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SPORT

Americký fotbal jako dětská hra?
V jednom rohu tělocvičny ZŠ Klausova na sídlišti Velká Ohrada stojí skupin-
ka náctiletých kluků. Jeden z nich třímá v ruce šišatý míč. „Head,“ zakřičí 
a jeden z jeho spoluhráčů vyráží dopředu. Snaží se chytit míč, který letí 
obloukem tělocvičnou. Někomu se to povede, někomu ne. A občas míč narazí 
do zdi. „Mnohem lepší jsou tréninky venku, na ty teď ale není počasí,“ říká tre-
nér kadet teamu nejúspěšnějšího českého klubu amerického fotbalu Prague 
Panthers Kamil Rusín. Těší se, že až začne jaro, přesunou se tréninky ven 
na Smíchov – hřiště U Mrázovky.

ROMAN PETERKA

V  druhé polovině tělocvičny trénují ještě 
mladší naděje českého amerického fot-

balu, než jsou náctiletí kadeti – nejmladšímu 
ve  skupince je devět let. Je to část zdejšího 
fl agfootball týmu, kde se ti nejmladší zájemci 
o  americký fotbal učí základním principům 
hry – ale ještě bez fyzického kontaktu, kterým 
je americký fotbal pověstný. Hráči právě trénují 
průniky – u pasu mají nalepeny psky, ten, kte-
rý běží s míčem v náručí, se snaží proběhnout, 
aniž by mu ostatní pásku strhli. Jakmile mu 
„protihráč“ strhne pásku, je to to samé, jako 
kdyby ho při kontaktní hře „složil“ – hra se za-
stavuje a míč se vrací soupeři. Na první pohled 
to vypadá, že uzastavit postup hráče ve  fl ag-
footballu je jednoduché, ve  skutečnosti to až 
tak docela snadné není. „Páska vlaje a když je 
někdo malý a rychlý, stačí, aby ve správný oka-
mžik hodil správně tělem a páska vám uskočí 
před rukama,“ říká s úsměvem Kamil Rusín.

ŠKOLKA AMERICKÉHO FOTBALU

Flagfootball je určen pro děti ve  věku 
od  sedmi do  dvanácti let, kteří trénují pod 
vedením zkušených trenérů. „Původně jsme 
trénovali s dětmi od odmi do dvanácti let, ale 

už se u nás objevili i mladší, sedmi a šestileté, 
ani jim se samozřejmě nebráníme,“ říká tre-
nér Kamil Rusín. Cílem fl agfootballu je roz-
vinout pohybové a  fyzické předpoklady dětí 
a zároveň je nevystavit v tak mladém věku ri-
zikům, která plynou z tvrdého fyzického kon-
taktu, jenž je jinak nedílnou součástí americ-
kého fotbalu. I  když, jak říká Kamil Rusín, 
je v  tomto ohledu americký fotbal až příliš 
démonizovaný. „Myslím, že to není s  onou 
tak často zmiňovanou tvrdostí tohoto sportu 
o nic horší, než je to u hokeje,“ míní. On sám 
se dostal k  americkému fotbalu až v  dospě-
losti a přešel právě od hokeje. „Myslím,, že mi 
dost pomohlo, že už jsem byl z hokeje zvyklý 
na tvrdý fyzický kontakt při hře,“ říká.

Flag fotbal hrají proti sobě týmy složené 
vždy z  pěti hráčů, kteří se snaží dostat míč 
na  druhou stranu hřiště a  skórovat (tvz. 
„touchdown“) a  to buď přihrávkou vzdu-
chem (tzv. „pass“), nebo během (tzv. „run“).
Případné zastavení protihráčů probíhá, jak 
už bylo zmíněno, vytržením praporku umís-
těného na pásku na bocích hráčů.

Flag fotbal je pro svoji jednoduchou, bez-
pečnou a  zábavnou formu velmi populární 
a tým nejmladších panterů se může pyšnit již 
dvěma tituly z turnajů v minulém roce. Tré-

ninky začínají vždy na jaře, kdy probíhá i ná-
bor do týmu. Mladí panteři trénují na Praze 5 
v areálu TJ Sokol Smíchov (ul. U Mrázovky 
1566). Tým fl agfootbalu se účastní i  všech 
domácích zápasů seniorského týmu, kdy 
na velkém stadionu hrají v poločase před pl-
nými tribunami svoje malé zápasy proti fl ag 
týmům protihráčů. Zajímavostí je, že fl ag 
football hrají kluci i holky.

Další úrovní je Kadet tým. Ten je určen 
pro hráče od 13 do 16 let, kteří se tu dál zdo-
konalují v  základech amerického fotbalu. 
„Na rozdíl od fl ag footballu se hraje s plnou 
výzbrojí,“ upozorňuje Kamil Rusín. Kadet 
team už slouží jako přípravka pro juniorskou 
katregorii. Soutěž mezi týmy stejně jako 
u fl ag fotbalu probíhá formou jednodenního 
turnaje a  kadet tým Prague Panthers je na-
příklad vítězem jednoho z posledních, který 
se odehrál v lednu tohoto roku v Milovicích.

HLEDÁNÍ CHYBĚJÍCÍHO DOROSTU

Americký fotbal má v  Česku dnes už po-
měrně dlouhou tradici – první klub americ-
kého fotbalu, Prague Lions, vznikl už v roce 
1991, po vnitřních neshodách se z něj odště-
pily další dva týmy – Prague Cocks a  také 
Prague Panthers, kteří jsou dnes už dva-
náctinásobnými mistry republiky. Dlouhou 
dobu byla ale americký fotbal záležitostí do-
spělých. Až v roce 2000 vznikl v rámci Pra-
gue Panthers pod vedením jejich dlouhole-
tého hráče Nikity Maximova B-tým Prague 
Panthers, který slouží jako farma pro nové 
hráče nebo pro hráče mladší osmnácti let. 
A vznik juniorského týmu a týmu kadetů se 
datuje zhruba pouhé čtyři roky zpátky.

Právě v  práci s  mládeží přitom vidí Ka-
mil Rusín budoucnost amerického fotbalu 
u nás. Když nebude dorost, nebude se tento 
sport v  Česku nijak rozvíjet. Flagfootball je 
cestou, jak k americkému fotbalu přitáhnout 
ty nejmladší. „V  USA je úplně běžné, že již 
malé děti vstřebávají principy hry americ-
kého fotbalu.,“ říká Kamil Rusín. Problém 
je jen sehnat dostatek zájemců. „Dost nám 
jich odčerpává hokej a další v současné době 
módní sporty,“ konstatuje Rusín.

Noví hráči vítáni

Jeden z nejúspěšnějších evropských týmů 
amerického fotbalu, Prague Panthers, 
pořádá celoročně nábor hráčů od 7 do 15 
let – pro fl ag football (7–12 let) a  Kadet 
Team (13–16 let). Trénuje se v  tělocvič-
nách ZŠ Kuncova (Stodůlky), ZŠ Klauso-
va (Velká Ohrada) a na venkovním hřišti 
v ulici U Mrázovky (Smíchov). 

Více informací přímo u trenéra 

Kamila Rusína, tel.: 722 930 408, 

e-mail: kamil.rusin@praguepanthers.cz 

nebo na www.praguepanthers.cz.
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