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Anotace
Chelsea FC je jeden z nejslavnějších a největších fotbalových klubů v Anglii. Vybrali jsme si ho,
protože v něm hrají naši nejoblíbenější hráči, fandíme tomuto týmu a zajímáme se o něj. Hráči
tohoto klubu jsou pro nás vzorem v našem fotbalovém životě. V naší práci se seznámíte s historií
klubu, jeho úspěchy a se současnými hráči. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o Chelsea.

Problémové otázky:
Jaké problémy měl tým v 70. a 80. letech?
Které rekordy překonaly hrající legendy?
Po jaké události nastala nejúspěšnější éra klubu?
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Úvod
Chelsea FC je anglický velkoklub, který byl založen v roce 1905 a sídlí v západním Londýně.
Majitelem klubu je ruský miliardář Roman Abramovič, který jej vlastní od roku 2003. Má velmi
zajímavou a ne vždy úspěšnou historii. Jejich přezdívka je The Blues, podle modré barvy jejich
domácích dresů.

Historie
Před založením klubu
Roku 1896 fotbalový nadšenec a obchodník Henry Augustus Gus Mears a jeho bratr Joseph Mears
se rozhodli vybudovat fotbalový stadion z atletické dráhy Stamford Bridge v západním Londýně.
Snažili se nabídnout budoucí stadion fotbalovému klubu Fulham, ale ten nabídku odmítl z důvodu
velkých finanční požadavků. Zklamaný Mears a jeho bratr chtěli atletickou dráhu prodat nějaké
společnosti. Díky svému kolegovi (Fred Parker) se však rozhodli tuto atletickou dráhu ponechat a
vytvořit zde nový fotbalový tým.
Založení klubu až První světová válka
Klub byl založen 10. března 1905 v hospodě The Rising Sun. Vstup Chelsea do Jižní ligy byl
zamítnut, a proto se přihlásila do druhé nejvyšší anglické soutěže (Druhá divize). O dva roky se
klub probojoval do První divize. V této soutěži se The Blues nijak neprosadili a do začátku První
světové války střídali První a Druhou divizi.
Meziválečné období a období po Druhé světové válce
V dobách mezi světovými válkami hrálo v týmu mnoho dobrých hráčů. Ovšem trenéři toho
nedokázali využít. A tak bylo nejlepším umístěním třetí místo v První divizi.
Po válce převzal tým Willy Birrell, který se zasadil o rozvoj mladých hráčů. I přesto se vyhrát titul
nepodařilo. Dalším trenérem byl Ted Drake a Chelsea získala v sezóně 1954/1955 titul. V
následujících letech se dostala do klubu řada mladých hráčů, kteří se stali dobrou nadějí do
budoucna.
Příchod Tommyho Dochertyho v roce 1961 započal první zlaté období v historii klubu. Mladí hráči
sice sestoupili do Druhé divize, ale hned další rok se vrátili zpět do První divize. V roce 1965
vyhrála Chelsea Anglický ligový pohár. V roce 1970 vyhráli The Blues FA Cup a následně také
Pohár Vítězů Pohárů.
Únik před zánikem
Po výborných šedesátých letech přišla velmi slabá éra let sedmdesátých. Za staré opory nebyla
kvalitní náhrada, protože stavba východní tribuny Stamford Bridge odčerpala z klubové kasy
všechny peníze. Museli se prodávat hráči a Chelsea se propadla do Druhé divize. Na začátku
osmdesátých let měl klub obrovské dluhy, zastavené pozemky a přestárlý tým. Akcie koupil Ken
Bates za symbolickou libru a začal reorganizovat klub. Angažoval nového trenéra Johna Neila,
který musel zachránit Chelsea ze dna tabulky. Díky jeho chytrým transferům byl položen základ
nového týmu, který v roce 1984 postoupil zpět do První divize. Novým trenérem se stal John
Hollins. Tým sice znovu sestoupil po nevydařeném závěru sezóny 1987/88, ale o rok později se
vrátil zpět a skončil v sezóně 1989/90 pátý. Začátkem devadesátých let byly vyřešeny spory o
stadion a byla navržena rozsáhlá rekonstrukce. I přes velkou finanční zátěž se The Blues podařilo
zůstat v nově vzniklé Premier League.

Druhá úspěšná éra
Po Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 se do Anglie začali hrnout hráči z celé Evropy. Kouč Glenn
Hoddle dokázal přivést výborné hráče jako Dan Petrescu nebo Ruud Gullit. Druhý jmenovaný se po
něm stal trenérem. Chelsea se snažila vyhrát titul, ale nedařilo se. Ovšem v jiných soutěžích se
naopak dařilo velmi dobře. Chelsea vyhrála: Community Shield (2000), Ligový pohár (1998),
dvakrát FA Cup (1997 a 2000), Pohár Vítězů Pohárů (1998) a Superpohár (1998). Od roku 1998
vedl tým Gianluca Vialli. Majitel Ken Bates požadoval ligový titul, účast v evropských pohárech a
tím pádem finanční zisk na rekonstrukci stadionu. Po neúspěšné sezóně 1999/2000 byl Vialli
vyhozen. Novým trenérem se stal Claudio Ranieri, který nebyl úspěšný. Po finančních problémech
prodal Ken Bates v roce 2003 většinový podíl v klubu za 60 miliónů liber ruskému miliardáři
Romanu Abramovičovi a nastala zatím nejúspěšnější doba v historii Chelsea.

