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A cesta fazolemi vycpané ponožky ke slávě 
byla nenávratně fuč. Fazole vystřídaly drob-
né  kuličky  a  ponožku  nahradil  háčkovaný 
míček. A sport, který vypadal tak jednoduše, 
že ho musel vyzkoušet každý, spatřil světlo 
světa. Do  tohoto  druhu  sportu  se  výrazně 
obtiskl i český foot, vždyť mezi footbagovou 
špičkou máme i své zástupce z Hradce Krá-
lové.

Já si moc dobře vzpomínám na dobu, 
kdy ten, kdo neměl hakisak, jako by 

neexistoval. Na základní škole nám je 
za trest zabavovali a tradičně jsme je 
dostávali až na konci školního roku. 
Koho by tenkrát napadlo, že se s ním 
jednou budou moct vyhrávat i mist-
roství světa. Jaký je váš příběh?
Tomáš: Ta doba, o které mluvíte, byl začá-
tek  roku  2000,  kdy  byl  háčkovaný  míček 
v Čechách hotový trend. Zkoušeli to veskr-
ze všichni. Kopalo se na ulici, v parcích, na 
školních  chodbách.  Sám  jsem začal  v  roce 
2002,  kdy  už  lidi  postupně  odpadávali,  až 

PATRIK ČERNÝ A TOMÁŠ TUČEK:

Prokopali jsme se 
do celého světa

Seznamte se, Patrik Černý (23) a Tomáš Tuček (30), jedni z nejúspěšnějších footbag freestylerů na světě. Klobouk 
dolů, co mají ve svém věku už všechno za sebou. Tomáš je několikanásobným mistrem světa a Evropy a Patrikovi 
stačily pouhé dva roky tréninku, aby naskočil do profesionálních soutěží, a dnes se řadí ke světové footbagové špičce. 

„Pro nás footbag není sport, je to umění,“ shodují se mladí hráči, pracovní partneři a kamarádi.

Psal  se  rok  1972,  když  si  pětadvacetiletý 
Američan Mike Marschall, snad pro ukráce-
ní dlouhých chvil parného léta, prostě zašil 
do špičky ponožky fazole. A voilà! Pomyslný 
míček,  jehož  sláva  poté  obletěla  celý  svět, 
byl tady. V parku, kde s ním zkoušel různé 
triky, se k němu časem přidali i první nad-
šenci. Asi by u ponožek a fazolí i zůstal, kdy-
by  se  neobjevil  iniciativní  John  Stalberger, 
hru s míčkem nepojmenoval Hack the Sack 
(v překladu „kopej do pytle“), nezaložil aso-
ciaci a následně neprodal práva jedné firmě. 

proč mě tolik nadchl a stále mě baví.  Jeho 
kouzlo  spočívá  v  tom,  že  jsme  jedineční. 
A  jelikož  my  děláme  freestyle,  tak  nejsme 
svázáni žádnými pravidly a máme neomeze-
né možnosti, můžeme zkoušet a předvádět, 
co chceme.
Tomáš:  Přesně  tak,  je  to  hodně  kreativní, 
žádná  rutina,  žádný  stereotyp. Vedle  foot-
bagu jako takového, s kterým se pojí závody 
a mistráky,  jsme  s  tím  začali  i  vystupovat, 
čímž se to pouhé „kopání do míčku“ posu-
nulo zase o kousek dál. Pro nás footbag není 
sport, je to umění.

Na vystoupeních předvádíte kousky 
nejen s hakisakem. Cokoli si vezmete 
do parády, kontrolovaně létá vzdu-
chem. S čím vším zvládnete kopat?
Patrik: Ze všeho nejlepší je telefon, přičemž 
čím dražší, tím větší adrenalin (smích). Po-
kud umíte na dobré úrovni kopat s hakisa-
kem, tak už to zvládnete v podstatě s čímko-
liv. Zkoušeli  jsme klíče, peněženku,  slánku, 
papírové kapesníky, svačinu. Ale jde to třeba 
i s dlažební kostkou nebo medicinbalem.

