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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 povaÏuji za velkého kromûfiíÏského patriota, dodnes tam mám maminku a sestru Majku. Dokonce jsem vloni od paní starostky Daniely Hebnarové dostal stfiíbrnou medaili za propagaci KromûfiíÏe
v oblasti sportu. PovaÏuji se za KromûfiíÏáka, pfiestoÏe jsem se narodil 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 prodavaãkou 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. JenÏe 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 veterinû 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 vztah 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 ‰ikovn˘, 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.
S rodiči a sestrou Majkou
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V pfiedmûtech, jako byla ãe‰tina
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S rodiči

a matematika, jsem se ale trápil.
Proto jsem se taky rozhodl ne pro
gymnázium, ale pro veterinu, protoÏe 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 Kollárovû ulici u kostelíãku a tam

S maminkou a sestrou Majkou
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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 KromûfiíÏi 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 hokeje, 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 KromûfiíÏi 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 fotbalu. O rok pozdûji, v roce 1968, jsem uÏ jako kapitán dorostencÛ
16
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V Kroměříži v roce 1962 (dole první zprava)

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 muÏÛm. 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 koupil pan Vrána, manÏel Aleny Ladové, coÏ byla dcera malífie Josefa
Lady.

17
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Po utkání o postup do dorostenecké ligy v roce 1968 (nahoře druhý zprava)

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 fotbalovû 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, kterou miluju, jsem kromûfiíÏsk˘ patriot a myslím si, Ïe v tom ‰edesátém 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,
18
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protoÏe mûli smÛlu. Myslím si, Ïe jsem tady byl aÏ tak ‰est˘m fotbalistou.“ A vtom se ozve zezadu Tibor Budko, kter˘ hrával stopera: „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. Vybavuje 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 maturitu 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. Zpanikafiil 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
19
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maturitu udûlal, coÏ byl jeden z nejkrásnûj‰ích okamÏikÛ. Krátce
pfiedtím jeden z kantorÛ, ãe‰tináfi Karel Vystrãil, kterého mám dodnes 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 rypák, trvalo mi to tak dlouho, aÏ museli volat: „BûÏte pro toho Uliãn˘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 KromûfiíÏi 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,
20
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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 tréninku 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 dûlal 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 pedagogická ‰kola, kterou moje nynûj‰í Ïena Alãa studovala, a fiíkalo
se, Ïe tam jsou nejkrásnûj‰í holky. OkamÏitû jsem se do ní zamiloval. 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.
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