Abramovičova éra
Po odkoupení klubu se začalo „modrým“ velmi dařit. V sezóně 2004/05 se podařilo novému kouči
Josému Mourinhovi vyhrát Premier League a Carling Cup. V další sezóně obhájili The Blues ligový
titul. V sezóně 2006/07 vyhráli Carling Cup, FA Cup a skončili na druhém místě v Premier League.
Díky bídnému začátku sezóny 2007/08 byl trenér José Mourinho vyhozen a jeho nástupcem se stal
Avram Grant. Tento izraelský trenér opustil Chelsea hned po prohraném finále Ligy mistrů v
Moskvě. Dalším trenérem se tedy stal Luiz Felipe Scolari. Díky nespokojenosti hráčů a slabým
výsledkům byl také vyhozen a na jeho místo přišel Guus Hiddink. Ten vedl Chelsea do konce
sezóny 2008/09 a stihl s ní vyhrát FA Cup. Další dvě sezony vedl tým Carlo Ancelotti, který vyhrál
v první sezóně Premier League, FA Cup a Community Shield. Po něm nastoupil do trenérské funkce
André Villas-Boas, který skončil hned březnu 2012. Dočasným trenérem se stal bývalý asistent
Roberto di Matteo, který dokázal ještě v sezóně 2011/12 vyhrát Ligu mistrů, což je největší úspěch
v historii klubu. I přes nějvětší možný úspěch byl Roberto di Matteo odvolán v listopadu 2012 a
nahradil ho Rafael Benítez. I když nebyl v oblibě fanoušků, tak dokázal vyhrát s Chelsea Evropskou
ligu. Po konci sezóny 2012/13 se stal staronovým koučem José Mourinho.

Hráči současného týmu
Nejdůležitější hráči:
brankář:
Petr Čech
- (legenda)
obrana:
John Terry
- kapitán (legenda)
Gary Cahill
- 103 zápasů, 10 gólů
Branislav Ivanović
- 260 zápasů, 25 gólů
César Azpilicueta
- 82 gólů, 1 gól
záloha:
Frank Lampard
- (legenda)
Nemanja Matić
- 16 zápasů, 0 gólů
David Luiz
- 137 zápasů, 12 gólů

Eden Hazard
- 105 zápasů, 29 gólů
Oscar
- 104 zápasů, 23 gólů
Willian
- 33 zápasů, 2 góly
útok:
Fernando Torres
- 162 zápasů, 44 gólů
Samuel Eto'o
- 31 zápasů, 11 gólů

Legendy
Hrající legendy v Chelsea
John Terry
V dosavadním působení odehrál 612 zápasů a vstřelil 58 gólů. Patří k nejlepším a nejdůležitějším
hráčům této sezóny. Je to kapitán týmu.
Frank Lampard
Stejně jako Terry je Lampard hrající legendou v Chelsea. V dosavadním působení odehrál 639
zápasů a dal 208 gólů. V loňské sezóně překonal klubový rekord Bobba Tamblinga, který dal za
Chelsea 202 gólů.
Petr Čech
Je poslední hrající legenda. Momentálně odehrál za The Blues 472 zápasů. V současné sezóně
překonal rekord Petera Bonettiho, který vychytal 208 zápasů bez inkasovaného gólu.

Hrající legenda v jiném klubu
Didier Drogba
Ve svém působení v Chelsea odehrál 341 zápasů a dal 157 gólů. Momentálně hraje za istanbulský
klub Galatasaray SK.

Nehrající legendy
Gianfranco Zola
- útočník: 312 zápasů, 80 gólů, v Chelsea působil: 1996-2003
Peter Osgood
- útočník: 380 zápasů, 150 gólů, v Chelsea působil: 1964-1974 a 1978-1979
Bobby Tambling
- útočník: 370 zápasů, 202 gólů, v Chelsea působil: 1959-1970
Ron Harris
- obránce: 795 zápasů, 14 gólů, v Chelsea působil: 1961-1980
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Jakou má Chelsea barvu dresů?
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Závěr
Myslíme si, že jsme dostali odpovědi na všechny problémové otázky, které jsme si položili. Naše
práce nás obohatila zvláště v oblasti historie. Získali jsme zkušenosti s vedením dlouhodobé práce.
Věříme že, se vám bude naše práce líbit, a také získáte nové informace o londýnském klubu Chelsea
FC.
We think, that we got answers on all of problem questions, which we asked. Our work enrich us
particularly in the area of history. We gain new experience with lead long-term work. We hope, that
you will like our work and you will gain new information about London club Chelsea FC.

Do prezentace i do grafu:
Anketní otázky:
- Co je to Chelsea?
- V jaké zemi se nachází?
- Jakou má barvu dresů?
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