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LEADER

Touha po vítězství
Mnoho let jsem se snažil přijít na to, proč někteří lidé touží po vítězství víc než jiní. Zdá se, že k rozluštění této hádanky dnes nemám
o nic blíž než před třiceti lety, ale naučil jsem se tu sílu ovládat, a jak
už jsem řekl, kdybych měl volit mezi touhou po vítězství a talentem
jako nejmocnějšími hnacími silami, vybral bych si tu první. Touha
po vítězství pro mě znamená kombinaci ochoty tvrdě pracovat,
pevné vůle, ohromného soustředění a odmítnutí přiznat porážku.
V Manchesteru United bylo mnoho hráčů, kteří ztělesňovali
touhu po vítězství jakožto nezbytný předpoklad úspěchu. Na prvním místě musím jmenovat Bryana Robsona, Roye Keana, Steva
Bruce, Marka Hughese, Briana McClaira a Patrice Evru. Touha po
vítězství u jednoho hráče může mít obrovský dopad na celý tým –
je jako kouzelný lektvar, jehož účinky se šíří od člověka k člověku.
Bryan Robson nevěděl, co je nebezpečí. Pocházel z Chesteru-le-Street v hrabství Durham, hornické oblasti v severní Anglii, a vrhal se do situací, kterým se ostatní vyhýbali. V důsledku toho trávil
hodně času na marodce, ale také to z něj udělalo neocenitelného
leadera. I když si během své kariéry několikrát vymkl rameno, k jeho
dennímu režimu patřilo tisíc kliků. Často jsem svým hráčům ukazoval fotku zachycující Robsona při bránění rohu. Má na ní skoro
nepřítomný pohled, protože to jediné, na co se soustředí, je úspěšné
odvrácení rohového kopu a všechno ostatní jako by pro něj v tu
chvíli neexistovalo.
Podnětná byla neutuchající touha po vítězství u Roye Keana.
Steve Bruce odehrál ve středu naší obrany 414 zápasů a byl to nebojácný, skvělý organizátor. Sice mu chyběla rychlost, ale Bruce stejně
jako Tony Adams vynahrazoval své nedostatky hluboce zakořeněnou
a nakažlivou vůlí vyhrávat.
Velký hlad po vítězství míval David Beckham a stejně tak manchesterský rodák Nicky Butt, který za United odehrál 387 utkání.
Touha po vítězství byla typická pro bratry Nevilleovy, kteří pocházejí z Bury (jen kousek od Manchesteru), a pro Denise Irwina, jenž
stejně jako Roy Keane pochází z irského Corku. Tito fotbalisté měli
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podobné vlastnosti: byli naprosto oddaní svému klubu, všichni byli
absolutně spolehliví, takže se s nimi dalo počítat v osmdesáti procentech našich zápasů, a všichni dokázali svou vůlí nakazit ostatní.
Ani jeden z těchto hráčů neměl rád trpkou chuť porážky. Naštěstí
jsme s přibývajícími lety měli v prvním mužstvu víc takových typů.
Jmenovitým výčtem těchto hráčů nechci odvádět pozornost od
ostatních, které jsem trénoval. Jmenuji je zde proto, že neměli přirozený talent fotbalistů, jako byli Hughes, Cole, Cantona, Verón,
Scholes, Giggs nebo Ronaldo. Slouží mi jako příklady lidí s touhou
po vítězství, kteří dokázali silou své vůle, ryzí odvahou a odhodláním více než vyvážit všechny své nedostatky.
Občas se touha po vítězství vymkla kontrole a musel jsem zasáhnout. Jednou se stalo, že v zápase proti Middlesbrough vystartovala
skupina hráčů po rozhodčím jako smečka psů a já jsem kvůli tomu
byl úplně nepříčetný. Ale musel jsem si dávat pozor, abych nechtěně
nesnižoval jejich motivaci. Jakmile zajdete příliš daleko, vezmete
hráči touhu po vítězství. Věřte mi, že je to mnohem snadnější než
ji vštípit někomu, kdo ji nedostal do vínku. Touhu po vítězství obvykle není možné vypěstovat v hráči, který ji tak či onak nezískal
ještě před pubertou. Občas se ale vyskytne případ, který dává naději.
