překážky.

Nebo se pletu? Jaký je podle vás recept na celoživotní spokojený vztah? 

TouÏit po tom, mít nûkoho, o koho se mÛÏete opfiít a kdo vám bude

rozumût. Nejsme ideální pár, ale jsme si souzeni. KdyÏ je nejhÛfi,

musíte za toho druhého d˘chat.

O JOHNOVI: 
Alena Uličná
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3. 
ŠKODA PLZEŇ (1972–1977)

Po pfiíchodu do Plznû pro mû zaãala moc krásná pûtiletá éra. Hrá-

val jsem stabilnû pod trenérem Rubá‰em nebo pozdûji pod Tomá-

‰em Pospíchalem a celkovû na toto období mé hráãské kariéry

vzpomínám asi nejradûji. Z m˘ch sto osmdesáti ãtyfi ãeskosloven-

sk˘ch ligov˘ch zápasÛ jsem sto ãtyfiicet ãtyfii odehrál v Plzni. Dal

jsem tam v‰ech sv˘ch osmnáct ligov˘ch gólÛ, coÏ je málo, ale díky-

bohu za nû, protoÏe ve Spartû jsem nedal ani jeden. Na PlzeÀ vzpo-

mínám moc rád i proto, Ïe se mi tam v sedmdesátém ãtvrtém naro-

dil syn Petr. Bylo to krásné období mého Ïivota mezi dvacát˘m

druh˘m aÏ dvacát˘m sedm˘m rokem. Dál jsem studoval i fakultu

tûlesné v˘chovy a sportu, v té dobû uÏ dálkovû.

V Plzni jsem poznal celou fiadu vynikajících fotbalistÛ a myslím

si, Ïe jsme v lize hráli dÛstojnou roli. Poznal jsem na vlastní kÛÏi 

v té dobû slavnou Trnavu, která poráÏela témûfi kohokoliv. Celkovû
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se mi zdá, Ïe ta slovenská muÏstva byla tehdy o nûco lep‰í neÏ

na‰e. Do Plznû se dodnes rád vracím. V roce 1993 jsem se tam po

jednadvaceti letech vrátil jako trenér. PlzeÀ spolu s KromûfiíÏí, Olo-

moucí a Brnem patfií mezi moje vyvolená mûsta. 

Když začneme u trenéra Rubáše, který si vás vyhlédl a přivedl do Plzně,

jak na něj vzpomínáte?

Jifií Rubá‰ byl roãník dvaadvacet. UÏ bohuÏel neÏije. Vyhlédl si mû

na Spartû, protoÏe v Praze bydlel. Vzpomínám na nûj dodnes moc

rád. Bydleli jsme dokonce v jednom baráku. Mûl jsem v té dobû

novou dacii, coÏ bylo na tu dobu úÏasné auto. Trenér mûl malého

renaulta a ãasto ho míval pokaÏeného, takÏe vÏdycky pfii‰el za

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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Petr Uličný v roce 1972 v dresu Plzně v zápase proti Zbrojovce Brno
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mnou a fiíkal tfieba: „Petfie, jedu na chatu. Ty tady mÛÏe‰ chodit

pû‰ky, tak mnû pÛjãí‰ auto.“ ToÏ to bylo nûco pro mû. Nechtûl jsem

mu to odmítnout, tak jsem mu párkrát auto pÛjãil, ale byl jsem

ne‰Èastn˘, protoÏe jsem nemohl jezdit. Pepík âaloun nebo Standa

·trunc si dûlali srandu, a kdyÏ pfii‰el do kabiny, volali na mû: „Johne,

táta pfii‰el.“ Smáli se a fiíkali, Ïe jsem jako jeho syn. Mûl mû rád a já

jsem pod ním rád hrával, coÏ bylo dÛleÏité. Byl jsem tehdy nefor-

málním kapitánem mlad˘ch hráãÛ. Nevím, z ãeho to pramenilo.

Jestli z mé trochu namistrované povahy, ale hodnû jsem si vûfiil,

moÏná i proto, Ïe jsem vûdûl, Ïe nûco umím. Kapitánem star‰ích

hráãÛ i celého muÏstva byl Franta Plass, fenomenální fotbalista,

kter˘ byl i v reprezentaci. 

3. 
ŠKODA PLZEŇ (1972–1977)
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Za trenéra Rubáše (Petr Uličný dole druhý zprava)
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Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN

S Josefem Čalounem
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Trenér Rubá‰ byl je‰tû stará ‰kola. Jednou jsme jeli na soustfie-

dûní na Kvildu, tam, co se filmoval Král ·umavy, a on nám tam dal

tréninkovou jednotku sto stovek. Museli jsme bûhat stokrát sto

metrÛ! V té dobû jsem pofiád studoval sportovní fakultu a fiíkal

jsem si, Ïe to snad ani není moÏné. Jen si to pfiedstav. Ubûhne‰ 

jednu stovku naplno, potom druhou... No, kdyÏ jsem ubûhl sedm-

náctou, uÏ jsem nemohl. âtyfistovka se zase bûhávala s vestami, 

ve kter˘ch byly broky. I proto jsem potom na fakultû moÏná mûl

ãtyfistovku tak dobrou. Karel Süss, bohuÏel uÏ taky neboÏtík, na to

jako jedin˘ umûl vyzrát, protoÏe vestu vÏdycky natrhnul a broky

se vysypaly ven. 

Tomá‰ Pospíchal uÏ byl úplnû jin˘ trenér. Vyznával moderní

trendy a i díky nim mûl pozdûji tak obrovsk˘ úspûch s Bohemians.

(V sezonû 1982/1983 dovedl Bohemians Praha k titulu – pozn. aut.)

Rozdíl mezi nimi byl v tom, Ïe Rubá‰ bral i to, kdyÏ si z nûj nûkdo

udûlal srandu. Jirka Rubá‰ jednou pfii‰el do kabiny a mûl na sobû

bílou dederonovou ko‰ili. Po tréninku se osprchoval a najednou 

k nûmu pfii‰el brankáfi Pepík âaloun, kter˘ si pfiedtím natfiel dlaÀ

ãern˘m globinem na boty, a jak byl trenér ãistej, tak ho objal a po-

plácal po zádech se slovy: „Trenére, vy jste dobrej chlap, my vás

máme rádi.“ A on byl rád jak sviÀa, oblíknul si tu bílou dederonku

a jel domÛ do Prahy. (smûje se)Na druh˘ den pfiijel, a ne aby to vy-

‰etfioval, ale spí‰ se smál. „Kter˘ dacan mi to udûlal?“ pátral v ka-

binû. Nezkazil nikdy Ïádnou srandu. Kluci mu tfieba zasukovali

tkaniãky u bot a on to musel zubama rozdûlávat. 

