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Vážení čtenáři!

V pátek vystartují čeští fotbalisté do dalšího 

kvalifikačního závodu, v jehož cíli by měl být dal-

ší postup na závěrečný turnaj mistrovství Evropy, 

na němž v naší samostatné historii nikdy nechyběli� 

Nikdy si na něm naopak nezahrál, na rozdíl od svého 

otce, účastníka stříbrného ME 1996, Martin Frýdek 

mladší� Nynější fotbalista FC Luzern má na kontě 

sedm duelů v národním dresu, ten poslední v přá-

telském mači v roce 2019 v Praze s Brazílií� Po od-

chodu ze Sparty pravidelně nastupuje na levém kraji 

obrany švýcarského týmu, s nímž už získal triumf 

v tamní pohárové soutěži� A Gólu se svěřil, že brzký 

návrat do Česka neplánuje: „Chtěli bychom zůstat 

žít ve Švýcarsku co nejdéle, kdyby se to podařilo 

skloubit i s prací� Líbí se nám tady, je tu nejen krás-

ná příroda, ale i příjemné žití a nastavená pravidla 

ve společnosti, která se dodržují�“

Premiérovou reprezentační pozvánku obdržel 

mladý slávistický bek David Jurásek, plejer, který si 

v ligovém ročníku připsal v našlapaném kádru červe-

nobílých nejvíce minut! V rubrice Můj týden prozra-

dil: „Mám vtipnou historku� Když jsem před dvěma 

lety přestupoval do Boleslavi, bavili jsme se s mým 

manažerem panem Krobem, který mi říkal: Teď pře-

stupuješ do ligy a za dva roky budeš v áčku repre�“ 

Uvidíme, jestli se premiérová nominace promění 

i v premiérový start za národní tým�

Tak úspěšný kvalifikační start 

a krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://chcipiskat.cz/?utm_source=gol.cz&utm_medium=banner
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STALO SE���

„MUSÍME SE SOUSTŘEDIT NA NÁŠ VÝKON“
„Víkendová remíza v Liberci nás mrzí, takové utkání si musíme pohlídat� Je trestuhodné 

dostat gól asi dvě minuty před koncem nastavení� Zaplatili jsme za to, extrémně nás to mrzí� 

Určitě vidíme, že se na nás Sparta dotáhla, každý sleduje tabulku� Ale my se musíme soustře-

dit na náš výkon a na zápasy, jako byl ten v Liberci, musíme zvládat� Pak budeme v pohodě� Teď 

přichází reprezentační pauza, ta nám asi bodne�

 PŘESTUP DAVIDA JURÁSKA DO SLAVIE 
 BYL TERNEM PRO HRÁČE I KLUB! 

 DAVID JURÁSEK S ONDŘEJEM LINGREM BĚHEM 
 PODZIMNÍHO UTKÁNÍ KONFERENČNÍ LIGY PROTI BALLKANI. 

Fotbalový týden Davida Juráska

„Repre mi předpověděl 
manažer!“

Roste před očima, progres zaznamenává  
obrovský. Krajní obránce Slavie DAVID JURÁ-
SEK před dvěma lety kopal druhou ligu za Pro-
stějov, teď se těší z první pozvánky do repre-
zentačního áčka. „Vnímám, že jsem za ty dva 
roky ušel velkou cestu,“ říká dvaadvacetiletý 
levý bek, který líčí, jaký plán mu právě v té době 
nastínil jeho manažer Martin Krob.

 DAVID JURÁSEK BĚHEM TRÉNINKU NA SVÉM 
 PRVNÍM SRAZU REPREZENTAČNÍHO A-TÝMU. 

  Schick není fit
Útočník Patrik Schick neodletěl s tý-
mem Leverkusenu do Budapešti k od-
vetě osmifinále Evropské ligy s Feren-
cvárosem a přijde kvůli zranění o úvodní 
dva březnové kvalifikační zápasy o po-
stup na EURO 2024 proti Polsku a Mol-
davsku� „Už na nominační tiskové kon-
ferenci jsme avizovali, že tato varianta 
může nastat� Proto jsme taky nomino-
vali pětadvacet hráčů, což je o dva víc 
než obvykle� V posledních dnech jsme 
byli ve spojení jak s Patrikem a jeho ma-
nažerem, tak se zástupci Leverkusenu� 
Patrikův zdravotní stav bohužel není ta-
kový, aby byl schopný na sraz národního 
týmu přijet a v zápasech nastoupit,“ 
říká manažer reprezentace Tomáš Pešír� 
Národní tým byl na tuto variantu při-
pravený� „V týmu máme útočníky, kteří 
mají formu a kterým věříme� Připravíme 
se, jak nejlíp umíme� Patrikovi přejeme 
brzké uzdravení a věříme, že v dalších 
zápasech kvalifikace bude k dispozi-
ci,“ konstatuje trenér Jaroslav Šilhavý� 
Sedmadvacetiletý forvard patří k nej-
větším oporám reprezentace, v 35 zá-
pasech dal 18 branek� V loňském kalen-
dářním roce ale vinou zranění odehrál 
za národní tým jen dvě utkání� V aktuální 
sezoně ho trápí vleklé potíže s tříslem, 
kvůli nimž nehrál od listopadu do února� 
V uplynulé sezoně byl se 24 góly druhým 
nejlepším střelcem německé bundesligy 
za Robertem Lewandowským� V tom-
to ročníku ale za Leverkusen vstřelil 
ve 14 utkáních pouze tři branky� 

  Oulehla 
skončil v Baníku
V realizačním týmu Baníku Ostrava 
skončil David Oulehla, jeden z asisten-
tů trenéra Pavla Hapala� Po vzájemné 
dohodě předčasně skončila spolupráce 
poté, co oznámil vedení chystaný od-
chod z Baníku po skončení sezony s cí-
lem věnovat se práci hlavního kouče� 
„V takovém případě by jeho pokračová-
ní v realizačním týmu nemělo smysl� Po-
třebujeme, aby se každý člen realizač-
ního týmu stoprocentně koncentroval 
jen na práci v Baníku� Myšlenky na hle-
dání nového angažmá a na jeho přípra-
vu stoprocentní nasazení neumožňují,“ 
vysvětluje sportovní ředitel ostravské-
ho klubu Luděk Mikloško� Oulehla při-
šel vloni v létě s předchozím koučem 
Pavlem Vrbou a po Hapalově angažování 
v říjnu pracoval u týmu společně s dal-
ším asistentem Jiřím Nečkem� Po ukon-
čení spolupráce Baník doplňovat reali-
zační tým nebude�

  Zázrak ze Západu
Fotbalová Plzeň na tiskové konferenci 
představila šestidílnou dokumentární 
sérii Zázrak ze Západu, mapující loň-
ský úspěšný rok klubu� Fanoušci si díky 
ní mohou připomenout cestu Viktorie 
za šestým ligovým titulem a čtvrtou 
účastí ve skupině Ligy mistrů� Doku-
ment v režii Petra Větrovského nabíd-
ne i exkluzivní záběry či rozhovory ze 
zákulisí� „Celý rok 2022 byl z pohledu 
Viktorie naprosto výjimečný� Zisk šes-
tého mistrovského titulu, neuvěřitelná 
cesta kvalifikací a následné duely s Bar-
celonou, Bayernem a Interem nám všem 
přinesly obrovskou vlnu zážitků a emocí, 
které poodhalíme a necháme fanoušky 
nahlédnout do zákulisí těchto zápasů 
a celého klubu� Již při zhlédnutí prvních 
ukázek jsem měl opět husí kůži a vyvolá-
valo to ve mně velké emoce,“ říká majitel 
a generální ředitel klubu Adolf Šádek� 
Dokument bude mít televizní premiéru 
v pondělí 24� dubna na O2 TV Sport�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���Foto: slavia�cz

Foto: slavia�cz
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„LEWANDOWSKI? TAKOVOU ZKUŠENOST JEŠTĚ NEMÁM“
Už jsem viděl nominaci Polska a nechybí v ní Robert Lewandowski� Jak na něj? To vám teď ne-

řeknu, takovou zkušenost ještě nemám (úsměv)� Ale je to jeden z nejlepších útočníků na světě, 

bylo by krásné si proti němu zahrát� Ale uvidíme, jak to pan trenér Šilhavý poskládá� Vnímám, 

že šance zahrát si přijít může, ale určitě to neberu tak, že nastoupím� Jedu na sraz s pokorou 

a budu doufat, že bych se na hřiště mohl dostat�

„JEDNADVACÍTKA SE BUDE ŘEŠIT V LÉTĚ“
Víme, o co v reprezentaci hrajeme� O mistrovství Evropy� Dá se říct, že soupeři jsou hratelní� 

Uděláme maximum pro to, abychom se na šampionát dostali� Vůbec jsem neřešil, jak to mám teď 

s jedenadvacítkou, za kterou bych mohl jet v červnu na EURO� Asi až v létě by se rozhodlo, jestli 

bych na mistrovství Evropy jedenadvacítek jel� Teď vůbec nevím� Asi se případně domluvíme, až 

to bude aktuální a trenéři budou tvořit příští nominace� Zatím je to daleko� Vše se hlavně bude 

odvíjet od mé výkonnosti, musím ji pak během jara ve Slavii potvrzovat� Pak uvidíme, co bude�“ 

„O NOMINACI JSEM SE DOZVĚDĚL PO TRÉNINKU“
Pozvánka do reprezentačního áčka mě překvapila, nečekal jsem ji� Asi den před nomi-

nací mi něco naznačil pan Tvrdík (předseda Slavie), ale prohodil to ve dveřích, ani jsem 

pořádně nezachytil, co přesně říkal� Až když jsme pak v den nominace přišli z tréninku, 

tak jsem se to od kluků, kteří už v kabině byli, dozvěděl� Gratulací jsem dostal spoustu� 

Jsem samozřejmě extrémně natěšený� Kdybych se netěšil, byl bych blázen, ale nervózní 

asi taky trochu budu, přeci jen kolem mě budou nejlepší hráči Česka a já tam oproti nim 

přijíždím de facto jako nikdo� 

„ZA DVA ROKY JSEM UŠEL VELKOU CESTU“
Mám vtipnou historku� Když jsem před dvěma lety přestupoval do Boleslavi, bavili jsme 

se s mým manažerem panem Krobem, který mi řekl: ‚Teď přestupuješ do ligy a za dva roky 

budeš v áčku repre�‘ Takovému cíli jsem vůbec nevěřil a vidíte, splnil se� Po nominaci jsme 

na to vzpomínali� Ale samozřejmě vnímám, že jsem za dva roky ušel velkou cestu a že se mi 

toho ve fotbalovém životě událo hodně� Myslím, že jsem se dost posunul� Člověk si nenaplá-

nuje, co bude� V tomhle je to krásné, kdykoliv může přijít cokoliv�

DAVID JURÁSEK * Narozen: 7� srpna 2000 * Výška: 183 cm * Váha: 78 kg * Fotbalový 

post: obránce * Hráčská kariéra: FK Dolní Němčí (2007-2009), 1� FC Slovácko (2009-

2015), FK Dolní Němčí (2015), FC Zbrojovka Brno (2016-2020), 1� SK Prostějov (2020-

2021), FK Mladá Boleslav (2021-2022), Slavia Praha (2022-?) * Česká liga: 49 zápasů/ 

4 góly * Největší úspěchy: účastník základní skupiny Konferenční ligy (2022), postup 

na ME U21 (2022)

 PŘI ZNÁMÉ HRÁČSKÉ ROTACI KOUČE JINDŘICHA TRPIŠOVSKÉHO 
 MŮŽE DAVIDA JURÁSKA TĚŠIT NEJVÍCE ODEHRANÝCH 
 LIGOVÝCH MINUT V SEZONĚ ZE VŠECH FOTBALISTŮ SLAVIE. 

 DAVID JURÁSEK S CENOU PRO OBJEV ROKU 
 MINULÉHO ROČNÍKU ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. 

  Šural prodloužil 
se Zbrojovkou
Obránce Jakub Šural prodloužil smlouvu se 

Zbrojovkou Brno do léta 2025� Šestadvace-

tiletý bek patří k oporám brněnského týmu, 

za který v této sezoně odehrál 22 ligových 

utkání a vstřelil jeden gól� Chyběl pouze 

dvakrát kvůli karetním trestům� V nejvyšší 

soutěži má na kontě 72 zápasů a dvě branky� 

„Kuba si prošel ve Zbrojovce všemi katego-

riemi od mládeže až po áčko� Něco už má 

odkopáno, kabina si ho zvolila jako jednoho 

z kapitánů, což také svědčí o tom, jakou po-

zici má� Je to pro nás důležitý hráč na hřišti 

i mimo něj� Je dobře, když takoví hráči v klu-

bu zůstávají a neodcházejí jinam,“ zdůrazňuje 

brněnský trenér Richard Dostálek�

  Lička pokračuje 
v Orenburgu
Trenér Marcel Lička bude působit v Oren-

burgu i v příští sezoně� Ruský klub na svém 

webu oznámil, že uplatnil opci na služby čes-

kého kouče, který prodloužení smlouvy osla-

vil cennou výhrou 2:0 nad druhým týmem 

ruské ligy Spartakem Moskva� Pětačtyřice-

tiletý trenér vede Orenburg od léta 2020 

a zůstal u mužstva i po zahájení ruské invaze 

na Ukrajinu� Loni postoupil s týmem do nej-

vyšší soutěže, kde se mu daří nad očekávání�

  Odložený zápas 5. dubna
Zápas 23� kola první ligy mezi fotbalisty Jab-

lonce a Slovácka, který byl o minulém víken-

du odložen kvůli nezpůsobilému terénu, se 

odehraje ve středu 5� dubna od 17 hodin� Vý-

konný ředitel LFA Tomáš Bárta po prohlídce 

trávníku den před nedělním utkáním rozho-

dl, že by byl terén neregulérní� Hrací plochu 

nejprve poznamenal vytrvalý déšť a v so-

botu ráno ji pokrylo zhruba 15 centimetrů 

sněhu� Jednalo se o první odložené utkání 

jarní části prvoligové sezony� Jablonecký 

klub vzhledem k vyšší nadmořské výšce se-

veročeského města trápí nepřízeň počasí 

v zimních měsících opakovaně� Už předchozí 

domácí zápas s Teplicemi (4:1) ovlivnilo sně-

žení a těžký terén�  TOMÁŠ UJFALUŠI 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

Datum narození, jméno 
(reprezentoval v letech, zápasy/góly)

BŘEZEN
21. BŘEZNA

1941 Václav Mašek
1960-
1965

16/5

22. BŘEZNA

1902 Otto Novák
1924-
1927

 6/3

1999 Antonín Růsek 2020-? 3/0

24. BŘEZNA

1942 Ján Zlocha
1969-
1970

 4/0

1951 Dušan Kekéti
1973-
1980

 7/0

1978 Tomáš Ujfaluši
2001-
2009

78/2

1992 Martin Frýdek jr� 2016-? 7/0

25. BŘEZNA

1897 Karel Meduna
1926-
1929

6/1

1954 Vladimír Borovička
1984-
1985

 4/0

26. BŘEZNA

1925 Michal Vičan
1947-
1952

10/0

1967 Radomír Chýlek 1991  1/0

1983 Roman Bednář
2006-
2010

 8/1

1987 Ondřej Kúdela 2019-?  10/0

27. BŘEZNA

1902 Josef Jelínek I 1921-1927 14/2

1950 Anton Ondruš
1974-
1980

58/9

1992 Lukáš Budínský 2020 1/0

Foto: slavia�cz

Foto: slavia�cz
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Do třetice 
na Santose!

