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Další transfer „zadarmo“? Činovníci Juventusu jsou si vědomi, že posílení středové řady je
nezbytností. V hledáčku klubu se už v minulosti objevoval velsšský záložník Aaron Ramsey a
nyní, kdy je možnost přivést ho v létě bez výdaje na přestupovou částku, je jeho příchod na
spadnutí. Jaký však může mít pro Juventus herní přínos.

Od dnešního dne mohou hráči se smlouvami končícími k 30. červnu 2019 bez okolků
vyjednávat s případnými zájemci o jejich služby. Jedním z takových hráčů je i středopolař
anglického Arsenalu Aaron Ramsey, o jehož služby vede jednání i turínský Juventus. Kromě
úřadujícího italského mistra stojí v zástupu zájemců i další evropské velkokluby – PSG, Bayern
Mnichov, Real Madrid a Inter Milán. Nejblíže k podpisu hráče však má Juventus.
Přední britské a italské deníky se ve svých zprávách shodují na čtyřletém kontraktu, který by
měl hráči ročně vynést 6,5 milionu Euro. Další peníze navíc by mu zaručily bonusy. Pakliže by
Ramsey odehrál 50 % všech zápasů sezóny, částka by se navýšila na 7 milionů, a pokud by
jeho starty dosáhly 70 %, ročně by si přišel na 8 milionů Euro. Ostatně jako při obdobném
podpisu Emreho Cana z Liverpoolu by Juventus ještě navíc vyplatil hráčovu agentovi částku 9
milionů Euro.
Pozice v Arsenalu
Aaron Ramsey patří v Arsenalu mezi stálice. Do klubu přišel v roce 2008 z Cardiffu a v
současné době je nejdéle sloužícím hráčem v kádru Gunners. Přes řadu zranění a výpadky
formy své nejúspěšnější období prožíval mezi lety 2004 a 2017. Vždy patřil mezi chráněnce a
oblíbence někdejšího trenéra klubu Arsena Wengera, který na něho nedal dopustit. Na jaře se
spekulovalo, že by mohl podepsat novou smlouvu, ale s Wengerovým koncem v klubu vzaly
věci za své.
Arsenal v létě angažoval španělského kouče Unaie Emeryho a dá se říct, že právě tehdy nastal
v Ramseyho případě obrat věcí od možného podpisu nové smlouvy ke konci v klubu. „Všechno
šlo s klubem skvěle, mysleli jsme si, že jsme v pozici, kdy jsme se dohodli na podmínkách nové
smlouvy, ale už tomu tak není,“ uvedl rodák z Caerphilly na konci října k situaci kolem nové
smlouvy. „Jestli jsem zklamaný? Tak se rozhodli a ve fotbale se dějí věci, s nimiž se musíte
vyrovnat.“
Arsenal se zkrátka rozhodl jít jinou cestou a nakonec s dohody, která se již zdála takřka
uzavřenou, vycouval. Snad možná kvůli Ramseyho zdraví, nebo snad jeho nevýrazným a

1/3

Příchod Ramseyho? Ne, děkuji
Napsal uživatel Martin Urbánek
Úterý, 01 Leden 2019 18:59