3. 
ŠKODA PLZEŇ (1972–1977)
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Trenér Pospíchal byl v tomto ohledu úplnû jin˘ a na nûjaké sran-

diãky nebyl. KdyÏ mu jednou kluci v tûlocviãnû vymûnili tenisku

za roztrhanou devítku, tak on hned – místo toho, aby se tomu za-

smál – zaãal vy‰etfiovat, kdo to byl. Metody mûl ale úÏasné. 

V roce 1977 pfii‰el Jarda Doãkal, kter˘ byl i na Kypru, a taky to

byl velmi moderní trenér.

A jak to bylo s přestupem zpět na Moravu?

Mnû po pûti letech v Plzni zaãalo b˘t po Moravû smutno a hroznû

jsem se chtûl vrátit domÛ. Pfii‰la mi nabídka ze Zbrojovky Brno,

kde bych mohl dûlat náhradníka Karlu Kroupovi nebo Kacovi

JarÛ‰kovi. Dostal bych i byt. S funkcionáfii Alfrédem Sezemsk˘m 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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V Plzni už za trenéra Tomáše Pospíchala (Petr Uličný sedí vedle něj dole druhý zleva)
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a Karlem Nepalou jsme to uÏ mûli skoro domluvené, jenÏe To-

má‰ Pospíchal to je‰tû pfied sv˘m odchodem do Bohemky zatrhl 

s tím, Ïe do první ligy mû v Ïádném pfiípadû nepustí, maximálnû do

druhé. Proto jsem se spojil s pány Prejzou a Otou Spáãilem z Olo-

mouce. V sedmadvaceti letech jsem fiekl novému trenérovi Doãka-

lovi: „Trenére, mû uÏ ta liga nebaví, chci jít domÛ.“ Trenér to nepo-

chopil a byl na mû nasranej. JenÏe to má pokraãování! KdyÏ jsme

se Sigmou za pût let nato vykopali ligu, pfii‰el Jarda Doãkal, a tím

jsem dohrál, protoÏe si vzpomnûl, jak jsem uÏ v sedmadvaceti

nechtûl hrát ligu. 

Trenéra Pospíchala předcházela kontroverzní pověst. Třeba na Bohemce

dělal v kabině neustále dusno. Setkal jste se s něčím takovým už v Plzni?

Rozhodnû! Zaãal tfieba na mû: „Petfie! Já jsem pfiece fiíkal, Ïe pfied

zápasem nesmíte nikam chodit! Jak to, Ïe jsi byl tancovat?!“ Já na

nûj hledím a povídám: „CoÏe?! VÏdyÈ já nikde nebyl. Byl jsem

doma!“ 

„Já to jen tak zkou‰el,“ fiekl on. Je to dobr˘, pouÏíval jsem to

pozdûji, kdyÏ jsem trénoval ve Zlínû. Stejnou scénku jsem sehrál se

sv˘m hráãem Standou Dostálem v devadesátém tfietím roce. 

Proč myslíte, že to dělal?

Aby tam bylo pofiád napûtí, asi aby kluci byli nasraní a aby jezdili.

Vytvářel třeba i skupinky, aby je poštval proti sobě?

Ne, to urãitû ne, mífiil na jednotlivce. 

3. 
ŠKODA PLZEŇ (1972–1977)
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Aby nikdo neměl pocit, že je klid.

Pfiesnû tak. Na druhou stranu mû bral, byl jsem, jak uÏ jsem fiekl,

kapitánem mlad˘ch hráãÛ a v té dobû bylo typické, Ïe trenéfii chtûli,

abychom zápas hodnotili i my hráãi. Já jsem byl vÏdycky komuni-

kativní, tak jsem se ãasto hlásil o slovo, coÏ taky bylo dáno i tím, Ïe

jsem je‰tû studoval. 

Když jsem si našel výsledky Plzně z těch let, kdy jste tam působil, dohledal

jsem, že nejlepším umístěním bylo šesté místo v ročníku 1976/1977, 

je to tak?

Je to pfiesnû tak. S Plzní se v té dobû hrávalo skoro o záchranu, spí‰

ve spodní ãásti tabulky. Na domácím hfii‰ti jsme ale sehráli spoustu

krásn˘ch utkání a chodilo na nás pûtadvacet tisíc divákÛ. Byl jsem

tam spokojen˘, protoÏe jsem hrával stabilnû a za dobu pûti let pfii-

‰la do t˘mu navíc i fiada dal‰ích skvûl˘ch fotbalistÛ. Jedním z nej-

lep‰ích hráãÛ byl Franta Plass, kter˘ skonãil ãtvrt˘ v anketû Fotba-

lista roku, a chtûla ho i Sparta. Hrál stopera a fiíkalo se mu ãesk˘

Franz Beckenbauer. Standa ·trunc, kter˘ pfii‰el souãasnû se mnou,

on z Dukly Praha, byl taky vynikající fotbalista. Navíc to byl velk˘

srandista, hodnû jsme se nasmáli. Pepík âaloun byl v˘born˘ gól-

man. Nechci na nikoho zapomenout. âasem pfii‰el Jarda Hfiebík, kte-

rého mûl Pospíchal velice rád. S Jardou jsme si taky uÏili spoustu

srandy. Jednou jsme si fiekli, Ïe pomûfiíme, kdo má silnûj‰í auto, 

a tak jsme se zaãali pfiedky aut pfietlaãovat! Já mûl dacii, Jarda 

golfa. Pepík âaloun nám to odstartoval, ‰li jsme do sebe a skonãilo

to pomaãkan˘mi plechy. Nebo Jarda jednou vymyslel dal‰í nesku-

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN
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teãnou vûc. V tehdej‰í ·kodovce pfies den pracovalo pfies ãtyfiicet

tisíc zamûstnancÛ. Jeli jsme s Jardou do ·kody pro v˘platy, kdyÏ

zrovna lidi vycházeli z fabriky. Pfied ní byla velká kfiiÏovatka, na

které – zrovna kdyÏ svítila zelená – Jarda zastavil a ‰el mi kopat do

auta, plival na mû a dûlali jsme, Ïe se hádáme. Lidi troubili a my,

kdyÏ blikla oranÏová, jsme skoãili do aut a vyletûli pryã. (chechtá

se) Jarda ale pfii‰el aÏ za trenéra Pospíchala, a tak jsme spolu byli 

v Plzni jen jeden rok. Je‰tû víc jsme se sblíÏili aÏ pozdûji, uÏ jako

trenéfii. V Plzni jsem taky hodnû kamarádil s Láìou Fojtíkem a Pe-

pou Kfiíbalou, kter˘ se pozdûji bohuÏel utopil na soustfiedûní v Ra-

kousku. 