Napadá mě Ole Gunnar Solskjær. Tento útočník vyrůstal v malé,
poklidné norské rybářské vesnici, a když v roce 1996 přišel ve svých
třiadvaceti letech na Old Trafford, vypadal jako čtrnáctiletý zpěvák
kostelního sboru. Působil trochu změkčile. Teprve v Manchesteru
United pořádně poznal, jak chutná vítězství, a postupně v sobě tu
touhu vypěstoval. I díky tomu se z něj stal mnohem agresivnější fotbalista oplývající sebedůvěrou.

Sebedůvěra
Většina lidí nemá vnitřní sebedůvěru. Jejich sebevědomím snadno
něco otřese, plují s proudem a propadají pochybám. Nedokážu si
představit skutečného vůdce bez neochvějné sebedůvěry a hlubokého vnitřního přesvědčení. Mojí hráčskou sebedůvěrou otřáslo,
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když mě Rangers vyřadili z kádru a chtěli, abych dal souhlas k přestupu v rámci výměny za jiného hráče. Byl jsem ale odhodlaný nenechat se zdeptat a před tréninkem jsem si chodil zahrát devítijamkový
golf, abych si vyčistil hlavu a pořádně se nažhavil. Rozhodl jsem se,
že se jen tak nedám, a když mě v roce 1969 prodali do Falkirku, byl
jsem to já, kdo určoval podmínky.
A když už jsem váhal, nebo jsem přinejmenším nebyl sám k sobě
upřímný, musel se mnou občas zatřást někdo jiný. V roce 1991, na
začátku mého působení v United, mi zatelefonoval bývalý trenér
Rangers Jock Wallace a oznámil, že se na nás přijede podívat do
Southamptonu. Jock v té době už trpěl Parkinsonovou nemocí, ale
na jeho bystrém úsudku se nic nezměnilo. Po zápase jsme šli na večeři
a on prohlásil: „Tohle není tým Alexe Fergusona. Až budeš mít tým
Alexe Fergusona, budeš v pohodě.“ Byla to skvělá rada, protože jsem
v té době nebyl tak úplně věrný svým vlastním zásadám. Věděl jsem,
že někteří hráči nejsou dost dobří, ale místo abych je prodal, snažil
jsem se z nich vydolovat kvality, které neměli. Velmi podobnou radu
mi dal kouč West Hamu John Lyall: „Udělej všechno pro to, abys
ve svém mužstvu viděl Alexe Fergusona.“ Jock i John mi tím chtěli
říct, abych byl věrný svým zásadám a svému přesvědčení. Dnes sám
používám stejnou větu, když se snažím povzbudit jiné trenéry.
Nevzpomínám si na mnoho období, kdy jsem o sobě pochyboval, zvlášť po skončení mého trenérského působení v Aberdeenu. Od
svých fotbalových začátků až do odchodu ze Skotska jsem více než
devětadvacet let tvrdě pracoval, získával fotbalové ostruhy a v Aberdeenu jsem dosáhl výrazného úspěchu. Tyto zkušenosti mě utvrzovaly v mém vnitřním přesvědčení a posilovaly moji sebedůvěru.
Když mi trenérské místo nabídl Manchester United, byl jsem velmi
hrdý a věřil jsem ve svůj vlastní úsudek a schopnosti. Ale když jsem
přišel na Old Trafford a zjistil jsem, s čím budu muset bojovat vzhledem k tomu, jak se tam holdovalo alkoholu, trochu mě to rozhodilo. Říkal jsem si: „Do čeho jsem se to pustil?“ V roce 1989 a na
začátku roku 1990 bylo období, kdy to s United nevypadalo dobře.