Když zmiňujete medicinbal, vedle 
hakisaku kopete i s fotbalovým mí-
čem. V tomto případě se už nejedná 
o footbag, ale o takzvaný freestyle fot-
bal. Patrik fotbal předtím hrál, ale co 
vy, Tomáši? Platí tedy, že ho zároveň 
umíte i hrát?
Tomáš: Rozhodně neplatí, na rozdíl od Pa-
trika  jsem ho  nikdy  nehrál.  Jsem naprosto 
mizerný  fotbalista  (smích).  Nesleduju  ho, 
neznám  žádný  tým,  nejsem  fanoušek.  Aby 
člověk hrál dobře footbag, nemusí mít fot-

balové  základy.  Ovšem  na  druhou  stranu 
lze  footbagem  fotbalový  trénink  obohatit, 
zrychlit nohy a zlepšit koordinaci.

Triky, které předvádíte na soutěžích, 
mají svá vlastní pravidla, podle kte-
rých se pak hodnotí, zda byly prove-
deny dobře či špatně, jako je to napří-
klad u tancování či krasobruslení?
Tomáš:  Je to stejně hodnocené jako u kra-
sobruslení. Porota se skládá většinou z pěti 
šesti členů, kteří dávají známky od nuly do 
šestky. Dostanete vždy dvě známky – jedna 
je  technická  a  druhá  umělecká.  Technická 
hodnotí způsob provedení triku, zda to bylo 
čisté  a  byly  splněny  všechny  parametry. 
Umělecká  známka  posuzuje  synchronizaci 
dvojic, počet spadnutí míčku, jestli je to do 
hudby a podobně.

Existuje nějaký trik, který nikdo na 
světě neprovedl a vy se na něj chys-
táte?
Patrik: Pokouším  se  udělat  trik  s  názvem 
„Cesta kolem světa“ čtyřikrát za sebou. Pro-
vádí se tak, že stojíte na jedné noze a dru-
hou obtáčíte míček, který je ve vzduchu. Za-
tím to každý dobrý footbager udělal dvakrát, 
já  to  zvládnu  třikrát,  ale  čtyřikrát  to  ještě 
nikdy nikdo nedal. Mám v plánu být první.

A dají se ty již standardizované triky 
posunout ještě někam dál? Respekti-

nás  zbylo  opravdu  jen  pár  trpělivých,  kte-
ří  jsme to zkoušeli neustále znova a znova. 
Všechno to začalo jako pouhá zábava a letos 
se bude konat už 39. mistrovství světa.
Patrik: A  můj  příběh  začíná  tím,  že  jsem 
potkal Tomáše a zalíbilo se mi to. Já nemám 
rád  kolektivní  sporty  a  freestyle  mi  dává 
svobodu.

Co na to říkali rodiče, když jste jim 
oznámili, že se chcete věnovat kopání 
do míčku?
Patrik: Našim  se  to  z  počátku moc  neza-
mlouvalo. Táta je totiž fotbalista a chtěl ho 
ze mě mít  taky. Dlouho  to  vypadalo,  že  to 
tak  i  dopadne.  Pak  jsem ale  zkusil  footbag 
a  od  té  chvíle  jsem  si  čím  dál  intenzivněji 
uvědomoval,  že  představa  kariéry  profesi-
onálního fotbalisty mě už tolik nenaplňuje. 
Táta nebyl moc nadšený, ale když viděl, že 
mě to baví, ustoupil. A tak jsem fotbalu ne-
chal a začal se naplno věnovat footbagu.
Tomáš: Mým rodičům to nijak zvlášť nevadi-
lo. Byli rádi, že vůbec něco dělám a neválím 
se jen doma u počítače (smích). Vzpomínám 
si, že moje mamka to vždycky brala na leh-
kou váhu. Když jsem však přivezl svou prv-
ní medaili z mistrovství světa, a ještě navíc 
zlatou, najednou to začala vnímat úplně ji-
nak. Zjistila, že je to profi sport a dají se tím 
vydělávat i nějaké peníze. Takže ze začátku 
skepse, potom otevřenost.

Prozradíte čtenářům, v čem spočívá 
kouzlo footbagu, kvůli kterému jste 
tomuto sportu natolik podlehli?
Patrik: Ačkoli je footbag moderní a populár-
ní, není moc lidí, co ho umí. A to je důvod, 

Patrik Černý

•  Narodil se 18. května 1995 
v Hradci Králové.

•  V roce 2016 získal dva bronzy na 
mistrovství světa v Trnavě, a to 
v kategorii jednotlivců a dvojic.

•  Je pětinásobný vicemistr České 
republiky ve freestyle footbagu.

•  Na světovém šampionátu v Paříži 
v roce 2015 se umístil na čtvrté 
příčce.