kolísajícím výkonům, můžeme jen hádat. Jedno je ovšem jisté, Aaron Ramsey od 1. července
již nebude hráčem Arsenalu. Do té doby však zůstane v Londýně, protože klub ho prodávat v
lednu nehodlá. „Zda zůstanu po zbytek sezóny? Samozřejmě že ano. Jsem s Arsenalem
dohodnutý, že udělám vše, abych se pokusil zde dosáhnout ještě něčeho výjimečného.“
Může být pro Juventus skutečně přínosem?
Čím více se začalo skloňovat Ramseyho jméno se Starou dámou, novináři začali sondovat na
více frontách a ptát se. Velice kladné reference na hráčovu adresu přišly například od bývalého
záložníka Juvetnusu Andrei Pirla. „Ramsey by byl skvělou koupí,“ nechal se slyšet v rozhovoru
pro Sky Sport Italia. „Juventus je připravený na další úžasný obchod. Jde o velice dobrého
hráče, který by mohl předvést velké věci.“
Od Pirla jsou to jistě hezká slova, ale netřeba brát jakýkoliv názor sebevětší legendy jako
dogma či ho považovat za bernou minci. Ramsey není až takovou skvělou možnou posilou, jak
si ji možná mnozí vykreslují. Čert vezmi zranění, podívejme se spíše na jeho herní predispozice
a možnost zapadnout do týmu.
Velsšský středopolař je ve své fotbalové charakteristice klasickým středním záložníkem,
kterého jeho fotbalové dovednosti táhnou herně do ofenzivy. Rád útočí, dokáže pokrýt velké
množství prostoru a roztahovat hru. Nasazení a přímočarost mu upřít nelze. Jenomže tím ve
své podstatě končíme. V Arsenalu hodně těžil z volnosti, kterou mu poskytoval trenér Wenger.
Veskrze nebyl nijak zvlášť svazován taktikou a „dělal si, co chtěl“. Zahrál si ve středu zálohy,
jako ofenzivní podpora útoku nebo i na křídle. Snad i tato Nerudovská otázka „kam s ním“ mu
spočítala jeho možné setrvání v Londýně.
Z taktického hlediska je pro hru Juventusu absolutně zbytečný. Ačkoliv je přímočarý a dokáže
napadat, často se ocitá na úrovni útočníků. S ohledem na Mandžukiče, Ronalda, Dybalu a další
hráče, kterých je do ofenzivy až dost, by šlo o zbytečný článek. Stačí se podívat, jak náročné je
pro trenéra Allegriho už takto skloubit dohromady tolik ofenzivně laděných hráčů, čímž i nemálo
trpí hra celého týmu.
Budeme-li se bavit o jeho možném defenzivním přínosu, pak se bavíme o čísle 0. Už jen to
vysoké napadání napovídá o jeho výletech kupředu. Ve středové dvojici by k sobě potřeboval
zodpovědného defenzivního středopolaře, kterého Juventus nemá. Naopak hráčů jako Ramsey
(a snad i lepších) je v týmu víc než dost – Khedira, Can, Bentancur, Matuidi. V defenzivní
činnosti je často nezodpovědný a spoléhá se na druhé. Nejde o hráče, který se přizpůsobí hře a
systému, ale o hráče, kterém je potřeba systém a hru přizpůsobit.
Slovo na závěr
Neustále lze číst napříč diskusními portály, ať už na fotbalových webech nebo sociálních sítích,
jak je hra Juventusu i přes svou sílu a výsledky neatraktivní. Klub hraje o nejvyšší příčky, sbírá
jeden rekordní zápis za druhým, útočí na osmý titul v řadě, opět pomýšlí na zisk v Lize mistrů a
navíc v létě přivedl jednoho z nejlepších fotbalistů na světě. Všechno je to pravda a je potřeba
si říct, že úspěch zkrátka něco stojí a v tuto chvíli je to atraktivita hry. Ale je potřeba si rovněž
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říct, že pokud chce klub dosáhnout vrcholu, čímž je zisk ušatého poháru Ligy mistrů, bez
dirigenta uprostřed středové řady to bude více než složité.
Pjanić, Khedira, Can, Bentancur, Matuidi, klidně si připočtěme i toho Ramseyho. Nikdo z nich,
do jednoho, není režisérem hry. Ani jeden z těchto hráčů nemá vůdčí dovednosti vést své
spoluhráče fotbalově. Khedira i Matuidi jsou vynikající hráči, kteří jdou příkladem, osobnosti, za
kterými hráči vždycky půjdou, protože svou pracovní morálkou jsou absolutními profesionály.
Pjanić, Can, Bentancur i Ramsey oplývají značným fotbalovým umem, každý má něco, co ten
druhý ne a doplňují se. Ale režisér hry, který by na hřišti mluvil a byl vůdcem? Juventus už
takového nemá.
Ramseyho letních příchod, pakliže skutečně podepíše, napoví jen to, že půjde buď o rozšíření
kádru, anebo něčí odchod. Rozšíření kádru by to bylo zatraceně drahé, a pokud by měl
kohokoliv ze stávajících hráčů nahradit, pak by to týmu spíše uškodilo, než pomohlo. Přivést
Ramseyho? Ne, děkuji.
Zdroje: bbcsports.com, skysports.com, theguardian.com, tuttosport.com, football-italia.com,
vlastní

3/3