Nová kvalifikace o postup na EURO 2024 v Ně-
mecku se z českého pohledu rozjede v pátek 
večer na stadionu v Edenu, kde národní tým 
přivítá největšího favorita skupiny E Polsko. 
A protože samostatná reprezentace od roku 
1996 ani jednou nechyběla na kontinentálním 
turnaji, je jasné, jakou váhu oba soupeři vstup-
nímu kroku přisuzují.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Pikantnosti ostrému sousedskému duelu přidává ještě fakt, že 

na polské lavičce od ledna sedí zkušený trenérský stratég Fernando 

Santos, který od roku 2014 až do podzimního mistrovství světa v Ka-

taru vedl reprezentaci Portugalska� Vyhrál s ní EURO 2016 ve Francii 

a o tři roky později i premiérový ročník nové soutěže Ligu národů, 

když závěrečný turnaj čtyř zemí hostilo Porto a Guimaraes� V jejím 

zatím posledním ročníku, který vyvrcholí v červnu v Nizozemsku, 

na sebe v elitní skupině narazily Portugalsko a Česko, které tedy pů-

jde během necelého roku už potřetí na Santose� Zatím má nad svým 

kolegou Jaroslavem Šilhavým výsledkově navrch, neboť červnové 

utkání v Lisabonu skončilo výhrou domácích 2:0 a zářijová odveta 

právě v Edenu přinesla debakl 0:4…

Osmašedesátiletý kouč, který vedl ve své vlasti kompletní trojlís-

tek tamních velkoklubů Porto, Sporting i Benfiku Lisabon a v Řecku 

kromě národního týmu i Panathinaikos s AEK Atény, vykročí ten-

tokrát do neznáma� S novými polskými svěřenci se potká na srazu 

poprvé a těžko říct, jestli za pár dnů pochopí herní styl, který chce 

praktikovat, včetně taktických záměrů proti Česku� Problém urči-

tě nebude mít s největší hvězdou Robertem Lewandowskim, jenž 

se ze šampionátu v Kataru, navzdory postupu do osmifinále, vrátil 

hodně rozmrzelý, což dával i nepokrytě najevo� Kulantně řečeno, 

nezamlouvalo se mu pojetí, kterým se Poláci prezentovali, neboť 

na hrotu útoku býval po většinu času odříznutý a od spoluhráčů 

neměl zdaleka takový servis jako v Bayernu nebo nyní v Barceloně� 

Nadhozená řečnická otázka, že by takový fotbal dál nechtěl v ná-

rodním týmu hrát, uspíšila odchod trenéra Czeslawa Michniewicze 

a nástup třetího zahraničního trenéra k polské reprezentaci� Když 

Santos dokázal osm let zvládat ego Cristiana Ronalda, tak by mu to 

mělo fungovat i s „Lewou“…

Český výběr, který Jaroslav Šilhavý nečekaně výrazně omladil, však 

vyběhne v pátek večer bez svého nejlepšího a nejobávanějšího střel-

ce Patrika Schicka, což není zase takové překvapení, neboť s bolavými 

třísly je od listopadu v Leverkusenu mnohem častěji na marodce než 

na trávníku� Je to šance pro parťáka z Bayeru Adama Hložka nebo 

pro forvardy z české ligy - Jana Kuchtu, jeho sparťanského spolu-

hráče a nováčka v „áčku“ Tomáše Čvančaru či olomouckého Mojmíra 

Chytila� Měli by svojí efektivitou v součinnosti se „zbytkem“ sestavy 

přispět k tomu, aby se při třetím duelu s Fernandem Santosem zru-

šily dvě dosavadní nuly na českém kontě jako nezbytný předpoklad 

k úspěšnému vykročení k osmému startu na evropském šampionátu 

v řadě za rok v Německu! 

104 zápasů 
na MS 2026

„Rada FIFA jednomyslně schválila na-

vrhovanou změnu formátu soutěže mis-

trovství světa 2026 z 16 skupin po třech 

na 12 skupin po čtyřech, přičemž do vy-

řazovací fáze postoupí z každé skupiny 

první dva týmy a osm nejlepších na tře-

tích místech,“ uvedla FIFA v prohlášení� 

Termín finále světového šampionátu 

2026 Rada FIFA stanovila na 19� červen-

ce� Ve fotbalovém kalendáři bude na tur-

naj a přípravné období před ním vy-

hrazeno 56 dní� Datum úvodního utkání 

zatím pevně stanoveno nebylo� Loňské-

ho šampionátu v Kataru se stejně jako 

všech turnajů MS od roku 1998 zúčast-

nilo 32 týmů rozdělených do osmi skupin 

po čtyřech� Medailisté tak odehráli ma-

ximální počet sedmi zápasů, v roce 2026 

čeká nejúspěšnější mužstva o utkání víc� 

V Kataru diváci viděli během 29 dnů cel-

kem 64 zápasů�  

 ŠÉF FIFA GIANNI INFANTINO. 

 ZKUŠENÝ FERNANDO SANTOS BUDE MÍT V PRAZE 
 PREMIÉRU NA LAVIČCE POLSKÉHO REPREZENTAČNÍHO TÝMU. 

 KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ CHYSTÁ SVÉ SVĚŘENCE NA KVALIFIKAČNÍ START. 
 PODAŘÍ SE MU NA TŘETÍ POKUS PORTUGALSKÉHO STRATÉGA PORAZIT? 

Na mistrovství světa v roce 2026, 

kterého se v USA, Kanadě a Mexiku 

poprvé zúčastní 48 týmů, se odehra-

je 104 zápasů. To je o 40 utkání víc 

než na posledním šampionátu v Kata-

ru. FIFA schválila na zasedání v Kigali 

úpravu formátu závěrečného turna-

je, který se protáhne na 40 dní.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE



Poleťte s námi podpořit 
naše lvíčata na EURO 2023!

Cestovní kancelář FLY UNITED, partner Nadace fotbalových internacionálů, 
pořádá ve dnech 21.6. - 26.6. letecký zájezd 

na EURO 2023 do gruzínského Batumi.

Fandit budeme 22.6. proti Anglii a 25.6. proti Německu.

Podrobnosti k programu, k dopravě, k ceně a přihlášky na 

event.flyunited.cz

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let se koná v Rumunsku a v Gruzii.

Český tým hraje ve skupině s Německem, s Anglií a s Izraelem. První dvě utkání 

se hrají v přímořském gruzínském městě Batumi, třetí s Izraelem v Kutaisi.

https://www.radiobeat.cz/
https://event.flyunited.cz/


Je tak trochu fotbalově nenápadně schovaný pod Alpami ve Švý-
carsku, v tamní jen desetičlenné lize obléká už třetí sezonu dres Lu-
zernu, se kterým v roce 2021 vyhrál národní pohár. Za pár dnů bude 
MARTINU FRÝDKOVI mladšímu jedenatřicet let, člen silného sparťan-
ského ročníku 1992 už neputuje sestavou jako na Letné, ale zakotvil 
na levém beku, kde se cítí nejsilnější a i pro tým nejplatnější.

Martin Frýdek: 

„Chci 
zůstat co 
nejdéle!“

Foto: fcl�ch

Martin Frýdek: 

„Chci 
zůstat co 
nejdéle!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 V roce 2021 jste vyhráli s Luzernem Švýcarský pohár, vlo-

ni jste se zachraňovali až v baráži. V této sezoně jste pořád ve hře 

o evropské poháry!

„Na tom je, myslím, vidět, že jak je v lize jen deset týmů, tak se může 

stát cokoliv, každý může porazit každého� Je to strašně vyrovnaná 

soutěž, každý mančaft v ní má kvalitní hráče� Nyní jsme na tom s Luzer-

nem celkem dobře, máme deset bodů na baráž, ale zároveň jen tři body 

na druhého! Můžeme tedy hrát nahoře o evropské poháry, ale kdyby se 

nám přestalo dařit, tak i znovu o baráž� Doufám, že se spíš popereme 

o účast v pohárové Evropě�“

 Nechá se švýcarská liga porovnat s českou?

„Nedá se to srovnávat s Českem� U nás liga je víc do defenzívy, tak-

tická, soubojová, běhavá� Ve Švýcarsku se víc preferuje útočný fotbal, 

je strašně málo zápasů, které skončí 0:0� Kdyby bylo v Česku také de-

set mančaftů, tak by se liga zkvalitnila� Ale na druhou stranu šestnáct 

týmů má taky něco do sebe, protože na sebe nenarazíte v sezoně čty-

řikrát jako ve švýcarské lize�“

 Projevuje se ofenzivní pojetí ligových týmů i na návštěv-

nosti? Kolik chodí diváků třeba na Luzern?

„U nás diváci chodí, máme průměrnou návštěvnost kolem deseti 

jedenácti tisíc na zápas� Kapacita stadionu v Luzernu je osmnáct až 

dvacet tisíc� Při utkáních je nádherná atmosféra, kterou vytvářejí naši 

 PO SOBOTNÍ PORÁŽCE V CURYCHU 1:2 JE PARTA OKOLO 
 MARTINA FRÝDKA NA PÁTÉM MÍSTĚ TABULKY ŠVÝCARSKÉ 
 LIGY. ZA DRUHÝM SERVETTE ALE ZAOSTÁVÁ JEN O DVA BODY. 

 ZKUŠENÝ BEK ČI ZÁLOŽNÍK OBLÉKÁ DRES LUZERNU OD ŘÍJNA 2020, 
 KDY DO ŠVÝCARSKÉHO MANČAFTU ZAMÍŘIL Z PRAŽSKÉ SPARTY. 

„Švýcarská liga je 
strašně vyrovnaná!“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fcl�ch

Foto: fcl�ch
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 Do bohatých zemí, mezi které Švýcarsko dlouhodobě patří, 

rádi chodí fotbalisté z různých koutů světa. Jak velký Babylon ja-

zyků máte v kabině Luzernu?

„Mluví se převážně německy nebo švýcarskou němčinou� Skoro 

všichni umějí francouzsky, tak se komunikuje s hráči tmavé pleti, 

nebo anglicky� Máte tam hráče, kteří hovoří ještě italsky nebo špa-

nělsky, takže musím říct, že někdy koukám, v kolika jazycích se zvlád-

nou domluvit� Do budoucna bych se to taky chtěl naučit� Uvidíme, jak 

mi to půjde!“

 Jak jste tam přišel jazykově vybavený vy? Němčinu jste asi 

znal, když otec hrával v Německu, ne?

„Německy jsem se domluvil úplně v klidu, mám i základy angličtiny� 

Lehce začínám po těch necelých třech let rozumět i francouzsky, ale 

ke komunikaci to ještě není� Je to přece jen složitější jazyk�“

 Přihlížel jste ke svým jazykovým dispozicím, když jste 

po vypršení kontraktu na Letné hledal zahraniční angažmá, aby se 

člověk v novém prostředí cítil přece jen jistější v kramflecích?

„S němčinou jsem si věřil, o to jednodušší pak bylo pro mě zapad-

nout a začlenit se v kabině� Byla to opravdu velká výhoda�“   

 Smlouvu máte ještě na příští sezonu?

„Přesně tak, do června 2024�“

 A už probíhají nějaká oťukávání k dalšímu prodloužení?

„Necháváme to spíš až na léto, kdy budeme řešit co a jak dál� Dou-

fám, že se domluvíme� Co se bavíme, tak jsou se mnou v klubu spokojeni, 

vědí, že bych chtěl co nejdéle zůstat jak v Luzernu, tak ve Švýcarsku� 

Věřím, že zde budu ještě pár let pokračovat�“

 Hrajete stabilně levého beka, je to post, který vám nejvíc 

sedí? Ve Spartě jste často cestoval sestavou…

 MARTIN FRÝDEK SE RADUJE Z TROFEJE PRO VÍTĚZE ŠVÝCARSKÉHO POHÁRU, 
 KTEROU SI POTĚŽKAL V ROCE 2021 PO VÍTĚZSTVÍ 3:1 VE FINÁLE NAD ST. GALLEN. 

fanoušci� Celkově chodí ve Švýcarsku na fotbal dost lidí� I stadiony jsou 

hezké, postavily se nové nebo se kompletně zrekonstruovaly k EURO 

2008, které Švýcaři uspořádali společně s Rakušany�“

 Také ligový hokej má ve Švýcarsku vysoké návštěvy. Je 

to podobné jako v Německu, kde je sport rodinnou víkendovou 

zábavou?

„I tady je jako v Německu v neděli všechno zavřené, takže lidé tráví 

čas společně, rodiny se třeba seberou a jedou se podívat na fotbal� 

Zdejší mentalita je nastavená trochu jinak než v Česku�“

 Kdo je největším rivalem Luzernu?

„St� Gallen, s ním bývají zápasy na ostří nože�“

 Právě s ním jste hráli v roce 2021 finále Švýcarského po-

háru!

„Škoda, že v tu dobu byla pandemie COVID-19, takže nemohli na fot-

bal chodit žádní fanoušci� Jinak by bylo finále v Bernu, kde je největší 

stadion ve Švýcarsku, ještě mnohem hezčí� Ale bohužel se tam hraje 

na umělce, což není za letního počasí moc příjemné…“   

 Young Boys Bern se pohybují na špici, ale loňský mistr FC 

Curych i nedávný hegemon Basilej jsou v dolní polovině tabulky!

„FC Curych po dlouhé době vyhrál švýcarskou ligu, ale předtím sbí-

rala pravidelně tituly Basilej, když tam ještě byli „Vacloš“ (Tomáš Vaclík) 

a „Suchoš“ (Marek Suchý)� Potom ji vystřídali Young Boys Bern� Na tom, 

že úřadující mistr Curych hraje o záchranu, je vidět, jak je to vyrovnaná 

soutěž� Jeden rok získáte titul a druhý se strachujete, abyste nespadli 

do baráže, nebo nesestoupili�“ 

 V sobotu jste právě s mistrem prohráli 1:2…

„Měli jsme šance, abychom dali na 2:1, ale bohužel jsme je nepromě-

nili� Naopak ve druhé půli jsme inkasovali a pak bylo už těžké se do do-

mácí obrany dostat� Celkově jsme neodehráli úplně povedený zápas, 

ale mohli jsme bodík v Curychu urvat�“

 ZA LUZERN DOSUD MARTIN FRÝDEK ODEHRÁL 88 DUELŮ, 
 V KTERÝCH VSTŘELIL DVĚ BRANKY A OBĚ V PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ SEZONĚ. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fcl�ch

Foto: fcl�ch
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 Na podzim jste měl delší zdravotní pauzu. Co vás trápilo?

„Natrhl jsem si při zápase meniskus v levém koleně a šel jsem s ním 

jen na vyčištění� Nebylo to nic složitého, druhý den jsem byl už bez berlí 

a mohl normálně chodit� Protože ligová sezona končila na podzim dřív 

kvůli mistrovství světa v Kataru, tak jsme se dohodli, že do zápasů už 

nenaskočím, abych mohl s kluky odjet celou zimní přípravu, což se po-

vedlo� Zdravotně jsem byl v pořádku a doufám, že jsem si to pro zbytek 

sezony už vybral a zdraví mi bude sloužit�“

 Začínáte se také věnovat i trénování!