•  Již třetím rokem studuje obor 
Design interiéru v Hradci 
Králové.
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Tomáš dorazí klasicky vždycky pozdě, že jo?
Tomáš: To je pravda (smích). Ze začátku nám 
skutečně stačila jen jakákoliv rovná plocha, 
ale  teď už na  té  vrcholové úrovni musíme 
svůj čas pravidelně  trávit v  tělocvičně, kde 
trénujeme  a  děláme  různá  cvičení.  Napří-
klad cvičení „long run“ – kdy provádíte  je-
den trik za druhým a uděláte jich třeba sto.
Patrik: Pak také zkoušíme různé triky a na-
vzájem  se  kriticky  hodnotíme.  Samozřej-
mostí jsou i doplňková cvičení,  jako je běh, 
plavání, posilovna a tak dále.
Tomáš:  Jinak  nákladný  sport  to  je  –  závo-
dy  a  cestování  něco  stojí.  Také  pokud  se 
chcete ve footbagu někam posouvat, musí-
te hrát s nejlepšími hráči, a ne všichni jsou 
v  Čechách.  Samozřejmě  tu máme  spoustu 
hodně dobrých footbagerů, ale jestli chcete 
poznat více stylů, více triků, více kombina-
cí,  tak se zkrátka musíte vydat do Němec-
ka,  Finska,  Ameriky,  Polska,  Španělska.  Na 
druhou stranu  jsme ale díky háčkovanému 
míčku procestovali celý svět.

Jak probíhají soutěže třeba v takové 
Americe?
Patrik: Soutěže  fungují  na  stejném princi-
pu skoro po celém světě. Třeba mistrovství 
světa trvá většinou sedm až osm dní, hrají se 
kvalifikační, semifinálová a finálová kola. Po-
stupují vždy nejlepší hráči z každé skupiny, 
takže se klidně může stát, že dostanete na 
začátku celého mistrovství těžkou skupinu, 
nepovede se vám to a za dva dny můžete jet 
domů.

Jste se soupeři spíše kamarádi, nebo 
na soutěžích panuje rivalita a jdete si 
navzájem po krku?
Tomáš: Pochopitelně nějaká rivalita tam je, 
ale  řekl  bych,  že  zdravá.  Jelikož  komunita 
profesionálních hráčů je docela malá, tak se 
mezi sebou většinou známe, občas to půso-
bí až familiárně. Hráči spolu chodí posedět 
a  baví  se  jako  dobří  přátelé.  Když  se  pak 
hraje,  tak  se  všichni  soustředí  především 
na svůj výkon, který chtějí podat co nejlep-
ší. Není prioritou porazit zrovna konkrétní 
hráče.

Máte nějakou zajímavou vzpomínku, 
kterou jste si ze soutěží přivezli?
Patrik: Na  jeden zážitek rádi vzpomínáme, 
ale  nestalo  se  to  přímo  na  soutěži,  i  když 
jsme byli zrovna na mistrovství světa v Pa-
říži. Chtěli jsme si vyzkoušet vydělávat foot-
bagem na cestách, tak  jsme se postavili na 
ulici  přímo pod Eiffelovkou  a  začali  kopat. 
Sice jsme byli pořád ve střehu, protože pří-
mo v této části Paříže operují takzvané dět-
ské  gangy.  To  jsou děti,  kteří mají  zvláštní 
strategii,  jak  vás okrást. Nabídnou  vám,  že 

vás  vyfotí. Mezitím,  co  jeden  stojí  za  foťá-
kem, druhý vám vykrádá tašky. Pár nás jich 
oslovilo. Byla  to  rozhodně zajímavá zkuše-
nost a zjistili jsme, že je možné si footbagem 
vydělávat,  takže  za  tohle  mistrovství  jsme 
dost ušetřili (smích).

Vy jste se již několikrát v rozhovoru 
zmínili, že s footbagem vystupujete. 
Prozradíte, jak taková show probíhá?
Tomáš:  V  roce  2016  jsme  společně  založili 
tým Footbag show. Na začátku jsme si řekli, 
že chceme být  jiní než  ti,  co  s podobnými 
freestyle  sporty  vystupují.  Nechtěli  jsme 
jen přijít na plac, začít hrát, pak se uklonit 
a odejít. Když show, tak se vším všudy. Za-
čali jsme si ji tedy sami moderovat a spojili 
footbag,  freestyle  fotbal  a  prvky  stand-up 
comedy v jedno. Pouhé vystoupení na hud-
bu nám zkrátka nestačilo. Chtěli  jsme, aby 
to byla zábava jak pro nás, tak i pro diváky.
Patrik: A myslím, že se nám to podařilo. Ta 
show je čím dál lepší a lepší. Nyní už jen la-
díme detaily – třeba jsme si nechali vyrobit 
dřevěné motýlky, kde je vyrytý název foot-
bagshow.cz. Máme to do posledního centi-
metru vymyšlený.