Z úvodních čtyřiadvaceti ligových utkání se nám podařilo zvítězit
jen v šesti a od konce listopadu 1989 do začátku února 1990 to byla
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ještě větší bída. Z jedenácti ligových zápasů jsme nevyhráli ani jeden. Poté, co jsme dvanáctého listopadu 1989 porazili Nottingham
Forest, jsme doma nevyhráli až do třetího března 1990, kdy jsme
nastoupili proti Lutonu Town. Fanoušci začali být neklidní a novináři si na mě už brousili nože. Po jednoznačně úspěšném působení
v Aberdeenu jsem z toho byl v šoku. Můj syn Jason, kterému tehdy
bylo osmnáct let, dnes vzpomíná, jak během té série bez bodů seděl
v kuchyni a se slzami v očích se mě ptal, jestli se bychom se nemohli
odstěhovat zpátky do Aberdeenu. Prý jsem mu tehdy odpověděl:
„Ne. My to zvládnem. Půjde to.“
Mít důvěru ve vlastní schopnosti je jedna věc, ale vypěstovat sebedůvěru v jiných je něco úplně jiného. Každý hráč neustále bojuje
o místo v sestavě. Když absolvují mládežnickou přípravku, projdou
rezervními týmy a dostanou se do „áčka“, neustále hrozí, že se objeví
jiný, lepší absolvent akademie nebo posila z jiného klubu. Na konci
každé sezony byli v kádru hráči, kteří odjížděli na letní dovolenou
a nevěděli, jestli budou mít své místo jisté, až budeme v srpnu hrát
první ligový zápas nové sezony. Mladí hráči jsou obvykle vyjukaní
z veteránů, zčásti proto, že hrají v jednom mužstvu se svými idoly
z dětství, zatímco starší fotbalisté vždy bojují s přibývajícími lety
a zraněními. I když se hráč vyhne zranění, které by mu drsným způsobem ukončilo kariéru (nebo v ještě horším případě slibný začátek
kariéry, jak se v roce 1994 stalo mladému Benu Thornleymu), nahlodává to jeho sebedůvěru a elán.
Mnozí fotbalisté, zvlášť ti mladší, považují své tělo za samozřejmého a spolehlivého spojence. Po zranění však okamžitě vstupují na
neprobádané území – najednou už necestují s mužstvem, podstupují
rehabilitaci a hlodá v nich nejistota, jestli se uzdraví nebo jestli za ně
klub nekoupí náhradu. Někteří dokonce trpí pocitem viny, že jsou
placeni, aniž – jak si myslí – pro tým něco dělají. Napadají mě dva
příklady: když Fernando Redondo přestoupil z Realu Madrid do AC
Milán, na jednom z prvních tréninků si vážně zranil koleno a odmítl
pobírat plat, dokud nebude moci znovu hrát. Trvalo dva a půl roku,
než nastoupil ke svému prvnímu zápasu v dresu milánského klubu,
a za celou tu dobu od něj nevzal ani halíř. Martin Buchan v roce
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1983 opustil po jedenácti letech Manchester United a přestoupil do
Oldhamu Athletic, kde dostal za podpis smlouvy velké peníze. Na
začátku druhé sezony v novém klubu si uvědomil, že už není dost
dobrý na profesionální fotbal, a tak zaklepal na dveře svého trenéra,
oznámil mu, že končí, a vrátil celou částku, kterou dostal za přestup.
Dva ušlechtilé skutky poctivých chlapů.
Každý hráč může v průběhu zápasu zažít chvilku, kdy je narušena jeho sebedůvěra. Třeba nemá svůj den, nechce se potkávat
s míčem a – věřte nebo ne – možná si ve skrytu duše přeje, aby ho
trenér vystřídal. Opakovaně jsem zjišťoval, že nejvíc o sobě pochybují útočníci a brankáři, které otřes vlastní sebedůvěry úplně změní.
Když střelci nedávají branky, jsou přesvědčeni, že se už nikdy netrefí, a když je naopak dávají, nedokážou si představit, že nějakou
šanci nepromění. Takoví byli všichni moji útočníci včetně Marka
Hughese, Erika Cantony a Ruuda van Nistelrooye. Mark Hughes,
který se v poslední době také věnuje trénování, hrál za United v letech 1983–1986 a 1988–1995. Vyznačoval se nesmírnou houževnatostí a nesmlouvavostí. Byl to hráč jako stvořený pro velké zápasy
a vždy se s ním dalo počítat pro důležitá utkání, ale vždy ho těžce
zasáhlo, když nevstřelil branku.