Tomá‰ Pospíchal úplnû miloval reprezentanta Honzu Bergera.

Jednou povídá: „Honza Berger, ten bûhá! Toho by nepfiedbûhl ni-

kdo.“ Já to poslouchám a fiíkám: „Jak nikdo? TréÀo, aÈ si dá se mnou

ãtyfii sta metrÛ. Na tfii kilometry ho nepfiedbûhnu, ale na ãtyfistovce

to uÏ jo.“ Pospíchal se zaãal smát, aÏ se za bfiicho popadal: „Petfie,

ty ses zbláznil! Honzu Bergera porazit!“ 

„Co porazit! Já ho porazím a je‰tû do cíle dobûhnu pozpátku!“

Celá kabina se smála a hned vznikla sázková kanceláfi. KaÏd˘ dal

do klobouku padesát korun a v‰ichni sázeli na Honzu. Jedin˘ Jarda

Hfiebík poznamenal, Ïe John vyhraje.

Závod odstartoval, tfii sta metrÛ jsem byl za ním a pak jsem pro-

dlouÏil krok, jak to dûlají sprintefii, pfiedbûhl jsem ho a posledních

patnáct metrÛ jsem se otoãil a dobûhl pozpátku. Pospíchal byl

nasranej a málem mû vyhodil z tréninku. Byl pfiesvûdãenej, Ïe z nûj

dûlám blbce a Ïe ‰patnû trénuju, kdyÏ dokáÏu takto zabûhnout

3. 
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ãtyfistovku. Na tréninku jsem asi nevypadal tak dobfie, takÏe si 

do té doby myslel, Ïe jsem pomalej. Jinak byl ale Honza Berger pan

Fotbalista. Na nûj jsem v Ïivotû nemûl. 

Vy říkáte, že jste se nikdy žádného trenéra nebál, dokonce ani Pospíchala?

Ne, nikdy.

Ovšem asi byli i takoví hráči, kteří z něj měli respekt.

V‰ichni se ho báli. A Jardy Doãkala tady v Olomouci taky. KdyÏ

jsem byl drzej, dostal jsem taky za u‰i. VÏdy jsem chtûl b˘t persona

a mluvil jsem jim do toho. Oni sami mû uÏ potom tak brali. Nikdo

tfieba nic nefiíkal, tak na mû trenér ukázal se slovy: „Petfie, co ty na

to fiíká‰?“ 

Mluvil jste trenérům třeba do sestavy?

To ne, to v Ïádném pfiípadû! Mûl jsem ze ‰koly urãité znalosti jak 

z psychologie, tak tfieba i z pedagogiky. Uãil mû napfiíklad profe-

sor Dovalil, tatínek souãasného trenéra Jakuba Dovalila, nebo pan

docent Vanûk, coÏ byly tehdy obrovské persony. Mûl jsem i svÛj

názor na tréninkové metody. KdyÏ jsme bûhali sto stovek, fiíkal

jsem, Ïe to je nesmysl. S bûháním s vestami pln˘mi brokÛ na zá-

dech jsem taky nesouhlasil. Samozfiejmû Ïe jsem s tím v té dobû

nemohl nic dûlat a nakonec jsem musel poslechnout. TrenérÛ tehdy

bylo málo a zvlá‰È ti ze star‰í ‰koly si jeli své metody. Modernûj‰í

trenéfii pfii‰li aÏ pozdûji. 

Petr Uličný: 
BOUŘLIVÁK JOHN

48

001-157 Petr Ulicny_145x205 mm QXP 7.x  2.4.15  9:42  Stránka 48



Vy jste v Plzni hrával jak v útoku, tak v záloze?

Pfiesnû tak. Dokonce jsem si zahrál i na stoperu. KdyÏ je‰tû odbo-

ãím ke Spartû, tehdy se hrávalo v rozestavení 4–2–4, a kdyÏ jsem

jednou hrál proti Feyenoordu Rotterdam, spolu s Pepíkem Pe‰i-

cem, tak jsem se balonu bûhem zápasu dotkl jen zfiídka. KdyÏ jsem

v tomto rozestavení hrál pravou nebo levou spojku, tfieba v zápase

s Bilbaem mi to ‰lo. V Plzni uÏ se hrálo 4–3–3 a tam uÏ jsem hrával

hodnû právû ve tfiíãlenné záloze. Pfii zápase v Îilinû jsem hrál sto-

pera a noviny tehdy napsaly, Ïe Petr Uliãn˘ hrál v˘bornû a uhlídal

skvûlého Slezáka, coÏ byl jejich vynikající útoãník. 

Víc vás to ale asi táhlo do útoku.

Urãitû. Bylo to i tím, Ïe jsem byl rychl˘ a technicky docela zdatn˘.

Mou nev˘hodou bylo to, Ïe jsem se bál chodit do soubojÛ, bál jsem

se sráÏek. Neumûl jsem udûlat skluz. Díky tomu, Ïe jsem v Kromû-

fiíÏi vyrÛstal na ‰kváfie, tak mû nikdo nenauãil skluzy. Nenávidûl

jsem hráãe, ktefií to umûli a skluzem tû sestfielili. Proto jsem nûkdy

na hfii‰ti pÛsobil aÏ bojácnû. Nefie‰il jsem to ale tak jak nedávno

Luis Suárez, kter˘ kousnul protihráãe do ramene. Spí‰ jsem tfieba

borce kopnul do prdele. Toho jsem se zase nebál. (smûje se)

Na jaký zápas v dresu Plzně nejčastěji vzpomínáte?

Zajímav˘ zápas byl ten, ve kterém jsme se Standou ·truncem poto-

pili Spartu do druhé ligy. (V sezonû 1974/1975 poprvé v historii

Sparta sestoupila z patnáctého místa do druhé ligy – pozn. aut.)