„Třikrát v týdnu jsem jako asistent trenéra na hřišti se šestnáct-

kou Luzernu� Chtěl bych fotbal vidět i z jiného než hráčského pohle-

du, nabírat zkušenosti, abych věděl, co budu chtít v budoucnu dělat� 

Jestli to bude trenéřina nebo něco jiného ve fotbale, ve kterém bych 

chtěl po skončení kariéry zůstat� Absolvuji nyní třetí dvoudenní cyk-

lus trenérské B-licence v Praze na Motorletu, to byl také další důvod, 

proč jsme nyní dorazili do Česka� Manželka na mě čekala s autem 

 TŘICETILETÝ ČECH V ZÁVĚRU LOŇSKÉHO ROKU VYUŽIL PAUZU KVŮLI 
 PROBÍHAJÍCÍMU MS K DOLÉČENÍ ZRANĚNÉHO MENISKU A OD RESTARTU 
 ŠVÝCARSKÉ LIGY JE ZNOVU OPOROU DEFENZIVNÍCH ŘAD LUZERNU. 

„Už ve Spartě jsem říkal, že bych chtěl mít jednu pozici, kde budu 

stabilně hrát� Ale zároveň jsem byl rád, že pravidelně nastupuji� Má to 

svoje pro a proti� V Luzernu hraji levého beka a jsem za to rád� Zvykl 

jsem si na tenhle post, cítím se tam dobře a naučil jsem se automa-

tismy ve hře� Když s vámi hýbají každý zápas jinam, pravé křídlo, levé 

křídlo, pravý bek, levý bek, defenzivní štít, stoper, tak je to samozřej-

mě složitější�“ 

 Jaký herní styl Luzern praktikuje?

„Chceme hrát po zemi kombinační fotbal, s balonem a nátlakově� 

Nevím, k jakému týmu bych to přirovnal� Něco podobného jsme asi 

hráli, když jsem přicházel do Sparty�“

 Váš otec byl skoro vždy přísným kritikem, když jste hrával 

v Česku. Zůstalo mu to i na dálku?

„Když nemá zápas jako trenér, tak se kouká� Tolik kritický už ale 

není, jako když jsem začínal… Samozřejmě občas něco řekne, když 

udělám nějakou chybu� Sebehodnocení si už udělám sám, abych se 

do budoucna poučil� Když se ho ale zeptám na radu, tak mi určitě po-

může� Už i víc pochválí!“ 

 Na podzim jste se ve dvou zápasech za sebou prosadil jako 

střelec!

„Proti Grasshoppers Curych to bylo z trestňáku, který jsem kopal� 

V derby se St� Gallenem jsem se trefil z vápna na vzdálenější tyč�“

 Žlutých karet jako v Česku už tolik nesbíráte. S výjimkou 

srpnového zápasu se Sionem, kdy jste uviděl dvě a byl vyloučený…

„První kartu jsem dostal ani nevím za co, když jsem chtěl rychle ro-

zehrát balon� Druhá byla za šlápnutí vedle nohy protihráče� V tomhle 

zápase se Sionem jsme měli tři červené karty… Nevím, jak to říct, 

ale ty karty byly dost neoprávněné, jenže už se to nevrátí� To občas 

k fotbalu patří, že chyby dělají hráči a někdy rozhodčí� Stál jsem auto-

maticky jeden zápas jako v Česku�“

 DRES LIBERECKÉHO SLOVANU OBLÉKAL RODÁK Z HRADCE KRÁLOVÉ 
 V LETECH 2013 AŽ 2015 A ZÍSKAL S NÍM TRIUMF V TUZEMSKÉM POHÁRU. 

Martin Frýdek
Narozen: 24� března 1992 * Výška: 179 cm * Váha: 76 kg * Stav: 

ženatý, manželka Kateřina, synové Sebastian (6) a Tobias (4) * 

Fotbalový post: obránce nebo záložník * Reprezentace: 6 zá-

pasů, žádný gól * Hráčská kariéra: Sparta Praha (1999-2011), FK 

Senica (Slovensko, 2012), Sparta Praha (2012-2013), Slovan Libe-

rec (2013-2015), Sparta Praha (2015-2020), FC Luzern (Švýcar-

sko, 2020-?) * Největší úspěchy: účast na EURO hráčů do 21 let 

(Česko 2015), postup do čtvrtfinále Evropské ligy (2016), postup 

do základní skupiny Evropské ligy (2013), vítěz Poháru FAČR 

(2015), vítěz MOL Cupu (2020), vítěz Švýcarského poháru (2021)

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fcl�ch
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 TAKÉ S MATEŘSKOU SPARTOU MARTIN FRÝDEK OVLÁDL NÁRODNÍ POHÁR (2020). 
 ZA MANČAFT Z LETNÉ NASTOUPIL DO 147 UTKÁNÍ S BILANCÍ 10 GÓLŮ A 19 ASISTENCÍ. 

a s kluky v Curychu, hned po sobotním utkání jsme vyrazili do Prahy� 

Zvládli jsme to asi za šest a půl hodiny, ale pohodlnější i rychlejší to je 

pochopitelně letadlem�“

 Uvažujete i o tom zůstat s rodinou natrvalo ve Švýcarsku?

„Chtěli bychom zůstat žít ve Švýcarsku co nejdéle, kdyby se to 

podařilo skloubit i s prací, a občas přijet do Česka� Kvůli dětem, ja-

zykům, i jejich budoucnosti� Líbí se nám tady a úplně vracet se nám 

nechce� Je tady nejen krásná příroda, ale i příjemné žití a nastavená 

pravidla ve společnosti, která se dodržují� Zamlouvá se nám, že bydlí-

me v přírodě, trochu sice na vesnici, ale je tam klid� Oba se ženou jsme 

víc vyrůstali na vesnici trochu od Prahy, takže jsme spokojeni víc tady 

než někde v centru města� Když máme volno, tak přijedeme do Čes-

ka za rodiči nebo oni třeba přes Vánoce, o prázdninách dorazí k nám 

do Luzernu, vzájemně se navštěvujeme�“    

 Příjmení Frýdek je ale pořád v české lize. Sledujete, jak se 

daří v Liberci vašemu mladšímu bratrovi Christianovi?

„Když nehrajeme ve stejný den nebo ve stejný čas, tak se snažím 

na „Kikinovy“ zápasy koukat� Občas se podívám i na Spartu�“

 Už jste pryč z Letné třetí sezonu. Máte tam pořád ještě 

bývalé spoluhráče, se kterými jste v kontaktu?

„Ještě jich je tam docela dost� „Wizi“ (Tomáš Wiesner), Fíla Panák, 

mladý Krejda (Ladislav Krejčí), „Hečis“ (Milan Heča), to jsou kluci, se 

kterými se znám� V zimě jsem je byl v šatně pozdravit�“

 Sparta je nyní se Slavii bodově shodně na čele ligy, to 

po podzimu málokdo předpokládal!

„Vypadá to zajímavě a slibně! Snad to kluci zvládnou, budu jim dr-

žet palce� Uvidíme, co přinese zbytek sezony, pořád je ve hře ještě 

spousta bodů� Určitě jim titul přeji, jsou také mezi posledními čtyřmi 

mančafty v MOL Cupu!“  

„Táta už není tolik 
kritický jako dřív…“

 SEDMINÁSOBNÝ ČESKÝ REPREZENTANT PŘI SVÉM DOSUD POSLEDNÍM UTKÁNÍ 
 ZA REPREZENTACI V BŘEZNU 2019 V PŘÁTELSKÉM MAČI S BRAZÍLIÍ (1:3). 

ROZHOVORROZHOVOR



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://chcipiskat.cz/?utm_source=gol.cz&utm_medium=banner


Spanilá jarní jízda Letenských pokračuje, zato slávis-
té i nadále na jaře klopýtají. Sparťané se tak po výhře 
2:0 v Mladé Boleslavi nad Hradcem Králové na svého 
velkého rivala v čele tabulky bodově dotáhli!

Sparta se 
dotáhla 
na Slavii! První liga 

2022/23 
První liga 
2022/23 

Sparta se 
dotáhla 
na Slavii! 
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Od listopadu přebudovává trenér MAREK NIKL, 
společně s Tomášem Zápotočným, českobudějo-
vické Dynamo k obrazu svému. A daří se mu to vý-
tečně. Tým na jaře předvádí líbivý fotbal, který 
navíc nese výsledky. Porazil dokonce doma Slavii. 
Naposledy si Dynamo připsalo tři body za výhru 
nad Ostravou (2:1).

Marek Nikl:
„Vnímám progres

celého týmu!“

 MAREK NIKL PROŽÍVÁ PREMIÉROVÉ 
 TRENÉRSKÉ ANGAŽMÁ V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

 Jste spokojený, jak zdařile se mužstvo proti Baníku prezentovalo?

„Zápas jsme zvládli úplně skvěle� Myslím, že od začátku do konce jsme ho měli 

pod kontrolou� Inkasovali jsme vyrovnávací gól z přímého kopu, možná i přísného� 

Tady bych viděl další pozitivum, že nás tento okamžik nepoznamenal� Druhou půli 

jsme byli zase lepší, dali jsme vítězný gól� Branek jsme mohli dát mnohem víc, vytvo-

řili jsme si spoustu šancí�“

 S TOMÁŠEM ZÁPOTOČNÝM TVOŘÍ 
 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ROVNOCENNÝ PÁR. 

 POHLED DO HRÁČSKÉ HISTORIE MARKA NIKLA. 
 ZA NÁRODNÍ TÝM ODEHRÁL V LETECH 1999 A 2000 PĚT DUELŮ. 

  Na špici už dvě „S“
Fotbalisté Sparty srovnali bodový krok se slávis-

ty! Pomohla jim k tomu sedmá jarní výhra v řadě, 

tentokrát nad královéhradeckými „Votroky“, 

kteří na „svém“ stadionu v Mladé Boleslavi hráli 

v oslabení již od dvacáté minuty po vyloučení Ku-

čery, a hosté dokázali nabídnutou přesilovku po-

trestat dvěma góly� V deseti dohrávali po zkratu 

Olayinky svůj duel v Liberci i slávisté a trápící se 

Slovan dokázal v páté minutě nastavení srovnat 

na 2:2� Pražané ztratili body ve třech z posled-

ních šesti ligových mačů (bilance 3:2:1)�

  Hanáci a „Klokani“ jedou!
Na šest jarních remíz navázali plejeři Sigmy dvě-

ma výhrami a v tabulce si opatrovávají šestou 

příčky zaručující nadstavbovou skupinu o titul� 

O vítězství 2:0 nad Mladou Boleslaví rozhodli Ha-

náci v úvodních minutách obou poločasů� Třikrát 

v řadě, z toho dvakrát venku, brali všechny body 

hráči Bohemians� V neděli rozesmutnili i Plzeňa-

ny, z jejichž trávníku si odvezli triumf 2:1, když 

rozhodující branku dali v závěru utkání dokonce 

v oslabení po vyloučení Kadlece� Viktoriánům se 

tak výrazně vzdálila naděje na obhajobu titulu�

  Utíkají do klidu
Záchranářské starosti postupně začínají mizet 

z Jablonce a z Českých Budějovic� Severočeši 

se po sérii tří výher vyhoupli na devátou příč-

ku, naposledy se radovali o víkendu v Brně, kde 

ve druhé půli otočili výsledek na vítězných 2:1� 

O příčku níž se prodloužením domácích tri-

umfů na tři posunuli Jihočeši� Hosté z Ostravy 

se po porážce 1:2 naopak vraceli domů skles-

lí, neboť coby čtvrtí od konce jsou namočeni 

do zrádné bitvy o udržení v lize�

  Pardubice vzdorují prognózám
Po podzimu jasně poslední a největší favorit 

na sestup Pardubice zažívají jarní obrození v po-

době tří výher, tří remíz a jen dvou porážek� 

V důležité bitvě o záchranu si poradily s Teplice-

mi 3:1, když o výhře definitivně rozhodly pouhé 

dvě minuty poté, co hostující Gning neproměnil 

v 67� minutě penaltu, z níž mohl vyrovnat na 2:2… 

Poslední Zlín neměl po vyloučení Filla již ve 4� mi-

nutě na Slovácku šanci a prohrál 0:3�

ECHO 24� KOLACELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Slavia 24 17 3 4 67:20 54

2� Sparta 24 16 6 2 56:22 54

3� Plzeň 24 15 4 5 45:22 49

4� Bohemians 1905 24 11 5 8 41:39 38

5� Slovácko 23 11 5 7 29:30 38

6� Olomouc 24 9 9 6 38:26 36

7� Hradec Králové 24 9 4 11 28:33 31

8� Mladá Boleslav 24 8 6 10 35:35 30

9� Jablonec 23 8 5 10 37:41 29

10� České Budějovice 24 8 4 12 24:41 28

11� Liberec 24 7 6 11 30:36 27

12� Brno 24 7 6 11 34:45 27

13� Ostrava 24 6 7 11 36:37 25

14� Pardubice 24 6 4 14 23:49 22

15� Teplice 24 5 6 13 29:57 21

16� Zlín 24 3 10 11 26:45 19

PROGRAM XX. KOLA
1.4. 16:00 Ostrava - Liberec

1.4. 16:00 Mladá Boleslav - Plzeň

1.4. 16:00 Zlín - České Budějovice

1.4. 19:00 Slavia - Olomouc

2.4. 16:00 Jablonec - Pardubice

2.4. 16:00 Sparta - Brno

2.4. 16:00 Teplice - Hradec Králové

2.4. 19:00 Bohemians 1905 - Slovácko

VÝSLEDKY 24. KOLA
Plzeň - Bohemians 1905 1:2 (1:0)   

Slovácko - Zlín 3:0 (1:0)

Pardubice - Teplice 3:1 (2:1)   

Brno - Jablonec 1:2 (1:0)   

Liberec - Slavia 2:2 (1:1)   

Hradec Králové - Sparta 0:2 (0:1)   

Olomouc - Mladá Boleslav 2:0 (1:0)   

České Budějovice - Ostrava 2:1 (1:1)

Foto: dynamocb�cz

Foto: dynamocb�cz
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 Blížil se tedy výkon Dynama k dokonalosti?

„Samozřejmě, že dokonalý nebyl� V naší hře se objevily věci, které 

potřebujeme odstranit� Pokud bychom stáli proti Ostravě, která je 

ve formě, asi by nás potrestala� Ale bylo vidět, že Baník v pohodě není�“

 Nebál jste se, že v závěru o výhru přijdete?

„Baník neměl absolutně žádný tlak, jen ke konci podnikl dva nebez-

pečné brejky� Takže nic velkého�“

 Když se ohlédnete za čtyřmi měsíci, co jste s kolegou To-

mášem Zápotočným u týmu, co vám vyjde?

„Jsme se Zápem určitě spokojeni, vnímáme progres celého týmu� 

Kluci se zlepšují každým zápasem� I výsledky nejsou špatné� Budějo-

vice doma na podzim nevyhrávaly, teď máme tři domácí výhry v řadě� 

Bodů jsme mohli mít určitě víc�“

 Ze kterého utkání jste mohli vytěžit víc?

„Myslím, že v Plzni jsme si určitě nezasloužili prohrát� Na Slovác-

ku se dala také uhrát remíza� Nejvíc mě asi mrzí domácí duel s Li-

 Vyžadujete po týmu konstruktivní pojetí s rozehrávkou 

odzadu. Neobával jste se, že to hráči nedají?

