
O překladu Football Manageru 2021  
s Mariánem Krouželem
Je pár týdnů po UEFA EURO 2020, fotbalová 
veřejnost má vesměs volno, pokud se nezabývá 
předkoly evropských pohárů nebo přestupovými 
DRBY. V takové situaci je samozřejmě rozumné 
se podívat do zpětného zrcátka, vybrat si tým, 
kterému to příliš nešlo, a v nejkomplexnější fotba-
lové simulaci Football Manager zkusit reparát 
loňské sezóny. A pak pár dalších! 
Kdo spustí poslední ročníky, bude to mít těžší, 
pokud nevládne angličtině. Ta fotbalová není 
nijak zvlášť obtížná, ale je specifická a pro 
mnoho domácích hráčů byla čeština velmi víta-
nou pomocí. Bez ní to bylo, jako když vám zkrátí 
budget na přestupy! 
Šéf studia Sports Interactive, Miles Jacobson 
(pamatujete scénku ve SCORE Live?) to 
na svém Twitteru vysvětloval, že není tolik lidí, 
kteří by hru v češtině spouštěli, přitom profesio-
nální lokalizace stojí spoustu peněz a studiu se 
překlad prostě dlouhodobě nevyplatil. 
Co ovšem dělat, když máte milovanou hru a chtě-
li byste si ji v češtině spustit? Jako mnohokrát 
přispěchala komunita a s Determination 20 se 
na to vrhla! Poptali jsme Mariána Kroužela, který 
za překladem stojí. 

Mariáne, i když jsme docela fandové toho, 
aby lidi hráli hry v angličtině (stařecké: 
za nás překlady nebyly), jsme také fandové 
toho, aby lidi hráli Football Manager! Jak 
jste přišli s nápadem vrhnout se na češti-
nu? Kolik lidí se do projektu zapojilo? 
Už ani nevím, jak to bylo přesně. Prostě jsem 
napsal, kdo by chtěl překlad a kdo by byl ochot-

ný překládat, a začalo se. Celkově se na začátku 
vždy lidi hlásí, ale jak zjistí, co vše překlad obná-
ší, tak postupně odpadají. Jinak se na překladu, 
včetně mě, podílelo dalších 8 lidí. Vše se dělalo 
samozřejmě na dobrovolné bázi a bez nějakých 
nároků na honorář. Byla možnost nás podpořit, 
což také mnoho lidí udělalo, za což jim samozřej-
mě patří velké Díky. Všechny vybrané peníze byly 
následně po dokončení překladu poměrově roz-
děleny podle zásluh.

Mohli jste využít i původní překlad (mnoho 
textů je jenom update), nebo jste začínali 
úplně „na zelené louce“?
Ano, mohli jsme využít část původního překladu. 
Takže úplně od začátku se naštěstí nemuselo 
začínat.

CO ČECH, TO TRENÉR

Vy jste nakonec nedokončili ročník 2020, 
proč?
Čas, a hlavně počet lidí, kteří to při překladu 
jednoduše vzdali. Sám jsem v ročníku 20 nestí-
hal. Pro letošní ročník jsem si dal závazek CZ 
dokončit, a povedlo se. Málokdo si to umí před-
stavit, ale obětoval jsem tomu své další projekty, 
volný čas, čas pro své děti a rodinu. Jelikož 
jsem pracující člověk, tak to opravdu nebylo 
jednoduché, ale podařilo se. CZ není dokonalá, 
ale je prostě a jednoduše přeložená. Samozřej-
mě nyní vycházejí updatované verze s drobnými 
opravami. Opět je možné si je stáhnout u nás 
na webu.