Sparta k nám v pfiedposledním kole pfiijela, já jsem dal jeden gól,

3. 
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druh˘ dal Standa a porazili jsme ji 2:0. Sice potom v posledním

kole porazila Teplice 4:1, ov‰em na druhé stranû republiky Tfiinec

porazil Bohemku 6:0 a zachránil se právû na úkor Sparty, kdyÏ mûl

snad o dva góly lep‰í skóre. TakÏe i já jsem mûl na tom podíl. Hráli

jsme i pûkné zápasy. Tfieba Zbrojovku jsme porazili 4:3 a v tomto

zápase jsem taky dal gól. Jezdili jsme i na zahraniãní zájezdy, vzpo-

mínám si tfieba na jeden, ve tfiiasedmdesátém, kdyÏ jsme jeli do

Dánska. Tam odtud jsem dovezl sv˘m VIP kamarádÛm Jardovi

Stfiechovskému – Krakonovi a Vladimíru Vidimskému – Melónovi

na Bajdu do KromûfiíÏe dva pornoãasopisy. Ti na nû tehdy koukali,

protoÏe nûco takového do té doby nikdy nevidûli. Dokonce i holky

to tehdy pofiádnû rozparádilo. 

Zajímavé nûkdy b˘valo vyplácení penûz. To byla úplnû jiná

doba, vÏdyÈ vedení nám nûkdy vyplácelo v˘platu pfiímo z pokladny.

KdyÏ pfii‰lo hodnû lidí, dostali jsme v˘platu ve stokorunách i v pûta-

dvacetikorunách. 

Na jakou profesi jste měl podepsanou smlouvu ve Škodovce?

Myslím, Ïe jsem byl veden jako soustruÏník. Nemuseli jsme chodit

do práce, ale byli jsme vedeni ve fabrice, coÏ v té dobû velice va-

dilo pracujícím lidem, protoÏe mûli pocit, ale podle mû myln˘, Ïe

na nás dûlají. ·éfové velk˘ch firem mûli nûjaké vyãlenûné fondy

na vyplácení sportovcÛ. Ve ·kodovce tak nemuseli ani fotbalisti,

ani hokejisti chodit do práce. Ve Spartû to bylo to samé, tam bylo

zase âKD, ale o tom uÏ jsem mluvil. 

Petr Uličný: 
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Kde jste s rodinou v Plzni bydlel?

Na zaãátku jsme s manÏelkou dostali byt v takovém cizineckém

domû, ale za nûkolik mûsícÛ uÏ jsem dostal pûkn˘ byt na Borech.

Právû tam se nám narodil v sedmdesátém ãtvrtém roce ná‰ PeÈa.

Na tom sídli‰ti se mnou bydlel i Honza Gomola, kamarád, kter˘

hrával i za Teplice nebo za Îilinu, a taky se jim v té dobû narodilo

dítû. Dále tam bydleli tfieba stoper Venca Kofiínek, Franta Brus-

nick˘, Pepík Kfiíbala, Láìa Fojtík nebo Míra Ka‰par. V‰ichni jsme

na Borech dostali byty. Od té doby ale taky fiíkám, Ïe manÏelky

jsou drÏáci, protoÏe co ty proÏívaly... ·el jsi na fotbal, z fotbalu

rovnou oslavovat nûkam do ‰antánu a vrátil ses pozdû v noci. Dûv-

ãata mûla miminka a ãekala na nás celé noci, aÏ se vrátíme domÛ.

Klobouk dolÛ pfied mou Alãou a pfied manÏelkami m˘ch spolu-

hráãÛ, protoÏe my jsme skuteãnû málokdy ‰li domÛ. Pozdûji jsem

dostal krásn˘ panelákov˘ byt 2+1 na Lochotínû, ve kterém jsme

bydleli pouze jeden rok, protoÏe potom uÏ jsem odcházel do Olo-

mouce. 

V Plzni vznikla vaše přezdívka John, že?

Ano. Já si totiÏ dodnes nepamatuju jména. KdyÏ jsem pfii‰el do 

Plznû, dlouho jsem si nemohl zapamatovat jména spoluhráãÛ, tak

jsem na nû volal: „Hej, ty, Ïanku, pocém!“ Nebo i „dÏonku“ jsem na

nû volal, protoÏe se mi líbilo brnûnské náfieãí. Tak mnû kluci zaãali

fiíkat dÏonku a âalda, Pepík âaloun, z toho udûlal pfiezdívku John,

takÏe od dvaasedmdesátého roku jsem John. 

3. 
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Jak jste v tomto období zvládal školu?

·kolu jsem zvládal ‰patnû, protoÏe nebyl ãas. Zaãal jsem studovat

uÏ v té Spartû, v roce 1969. První rok jsem snad udûlal, ale potom

jsem pofiád opakoval, ‰el jsem na dálkové studium, protoÏe jinak

bych to vÛbec nezvládl. Navíc jsem mûl uÏ manÏelku a syna, takÏe

jsem musel b˘t zamûstnan˘ ve ·kodovce, potfieboval jsem peníze.

Ve ‰kole jsem se trápil. Musel jsem tfieba jet na lyÏafisk˘ kurz, kde

jsme bûÏeli závod na deset kilometrÛ. ¤íkám si pro sebe: „Ty vole,

toÏ já, borec ze Sparty, to musím vyhrát pfiece!“ 

Po minutû mû pfiedbûhl jeden student, tak si fiíkám: „Ty vole, Ïe

bych skonãil druhej? To není moÏn˘!“ Za chvilku ‰el pfiede mû dal‰í,

tak si zas fiíkám: „Îe bych byl tfietí?“ Ví‰, kolikátej jsem nakonec

skonãil? Z padesáti ãtyfiicátej osmej. 

Gymnastiku jsem se musel dlouho uãit, salto jsem musel umût,

pfiemety nebo plavání, to byla tragédie! Jednou jsem jel do Prahy

uplavat dvacet pût metrÛ pod vodou, za coÏ byl zápoãet. Tak jsem

plaval, plaval a najednou jsem narazil hlavou do stûny, tak si

fiíkám: „Johne, se‰ dobrej, uÏ to má‰ za sebou.“ Zvedl jsem hlavu 

a vidím, Ïe jsem vrazil do boãní stûny bazénu! Uãitel mû vyhodil 

a já jsem musel v‰echno opakovat znovu. 