Pro Van Nistelrooye bylo střílení gólů součástí jeho lidské podstaty. Pokud se v zápase netrefil, začala se stahovat bouřková mračna,
i když jsme vyhráli. K fotbalu měl onen kalvinistický přístup, což
znamenalo, že když se mu nepodařilo dát gól, nevydělal si na živobytí a nezaslouží si svůj plat. Ze všech útočníků, které jsem trénoval,
byl právě on nepochybně nejcílevědomější. Celá jeho existence se
točila kolem střílení branek. Když jsme v roce 2003 porazili Everton
a vyhráli ligu, Ruud utíkal rovnou do šatny, aby zjistil, jestli Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce Premier League získal on, nebo
Thierry Henry. Ukázalo se, že ji v tom roce vyhrál on, a mohl si tak
v klidu užívat léta.
Z brankářů vzpomenu Tima Howarda, jenž v roce 2006 odešel
z United a udělal skvělou kariéru v Evertonu. Poté co jsme ho přivedli z Ameriky, ve své první sezoně na Old Trafford dobře začal,
ale v roce 2004 se v zápase proti FC Porto dopustil chyby, která nás
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vyřadila z Ligy mistrů, a zdálo se, že se mu pak už nikdy nevrátila
jeho dřívější sebedůvěra. Ta chyba jím vnitřně otřásla, a třebaže se
vrátil do sestavy, už nikdy se nezdál být neprůstřelný. S brankáři
mám soucit, protože když dostanou gól, pohledy všech lidí na stadionu se upírají na ně. Až příliš snadno se zapomíná na špatně načasovaný skluz obránce, tři nepovedené přihrávky nebo zpackanou
malou domů, které se na obdržené brance podepsaly v první řadě.
Když k nám přišel David de Gea, měl nezáviděníhodný úkol převzít roli, kterou předtím šest let mistrovsky zvládal Nizozemec Edwin
van der Sar. Davidovi bylo teprve dvacet let, a i když byl vysoký, neměl ještě potřebnou svalovou sílu pro souboje s útočnými tanky Premier League. Prvních pár měsíců podával nevyrovnané výkony, a jak
novináři, tak fanoušci se po něm vozili. Po jednom zápase jsem viděl,
jak je skleslý, a tak jsem se rozhodl promluvit k celému mužstvu,
místo abych se obrátil přímo na něj. Řekl jsem, že David dokonale
ztělesňuje povahu hráče Manchesteru United, že přišel do Anglie,
aniž uměl slovo anglicky, že ani neměl řidičský průkaz a teď ještě
ke všemu dostává každý týden nakládačku od útočníků, kteří mají
nařízeno, aby mu co nejvíc znepříjemnili život. Když jsem skončil,
viděl jsem, že mu moje krátká řeč zvedla náladu. Dnes David patří
ke špičce světových gólmanů, což je zásluha trenéra brankářů Erika
Steeleho a dalších.
Další situace, v níž se projeví sebevědomí jednotlivce, je penaltový rozstřel, který určuje vítěze nerozhodnutého duelu. Někteří
hráči, například Patrice Evra, byli na tréninku skvělými exekutory
pokutových kopů, ale představa, že to budou muset zopakovat v zápase, jim naháněla hrůzu. Paul Ince na tom byl stejně a Wes Brown,
dlouholetá opora naší obrany, by raději hrál bosý, než by šel kopat
penaltu. Myslím, že se Wes při rozstřelech modlil, aby se o výsledku
rozhodlo dřív, než přijde na řadu on. Pak tu byli hráči, kteří oplývali sebevědomím. Když se stalo, že Eric Cantona penaltu náhodou neproměnil, měl na tváři výraz, který světu sděloval: „Jak je to
možné?“ Myslím, že si nikdy nepřipouštěl, že by mohl při pokutovém kopu selhat. Denis Irwin, Steve Bruce, Brian McClair, Ruud
van Nistelrooy, Robin van Persie, Wayne Rooney – ti všichni kopali
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penalty rádi. Rooney zjevně exceluje, když je pod tlakem. V květnu
2011 jsme prohrávali s Blackburnem Rovers 0:1, potřebovali jsme
bod k zisku mistrovského titulu a sedmnáct minut před koncem
jsme zahrávali pokutový kop. Rooney nekompromisně napálil míč
do horního rohu. Jsem si jistý, že Wayneovi pomáhá, když se už před
začátkem zápasu rozhodne, kam balon umístí, pokud bude kopat
penaltu.