„Vůbec� Chtěli jsme to se Zápem v Příbrami, kde byli mladí, nezkušení 

kluci� Všechno zvládli� Když jsme absolvovali v Dynamu první tréninky, 

viděli jsme obrovskou kvalitu� Kluci chtějí tento styl hrát� Jen jsme mu 

přizpůsobili jejich postavení� Aby se dalo zabránit chybě, která se může 

stát�“

 Spousta trenérů tvrdí, že by chtěli hrát také konstruktivní 

fotbal. Prý ale nemůžou, protože...

„���na to nemají hráče� Vím� Mám v tomhle úplně jasno� Když jsme 

hráli s Příbramí druhou ligu, setkal jsem se s tím� Po zápase za mnou 

chodili trenéři a říkali mi, že by také chtěli takhle hrát, ale že k tomu 

nemají hráče� Odpověděl jsem jim, že v Příbrami mám kluky, které oni 

bercem, který jsme nezvládli� Když jsem se na zápas podíval zpětně, 

nebylo to z naší strany úplně hrozné, ale propadali jsme v defenzivě� 

Soupeř měl hodně šancí�“

nechtěli, které k nám pustili� Posbírali jsme totiž do Příbrami hráče 

z druhé, třetí ligy, kteří byli ve svých klubech nechtění� A vidíte, vyhráli 

jsme podzimní část, navíc jsme předváděli hezký fotbal�“

 Nyní jste s Dynamem desátí. Je vaším cílem účast ve druhé 

skupině pro nadstavbovou část?

„Všichni nás pasovali na boj o záchranu� Naším cílem je prostřední 

skupina� Teď v ní jsme, chceme v ní minimálně zůstat� A pokud budeme 

mít šanci na první skupinu, proč se o ni nepokusit�“

 Po reprezentační přestávce vás čeká semifinále MOL Cupu 

na Spartě. Přál jste si příznivější los?

„Chtěl jsem hrát na Bohemce, Zápo chtěl na Spartě� Takže jsme na-

půl spokojení� Cítíme šanci� Porazili jsme na jaře Bohemku i Slavii� Zbývá 

už jenom Sparta�“ (smích) 

 BĚHEM REPREZENTAČNÍ PAUZY BUDOU LADIT MAREK NIKL 
 S TOMÁŠEM ZÁPOTOČNÝM SVÉ SVĚŘENCE NA UTKÁNÍ NA TRÁVNÍKU POSLEDNÍHO ZLÍNA. 

 FOTBALISTY DYNAMA POMOHL MAREK NIKL 
 VYTÁHNOUT NA STÁVAJÍCÍ DESÁTOU PŘÍČKU TABULKY. 

MAREK NIKL * Narozen: 20� února 1976 * Hráčská kariéra: Bo-

hemians Praha (1984-1994), Sparta Krč (1994-1995), Bohemians 

Praha (1995-1999), 1� FC Norimberk (1999-2007), Bohemians Pra-

ha (2007-2012) * Největší úspěchy: vítěz Německého poháru 

(2007) * Reprezentace: 5 zápasů, žádný gól * Trenérská karié-

ra: 1� FK Příbram (asistent, 2018-2019), SK Benešov (2021), 1� FK 

Příbram (asistent, 2022), Dynamo České Budějovice (2022-?) * 

Největší úspěchy: vítěz podzimní části FNL (2022), semifinále 

MOL Cupu (2023)

Foto: dynamocb�cz

Foto: dynamocb�cz
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 SLOVÁCKO DOMA ZDOLALO 
 OSLABENÝ ZLÍN JASNĚ 3:0. 

STATISTIKA 24� KOLA

 MATĚJ VYDRA SICE POSLAL PLZEŇANY V DUELU 
 S BOHEMIANS DO VEDENÍ, PŘESTO NAKONEC 
 PO VÍTĚZSTVÍ 2:1 JÁSALI PRAŽANÉ.  

 V OLOMOUCI PORAZILI PLEJEŘI 
 SIGMY MLADOU BOLESLAV 2:0. 

„Byl jsem se podívat v Pardubicích, kde hrály Teplice. Na domácích hráčích jsem 
viděl větší nadšení a touhu utkání vyhrát, je taky znát, že na jaře se vezou na mno-
hem pozitivnější vlně než Severočeši. Podobně jako mladí kluci zápas prožíval i zku-
šený brankář Nita, který může být jedním z rozhodujících faktorů v boji o záchranu. 
Chycenou penaltou Gningovi to znovu výmluvně potvrdil. Jsem už docela alergický, 
nejen jaké penalty se v lize na jaře pískají, ale jak bývají následně zdůvodňovány slo-
vem intenzita… Platí to i o zápase Slavie v Liberci, kde Olayinka nesmyslným zkratem 
nakonec pomohl Slovanu k vyrovnání v nastaveném čase. Hodně mi u něj vadí, jak se 
po skoro každém zákroku svíjí, že to pomalu vypadá na příjezd sanitky a vzápětí vy-
skočí, což se stalo i pod Ještědem. Plzeň nevyužila nabídku vrátit se do hry o titul 
a číhat ve dvoubodovém závětří za pražskými „S“. Nedokáže jako v nedávné minulos-
ti dohrát i vyhrát utkání jedinou brankou, naopak sama hodně laciné inkasuje. I hlavní 
strůjce mistrovského tažení gólman Staněk nechytá v dřívější formě a ani v jednom 
jarním duelu neudržel čisté konto. Viktoriáni nevyvinou tak silný ofenzivní tlak, kte-
rým svoje soupeře dokázali semlít, i když třeba prohrávali. Bohemka, samozřejmě 
i s porcí štěstí, to v neděli také ustála. Sparta hrála proti Hradci v Mladé Boleslavi 
70 minut přesilovku a bylo jen otázkou času, kdy se gólově prosadí. Druhou branku 
sice dala až těsně před koncem, ale „votroci“ žádnou šanci vlastně neměli.“ STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚ

 Plzeň - Bohemians 1905  1:2 (1:0)
Branky: 27� Vydra (Sýkora) - 53� Chorý vlastní, 85� D� Köstl (odražený míč)� Roz-
hodčí: Radina - Kříž, Slavíček - Berka (video)� ŽK: Vlkanova, Pernica, Kliment, Hejda 
- Hůlka, Valeš� Necid� ČK: (81�) A� Kadlec (Bohemians 1905)� Diváci: 9344�
Plzeň: Staněk - Hejda, Pernica, Jemelka - Libor Holík (69� M� Havel), Bucha, Květ 
(76� Ndiaye), Sýkora (76� Pilař) - Vlkanova (69� Jirka) - Chorý, Vydra (61� Kliment)� 
Trenér: M� Bílek�
Bohemians 1905: Valeš -A�  Kadlec, Vondra, Hůlka - D� Köstl, Jindřišek, Be-
ran (83� Křapka), M� Dostál (67� J� Kovařík) - Jan Matoušek (68� A� Jánoš), Hála 
(90�+5 Necid) - Drchal (90�+5 Mužík)� Trenér: J� Veselý�

 Slovácko - Zlín  3:0 (1:0)
Branky: 16� Kim Sung-pin (M� Petržela), 46� Kim Sung-pin (M� Petržela), 69� M� Pe-
tržela (Michal Kadlec)� Rozhodčí: Starý - Machač, M� Podaný - Orel (video)� ŽK: 
R� Hrubý� ČK: (4�) Fillo (oba Zlín)� Diváci: 6019�
Slovácko: Nguyen - Reinberk (76� Trávník), Hofmann, Michal Kadlec, Doski (46� Ka-
labiška) - Havlík, V� Daníček - Sinjavskij, Kim Sung-pin (72� Brandner), M� Petržela 
(84� P� Juroška) - Mihálik (72� O� Šašinka)� Trenér: Svědík�
Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, V� Procházka, Bartošák - Didiba (64� J� Hel-
lebrand), Hlinka (82� T� Slončík) - Fillo, R� Hrubý (46� Y� Dramé), Čanturišvili (74� 
Fantiš) - L� Kozák (74� Balaj)� Trenér: Vrba�

 Pardubice - Teplice  3:1 (2:1)
Branky: 4� Hlavatý (odražený míč), 10� Janošek (penalta), 69� Vacek (Janošek) - 
21� T� Kučera (Trubač)� Rozhodčí: J� Machálek - Kubr, Hrabovský - Zelinka (video)� 
ŽK: Helešic, Vacek - T� Kučera, Hybš� Diváci: 4210�
Pardubice: Nita - Icha, T� Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Darmovzal (77� Sych-
ra), Janošek, Hlavatý (84� Kapanga), Helešic (71� S� Šimek) - P� Černý (84� Pikul)� 
Trenér: Kováč�
Teplice: Grigar - Urbanec (76� L� Mareček), Chaloupek, Mičevič, Hybš (86� Hyčka) - 
Jukl, T� Kučera - Pleštil (61� Kodad), Trubač (86� T� Vachoušek), Gning - Žák (61� Fila)� 
Trenér: Frťala�

 Brno - Jablonec  1:2 (1:0)
Branky: 40� Alli (M� Ševčík) - 47� Chramosta (Jovovič), 67� Považanec (odražený 
míč)� Rozhodčí: Batík - Caletka, Váňa - Kocourek (video)� ŽK: J� Nečas, M� Ševčík, 
Mohamed Tijani, Granečný - Polidar, Martinec, Sejk� Diváci: 4202�
Brno: Berkovec - Hrabina, Jakub Šural, Mohamed Tijani, Divíšek (71� Granečný) 
- Texl (85� Hlavica), Falta - Alli, M� Ševčík (71� Rogožan), J� Nečas (71� A� Fousek) - 
Jakub Řezníček� Trenér: Dostálek�
Jablonec: Hanuš - Martinec, J� Král, D� Souček - Surzyn (46� Jovovič), Šulc, 
Hübschman, Považanec, Polidar (90�+4 Černák) - Sejk (90�+2 Štěpánek), Chramo-
sta (86� Ikaunieks)� Trenér: Horejš�

 Liberec - Slavia  2:2 (1:1)
Branky: 25� Červ (odražený míč), 90�+5 Olatunji (Doumbia) - 30� Olayinka (vyraže-
ný míč), 65� Van Buren (penalta)� Rozhodčí: Zelinka - J� Paták, Antoníček - J� Pet-
řík (video)� ŽK: Doumbia, Preisler, Ndefe - Ogbu, Oscar, Zafeiris, S� Vlček (vedoucí 
mužstva)� ČK: (64�) M� Čech (trenér brankářů) - (88�) Olayinka� Diváci: 4758�
Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Mészáros (77� Rabušic), Červ 
(80� Varfolomejev), Doumbia, Preisler (70� Ghali) - Tupta - Rondič (77� M� Kozák), 
Olatunji� Trenér: Kozel�
Slavia: O� Kolář - Masopust (55� Zafeiris), Ogbu, Holeš, D� Jurásek - P� Ševčík, Os-
car - D� Douděra, Lingr (76� M� Jurásek), Olayinka - Tecl (56� Van Buren, 90� Hro-
mada)� Trenér: Trpišovský�

 Hradec Králové - Sparta  0:2 (0:1)
Branky: 45� Haraslín (vyražený míč), 89� Wiesner (vyražený míč)� Rozhodčí: Da-
libor Černý - I� Nádvorník, K� Hájek - J� Machálek (video)� ŽK: Jakub Klíma, Kodeš, 
Vašulín - Minčev, Laci� ČK: (20�) J� Kučera (Hr� Králové)� Diváci: 5000 (vyprodáno)�
Hr. Králové: Bajza - Jakub Klíma, Kodeš, F� Čech - A� Gabriel (46� F� Novotný), J� Ku-
čera, Smrž, Harazim - Matěj Koubek (61� Pudhorocký), Kubala (78� J� Rada) - Vašu-
lín� Trenér: Miroslav Koubek�
Sparta: O� Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, L� Sadílek, Kairinen 
(72� Laci), Zelený (72� Jankto) - Čvančara (64� Minčev), Kuchta, Haraslín (78� Mabil)� 
Trenér: Priske�

 Olomouc - Mladá Boleslav  2:0 (1:0)
Branky: 3� Karafiát vlastní, 47� Vraštil (Martin Pospíšil)� Rozhodčí: Orel - Ratajová, 
Žurovec - Starý (video)� ŽK: Suchomel, Jawo (oba Ml� Boleslav)� Diváci: 2310�
Olomouc: Macík - J� Pokorný, Vraštil, Sláma (89� Jakub Matoušek II) - Jan Navrátil, 
Ventúra (76� Zorvan), Breite, Martin Pospíšil (89� Greššák), Vodháněl (65� Zifčák) - 
Růsek, Chytil (76� Zmrzlý)� Trenér: V� Jílek�
Ml. Boleslav: Šeda - V� Kubista, Karafiát, Suchý - Ekpai (55� Suchomel), Dancák (83� 
Milan Škoda), D� Mareček (46� Matějovský), Fulnek (55� Tomič) - Kušej, Ladra (65� 
Skalák) - Jawo� Trenér: Hoftych�

 Č. Budějovice - Ostrava  2:1 (1:1)
Branky: 29� Říha vlastní, 61� M� Čermák (Zajíc) - 45� Fleišman (přímý kop)� Rozhod-
čí: Berka - M� Vlček, Šimáček - Adámková (video)� ŽK: Plavšič (Ostrava)� Diváci: 
4392�
Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, L� Havel, Králik - Čolič, M� Čermák (86� Čavoš), 
P� Hellebrand (86� Broukal), Potočný (78� Mršič) - Adediran (55� N� Penner), Michal 
Škoda, Zajíc (78� Jakub Matoušek I)� Trenér: Nikl�
Ostrava: Laštůvka - Sanneh (85� J� Juroška), Říha, Pojezný, Fleišman (78� Šehič) 
- Kaloč - Cadu (85� Smékal), Šín (72� Muhamed Tijani), Kuzmanovič (78� Miškovič), 
Plavšič - Almási� Trenér: Hapal�

Foto: fctrinityzlin�cz

Foto: fkmb�cz

Foto: fcviktoria�cz
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VYCHYTANÉ NULY

8
Filip Nguyen (Slovácko)

7 - Matěj Kovář (Sparta), Jindřich Staněk (Plzeň) * 6 - Ondřej Kolář (Slavia) * 5 - Mi-
chal Reichl (Hr� Králové), Jan Šeda (Ml� Boleslav), Jakub Trefil (Olomouc) * 4 - Jan 
Laštůvka (Ostrava), Olivier Vliegen (Liberec) * 3 - Martin Berkovec (Brno), Jan 
Hanuš (Jablonec), Dominik Holec (Sparta), Martin Jedlička (Bohemians 1905), Aleš 
Mandous (Slavia), Matej Rakovan (Zlín), Roman Valeš (Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

16
Jakub Řezníček (Brno)

12 - Tomáš Čvančara (Sparta), Mick Van Buren (Liberec/Slavia) * 11 - Tomáš Chorý 
(Plzeň), Jan Chramosta (Jablonec), Roman Květ (Bohemians 1905/Plzeň) * 10 - Pe-
ter Olayinka (Slavia), Stanislav Tecl (Slavia) * 9 - Mojmír Chytil (Olomouc), Jan Kuch-
ta (Sparta), Ondřej Lingr (Slavia) * 8 - Michal Ševčík (Brno) * 7 - Abdalah Gning 
(Teplice), Dominik Janošek (Pardubice), Jhon Mosquera (Plzeň), Filip Žák (Teplice) * 
6 - Lukáš Haraslín (Sparta), Lamin Jawo (Zlín/Ml� Boleslav), Ladislav Krejčí II (Sparta), 
Filip Kubala (Hr� Králové), Tomáš Ladra (Ml� Boleslav), Václav Sejk (Jablonec)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