Se slavn˘m reprezentantem v basketu Jirkou Konopáskem jsem

bûÏel orientaãní bûh. VÛbec jsem nevûdûl, jestli mám bûÏet doleva

nebo doprava. KdyÏ se jelo na kole, musel jsem to o‰vindlovat,

protoÏe se jela trasa Praha–Zbraslav, kterou bych nezvládl. TakÏe

pfiede mnou jela moje dacia, kterou fiídil Petr Îemlík, aby mi auto
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rozráÏelo vzduch. Navíc to bylo v‰echno za normálního silniãního

provozu. 

KdyÏ byla v jednasedmdesátém roce v Olomouci univerziáda,

zúãastnil jsem se jí taky za t˘m FTVS. I s Jurkaninem jsme tehdy

porazili Slovensko. ·kolu jsem tedy nûkolikrát opakoval nebo pfie-

ru‰oval, proto jsem ji nakonec studoval jedenáct rokÛ. KdyÏ mi

pozdûji, v roce 1980 – to uÏ jsem byl v Sigmû – pfiedával Navara

vysoko‰kolsk˘ diplom, fiekl mi: „To není moÏn˘. Tys to váÏnû

dodûlal?“ To byl nejkrásnûj‰í okamÏik v Ïivotû a tehdy jsem si mys-

lel, Ïe uÏ mû nemÛÏe nic rozhodit. Nebyla to pravda. Îivot mi po-

tom je‰tû pfiichystal spoustu sportovních tragédií. Neb˘t ‰koly,

Ïivot by se odvíjel úplnû jinak, nedûlali bychom teì knihu, protoÏe

bych se nikdy nestal daleko úspû‰nûj‰ím trenérem, neÏ jak˘m jsem

byl hráãem, protoÏe jako hráã jsem byl velmi prÛmûrn˘.

Obãas jezdím na rÛzné besedy a jednou jsem byl na jedné ta-

kové se ZdeÀkem Nehodou, kter˘ je o dva roky mlad‰í a pÛvodem

z Hulína, coÏ je kousek od mé KromûfiíÏe, a tam jsem jim ozná-

mil: „Víte, pfiátelé, jak˘ je rozdíl mezi mnou a ZdeÀkem Nehodou?

Proã já mám osmnáct gólÛ a on tûch sto padesát nebo kolik? UÏ 

v dobû, kdy jsme byli Ïáãci, jsme hráli za okres KromûfiíÏ, já byl

kapitán a vyhráli jsme proti nûjakému jinému v˘bûru 11:2. Tipnûte

si, kdo dal kolik gólÛ. Nehoda devût a já dva. A to je ten rozdíl mezi

náma.“ 

Student jsem nebyl dobr˘. Dnes, kdyÏ mám netefie, které mají

samé jedniãky na vysoké ‰kole, vzpomenu si na sebe, protoÏe já

nikdy nemûl jedniãku. Jednou mnû z pfiedmûtu fyziologie ãlovûka
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dal profesor dvojku. Tak jsem se s ním zaãal hádat a fiíkám mu:

„Ne, pane profesore, dvojku mnû nemÛÏete dát, protoÏe to mnû 

v KromûfiíÏi nikdo neuvûfií! Dejte mi trojku.“ (smûje se) Dvojku mi

ale stejnû dal s tím, Ïe kdyÏ to umím na dvojku, dostanu dvojku. 
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4. 
SIGMA OLOMOUC (1977–1982)

Po pûti letech v Plzni jsme s manÏelkou coby Hanáci touÏili vrátit

se domÛ. Já jsem na Hané mûl rodiãe a sestru, manÏelka tu taky

mûla rodiãe a sestru a oba jsme tu mûli spoustu pfiátel. Zaãalo nám

po nich v‰ech b˘t smutno. Poté co mû trenér Pospíchal nepustil 

do Brna, jsem se pfies str˘ce své manÏelky Jardu Dohnálka zkon-

taktoval se Sigmou. Dá se fiíct, Ïe Jarda mû sem dostal. V Sigmû

tehdy ‰éfoval hokejov˘ rozhodãí pan Prejza s Otou Spáãilem 

a dal‰ím muÏem ve vedení byl pan Lahola, kterému se fiíkalo Bill.

MuÏstvo tehdy vedly dvû velké persony, Karel Brückner s Milanem

Máãalou. První sezonu jsme hrávali de facto tfietí ligu. Vzpomínám

tfieba na zápasy s Kolínem, Fr˘dkem-Místkem nebo tfieba se Znoj-

mem. Pozdûji jsme postoupili do druhé ligy. V prÛbûhu druholigo-

v˘ch let Karel Brückner ode‰el a hlavním trenérem se stal Milan

Máãala, kter˘ ale v polovinû poslední druholigové sezony ode‰el, 
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a tak nás k historickému postupu dovedl Bolo‰ (Vlastimil) Zeman.

V Sigmû – v dobû, kdy jsem tam pfii‰el – byly jiné podmínky neÏ 

v Plzni. V‰ichni jsme museli chodit do práce, a to alespoÀ do jede-

nácti hodin a aÏ po poledni se ‰lo na trénink. Byl to jak˘si polo-

profesionální systém, ale podmínky jsme mûli dobré. Navíc jsem

dostal krásn˘ tfiípokojov˘ byt na novém povelském sídli‰ti v Lu-

Ïické ulici, takÏe jsme byli s manÏelkou stra‰nû spokojení a v jedna-

osmdesátém roce se nám narodil druh˘ syn Tomá‰. V Olomouci
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jsme nejprve brali ãtyfii sta korun za zápas, pozdûji ‰est set korun.

Pomalu se to tedy finanãnû blíÏilo k lize, kde se brávalo tisíc korun.

V Sigmû jsem mûl plat dva tisíce devût set a k tomu je‰tû sedmnáct

procent ãtvrtletních prémií, takÏe to celkem dûlalo tfii a pÛl tisíce

mûsíãnû. No a kdyÏ se k tomu pfiidala je‰tû tisícovka z fotbalu, vy-

‰plhalo se to na ãtyfii a pÛl tisíce, coÏ byly opravdu krásné peníze. 

Nicméně určitá změna to asi byla. Přišel jste z Plzně, která už první ligu

stabilně hrávala, do nižší soutěže v Olomouci.