Kolik je textu pokaždé nového? A kolik  
celkem? Dá se to přirovnat k počtu knih? 
Nového textu je vždy samozřejmě pokaždé 
jinak, záleží na vývojářích, jak moc změní texty 
ve hře. Letos to byl jeden z těch větších updatů. 
Celkem se jednalo o cca 275 000 řádků textu, 
které bylo třeba přeložit. Jen se sluší pozname-
nat, že se nejedná o „strojový“ překlad textu. 
Vždy je třeba dávat věty do logické souvislosti 
a mnohokrát se jedná o speciální fotbalovou 
nebo odbornou terminologii. Celkem je v letoš-
ním ročníku 757 000 řádků textu pro CZ. Kon-
krétně se překládalo přes 27 000 řádků, které 
přeložené nebyly. Opět, lze si vše prohlídnout 
na webu www.f-mko.cz, kde si samozřejmě 
můžete bezplatně CZ do Football Manageru 
2021 stáhnout. Pokud budete chtít, můžete nás 
i podpořit, za což získáte mimo jiné další užiteč-
ný obsah do Football Manageru 2021 (loga, 
dresy a další vychytávky), které udělají Vaše 
F-mko opět o kus reálnějším.
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Jaké jsou největší obtíže?  
Překladatelské i technické? 
Největším dílem práce, i když to mnohé asi 
překvapí, není překlad. Spíš vše okolo, někdo 
to musí managovat! Dnes je nejhorší věcí „tla-
čit a uhánět“ lidi, jelikož každý vše dělal gra-
tis. Takže obrovskou porcí práce je vlastně 
celý proces uhlídat. 
Samozřejmě jsou pak i specifika, co se pře-
kladu týče, ale vše se dá vyřešit. Jeden pří-
klad z překladu: Z jedné věty máte čtyři 
verze, protože musíte rozlišovat rody, kdy říká 
muž – muži, muž – ženě, žena – muži a žena 
– ženě, někdy to bylo fakt už, jak se říká, 
„na bednu“. Ale všechno jde, když se chce. 
Technicky se překlad dělal tak, že nejdřív zís-

kám texty ze hry, následně je po částech 
rozešlu překládajícím a ty neustále dokola 
musím tlačit, popohánět a otravovat se slovy, 
kdy to bude? Následně to vyberu, zpětně 
musím vše implementovat do hry, vyzkoušet 
a takto se jede dál… Takže vše okolo udržo-
vat, mít přehled, kdo co dělá, následně, aby 
vše na sebe navazovalo, není to fakt sranda. 
Ale podařilo se.

Těžká manažerská práce! Jak jste na tom 
s dárci, jsou lidé ochotní přispět?
Obecně se mi potvrdilo, že naštěstí jsou lidé, 
kteří jsou vděční a podpoří tě. Všem dárcům 
chci samozřejmě ještě jednou MOC a MOC 
poděkovat, ani si nedokážete představit, jak 

každá Vaše kačka pomohla k dokončení překla-
du, protože mnohdy to bylo fakt složité.

Kolik lidí si překlad stáhlo? 
Já jsem před nějakou dobou dal na výběr lidem, 
zda budou chtít pustit překlad volně pro všech-
ny, nebo zda si přejí „EXLUZIVITU“ pouze pro 
lidi, kteří přispěli. Výsledek byl jednoznačný, 
90 % samozřejmě exkluzivitu, takže jsme udělali 
2 měsíce exkluzivity pouze pro lidi, kteří nás 
podpořili (samozřejmě jsme věděli, že někdo, 
a dokonce i jmenovitě kdo, CZ vypustí dříve, 
u nás prostě tohle uhlídat nejde). Jinak lidí si sta-
hují překlad neustále. Přesné číslo ti neřeknu, 
ale malou nápovědou může být, že číslo je čtyř-
místné (zatím)!

Celému fenomé-
nu kolem kultovní 
hry jsme věnovali 
masivní článek 
v čísle 266. Tak 
pokud netušíte, 
kdo jsou to bratři 
Collyerové, Tó 
Madeira nebo 
Andri Sigþórsson, 
zkuste nalistovat 
v archivu! 