36,5
Jakub Řezníček (Brno, 16 + 3)

31 - Jan Chramosta (Jablonec, 11 + 6) * 30 - Mick Van Buren (Liberec/Slavia, 12 + 4) 
* 27 - Tomáš Čvančara (Sparta, 12 + 2) * 26,5 - Michal Ševčík (Brno, 8 + 7), Tomáš 
Chorý (Plzeň, 11 + 3) * 26 - Peter Olayinka (Slavia, 10 + 4), Stanislav Tecl (Slavia, 10 + 
4) * 25 - Roman Květ (Bohemians 1905/Plzeň, 11 + 2) * 24 - Ondřej Lingr (Slavia, 9 + 
4) * 22,5 - Jan Kuchta (Sparta, 9 + 3) * 21,5 - Jhon Mosquera (Plzeň, 7 + 5) * 19,5 - 
Lukáš Haraslín (Sparta, 6 + 5), Mojmír Chytil (Olomouc, 9 + 1) * 18 - Filip Kubala (Hr� 
Králové, 6 + 4), Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 3 + 8) * 17 - Abdallah Gning (Teplice, 
7 + 2) * 16,5 - Antonín Růsek (Olomouc, 3 + 7) * 16 - Casper Höjer (Sparta, 2 + 8), 
Marek Matějovský (Ml� Boleslav, 2 + 8) * 15,5 - Dominik Janošek (Pardubice, 7 + 1), 
Filip Žák (Teplice, 7 + 1) * 15 - Václav Sejk (Jablonec, 6 + 2) * 14,5 - David Puškáč 
(Bohemians 1905, 5 + 3), Václav Jurečka (Slavia, 5 + 3) * 14 - Ondřej Mihálik (Slo-
vácko, 4 + 4), Martin Minčev (Sparta, 4 + 4) * 13,5 - Vedad Čanturišvili (Zlín, 3 + 5), 
Lamin Jawo (Zlín/Ml� Boleslav, 6 + 1), Tomáš Ladra (Ml� Boleslav, 6 + 1) * 13 - Daniel 
Mareček (Ml� Boleslav, 5 + 2), Jiří Klíma (Ostrava, 5 + 2) * 12,5 - Lukáš Červ (Liberec, 
4 + 3), Matěj Jurásek (Slavia, 4 + 3) * 12 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 3 + 4), Ladislav 
Krejčí II (Sparta, 6 + 0), Lukáš Sadílek (Sparta, 3 + 4), Pavel Šulc (Jablonec, 3 + 4), 
Adam Vlkanova (Hr� Králové/Plzeň, 3 + 4) * 11,5 - Wale Musa Alli (Brno, 2 + 5), Mi-
chal Hlavatý (Pardubice, 5 + 1), David Jurásek (Slavia, 2 + 5) * 11 - Jakub Považanec 
(Jablonec, 4 + 2), Daniel Vašulín (Hr� Králové, 4 + 2) * 10,5 - Pavel Bucha (Plzeň, 3 + 3), 
Srdjan Plavšič (Ostrava, 3 + 3) * 10 - Ladislav Almási (Ostrava, 5 + 0), Milan Petržela 
(Slovácko, 2 + 4), Matěj Polidar (Jablonec, 5 + 0), Jakub Urbanec (Teplice, 5 + 0) * 
9,5 - Václav Drchal (Bohemians 1905, 4 + 1), Marek Havlík (Slovácko, 1 + 5), Libor 
Kozák (Slovácko/Zlín, 4 + 1), Jan Navrátil (Olomouc, 4 + 1), Milan Škoda (Ml� Boleslav, 
4 + 1) * 9 - Jiří Fleišman (Ostrava, 3 + 2), Milan Havel (Plzeň, 3 + 2), Jan Kopic (Plzeň, 
3 + 2), Vojtěch Kubista (Jablonec/Ml� Boleslav, 3 + 2) * 8,5 - Kryštof Daněk (Sparta, 
2 + 3), Jakub Fulnek (Ml� Boleslav, 2 + 3), Adam Gabriel (Hr� Králové, 2 + 3), Petr Hro-
nek (Bohemians 1905, 2 + 3), Erik Jirka (Plzeň, 2 + 3), Lukáš Masopust (Slavia, 2 + 3), 
Matěj Ryneš (Hr� Králové, 2 + 3) 

Fotbalisté Pardubic dlouho zametali na úplném chvostě prvo-
ligové tabulky, odkud už v posledních kolech šplhají výš� V soutě-
ži gólové efektivity na tom byli Východočeši ještě hůř� Zlepšená 
střelecká potence jim přináší body a aktuálně už atakují průměr 
jedné branky na zápas, neboť ve veledůležitém záchranářském 
duelu doma s Teplicemi zaznamenali tři góly, které zajistily živo-
tadárné vítězství�

1� Slavia 67 2,792

2� Sparta 56 2,333

3� Plzeň 45 1,875

4� Bohemians 1905 41 1,708

5� Olomouc 38 1,583

6� Jablonec 37 1,609

7� Ostrava 36 1,500

8� Ml. Boleslav 35 1,458

9� Brno 34 1,417

10� Liberec 30 1,250

11� Slovácko 29 1,261

12� Teplice 29 1,208

13� Hr. Králové 28 1,167

14� Zlín 26 1,083

15� Č. Budějovice 24 1,000

16� Pardubice 23 0,958

Poznámka: utkání Jablonec-Slovácko bylo odloženo kvůli nezpůsobilému hřišti� 

Pardubice už 
atakují jedničku

 FOTBALISTÉ JABLONCE 
 VSTŘELILI V BRNĚ DVA GÓLY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Foto: fkjablonec�cz

http://www.strompraha.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Do kvalifikace EURO 2024 
se šesti nováčky! 

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal na březnové úvod-
ní zápasy kvalifikace EURO 2024 s Polskem a v Moldavsku nezvykle hned 
šest nováčků. První pozvánku do „áčka“ dostali David Douděra, Martin 
Vitík, Lukáš Sadílek, Tomáš Čvančara a David a Matěj Juráskové. Národní 
tým se sešel v pondělí v poledne v Praze. 

 NA SRAZU PŘIVÍTALI FOTBALISTY KOUČ NÁRODNÍHO TÝMU 
 JAROSLAV ŠILHAVÝ A PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK. 

Český tým vstoupí do kvalifikace 24� března v pražském Edenu do-

mácím zápasem s Polskem, které bude papírově nejtěžším soupeřem 

v pětičlenné skupině E� O tři dny později se Šilhavého svěřenci předsta-

ví v Moldavsku� „Rozhodli jsme se dát šanci také mladším hráčům, kteří 

v lize prokazují sportovní formu a také mají potenciál stát se v budouc-

nu oporami reprezentace� Nominovali jsme je i proto, že v tuto chvíli 

máme zraněné hráče nebo hráče, kteří nemají potřebnou sportovní 

formu,“ vysvětluje kouč a dodává: „Jsou to zajímavá jména, ale mají vše 

před sebou, musejí dál pracovat� Naše liga je jedna věc a reprezentační 

úroveň nebo třeba poháry druhá�“ Kvůli zranění z obvyklého kádru po-

strádá obránce Davida Zimu, Tomáše Kalase a Ondřeje Čelůstku a uni-

verzála Michala Sadílka, který se tak v týmu nesejde se svým bratrem, 

nováčkem Lukášem� Z nominace v dalších dnech vypadl i nejlepší stře-

lec národního týmu Patrik Schick, kterého dlouhodobě trápí problémy 

s tříslem, kvůli nimž prakticky nehraje ani v Leverkusenu bundesligu 

a Evropskou ligu�

Čtyři ze šesti nováčků, Čvančara, Vitík a oba Juráskové, kteří mezi 

sebou nemají žádný příbuzenský stav, patří věkem ještě do mladší ka-

tegorie� „Víme, že jedenadvacítku čeká v červnu mistrovství Evropy� 

Pro březnový sraz jsme se však s trenérem Janem Suchopárkem do-

hodli, že tito čtyři hráči pojedou s áčkem, které čeká start do kvalifi-

kace, zatímco jedenadvacítka má na programu přípravné zápasy,“ říká 

manažer reprezentace Tomáš Pešír�

Vedle Polska a Moldavska se český celek v kvalifikaci utká ještě 

s Albánií a Faerskými ostrovy� Na evropský šampionát postoupí prv-

ní dva týmy z každé skupiny� O zbylá tři místa na turnaji se v play off 

podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kva-

lifikaci� „Naším jednoznačným cílem v kvalifikaci je postoupit� Na úvod 

nás čeká favorit naší skupiny, což jsme viděli hlavně na základě toho, 

REPREZENTACEREPREZENTACE

NOMINACE ČESKA 
NA UTKÁNÍ KVALIFIKACE ME 

S POLSKEM 24. BŘEZNA V PRAZE, S MOLDAVSKEM 27. BŘEZNA V KIŠINĚVĚ

JMÉNO KLUB POČET STARTŮ BRANKY  

BRANKÁŘI

Jiří Pavlenka Brémy 16   0    

Jindřich Staněk Plzeň 5    0    

Tomáš Vaclík Huddersfield 53   0    

OBRÁNCI 

Jakub Brabec Aris Soluň   33   2    

Vladimír Coufal West Ham 34   1    

David Douděra Slavia Praha 0    0    

Tomáš Holeš  Slavia Praha 17   2    

Václav Jemelka  Plzeň 7    0    

David Jurásek Slavia Praha 0    0    

Ladislav Krejčí ml.  Sparta Praha 2    0    

Martin Vitík Sparta Praha 0    0    

Jaroslav Zelený Sparta Praha 6    0    

ZÁLOŽNÍCI

Antonín Barák Fiorentina   35   8    

Václav Černý Twente Enschede 8    2    

Matěj Jurásek Slavia Praha 0    0    

Alex Král    Schalke 34   2    

Ondřej Lingr Slavia Praha 5    0    

Lukáš Sadílek Sparta Praha 0    0    

Tomáš Souček West Ham 56   9    

Petr Ševčík  Slavia Praha 14   0    

ÚTOČNÍCI

Tomáš Čvančara  Sparta Praha 0    0    

Adam Hložek  Leverkusen   19   1    

Mojmír Chytil Olomouc 2    3    

Jan Kuchta   Sparta Praha 12   2    

 ČESKOU FOTBALOVOU REPREZENTACI ČEKÁ VSTUP DO KVALIFIKACE ME. 
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jak Polsko hrálo na mistrovství světa,“ připomíná trenér, že první kva-

lifikační soupeř došel na šampionátu v Kataru do osmifinále�

Český celek od rozdělení federace na EURO od roku 1996 ještě 

nikdy nechyběl� Předloni na o rok odloženém kontinentálním šampi-

onátu došli Šilhavého svěřenci až do čtvrtfinále�

LEWANDOWSKI 
V NOMINACI SANTOSE NECHYBÍ

V nominaci polských fotbalistů na úvodní zápasy kvalifikace je 

i uzdravený nejlepší střelec Robert Lewandowski� Čtyřiatřicetiletý 

nejlepší kanonýr španělské ligy zaznamenal za reprezentaci 78 gólů 

ve 138 zápasech� Nový portugalský trenér osmifinalistů loňského 

světového šampionátu Fernando Santos povolal 25 hráčů� Ze základní 

sestavy Polska na podzimním mistrovství světa v Kataru, kde muž-

stvo postoupilo ze skupiny do osmifinále, scházejí rekonvalescent za-

dák Glik a záložník Krychowiak, který má na kontě za národní A-tým 

98 startů� Kvůli zranění není k dispozici útočník Juventusu Turín Milik 

a nedostalo se ani na Dawida Kownackého, který hraje v dobré formě� 

Nováčkem v národním celku je záložník Ben Lederman z Čenstocho-

vé� Devítka nominovaných hráčů působí v Itálii�

Polským fotbalistům se však před zápasem v Česku rozpadl střed 

obrany� Zdravotní problémy mají stopeři Jan Bednarek a Kamil Piat-

kowski, jejichž start v pražském Edenu je nepravděpodobný� Doda-

tečnou reprezentační pozvánku od portugalského trenéra Fernanda 

Santose dostal zadák Bartosz Salamon�

Polsko rozehraje kvalifikaci za týden 24� března zápasem v praž-

ském Edenu proti Česku a o tři dny později v druhém utkání pěti-

členné skupiny přivítá Albánii� 

MOLDAVSKO BEZ KAPITÁNA
Mezi 24 fotbalisty v moldavské nominaci na březnové zápasy kvali-

fikace EURO 2024 s Faerskými ostrovy a Českem chybí zraněný kapi-

tán Artur Ionita, který hraje v Itálii za druholigovou Modenu� Na Ape-

ninském poloostrově působí i povolaný obránce Daniel Dumbravanu, 

který ale za „áčko“ SPAL Ferrara dosud nenastoupil� Ve výběru tre-

néra Sergheie Clescenka nescházejí zkušení obránci Vjačeslav Po-

smac z Bolusporu, Oleg Rjabčuk z Olympiakosu Pireus či útočník Ion 

Nicolaescu z Beitaru Jeruzalém, s devíti góly momentálně nejlepší 

moldavský střelec� Osm hráčů hraje za Petrocub Hincesti, v domácí 

soutěži nastupuje polovina aktuálního výběru� Nejvíce legionářů do-

dalo Rumunsko, kde působí čtyři fotbalisté� 

 V NOMINACI NECHYBÍ ALEX KRÁL 
 Z BUNDESLIGOVÉHO SCHALKE. 

 NA POLSKÉ OFENZIVNÍ ESO ROBERTA LEWANDOWSKÉHO SE CHYSTÁ 
 OPORA ČESKÉ OBRANY JAKUB BRABEC Z ARISU SOLUŇ. 

REPREZENTACEREPREZENTACE

 BUDE NA POLÁKY PLATIT KREATIVITA 
 ANTONÍNA BARÁKA, ZÁLOŽNÍKA ITALSKÉ FIORENTINY? 



https://sidelinesports.com/cs/?
https://chcipiskat.cz/?utm_source=gol.cz&utm_medium=banner
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Schick obhájil, Bílek poprvé

Útočník Leverkusenu Patrik Schick byl podruhé za sebou zvolen nej-
lepším českým fotbalistou roku. Sedmadvacetiletý obhájce prvenství 
v 58. ročníku ankety FAČR zvítězil s náskokem více než 200 bodů před zá-
ložníkem Fiorentiny Antonínem Barákem, třetí skončil s odstupem pou-
hého bodu plzeňský brankář Jindřich Staněk. Mezi trenéry poprvé vyhrál 
Michal Bílek, který vloni nečekaně dovedl Plzeň k ligovému titulu. Mezi 
fotbalistkami obhájila vítězství útočnice Andrea Stašková a talentem 
za uplynulý rok se stal brněnský Michal Ševčík. 

 VÝSLEDKY ANKETY FOTBALISTA ROKU BYLY 
 ZVEŘEJNĚNY NA GALAVEČERU PRAŽSKÉM HOTELU HILTON. 

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na pondělním galavečeru v praž-

ském hotelu Hilton� Schick si připsal druhé prvenství v anketě přede-

vším díky vydařenému loňskému jaru� V druhé části minulé sezony dal 

za Leverkusen v německé lize osm branek, v součtu s předešlým podzi-

mem zaznamenal 24 gólů a stal se druhým nejlepším střelcem soutěže� 

 PRVENSTVÍ V ANKETĚ OBHÁJIL PATRIK SCHICK. 