Samozfiejmû Ïe to bylo jiné. V‰e se teprve budovalo. Jak t˘m, tak

tfieba i hfii‰tû, které tehdy nebylo tak krásné, jako ho má dnes Jenda

Chladil (b˘val˘ hráã Sigmy Olomouc, dnes provozní manaÏer klubu –

pozn. aut.), ten ho má dneska snad nejkrásnûj‰í v republice. âasto

jsme museli trénovat na ‰kváfie v ¤epãínû, mûli jsme gumotextilky,

kopaãky jsme si museli kupovat sami, ale moÏná Ïe nám je potom

jednou za sezonu proplatili. TûÏko se shánûlo sportovní obleãení,

takÏe jsme pouÏívali prachobyãejné tepláky. Hrávalo se v gumo-

textilkách, takÏe kdyÏ snûÏilo, dávali jsme si dovnitfi sáãky, aby-

chom nehráli s mokr˘ma nohama. Soustfiedûní bylo nûco podob-

ného. Neexistoval luxus jako dnes, kdy pfiijede‰ do pfiepychového

letoviska v Turecku. Byly to pion˘rské doby, ale vzpomínáme na nû

v‰ichni rádi. V osmasedmdesátém roce jela celá Sigma na památn˘

zájezd do Moskvy, kde jsme se v mauzoleu museli klanût Leninovi,

nebo jsme se dostali na soustfiedûní do Bulharska, kam jsme mohli

vzít i manÏelky. To v‰echno díky generálnímu fiediteli a Moravsk˘m

Ïelezárnám, které fotbalu taky hodnû fandily a chtûly olomouck˘

4. 
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fotbal povednout, coÏ ani nikdo neãekal, Ïe se povede. Bral jsem

to, Ïe sem jdu z Plznû na doÏití fotbalové kariéry. To, Ïe budu jed-

ním z hlavních protagonistÛ postupu do první ligy a pozdûji Ïe

budu trenérem na takové úrovni, kam jsem to dotáhl, by mû v té

dobû nenapadlo. A Ïe se tak stalo, je zásluhou také Olomouce. 

V Olomouci jsem strávil nádhern˘ch pût let. Pfii svém pfiíchodu

jsem mûl moÏná nejvíc prvoligov˘ch startÛ ze v‰ech tehdej‰ích

spoluhráãÛ, ale t˘m byl v Sigmû uÏ tehdy velmi kvalitní. Musel

bych je vyjmenovat v‰echny, ale jen namátkou: Jirka „âiãa“ Navrá-

til, Laìa KuãerÀák, Honza Chladil, bratfii Fialové, Knoflíãek, kter˘

tu hrával coby osmnáctilet˘, v˘born˘ fotbalista a pozdûji reprezen-

tant, Jirka Vít, Zdenûk âíÏek, byl tady i Vlasta PetrÏela, kterého si

pozdûji Milan Máãala vzal do Slavie Praha, Dan Matu‰ka... Zkrátka

v Sigmû byli v té dobû vynikající fotbalisti. Sehráli jsme spoustu vel-

mi dobr˘ch zápasÛ, coÏ vyústilo v to, Ïe jsme na jafie 1982 s Plzní 
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a s Teplicemi na dálku bojovali o postup do první ligy. V‰e se zlo-

milo v zápase v Xaverovû, kde jsme vyhráli 1:0. V tomtéÏ kole hrála

PlzeÀ právû s Teplicemi a my jsme se vítûzstvím dostali na první

místo a uÏ jsme jej nepustili. KdyÏ jsme hráli s Teplicemi my, pfii‰lo

se na nás na AndrÛv stadion podívat pfies deset tisíc divákÛ. 

A jaký byl poté postup zpět do ligy s olomouckou Sigmou?

Do ligy jsme postoupili díky zápasu v Tfiinci, kde jsem nahrával na

gól spoluhráãi âermákovi. 

Potom probûhla ta nezapomenutelná vítûzná jízda po Olomouci,

kdy jsme v autobuse kfiiãeli: „AÈ Ïije Bolo‰ s mamó!“ Jako s jeho

Ïenou. Následovala pofiádná oslava ve Varnû.

Období po postupu do ligy uÏ ale pro mû nebylo aÏ tak pfiíznivé,

protoÏe pfii‰el nov˘ trenér Jarda Doãkal, u kterého jsem nemûl na

rÛÏích ustláno, a tak se ze mû stal náhradník. I kdyÏ jsem si myslel,

Ïe jsem pofiád dobrej, dával pfiednost mlad˘m klukÛm, s ãímÏ se

nedalo nic dûlat. S úsmûvem vzpomínám na situaci, kdy jsme na

Bohemce prohrávali 1:4 a já sedûl na laviãce. V té dobû uÏ jsem mûl

jedniãku, profesionální trenérskou licenci, a trenér Doãkal se na

mû za tohoto stavu podíval a fiíká: „Petfie, tak co bys dûlal, kdyÏ se‰

tím trenérem?“ 

„Trenére, vystfiídal bych útoãníky, hrají na hovno,“ odpovûdûl

jsem mu a doufal, Ïe je vystfiídá a postaví tam mû a Ïe si budu moct

zase po letech zahrát v Praze. JenÏe on mû uzemnil, kdyÏ mi po-

vídá: „No jo, ale koho tam mám dát, kdyÏ tady nikoho nemám...“

Dal mi tak najevo, Ïe mû úplnû pfiehlíÏí. Po zápase s Lokomotivou

4. 
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Ko‰ice jsme mûli veãefii. Rozhodl jsem se jít za ním. Pfii‰el jsem 

a povídám: „Trenére, já si myslím, Ïe uÏ na to nemám.“ Oznámil jsem

to takov˘m tónem, aby mi odpovûdûl nûco ve smyslu: Dobr˘, PeÈo,

trénuj a dostane‰ se do toho. JenÏe Jarda fiíká: „Já si to myslím

taky.“ A tím jsem skonãil. Následnû jsem ode‰el do Hranic na

Moravû, kde jsem kopal s Honzou Chladilem. 

Je‰tû mám vzpomínku na Jardu Doãkala, kter˘ byl hodnû tvrd˘

a málokdy se zasmál. Pfii tréninku jsme bûhali ãtyfii sta metrÛ 

a Honza Chladil dûlal, Ïe dostal epileptick˘ záchvat a nastfiíkal 

si na obliãej pûnu na holení. Jarda pfiibûhl a cel˘ se zaãal tfiepat

strachy, co se dûje, a vtom Honza s úsmûvem vstal. Tehdy jsem po-

prvé vidûl Jardu Doãkala se zasmát. 