FENOmÉN  
FOOTball maNagER
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Na webu nabízíte i návody na Football 
Manager, jaké jsou reakce? 
Samozřejmě vesměs pozitivní, i když i zde se 
najde pár blbců, kteří vždy akorát dokážou kecat 
a hanit práci dalších. Každý místo toho kecání by 
mohl radši přispět rukou k dílu. Jinak ano, máme 
loga, facepacky, dresy, reálnější zvuky, soupisky, 
je toho mnoho. 
V poslední řadě i naši soutěž, třeba o Football 
Manager 2022, která je ryze tipovací dlouhodo-
bou soutěží. Vždy vypíšeme 3 zápasy: uhodneš 
vítěze zápasu – máš bod, uhodneš přesný výsle-
dek – máš 3 body navíc. Vše se sčítá a na konci 
soutěže odměníme 5 nejlepších. Možnost 
zúčastnit se má každý.

Co ty, jak hraješ FM?  
Nějaké interní tipy… 
Jelikož mám rodinu, tak velmi málo, skoro vůbec. 
Dříve, když nebyly děti, tak to bylo jiné. Nyní, jak 
jsem psal, jsem zaměstnanec, chodím do práce, 
po práci dělám na svých dalších projektech 
(a není jich málo), k tomu F-mko, vše okolo, 
e-shop atd. Aby toho nebylo málo, tak děti, přítel-
kyně a 24 hodin, které má den, je pro mě nedo-
statečných, bohužel. 
Ale jeden tip bych „vyhrabal“: pomůže vám, když 
vždy a všude bude váš gólman rozehrávat 
od branky nakrátko, což můžete vidět i dnes 
v moderním fotbale jako samozřejmost. Pokud 

tedy váš brankář na to má dostatečné vlohy 
a přednosti.

Jaké bys doporučil přídavky do hry, které 
také nabízíte na webu? 
Určitě dresy, loga, facepacky, obrázky stadionů. 
Pak jednou z nejlepších vychytávek je podle mě 
osobně update chorálů a zvuků na stadionech, 
včetně kvalitního ENG komentáře.

Co bys od hry chtěl do budoucích ročníků? 
Nemám vyslovené přání, jen asi aby se každý rok 
posouvala herní série kupředu. Ono už nyní je 
vše reálné a asi většina lidí ví, že spousta fotba-
lových klubů, trenérů, managerů, skautů již data-
báze z Football Manageru využívají, například 
Ole Gunnar Solskjaer. Hrají ho samozřejmě 
i nejlepší světoví fotbalisté, a to i na letošním 
Euru 2020, třeba Griezmann a další.

Vedle překladu jsi rozjel i eshop-fmko.cz, 
co nejvíc frčí? 
Nabízíme veškerou fotbalovou tématiku (dresy, 
kopačky, tréninkové náčiní), ale i boty. Vše dělám 
opět ve svém volném čase, takže v rámci časo-
vých možností vše přidávám postupně. Nedělám 
to ostatně proto, abych se tím živil, ale pouze 
ve svém volném čase. Chci dostát svému slibu 
a udělat pro ČR největší a nejkomplexnější strán-
ku ohledně Football Manageru, na rozdíl 
od ostatních stránek v ČR, které již nějakou 
dobu „skomírají“. Takže ano, chci a dovolím si 
tvrdit, že nabízím obrovskou přidanou hodnotu 
a jsem rád, že to uživatelé oceňují. 

K „nechci, aby mě to živilo“ jsme trochu 
podezřívaví, ale co ty nejoblíbenější věci? 
Shopu nyní logicky vévodí oficiální míč Eura 
2020, pak samozřejmě vzhledem k turnaji repre-
zentační dresy. 
Následně kopačky a boty. Mrzí mě jedna jediná 
věc a opět se potvrzuje, že jsme divným náro-
dem. Byly osloveny všechny prvoligového fotba-
lové kluby, zda nechtějí prodávat své produkty, 
jediná Bohemka nemá problém, za což jí osobně 
opět děkuji. Takže mrzí mě, že aktuálně není 
možnost nabídnou kategorii fanshopu pro ČR 
(s výjimkou Bohemky).