Občas jsem v posledních minutách základní hrací doby střídal,
když jsem tušil, že se schyluje k penaltovému rozstřelu. V roce 2008
jsem to udělal ve finále Ligy mistrů, kdy jsem poslal na hřiště brazilského záložníka Andersona jako potenciálního exekutora pokutového kopu. V té době Andersonovi bylo pouhých dvacet let, ale
překypoval sebevědomím a v rozstřelu proměnil naši šestou penaltu.
Pomohl nám tak porazit Chelsea a získat třetí vítězství v této soutěži.
Někdy tíha okamžiku dopadne i na ty nezkušenější hráče. Jistě
si dokážete představit, jaké napětí prožívá hráč v zápase, který by se
mohl stát vrcholem jeho kariéry. Je nerealistické si myslet, že všichni
dokážou ignorovat rostoucí tlak, nevnímat hluk a atmosféru na stadionu a brát pohárové finále – zvláště pak finále Ligy mistrů – jen
jako další zápas proti jedenácti smrtelníkům. V životě to tak nechodí. Když jsme v roce 1991 nastoupili v Rotterdamu k finálovému utkání Poháru vítězů pohárů s Barcelonou, byl tehdy třiadvacetiletý Paul Ince uzlíček nervů. Pořadatelé ještě ke všemu posunuli
začátek zápasu, aby se do hlediště mohli dostat všichni diváci. Paul
byl v první půli nejistý a Bryan Robson ho na hřišti péroval. O přestávce jsem Paulovi řekl: „Incey, soustřeď se jen na hru. Zapomeň na
všechno, co se odehrálo před zápasem. Dobře to dopadne. Jen běž,
uvolni se a užij si to.“ V druhém poločase byl mnohem lepší a skvěle
spolupracoval s Robsonem při vytváření štítu před naší obranou.
Dostávali jsme se také do podivných situací, kdy si hráč dobrovolně zkomplikoval život a bylo mu pak ještě víc úzko. To se stalo
v roce 1995, kdy nás na Old Trafford vyřadil z Poháru UEFA Rotor
Volgograd. Na pravý kraj obrany jsem postavil Johna O’Kanea, talentovaného fotbalistu, který však za první mužstvo odehrál jen několik
utkání. Deset minut před výkopem, drahnou chvíli po odevzdání
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soupisek, mi řekl, že chce hrát levého beka. Bylo jasné, že je před
zápasem nervózní, ale nemohl jsem už nic dělat. O’Kane spáchal
fotbalovou sebevraždu, protože hrál proti křídelníkovi Volgogradu,
který podél lajny přímo létal. Přesunul jsem Phila Nevillea na pravý
kraj obrany, O’Kane hrál na levém, ale před uplynutím první půlhodiny zápasu jsem ho stáhl ze hry, protože ho úplně rozcupovali.
Čas od času otřáslo sebedůvěrou a odhodláním celého klubu
něco, co bylo mimo naši kontrolu. V takových kritických chvílích
je životně důležité pozvednout kolektivní sebedůvěru. Když Manchester City začal přeplácet hráče rekordními částkami, všech lidí
v United se při četbě novin zmocňovaly úžas a bázeň. To se ještě
zhoršilo, když jsme v roce 2012 Manchesteru City darovali titul jen
vinou horšího skóre poté, co jsme v posledních šesti zápasech sezony
uhráli z možných 18 bodů pouhých deset. Vím, že si to lidé budou
špatně vysvětlovat nebo si pomyslí něco o závisti, ale City titul nevyhrálo – to my jsme si ho prohráli.
Triumf Manchesteru City v Premier League jsem pak v létě využil
k posílení sebedůvěry svých vlastních svěřenců. Když jsme se znovu
sešli před následující sezonou, neustále jsem opakoval, že od United
se očekává vítězství v každém zápase. Nezáleželo na tom, jestli je naším soupeřem úřadující anglický šampion, vítěz Ligy mistrů nebo
mužstvo ze čtvrté ligy, které nám přisoudil los v Poháru FA. Tímto
způsobem jsem každého utvrzoval v přesvědčení, že žádný klub není
větší než Manchester United – bez ohledu na to, jestli jeho majitel
kontroluje všechnu ropu v Perském zálivu nebo všechny uhelné doly
v Rusku.

55