Jinak na olomouckou éru vzpomínám jako na období plné ro‰-

Èáctví. Zaãal jsem hodnû hrát karty, pokera, ve kterém byl nejlep‰í

Jirka Navrátil, kter˘ tak byl nejen asi nejlep‰ím hráãem na hfii‰ti,

ale i na‰ím nejlep‰ím pokerov˘m hráãem. Pozdûji s námi hrával 

i Niki (Vladislav) Lauda, Zdenûk âíÏek a potom i mÛj nejlep‰í Ïivotní

kamarád, kter˘ mi umfiel, a tím byl RosÈa Dostál. Hraním pokeru

jsme strávili hodnû ãasu a tím pádem Ïivotospráva nebyla taková,

jaká by mûla b˘t, a to také asi pfiispûlo k tomu, Ïe jsem musel s hra-

ním tak brzy skonãit. Na druhé stranû v té dobû byl dvaatfiicetilet˘

hráã star˘. To uÏ dnes neexistuje. Hráãi mají lep‰í Ïivotosprávu,

regeneraci, lékafisk˘ dohled... Tehdy Ïivotospráva opravdu nebyla

dobrá, v‰ichni jsme koufiili, teda aspoÀ osmdesát procent z nás

urãitû. Musím se pfiiznat, Ïe jsem u karet kolikrát vykoufiil i ‰edesát

cigaret, to byla hrÛza. Lékafii mi potom na‰li bronchitidu, tak jsem
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v sedmatfiiceti, uÏ jako asistent Karla Brücknera, s koufiením jed-

nou provÏdy pfiestal a jsem za to ‰Èastnej. JenÏe v té dobû koufiili

v‰ichni, a to nejen v Sigmû. Byla to taková móda. 

Do jakých podniků jste nejčastěji chodili?

Karty se chodily hrát v podstatû kamkoliv. Chodili jsme ke KoÀovi

(v olomoucké ãásti Povel – pozn. aut.), kam jednou Niki Lauda pfiijel

na mopedu aÏ dovnitfi a objel kuleãníkov˘ stÛl, aÏ se v‰ichni ‰tam-

gasti zvedli a vestoje mu aplaudovali. Chodilo se taky do Zenitu,

tady ve Slavonínû pod lípy, do Letadla (legendární vyfiazené letadlo

Tupolev Tu-104, které v letech 1975 aÏ 2012 stávalo nedaleko olo-

mouckého fotbalového stadionu a svého ãasu slouÏilo jako bar –

pozn. aut.), zkrátka kde se dalo. A taky se hrávalo v autobuse. Za to

nás nemûl rád hlavnû Milan Máãala. My jsme karty hrávali pfii zpá-

teãní cestû snad z kaÏdého zápasu. Karty ale tehdy hrával tfieba i Ka-

rel Brückner, ne poker, ale klasického mariá‰e ve tfiech, a v nûm byl

‰piãkov˘. Musím fiíct, Ïe kdyÏ jsem pozdûji vidûl své hráãe, jak se po

prohraném zápase smûjí u nûjak˘ch tûch dne‰ních karetních her,

tak jsem je hroznû sefival, vadilo mi to taky. V té dobû to ale zase

bylo dost v módû a karty hrávali fotbalisti od Sparty aÏ po Ko‰ice. 

Hrávali jste o velké peníze?

Na tu dobu o hodnû velké. KdyÏ si vezme‰, Ïe jsem mûl základní

plat 2 900 korun hrubého, a to jsem mûl je‰tû hodnû vysok˘ plat, 

na stole kolikrát leÏelo tfieba deset tisíc, urãitû si umí‰ pfiedstavit,

Ïe to bylo hodnû...
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Kolikrát jste skončil v minusu?

No jéje! Velmi ãasto. Byl jsem hráãem, kter˘ víckrát prohrál, neÏ

vyhrál. 

Manželky to s vámi asi neměly lehké.

To je pravda. Vzpomínám na jednu pfiíhodu, kdy manÏelka jednoho

dne pfii‰la s tím, Ïe kdyÏ já pofiád nûkam chodím, tak i ona si dnes

vyjde s holkama do mûsta. Já jsem zÛstal doma s mal˘m Petrem 

a Tomá‰em. No jo, chlapãe, jenÏe ona byla pÛlnoc a Alãa nikde.

Jedna hodina, dvû hodiny a ona pofiád ne‰la. Byl jsem nervózní jak

hrom! âíhal jsem za oknem a napadaly mû ty nejhor‰í my‰lenky.

¤íkal jsem si, Ïe ji nûkdo zabil nebo znásilnil. Teprve o pÛl ãtvrté

zarachotil klíã v zámku. Byl jsem tak nasran˘, Ïe jsem si fiíkal, jak 

ji sefivu, co si vÛbec myslí, chodit takhle domÛ. UÏ jsem se nade-

choval, kdyÏ vcházela do dvefií, jenÏe ona mnû vyrazila dech, kdyÏ

zaãala kfiiãet sama: „Ty hajzle jeden zasranej! Byla jsem v Letadle 

a tam tû znají v‰echny kurvy!“ (zaãne se smát a do rozhovoru

vstoupí paní Uliãná: „Mûla jsem dostat já, ale dostal on. Dnes je

to k smíchu, jenÏe tehdy to bylo spí‰ k pláãi.“) KdyÏ jsem se vracel

domÛ pozdû já, ãasto se mi stávalo, Ïe potichu odemykám dvefie,

ale vtom jsem dostal pecku po hlavû. Alãa na mû ãíhala u dvefií. 

Jak vzpomínáte na své tehdejší spoluhráče a dnešní velice úspěšné 

trenéry Leoše Kalvodu nebo Vlastimila Petrželu?

Vlasta PetrÏela, o tfii roky mlad‰í, byl vynikající útoãník, taková,

jak já fiíkám, gorila a byl to pan Hráã! I proto si ho s Ivo‰em Knof-
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líãkem vzal Milan Máãala do Slavie. Tam udûlal Vlasta kariéru, do-

konce byl i ve dvaaosmdesátém na mistrovství svûta a pozdûji se 

z nûj stal trenér, coÏ bych do nûj v tûch ãasech, kdy jsme kopali za

Sigmu, nikdy nefiekl. Leo‰ Kalvoda byl bûhav˘, kondiãnû velmi na-

dupan˘ záloÏník a taky vynikající fotbalista. 

Spousta tûchto spoluhráãÛ si potom udûlalo trenérskou profili-

cenci, i tfieba takov˘ PeÈa Mrázek. Dan Matu‰ka byl stejnû jako já

vysoko‰kolsky vzdûlan˘ a taky mûl stejnû jako já velmi brzy profi-

licenci. 