Že mnoho elitních hráčů 
hraje FIFA, to víme. Že 
mnoho elitních hráčů 
hraje Football Manager, 
to víme taky, ale asi nikdy 
jsme neměli možnost 
nakouknout do letadla 
s francouzským národním týmem, kde se 
zrovna Antoine Griezmann chlubí svými 
úspěchy v FM! 

„Premier League, Liga mistrů, FA Cup, 
Community Shield. Panečku, to jsem tre-
nér,“ vyjmenovává postupně své úspěchy 
a vynucuje si pochvalu na Ousmanovi Dem-
belem, sedícím vedle něj. „Not bad,“ odvětí 
veterán herní scény. 

Scénka ale graduje, když Antoine přes ulič-
ku volá na Kyliana Mbappeho, že ho právě 
koupil do Newcastlu. 

„Newcastle? Tam není moc teplo!“ odpoví-
dá jeden z největších talentů světového fot-
balu, nejen podle skautů FM. 
Epický!

Kupuju Tě dO NEwCasTlu, 
mbappÉ! 
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Tomu já docela rozumím, některé kluby to 
holt chtějí mít pod svou kontrolou. Ale 
pojďme k Euru 2020: Ty jsi byl na zápase 
s Holandskem, jaké to bylo? Bylo těžké 
sehnat lístky a dostat se na akci?
Přesně tak, jeden ze zážitků, na které nezapome-
neš, ale to ty jistě víš sám. S lístky je obecně 
problém, normální člověk je těžko sežene. Vše 
bylo o rychlosti, šikovnosti a pohotovosti, jak já 
říkám, když něco chceš a jdeš si za tím, není 
problém…. 
Takže mě napadlo oslovit bývalého kolegu 
z bývalého zaměstnání, který žije v Maďarsku, 
jestli by mi nekoupil jednoduše lupen jako 
Maďar. Což nakonec nebyl problém. Takže 
pohoda. Jak již tedy napovídám, ano byl jsem 
na zápase v Budapešti. Asi nemusím zde popi-
sovat více, každý ví, jaká byla atmosféra a jaký 
výkon kluci předvedli. Po dlouhé době jsem byl 
skutečně hrdej fanoušek českého nároďáku. 
Takže ponaučení pro všechny, pokud se roz-
mýšlíte jet: jeďte! Taková šance je párkrát 
za život. 

Co si slibuješ od další sezóny  
toho skutečného fotbalu? 
No, bude to hodně zajímavé. Jsem mimořádně 
spokojený s rozhodčími na letošním Euru. 
Nekouskují hru, nechávají tomu volný průběh. 
Zatím paráda, až na nějaké výjimky. Také si osob-
ně myslím, že spadnou konečně přestupové 
ceny a vše okolo, díky koronaviru. Z mého pohle-
du již byly přestupové částky a tržní hodnoty 
hráčů někde, kde dávno neměly být. 

Oboje podepíšu. 
Jinak budu samozřejmě přát českým klubům 
v evropských pohárech a v neposlední řadě naší 
repre v kvalifikaci. Ona naše liga není špatná, je 
strašně moc běhavá……. Jen mě mrzí, že posled-
ní dobou FIFA a UEFA jdou jinou cestou než 
dříve. Čeká nás už za rok MS ve fotbale a v Kata-
ru, další nesmysl, navíc v zimě. 

Může nás těšit, že v Kataru zima nebude. 
Jinak vám můžu prozradit takovou malou perlič-

ku, o které zatím asi nikdo neví, Slavie Praha 
bude mít v příští sezóně kompletně nové osvětle-
ní na stadionu. Jak to vím? Protože pracuji 
ve firmě, která ho tam bude dělat. 

Tak to je parádní insiderovská informace 
na konec. Díky za rozhovor a hodně štěstí 
s překladem! 
Díky za rozhovor, kluci!

mikoláš Tuček
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