Tréma je zákeřná, ráda lidem „podráží 
nohy“, což ve vašem případě není zce-
la ideální. Pokazil vám tento tísnivý 
pocit už nějaké vystoupení?
Tomáš:  Naučil  jsem  se  si  to  nepřipouštět. 
Kdybych  se  měl  nervovat  kvůli  každému 
vystoupení,  tak  nedělám  nic  jiného.  Za  tři 
měsíce  jsme měli  třeba padesát  vystoupe-
ní, to bych byl permanentně furt ve stresu 
(smích).
Patrik: Já  jsem  nervózní  jen  na  závodech. 
Do okamžiku, než porota vyvolá vaše jméno. 
V momentě,  když  si  před ně pak  stoupnu, 
tak to ze mě  jako mávnutím spadne a uží-
vám si to.
Tomáš: Nervozita dělá při závodech pocho-
pitelně hodně, ale pokazit nějaké vystoupe-
ní dokážeme i bez ní.
Patrik: Třeba nám padají ty drahý telefony 
(smích).  Letos  v  březnu  při  vystoupení  na 
předávání  cen  Volejbalista  roku  jsem  hrál 
s  iPhonem  X  a  spadnul mi.  Byl  to  shodou 
okolností telefon hradeckého primátora. Ale 
byla to náhoda, většinou to nepadá.

Pan primátor si tedy po vašem vy-
stoupení musel koupit nový telefon?
Patrik: Naštěstí se s ním nic nestalo. Když 
to náhodou spadne,  tak padá už zpomale-
ný nohou z hrany boty, takže třeba z deseti 
centimetrů.  Ale  pan  primátor  byl  odvážný, 
já  bych  se  svým  telefonem  nikdy  nehrál 
(smích).

Adéla Němečková

ve vymysleli jste nějaké vlastní?
Tomáš: V kategorii dvojic jsem jich s býva-
lým spoluhráčem vymyslel třeba třicet a ně-
které z nich jsme si i pojmenovali. Ve foot-
bagu totiž platí pravidlo, že ten, kdo nějaký 
trik vymyslí a udělá ho jako první, tak si ho 
může i pojmenovat.

Zkoušeli jste někdy, jak dlouho vydr-
žíte nepřetržitě kopat do míčku, aniž 
by vám spadl?
Patrik: Ne,  při  vystoupení  by  to  byla  po 
chvíli nuda a neměli bychom už co předvá-
dět. A na trénincích se to nedělá. Možná by-
chom vydrželi dlouho, ale to není naší prio-
ritou. Důležitá je technika, styl a kreativita, 
ne kvantita.
Tomáš: Přesně, není potřeba to dělat. Když 
umíte  jezdit  na  kole,  taky  nezkoušíte,  jak 
dlouho vydržíte jezdit pořád dokola (smích).

Footbag mi připadá jako jeden z nej-
jednodušších a nejméně nákladných 
sportů. De facto k tomu nepotřebuje-
te žádnou halu, speciální tělocvičnu, 
stačí jen tenisky, kraťasy a hakisak, 
ale třeba se pletu. Jak vypadají vaše 
tréninky? To si prostě jen kopete míč-
kem někde v parku?
Patrik: Poslední dobou mi přijde, že trénu-
jeme  pořád  jen  na  nová  vystoupení.  Taky 

Tomáš Tuček

•  Narodil se 13. prosince 1987 
v Hradci Králové.

•  Je sedminásobný mistr světa ve 
freestyle footbagu v několika 
disciplínách a trojnásobný mistr 
Evropy v kategorii dvojic.

•  V anketě Nejúspěšnější 
sportovec roku 2008 
Královéhradeckého kraje 
v kategorii Mimořádný sportovní 
výkon se umístil na první příčce.

•  Vedle vystupování 
s Footbagshow žije online 
marketingem a vede internetový 
portál o českém pravopisu.
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