A co další trenéři jako Milan Máčala a Karel Brückner?

Oba studovali vysokou souãasnû, kdyÏ nás trénovali. Pamatuji si,

Ïe jsme byli na soustfiedûní v Luhaãovicích a oni se uãili na zkou‰ky.

Museli tfieba i na cel˘ den odjet, tak jsme tam byli sami jen s ve-

dením. Stali se z nich z obou ‰piãkoví trenéfii. Karel Brückner to

dokázal v âesku, podle mû to je nejlep‰í trenér v celé na‰í historii.

Milan Máãala to zase dokázal v tûÏk˘ch podmínkách v zahraniãí.

To jsou dva borci, ktefií mû v trénování hodnû ovlivnili. Od kaÏ-

dého z nich jsem si vzal nûco, aÈ uÏ tvrdost, dÛraz na disciplínu 

a kondici od Milana Máãaly, nebo taktické vûci od Karla Brück-

nera, kter˘ nás uÏ v té dobû uãil presink, standardní situace, vy-

m˘‰lel rÛzné signály, zkrátka byl v tom pfiímo geniální. S presinkem

pfii‰el jako první on. To je‰tû u nás v té dobû nikdo neumûl. Verner

Liãka nebo Jarda Hfiebík s tím pfii‰li aÏ mnohem pozdûji. Oba taky

trénovali národní muÏstvo. Jednou jsme mûli soustfiedûní v Byst-

fiici pod Host˘nem v Podhoranu – to uÏ nás trénoval právû Milan
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Máãala – a v lese jsme bûhali takov˘ velk˘ okruh. Navíc to bylo ve

snûhu, a tak jsem si to já, sviÀa Uliãná, zkracoval, protoÏe na deseti-

kilometrové tratû jsem nemûl. Milan Máãala to poznal podle stop

ve snûhu, lapnul mû, sefival mû a dal mi pokutu a je‰tû jsem málem

dostal po hubû. Byl hodnû tvrdej, ale mnû se to líbí. Já sám jsem

pozdûji jako trenér taky nemûl daleko k tomu, abych dal svému

hráãi facku. Tito trenéfii uÏ v té dobû navíc vym˘‰leli rÛzné no-

vinky, jako byl desetiboj, ‰estiskok, vertikální v˘skok. Nevím, kde

na to sehnali peníze, ale dávali nám za to i odmûny. Dokázali dûlat

velmi pestré tréninky. Karel Brückner se jednou zachoval jako fra-

jer, kdyÏ jsme na soustfiedûní veãer trochu poru‰ili Ïivotosprávu 

a Jenda Haník ne‰Èastnû ulomil vodovod. Zrovna jsem usínal, kdyÏ

mnû z lustru zaãala chrstat voda pfiímo do obliãeje. Vzbudili jsme

Karla Brücknera, kter˘ se zachoval duchaplnû a ne Ïe by to zaãal

opravovat v místû, kde vedla elektfiina a kde bylo souãasnû plno

vody. Pfiinesl si stÛl a teprve z nûj vypnul proud. Kdybych to opra-

voval já, tak jsem mrtvej, protoÏe elektfiina tam nûkde urãitû probí-

jela. Dal‰í vzpomínku na Karla mám taky ze soustfiedûní, kde jsme

s klukama sedûli na baru, a nûkdo navrhnul, Ïe si dáme do dÏusu

vodku. „Ty vole, na to nemÛÏe nikdy pfiijít,“ prohlásil nûkdo z nás.

V tom ‰el trenér kolem a volá na nás: „Zdar kluci, toÏ co? Co tré-

nink dneska? Jste unavení?“ A my na nûj: „Ne, v pohodû, sedíme

tady, dali jsme si dÏusy a vykládáme.“ Pfii‰el blíÏ se slovy: „Jóóóó,

dÏusy jste si dali, aha. UkaÏ.“ Ochutnal, zasmál se a kaÏdému dal

pokutu dvû kila. (smûje se)
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V roce 1980 jste konečně ukončil školu. Jaký obor jste přesně studoval?

Já jsem mûl jen tûlesnou v˘chovu, to byl jeden obor. Jako specia-

lizaci jsem mûl kopanou a na základû této specializace jsem do-

sáhl na nejvy‰‰í fotbalové vzdûlání. Stejnou ‰kolu jako já z tûch

znám˘ch trenérÛ vystudoval tfieba Jirka Kotrba, ale myslím, Ïe vût-

‰ina ostatních uÏ dûlala tfiílet˘ trenérsk˘ kurz pfii Fakultû tûlesné

v˘chovy a sportu Univerzity Karlovy. O mnoho let pozdûji mû za-

ãal zvát Jirka Zalabák k v˘uce nov˘ch trenérÛ. Poznal jsem hodnû

budoucích trenérÛ. Pro‰li mi rukama tfieba i ti moji trenéfii Pepa

Mucha nebo Martin KotÛlek, mÛj syn Tomá‰ a z tûch slavn˘ch na-

pfiíklad Horst Siegl a spousta dal‰ích. Nûkolikrát jsem byl také 

u zkou‰ek, jenÏe já jsem tvrdej i mûkkej souãasnû. Nikdy jsem ne-

souhlasil s tím, aby nûkoho vyhodili. Tvrdil jsem, Ïe sám trenérsk˘

Ïivot ukáÏe, jestli ten ãlovûk na to má, nebo nemá. 

Vy už jste v osmdesátém roce měl jasno v tom, že se chcete po skončení

hráčské kariéry stát trenérem?

Urãitû, v tom jsem mûl jasno od zaãátku. KdyÏ jsem po postupu 

do ligy v Sigmû pfiestal hrát, Sigma mi za zásluhy o postup pone-

chala stávající podmínky, nemusel jsem chodit na pln˘ úvazek 

do práce a mohl jsem jezdit hrát fotbal. Nejprve za Sigmu Hranice,

coÏ zafiídil generální fieditel Sigmy, inÏen˘r Cahel, protoÏe sám byl

z Hranic. Potom jsem ‰el i do Uniãova. ¤íkám to ale proto, Ïe na

tûchto ‰tacích jsem byl vÏdycky veden˘ jako hrající asistent, a to

díky tomu, Ïe uÏ jsem mûl trenérské vzdûlání. V roce 1985 mnû 

Jarda Gajda (Ing. Jaromír Gajda, dlouholet˘ ‰éf Sigmy Olomouc –
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