 CENU PRO NEJLEPŠÍHO TRENÉRA SI ODNESL MICHAL BÍLEK. 

FOTBALISTA ROKUFOTBALISTA ROKU

ANKETA FOTBALISTA ROKU ČR 2022

FOTBALISTA ROKU

1� Patrik Schick (Leverkusen) 672 b�,
2� Antonín Barák (Verona/Fiorentina) 456, 3� Jindřich Staněk (Plzeň) 455, 

4� Tomáš Souček (West Ham) 452, 5� Adam Hložek (Sparta Praha/Leverkusen) 156�

Další pořadí: 6� Vladimír Coufal (West Ham) 120, 7� Jakub Brabec (Aris Soluň) 80, 
8� Ondřej Lingr (Slavia Praha) 51, 9� Tomáš Vaclík (Olympiakos Pireus) 35, 10� Adam Vl-
kanova (Hradec Králové/Plzeň) 31, 11� Michal Sadílek 30, 12� Václav Černý (oba Twente 
Enschede) 24, 13� Tomáš Holeš (Slavia Praha) 23, 14� David Zima (FC Turín) 17, 15� Lukáš 
Kalvach (Plzeň) 11, 16� Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 8, 17� Tomáš Chorý (Plzeň) a Jiří 
Pavlenka (Brémy) oba 7, 19� Lukáš Hejda (Plzeň), Marek Matějovský (Mladá Boleslav), 
Milan Petržela (Slovácko) a Jakub Řezníček (Zbrojovka Brno) všichni 6, 23� Mojmír Chy-
til (Olomouc), Václav Jurečka (Slovácko/Slavia Praha) a Lukáš Provod (Slavia Praha) 
všichni 4, 26� Václav Jemelka (Olomouc/Plzeň), David Jurásek (Slavia Praha), Jan Kuch-
ta (Spartak Moskva/Sparta Praha) a Petr Ševčík (Slavia Praha) všichni 3, 30� Kryštof 
Daněk (Olomouc/Sparta Praha), Milan Havel (Plzeň), Tomáš Hübschman (Jablonec), 
Michal Kadlec (Slovácko) a David Pavelka (Sparta Praha) všichni 2, 35� Marek Havlík 
(Slovácko), Ondřej Kolář (Slavia Praha), Jan Kopic (Plzeň), Ladislav Krejčí ml� (Sparta 
Praha), Jan Sýkora (Plzeň) a Jaroslav Zelený (Jablonec/Sparta Praha) všichni 1�

TRENÉR ROKU

1� Michal Bílek (Plzeň) 660, 
2� Martin Svědík (Slovácko) 244, 3� Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 226�

Další pořadí: 4� Jan Suchopárek (reprezentace do 21 let) 95, 5� Jaroslav Šilhavý (re-
prezentace) 63, 6� Miroslav Koubek (Hradec Králové) 56, 7� Václav Jílek (Olomouc) 
a Pavel Vrba (Sparta Praha/Ostrava) oba 3, 9� Pavel Hoftych (Mladá Boleslav), Jiří 
Jarošík (Teplice), Luboš Kozel (Liberec), Ondřej Smetana (Ostrava/Jihlava) a Jaroslav 
Veselý (Bohemians Praha 1905) všichni 1�

TALENT ROKU

1� Michal Ševčík (Zbrojovka Brno) 471, 
2� Kryštof Daněk (Olomouc/Sparta Praha) 352, 3� Martin Vitík (Sparta Praha) 184�

Další pořadí: 4� Matěj Jurásek (Vlašim/Slavia Praha) 167, 5� Jan Žambůrek (Viborg) 49, 
6� Václav Sejk (Teplice/Jablonec) 17, 7� Adam Gabriel (Sparta Praha/Hradec Králové) 
a David Pech (Mladá Boleslav) oba 9, 9� Daniel Hais (České Budějovice) 8, 10� Daniel Fila 
(Slavia Praha/Teplice) a Vítězslav Jaroš (Notts/Stockport) oba 6, 12� Pavel Gaszczyk 
(Plzeň) a Denis Višinský (Liberec) oba 5, 14� Ondřej Čoudek (České Budějovice), Petr 
Jaroň (Ostrava), Antonín Kinský (Vyškov), Daniel Samek (Slavia Praha/Lecce) a Ma-
těj Šín (Ostrava) všichni 3, 19� Lukáš Červ (Pardubice/Liberec) a Lukáš Mašek (Mladá 
Boleslav) oba 2, 21� Martin Cedidla (Zlín), Samuel Grygar (Inter Milán), Jakub Marko-
vič (Pardubice), Matěj Ryneš (Sparta Praha/Hradec Králové), Jakub Trefil (Olomouc) 
a Tomáš Vlček (Jihlava/Pardubice) všichni 1�

FOTBALISTKA ROKU

1� Andrea Stašková (Juventus Turín/Atlético Madrid) 96, 
2� Kateřina Svitková (West Ham/Chelsea) 92, 3� Olivie Lukášová (Slavia Praha) 68�

Další pořadí: 4� Tereza Szewieczková (Slavia Praha) 63, 5� Kamila Dubcová (Sassuolo/AC 
Milán) 57, 6� Klára Cahynová (FC Sevilla) 52, 7� Petra Bertholdová 24, 8� Lucie Martínková 
(obě Sparta Praha) 19, 9� Tereza Krejčiříková 13, 10� Gabriela Šlajsová (obě Slavia Pra-
ha) 9, 11� Barbora Votíková (Paris St� Germain) 6, 12� Eliška Sonntagová (Sparta Praha) 
a Denisa Haklová (Lokomotiva Brno) obě 5, 14� Simona Necidová (Slavia Praha), Aneta 
Malatová (Lokomotiva Brno), Miroslava Mrázová a Tereza Krejčová (obě Plzeň) všechny 
4, 18� Barbora Polcarová (Plzeň/Sparta Praha) a Tereza Ruslerová (Lokomotiva Brno) 
obě 3, 20� Lucie Lišková (Lokomotiva Brno) a Karolína Škrabalová (Slovácko/Ostrava) 
obě 2, 22� Tereza Kožárová (Slavia Praha) a Klára Pavlíčková (Ostrava) obě 1�  

eFOTBALISTA ROKU

1� Lukáš "T9Laky" Pour (Plzeň esport/eRepre) 138, 
2� Dominik "Seron" Čermák (Sparta Praha esports - Enterprise/eRepre) 92, 

3� Michal Mrkyy Mrkos (Sampi) 41�
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Během uplynulého roku opakovaně zápolil se zdravotními problémy� 

Na podzim zasáhl pouze do 11 bundesligových zápasů a vstřelil jen dvě 

branky� Za národní celek vinou zranění odehrál vloni pouze dvě utkání, 

připsal si jeden gól a s 18 trefami se posunul na dělené 12� místo his-

torické tabulky českých a československých reprezentantů� Aktuálně 

Schicka trápí vleklé potíže s tříslem, kvůli nimž vynechá nadcházející 

úvodní duely kvalifikace EURO 2024 proti Polsku a v Moldavsku, oceně-

ní v anketě ale převzal v Praze osobně�

Barák na druhém místě ztratil na Schicka 216 bodů� Osmadvaceti-

letý ofenzivní středopolař vloni na jaře ještě v dresu Verony vstřelil 

v italské lize šest branek, na podzim pak zamířil do Fiorentiny a dal 

čtyři soutěžní góly� Reprezentační záložník vylepšil v anketě své 

dosavadní maximum, kterým bylo čtvrté místo za rok 2017� Pořa-

dí na druhé až čtvrté příčce bylo velmi vyrovnané� Barák měl pouze 

jednobodový náskok na brankáře Staňka, který na jaře pomohl Plzni 

vynikajícími výkony k nečekanému zisku českého titulu a na začátku 

této sezony k postupu do skupiny Ligy mistrů� I šestadvacetiletý gól-

man si vylepšil své maximum v anketě�

Jen o další tři body za Staňkem skončil na čtvrtém místě reprezen-

tační kapitán a záložník West Hamu Tomáš Souček, jenž ve Fotbalistovi 

roku zvítězil v letech 2019 a 2020� Na páté příčce je už s velkou ztrátou 

téměř 300 bodů ofenzivní univerzál Adam Hložek z Leverkusenu�

Bílek v roce 2012 došel s českou reprezentací do čtvrtfinále mis-

trovství Evropy, premiérové vítězství mezi trenéry mu ale vynesl až 

mimořádně úspěšný loňský rok s Plzní� Viktorii po čtyřech letech do-

vedl k titulu a následně do skupiny Ligy mistrů� Sedmapadesátiletý 

kouč navázal na vítězství v anketě o fotbalistu roku 1989 a po Jozefu 

Chovancovi teprve jako druhý v historii triumfoval mezi hráči a poz-

ději i trenéry�

Talentem byl zvolen brněnský Michal Ševčík� Dvacetiletý záložník 

vloni na jaře postoupil se Zbrojovkou do nejvyšší soutěže a na podzim 

dal v lize sedm branek� Zároveň s reprezentační jednadvacítkou pro-

šel na červnové mistrovství Evropy�

Mezi ženami těsně obhájila prvenství útočnice Andrea Stašková� 

Dvaadvacetiletá hráčka, které během loňského roku zamířila z Ju-

ventusu Turín do Atlétika Madrid, porazila o čtyři body záložnici Ka-

teřinu Svitkovou, čtyřnásobnou vítězku ankety�

Do Síně slávy byli uvedeni mistři Evropy do 21 let z roku 2002 

a průkopnice ženského fotbalu v Česku Eva Haniaková� Nejlepším 

eFotbalistou roku se stal Lukáš "T9Laky" Pour, jenž navázal na vítěz-

ství z roku 2020� 
 DO SÍNĚ SLÁVY BYLA POPRVÉ UVEDENA ŽENA - EVA HANIAKOVÁ. 

 VÍTĚZOVÉ ANKETY FOTBALISTA ROKU 2022 (ZLEVA): MICHAL BÍLEK, 
 EVA HANIAKOVÁ, PATRIK SCHICK, ANDREA STAŠKOVÁ A MICHAL ŠEVČÍK. 

FOTBALISTA ROKUFOTBALISTA ROKU

 TALENTEM ROKU SE STAL MICHAL ŠEVČÍK. 

 FOTBALISTKOU ROKU BYLA 
 VYHLÁŠENA ANDREA STAŠKOVÁ. 



Poleťte s námi podpořit 
naše lvíčata na EURO 2023!

Cestovní kancelář FLY UNITED, partner Nadace fotbalových internacionálů, 
pořádá ve dnech 21.6. - 26.6. letecký zájezd 

na EURO 2023 do gruzínského Batumi.

Fandit budeme 22.6. proti Anglii a 25.6. proti Německu.

Podrobnosti k programu, k dopravě, k ceně a přihlášky na 

event.flyunited.cz

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let se koná v Rumunsku a v Gruzii.

Český tým hraje ve skupině s Německem, s Anglií a s Izraelem. První dvě utkání 

se hrají v přímořském gruzínském městě Batumi, třetí s Izraelem v Kutaisi.

https://www.mcdonaldscup.cz/
https://event.flyunited.cz/
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Haalandova demolice Lipska, 
konec Liverpoolu 

Nejlepší osmička letošního ročníku Ligy mistrů byla zkompletována. 
Mezi vyvolenými nechybí ambiciózní Manchester City, který si na Eti-
had Stadium smlsnul na Lipsku, jemuž Erling Haaland nastřílel pět gólů! 
Do čtvrtfinále prošly také milánský Inter s Neapolí, z kola ven naopak mu-
sel Liverpool, který v repríze loňského finále nestačil na Real Madrid.

 BITVA MANCHESTERU CITY S LIPSKEM BYLA SHOW 
 ERLINGA HAALANDA, KTERÝ NASTŘÍLEL PĚT BRANEK! 

 REAL MADRID PORAZIL LIVERPOOL 1:0 A POSLAL REDS Z KOLA VEN. 

Norský snajpr Erling Haaland předvedl na Etihad Stadium velkou 

show, když všech pět gólů nastřílel od 22� do 57� minuty a hattrick 

stihl už v úvodním dějství� Poprvé se prosadil z penalty, za dalších 

78 sekund udeřil z dorážky hlavou poté, co De Bruyne napálil břev-

no� V nastavení prvního poločasu dokonal pátý hattrick v sezoně 

po zmatcích v obraně soupeře� Po změně stran zvýšil Gündogan, 

další dva zásahy přidal Haaland z dorážek ve vápně� V závěrečném 

nastavení stanovil konečný výsledek 7:0 Kevin De Bruyne� Haaland se 

zařadil do elitní společnosti, pět gólů v jednom duelu LM vstřelili už 

jen Lionel Messi v roce 2012 za Barcelonu a Luiz Adriano o dva roky 

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

LOS ČTVRTFINÁLE 
FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

PRVNÍ ZÁPASY 11. A 12. DUBNA, ODVETY 18. A 19. DUBNA

Real Madrid - Chelsea, Inter Milán - Benfica Lisabon, 
Manchester City - Bayern Mnichov, AC Milán - Neapol�

LOS SEMIFINÁLE

PRVNÍ ZÁPASY 9. A 10. KVĚTNA, ODVETY 16. A 17. KVĚTNA

AC Milán/Neapol - Inter Milán/Benfica Lisabon, 
Real Madrid/Chelsea - Manchester City/Bayern Mnichov�

LOS ČTVRTFINÁLE 
FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

PRVNÍ ZÁPASY 13. DUBNA, ODVETY 20. DUBNA

Manchester United (Vítek) - FC Sevilla, Juventus Turín - Sporting Lisabon, 
Leverkusen (Hložek, Schick) - Saint-Gilloise, Feyenoord Rotterdam - AS Řím�

LOS SEMIFINÁLE

PRVNÍ ZÁPASY 11. KVĚTNA, ODVETY 18. KVĚTNA

Juventus Turín/Sporting Lisabon - Manchester United (Vítek)/FC Sevilla, 
Feyenoord Rotterdam/AS Řím - Leverkusen (Hložek, Schick)/Saint-Gilloise�

LOS ČTVRTFINÁLE 
FOTBALOVÉ EVROPSKÉ KONFERENČNÍ LIGY

PRVNÍ ZÁPASY 13. DUBNA, ODVETY 20. DUBNA

Lech Poznaň - Fiorentina (Barák), Gent - West Ham (Coufal, Souček), 
Anderlecht Brusel - AZ Alkmaar, Basilej - Nice�

LOS SEMIFINÁLE

PRVNÍ ZÁPASY 11. KVĚTNA, ODVETY 18. KVĚTNA

Lech Poznaň/Fiorentina - Basilej/Nice, 
Gent/West Ham - Anderlecht Brusel/AZ Alkmaar�
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roky později v dresu Šachtaru Doněck� Real Madrid ovládl reprízu 

loňského finále Ligy mistrů, když brankou Karima Benzemy v 79� mi-

nutě zdolal Liverpool 1:0 a v součtu s triumfem 5:2 z úvodního klání 

hladce postoupil do čtvrtfinále� V něm se poprvé v historii zahraje 

Neapol� Suverénní lídr italské ligy podruhé zdolal Frankfurt� Po úvod-

ním triumfu 2:0 Neapol na svém stadionu zvítězila 3:0 i díky dvěma 

gólům Victora Osimhena� Po dvanácti letech je mezi osmičkou nejlep-

ších týmů Inter Milán� V Portu mu k tomu stačila bezbranková remíza, 

domácí první utkání zásluhou Romelua Lukakua vyhrál 1:0�

KANONÝRY ZRADILY PENALTY
V osmifinále Evropské ligy uspěl německý Leverkusen, který i díky 

pomoci střídajícího Adama Hložka zvítězil 2:0 na hřišti Ferencvá-

rose Budapešt a v součtu se stejným výsledkem z úvodního duelu 

postoupil do čtvrtfinále� Druhý český reprezentant Patrik Schick 

kvůli zranění k utkání do Budapešti neodcestoval� Největší osmifiná-

lové překvapení se urodilo na Emirates Stadium, kde lídr anglické ligy  

Arsenal vypadl po výsledku 1:1 po prodloužení a 3:5 na penalty s por-

tugalským Sportingem Lisabon� Mezi nejlepšími osmi celky je nao-

pak Manchester United po výhře 1:0 na půdě Betisu Sevilla� Náskok 

z úvodního mače potvrdil i Juventus, který uspěl 2:0 ve Freiburgu� Ni-

zozemský Feyenoord v prvním zápase se Šachtarem Doněck remizo-

val, v odvetě ale ukrajinský tým deklasoval doma 7:1� Dvakrát se trefili 

Idrissi a Kökcü, jenž navíc přidal i asistenci� Dál jde rovněž FC Sevilla, 

ačkoliv podlehla 0:1 na hřišti Fenerbahce� Andaluskému celku výsle-

dek vzhledem k domácí výhře 2:0 stačil a nadále tak může pomýšlet 

na vylepšení vlastního rekordu čtyř triumfů v soutěži� Zástupce mezi 

nejlepší osmičkou bude mít i Belgie� Nováček v evropských pohárech 

Saint-Gilloise po úvodní přestřelce 3:3 nastřílel Unionu Berlín znovu 

tři branky, žádný neinkasoval a slaví historický postup�

SOUČEK ASISTOVAL U VÝHRY
Do čtvrtfinále Konferenční ligy se prokousal West Ham, kterému 

k triumfu 4:0 nad Larnakou jednou asistencí pomohl český reprezen-

tant Tomáš Souček� Mezi osmičku nejlepších prošla po vítězství 4:1 

na půdě Sivassporu také italská Fiorentina� Český záložník Antonín 

Barák, který byl jediným úspěšným střelcem v úvodním vzájemném 

duelu, tentokrát zůstal jen na lavičce Fialek� Na čtvrtfinále naopak 

těsně nedosáhl Slovan Bratislava s dvěma Čechy Jurijem Medvedě-

vem v sestavě a Jaromírem Zmrhalem na lavičce� Slovenský šampion 

neudržel doma s Basilejí náskok 2:0 a vypadl po penaltovém rozstře-

lu� Z kola ven nečekaně musel Villarreal, který navzdory střelecké 

převaze a množství gólových šancí doma prohrál s Anderlechtem 

Brusel 0:1� Se soutěží se rozloučil také další spolufavorit Lazio Řím� 

Třetí celek italské ligy prohrál v Alkmaaru 1:2, stejným výsledkem ni-

zozemskému soupeři podlehl i v úvodním domácím duelu� 

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

ODVETNÁ UTKÁNÍ OSMIFINÁLE 
EVROPSKÉ LIGY

FENERBAHCE ISTANBUL - FC SEVILLA 1:0 (1:0)

Branka: 41� Valencia z pen� První zápas 0:2, postoupila Sevilla.

FREIBURG - JUVENTUS TURÍN 0:2 (0:1)

Branky: 45� Vlahovič z pen�, 90�+5 Chiesa� ČK: 44� Gulde (Freiburg)� 
První zápas 0:1, postoupil Juventus.

BETIS SEVILLA - MANCHESTER UNITED 0:1 (0:0)

Branka: 56� Rashford� První zápas 1:4, postoupil Manchester.

FEYENOORD ROTTERDAM - ŠACHTAR DONĚCK 7:1 (3:0)

Branky: 24� a 38� z pen� Kökcü, 49� a 60� Idrissi, 9� Giménez, 64� Džahánbachš, 
67� Danilo - 87� Kelsy� První zápas 1:1, postoupil Feyenoord.

SAINT-GILLOISE - UNION BERLÍN 3:0 (1:0)

Branky: 18� Teuma, 63� Amani, 90�+4 Lapoussin� ČK: 80� Haberer (Union)� 
První zápas 3:3, postoupil Saint-Gilloise.

FERENCVÁROS BUDAPEŠŤ - LEVERKUSEN 0:2 (0:1)

Branky: 3� Diaby, 81� Adli� První zápas 0:2, postoupil Leverkusen.

SAN SEBASTIAN - AS ŘÍM 0:0

ČK: 90�+8 Fernández (San Sebastian)� První zápas 0:2, postoupil AS Řím.

ARSENAL - SPORTING LISABON 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 3:5

Branky: 19� Xhaka - 62� Goncalves� ČK: 118� Ugarte (Sporting)� 
První zápas 2:2, postoupil Sporting.

ODVETNÁ UTKÁNÍ OSMIFINÁLE 
LIGY MISTRŮ

REAL MADRID - FC LIVERPOOL 1:0 (0:0)

Branka: 79� Benzema� Rozhodčí: Zwayer - Lupp, Achmüller - Fritz (video, všichni 
Něm�)� ŽK: Tsimikas, Klopp (trenér, oba Liverpool)� Diváci: 63�127� První zápas: 5:2, 
postoupil Real.

Real: Courtois - Carvajal (86� Vázquez), Militao, Rüdiger, Nacho - Kroos (84� Tchoua-
méni), Camavinga, Modrič (82� Ceballos) - Valverde, Benzema (82� Rodrygo), Vinícius 
Júnior (84� Asensio)� Trenér: Ancelotti�

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (90�+1 Tsimikas) - 
Jota (57� Elliott), Fabinho, Milner (73� Oxlade-Chamberlain) - Salah, Núňez (57 Firmino), 
Gakpo (90�+1 Carvalho)� Trenér: Klopp�

SSC NEAPOL - EINTRACHT FRANKFURT 3:0 (1:0)

Branky: 45�+2 a 53� Osimhen, 64� Zieliňski z pen� Rozhodčí: Taylor - Beswick, Betts 
(všichni Angl�) - Van Boekel (video, Niz�)� ŽK: Juan Jesus - N‘Dicka, Lenz, Götze� Diváci: 
49�082� První zápas: 2:0, postoupila Neapol.

Neapol: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-če (66� Juan Jesus), Rui - Zambo An-
guissa, Lobotka, Zieliňski (74� Ndombélé) - Politano (67� Lozano), Osimhen (81� Simeo-
ne), Kvaracchelija (74� Elmas)� Trenér: Spalletti�

Frankfurt: Trapp - Buta, Tuta, N‘Dicka, Lenz (67� Max) - Rode (74� Jakič), Sow - Knauff 
(62� Alidou), Götze, Kamada - Borré� Trenér: Glasner�

MANCHESTER CITY - LIPSKO 7:0 (3:0)

Branky: 22� z pen�, 24�, 45�+2, 53� a 57� Haaland, 49� Gündogan, 90�+2 De Bruyne� 
Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin�) - Hernández (video, Šp�)� ŽK: 
De Bruyne, Akanji - Henrichs, Werner� Diváci: 52�038� První zápas: 1:1, postoupil 
Manchester.

Manchester: Ederson - Stones (64� Gomez), Akanji, Dias, Aké - Rodri (64� Phillips) - 
B� Silva, De Bruyne, Gündogan (55� Mahriz), Grealish (55� Foden) - Haaland (63� Álva-
rez)� Trenér: Guardiola�

Lipsko: Blaswich - Henrichs (80� Klostermann), Orbán, Gvardiol, Raum - Laimer, Kampl, 
Haidara (63� Simakan) - Szoboszlai (72� Olmo), Forsberg (63� A� Silva) - Werner (63� Po-
ulsen)� Trenér: Rose�

FC PORTO - INTER MILÁN 0:0

Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol�)� ŽK: 
Pepé, Conceicao (trenér) - Darmian, Džeko, Acerbi� ČK: 90�+7 Pepé� Diváci: 48�015� 
První zápas: 0:1, postoupil Inter.

Porto: Costa - Eduardo Pepe, Cardoso, Marcano, Sanusi (85� Wendell) - Eustáquio 
(70� Franco), Uribe (85� Namaso), Grujič, Galeno - Evanilson (70� T� Martínez), Taremí� 
Trenér: Conceicao�

Inter: Onana - Darmian (80� Škriniar), Acerbi, Bastoni (74� De Vrij) - Dumfries, Barella 
(80� Brozovič), Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco (70� D‘Ambrosio) - L� Martínez, Džeko 
(70� Lukaku)� Trenér: Inzaghi�

ODVETNÁ UTKÁNÍ OSMIFINÁLE 
EVROPSKÉ KONFERENČNÍ LIGY

SIVASSPOR - FIORENTINA 1:4 (1:1)
Branky: 35� Yesilyurt - 44� Cabral, 62� Milenkovič, 78� vlastní Gutas, 89� Castrovilli� 

ČK: 81� Arslan (Sivasspor)� První zápas: 0:1, postoupila Fiorentina.

DJURGAARDEN - LECH POZNAŇ 0:3 (0:0)
Branky: 77� Marchwiňski, 90�+1 Kvekveskiri, 90�+2 Skóraš� ČK: 44� Danielson (Djurg�)� 

První zápas: 0:2, postoupila Poznaň.

SLOVAN BRATISLAVA - BASILEJ 2:2 po prodl. (2:2, 2:0), na pen. 1:4
Branky: 11� Abubakari, 17� Kucka - 53� Calafiori, 90�+3 Amdouni� 

První zápas: 2:2, postoupila Basilej.

WEST HAM UNITED - AEK LARNAKA 4:0 (1:0)
Branky: 47� a 49� Bowen, 21� Scamacca, 65� Mubama� ČK: 44� Ledes (Larnaka)� 

První zápas: 2:0, postoupil West Ham.

ALKMAAR - LAZIO ŘÍM 2:1 (1:1)
Branky: 28� Karlsson, 62� Pavlidis - 21� Felipe Anderson� 

První zápas: 2:1, postoupil Alkmaar.

NICE - ŠERIFF TIRASPOL 3:1 (1:0)
Branky: 30� Laborde, 53� Moffi, 79� Brahímí - 54� Tapsoba� 

První zápas: 1:0, postoupilo Nice.

VILLARREAL - ANDERLECHT BRUSEL 0:1 (0:0)
Branka: 73� Slimaní� První zápas: 1:1, postoupil Anderlecht.

 ARSENAL NEZVLÁDL PENALTY 
 A VYPADL SE SPORTINGEM. 

 WEST HAM ROZSTŘÍLEL LARNAKU. 



http://www.strompraha.cz/
http://www.strompraha.cz/
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 DORTMUND ROZSTŘÍLEL KOLÍN 6:1 
 A JE NOVÝM LÍDREM BUNDESLIGY! 

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Arsenal 28 22 3 3 66:26 69

2� Manch. City 27 19 4 4 67:25 61

3� Manch. Utd. 26 15 5 6 41:35 50

4� Tottenham 28 15 4 9 52:40 49

5� Newcastle 26 12 11 3 39:19 47

6� Liverpool 26 12 6 8 47:29 42

7� Brighton 25 12 6 7 46:31 42

8� Brentford 27 10 12 5 43:34 42

9� Fulham 27 11 6 10 38:37 39

10� Chelsea 27 10 8 9 29:28 38

11� Aston Villa 27 11 5 11 35:39 38

12� Crystal Palace 28 6 9 13 22:38 27

13� Wolves 28 7 6 15 22:41 27

14� Leeds 27 6 8 13 35:44 26

15� Everton 28 6 8 14 22:40 26

16� Nottingham 27 6 8 13 22:49 26

17� Leicester 27 7 4 16 38:47 25

18� West Ham 26 6 6 14 24:34 24

19� Bournemouth 27 6 6 15 25:54 24

20� Southampton 28 6 5 17 23:46 23

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Dortmund 25 17 2 6 55:31 53

2� Bayern 25 15 7 3 72:27 52

3� Union Berlín 25 14 6 5 38:28 48

4� Freiburg 25 13 7 5 38:34 46

5� RB Lipsko 25 13 6 6 49:30 45

6� Frankfurt 25 11 7 7 46:36 40

7� Wolfsburg 25 10 8 7 44:32 38

8� Leverkusen 25 11 4 10 45:40 37

9� Mohuč 25 10 7 8 40:36 37

10� M ǵladbach 25 8 7 10 40:44 31

11� Brémy 25 9 4 12 39:48 31

12� Augsburg 25 8 4 13 32:45 28

13� Kolín n. R. 25 6 9 10 33:44 27

14� Bochum 25 8 1 16 27:56 25

15� Hoffenheim 25 6 4 15 33:45 22

16� Hertha 25 5 6 14 30:48 21

17� Schalke 25 4 9 12 21:45 21

18� Stuttgart 25 4 8 13 29:42 20

LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Barcelona 26 22 2 2 49:9 68

2� Real Madrid 26 17 5 4 51:21 56

3� Atl. Madrid 26 15 6 5 42:19 51

4� Real Sociedad 26 14 6 6 35:24 48

5� Betis 26 13 6 7 34:26 45

6� Villarreal 26 12 5 9 32:24 41

7� Ath. Bilbao 26 10 6 10 36:28 36

8� Vallecano 26 9 9 8 31:30 36

9� Osasuna 26 9 7 10 22:27 34

10� Celta Vigo 26 9 7 10 32:35 34

11� Mallorca 26 9 5 12 22:27 32

12� Girona 26 8 7 11 40:41 31

13� Getafe 26 7 8 11 27:34 29

14� Sevilla 26 7 7 12 29:42 28

15� Cádiz 26 6 10 10 21:38 28

16� Valladolid 26 8 4 14 20:38 28

17� Espanyol 26 6 9 11 32:42 27

18� Valencia 26 7 5 14 28:31 26

19� Almería 26 7 5 14 30:45 26

20� Elche 26 2 7 17 19:51 13

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Neapol 27 23 2 2 64:16 71

2� Lazio 27 15 7 5 42:19 52

3� Inter 27 16 2 9 47:31 50

4� AC Milán 27 14 6 7 44:36 48

5� AS Řím 27 14 5 8 35:26 47

6� Atalanta 27 13 6 8 44:31 45

7� Juventus 27 17 5 5 45:22 41

8� Udinese 27 9 11 7 37:31 38

9� Fiorentina 27 10 7 10 32:31 37

10� Bologna 27 10 7 10 33:36 37

11� Turín FC 27 10 7 10 29:33 37

12� Sassuolo 27 10 6 11 35:40 36

13� Monza 27 9 7 11 32:37 34

14� Empoli 27 6 10 11 24:36 28

15� Lecce 27 6 9 12 24:32 27

16� Salernitana 27 6 9 12 31:47 27

17� Spezia 27 5 9 13 23:43 24

18� Verona 27 4 7 16 22:41 19

19� Sampdoria 27 3 6 18 16:44 15

20� Cremonese 27 1 10 16 22:49 13
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  Serie A: Římu vládne Lazio
Olympijský stadion v Římě hostil bitvu úhlavních rivalů, která opět na-
bídla emoce vyšroubované až na maximum� Průběh utkání ovlivnilo vy-
loučení obránce AS Ibaněze, který musel v 32� minutě po druhé žluté 
předčasně do sprch� Lazio přesilovku zužitkovalo v 65� minutě zásluhou 
Zaccagniho, hosté sice vzápětí vyrovnali, trefa Casaleho pro ofsajd ale 
nakonec neplatila a Orli tak vybojovali cenné vítězství, po kterém vystří-
dali Inter na druhé příčce tabulky� Milánský gigant totiž nezvládl domácí 
šlágr s Juventusem, který gólem ve 23� minutě rozhodl hostující Kostič, 
a po třetí ligové porážce z posledních čtyř zápasů klesl na třetí pozi-
ci� Vedoucí Neapol nadále nezadržitelně kráčí za titulem, vítězství 4:0 
na půdě FC Turín režíroval dvougólový forvard Osimhen� Zlatan Ibrahi-
movič se ve věku 41 let a 166 dní stal nejstarším střelcem v historii Serie 
A, jeho AC Milán však padl s Udinese 1:3� Český záložník Antonín Barák 
nechyběl v sestavě Fiorentiny při čtvrté výhře v řadě, Fialky zdolaly Lec-
ce těsně 1:0 po vlastní brance Galla�

  Bundesliga: místo karet penalty!
Fotbalisté Bayernu se dostali v Leverkusenu ze své první šance Kimmi-
chem do vedení, k exportu bodů do Bavorska to ale tentokrát nestačilo� 
Po přestávce argentinský záložník Palacios proměnil dvě penalty, které 
měly kuriózní předehru� Zkušený rozhodčí Stieler totiž nejprve ukázal 
žlutou kartu domácímu křídelníkovi Adlimu za simulování v soubojích s Pa-
vardem, resp� Upamecanem, na pokyn VAR však změnil svoje rozhodnu-
tí! Kouč mnichovského týmu Julian Nagelsmann sympaticky i sportovně 
po utkání přiznal, že oba pokutové kopy byly nařízeny správně a že Bayer 
zvítězil zaslouženě� Jeho protějšek Xabi Alonso, který s mnichovským 
velkoklubem získal tři bundesligové tituly a ukončil v něm profesionální 
kariéru, byl pochopitelně z výkonu i obratu v sedmém nebi�
Do čela tabulky se před reprezentační přestávkou vyhoupl Dortmund, 
který doma šesti góly vycvičil kolínské „Kozly“, čtyři stihla Borussia už 
do 36� minuty… Hned v dalším kole však cestuje aktuální lídr bundesligy 
do Allianz Areny k tradičnímu derby „Der Klassiker“� Jeho výsledek hod-
ně napoví, jestli desetiletá dominance Bayernu bude pokračovat, nebo ho 
na německém trůnu vystřídá největší rival� Tíživý balvan sedmi porážek 
v řadě odvalil Hoffenheim, který doma porazil Herthu a odrazil se od dna� 

  Premier League: Kolaps Spurs u Saints
Vedoucí Arsenal se oklepal z nečekaného konce v Evropské lize a zchla-
dil si žáhu na Crystal Palace, který po dvou gólech Saky a trefách Xhaky 
a Martinelliho roznesl 4:1� Úhlavní rival Kanonýrů Tottenham na hřišti po-
sledního Southamptonu po trefě Perišiče v 74� minutě vedl už 3:1, ovšem 
o tři minuty později Walcott snížil a v třetí minutě nastavení Ward-Prow-
se z penalty vystřelil Saints bod za remízu 3:3� Ani další londýnský man-
čaft Chelsea nevyhrál, ačkoliv se proti Evertonu dvakrát dostal do ve-
dení� Na branky Félixe a Havertze ale Toffees vždy dokázali odpovědět, 
podruhé Simms pouhou minutu před koncem, kdy vyrovnal na konečných 
2:2� Druhý Manchester City se do ligové akce nezapojil, neboť měl na pro-
gramu čtvrtfinále FA Cupu, v němž za přispění dalšího hattricku nezasta-
vitelného Erlinga Haalanda uštědřil výprask Burnley (6:0)� Mezi čtyřku 
nejlepších prošel přes Fulham po výhře 3:1 také Manchester United, zby-
lými semifinalisty se staly Brighton a Sheffield United�

  La Liga: El Clásico pro Barcelonu!
V očekávaném šlágru na Camp Nou zvítězili domácí a odskočili Bílému 
baletu už na rozdíl 12 bodů! Do utkání lépe vstoupili a dominovali na míči, 
nicméně vedení si pro sebe nečekaně uzmul Real, když si v 9� minutě centr 
Viníciuse nešťastně srazil do vlastní sítě Araujo� Těsně před koncem prv-
ní půle ale srovnal Roberto� Po změně stran se ani jeden z rivalů dlouho 
nemohl prosadit a duel tak dospěl do dramatického finiše, v němž nejpr-
ve Asensio devět minut před koncem poslal Real do vedení, jeho branku 
ale pro ofsajd odvolal VAR� A tak se na druhé straně radovali Katalánci, 
kteří rivalovi zasadili rozhodující úder v druhé minutě nastavení poté, co 
Lewandowski patičkou uvolnil Baldého, který ve vápně našel Kessiého, 
jenž zajistil Barceloně triumf 2:1� Zatímco v boji o titul už je téměř rozhod-
nuto, na opačném pólu tabulky je situace velmi dramatická� Předposlední 
Getafe výhrou nad Sevillou 2:0 poskočilo na třináctou pozici, od sestupo-
vých pozic jej ale dělí pouhé tři body… 

 BARCELONA PŘETLAČILA REAL 2:1. 

 ŘÍMSKÉ DERBY OVLÁDLO LAZIO. 
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  Vieira skončil v Crystal Palace
Trenér Patrick Vieira po sérii 12 zápasů bez vítězství skončil u fot-
balistů Crystal Palace, který ho po prohře 0:1 s Brightonem pro-
pustil� Bývalý francouzský reprezentant se Crystal Palace ujal 
před minulou sezonou, v níž se svými svěřenci obsadil 12� místo� 
V aktuálním ročníku se ale týmu nedaří� Ve 27 zápasech dal jen 
21 gólů� Ve třech zápasech před duelem s Brightonem dokonce 
ani jednou nevystřelil na branku� Na vítězství Crystal Palace čeká 
od Silvestra, kdy v lize porazilo Bournemouth�

  Maroko chce být spolupořadatelem
Společně se Španělskem a Portugalskem se bude ucházet o pořada-
telství mistrovství světa v roce 2030 také Maroko� Obě země z Py-
renejského poloostrova původně plánovaly kandidaturu s Ukrajinou, 
ta ale nyní vzhledem k nejistotě kvůli pokračující ruské invazi ustou-
pila do pozadí a do hry vstoupili Maročané� Zástupci africké země to 
oznámili na kongresu FIFA v Kigali� Maroko, které na loňském turnaji 
v Kataru postoupilo jako první africký tým do semifinále MS, se v mi-
nulosti ucházelo o pořadatelství šampionátu několikrát, zatím vždy 
bez úspěchu� Nejblíže bylo při volbě dějiště turnaje pro rok 2010, 
kterou nakonec vyhrála Jihoafrická republika� O pořadatelství MS 
2030 mají zájem také zástupci Jižní Ameriky� Společnou kandidaturu 
plánují Argentina, Paraguay, Chile a Uruguay�

  Álvarez déle mezi „Citizens“
Manchester City prodloužil o rok smlouvu s argentinským fotba-
listou Julianem Álvarezem� Třiadvacetiletý mistr světa tak v klubu 
anglické Premier League zůstane až do sezony 2027/2028� Útočník, 
který na loňském šampionátu v Kataru pomohl Argentině k zisku 
zlatých medailí čtyřmi góly, přišel do Manchesteru City před sezo-
nou z River Plate a původně měl smlouvu do roku 2027� V premiéro-
vé sezoně zatím odehrál 33 zápasů a dal deset gólů�

 VIEIRA U EAGLES DOTRÉNOVAL. 

 LEIVU ZRADILO ZDRAVÍ. 

  Superpohár nadále v Saúdské Arábii
Italský Superpohár se příští sezonu uskuteční v novém formátu se 
čtyřmi týmy� I za rok se bude hrát v Saúdské Arábii, jejíž zástupci 
podepsali s vedením italské soutěže novou smlouvu� Dosud se o Su-
perpohár hrál každoročně jediný duel mezi vítězem Serie A a Ital-
ského poháru� Nově přibudou další dva týmy a semifinálová utkání� 
Stejným formátem se hraje i ve Španělsku, v Itálii ale nebudou čty-
ři týmy pravidlem� Před každou sezonou se teprve rozhodne, zda 
se uskuteční turnaj, nebo pouze finálový zápas� Saúdská Arábie, 
ve které se hrálo o cennou trofej už třikrát, si novým kontraktem 
zajistila pořadatelství čtyř z následujících šesti ročníků� Partner-
ství přinese Serii A každý rok 12, nebo 23 milionů eur v závislosti 
na zvoleném formátu pro daný ročník� Souboj o italský Superpohár 
se konal v Saúdské Arábii poprvé v roce 2018� V minulosti se hrálo 
i v USA, Kataru nebo Číně� V posledním duelu v lednu v Rijádu zvítě-
zil Inter Milán v městském derby nad AC�

  Srdce mu ukončilo kariéru
Bývalý záložník Liverpoolu nebo Lazia Řím Lucas Leiva ukončil ka-
riéru� Důvodem jsou srdeční potíže šestatřicetiletého brazilského 
fotbalisty� Informovala o tom agentura Reuters� S kariérou se roz-
loučil v dresu mateřského Grémia, kam se loni vrátil po 15 letech 
v Evropě� Od prosince ale nehrál poté, co mu při pravidelné prohlíd-
ce lékaři zjistili problémy se srdcem� „Končím tam, kde jsem chtěl, 
ale ne tak, jak jsem chtěl� Zdraví je ale na prvním místě,“ přiznává 
Leiva, který za Liverpool hrál v letech 2007 až 2017 a vyhrál s ním 
Ligový pohár a postoupil do finále Evropské ligy� S Laziem získal Ital-
ský pohár� Za Brazílii odehrál 23 utkání�
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  Streich znovu o rok prodloužil
Fotbalisty Freiburgu i nadále povede trenér Christian Streich� Ve-
dení klubu tradičně neoznámilo, na jak dlouho se kontrakt prodlou-
žil, ale nejdéle sloužící kouč v bundeslize vždy v minulých sezonách 
přidával rok� Ve Freiburgu odehrál několik sezon už během aktiv-
ní kariéry a od roku 1995 působí v klubu v trenérských funkcích� 
V prosinci 2011 se přesunul k prvnímu týmu, se kterým je jeho bun-
desligovým maximem páté místo z ročníku 2012/2013� Sedmapa-
desátiletý trenér u týmu vydržel i po sestupu v sezoně 2014/2015, 
třikrát dovedl bádenský klub do evropských pohárů�

  Portugalsko dál s Ronaldem
V nominaci portugalských fotbalistů na kvalifikační duely o postup 
na EURO 2024 proti Lichtenštejnsku a Lucembursku nechybí hvězd-
ný Cristiano Ronaldo� O budoucnosti osmatřicetiletého útočníka 
v národním týmu se spekulovalo od konce zimního mistrovství svě-
ta v Kataru, nový kouč Roberto Martínez ale dlouholetého repre-
zentačního kapitána ve své úvodní nominaci neopomenul� Ronaldo 
má na kontě rekordních 196 startů za národní tým a se 118 góly je 
historicky nejlepším střelcem mezistátních utkání� Na MS v Kataru 
začal v základní sestavě, na trefu z úvodního duelu proti Ghaně už 
ale nenavázal a v play off naskakoval do zápasů jen z lavičky� Mistři 
Evropy z roku 2016 skončili na turnaji ve čtvrtfinále po porážce 
s Marokem� „Ronaldo chce hrát a je připravený odevzdat repre-
zentaci vše� Má obrovské zkušenosti a pro tým je nesmírně důle-
žitý� Na věk nekoukám, navíc v týmu potřebujete i zkušené hráče, 
od kterých se mohou mladší učit,“ říká španělský kouč, který v le-
tech 2016 až 2022 vedl belgický národní tým�

  Írán opět povede Ghálenúí
Fotbalisty Íránu bude trénovat podruhé Amír Ghálenúí� Devětapa-
desátiletý kouč nahradí Portugalce Carlose Queiroze, který během 
dvou působení u týmu dovedl Írán na tři poslední mistrovství světa� 
Po turnaji v Kataru skončil a v únoru se stal trenérem právě pořa-
datelského mužstva podzimního šampionátu� Ghálenúí dostal podle 
agentury AP smlouvu do lednového Asijského poháru� Reprezentaci 
už vedl v letech 2006-2008�

 STREICH NADÁLE POVEDE FREIBURG. 

 RONALDO V REPRE NEKONČÍ. 

  Nový formát MS klubů
FIFA potvrdila na zasedání v Kigali novou podobu mistrovství světa 
klubů� Kromě již dříve schválené změny formátu na turnaj s 32 týmy, 
který se bude od roku 2025 konat každé čtyři roky, bude s úprava-
mi pokračovat i každoroční klání kontinentálních klubových šam-
pionů� O turnaji pro 32 týmů informovala FIFA už na konci roku 
2022� Dvanáct celků by mělo být z Evropy, šest z Jižní Ameriky, 
po čtyřech z Asie, Afriky a z konfederace CONCACAF, která sdru-
žuje země Severní a Střední Ameriky a Karibiku, a jeden z Oceánie� 
Zbývající místo by připadlo mužstvu z hostitelské země� Čtyřletý 
cyklus bude připomínat mistrovství světa, které se ale bude hrát 
od šampionátu v roce 2026 se 48 reprezentacemi� Současný formát 
mistrovství světa klubů s osmi mužstvy, sedmi kontinentálními šam-
piony a jedním celkem z pořadatelské země, se odehraje naposledy 
od 12� do 22� prosince v Saúdské Arábii� Každoroční turnaj přesto 
neskončí� Od roku 2024 budou hrát pouze šampioni nejprestižněj-
ších klubových soutěží z každého kontinentu� Novinkou bude, že ví-
těz evropské Ligy mistrů bude nasazený přímo do finále�

  Obrovský zájem o mistry světa
O první domácí zápas argentinských fotbalistů po jejich triumfu 
na mistrovství světa je obrovský zájem� O vstupenky na čtvrteční 
přípravné utkání s Panamou v Buenos Aires žádalo podle agentu-
ry SID 1,5 milionu fanoušků� Do prodeje šlo 63�000 lístků v cenách 
od 57 do 240 dolarů (1300 až 5400 korun)� Zápas byl okamžitě vy-
prodán, i když ceny vstupenek vyvolaly v zemi zmítané hospodář-
skou krizí kritiku� Zbylých 20�000 míst na stadionu Monumental  
obsadí držitelé volných vstupenek� Podle šéfa argentinského fot-
balu Claudia Tapii přišlo na svaz také 131�537 žádostí o novinářskou 
akreditaci� Na stadionu se přitom počítá s 344 žurnalisty� „Rádi by-
chom všem vyhověli, ale to bychom potřebovali dva stadiony jenom 
pro novináře,“ zdůrazňuje v nadsázce� Další přípravný duel čeká  
Lionela Messiho a spol� 28� března proti Curacau v Santiagu del 
Estero, lístky na tento zápas se teprve budou prodávat�
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Úvodním soupeřem českého týmu v kvalifikaci o postup na EURO 
2024 je výběr Polska. Klíčem k vítězství pro partu Jaroslava Šilhavé-
ho bude nejen uhlídat obávaného snajpra Roberta Lewandowského, 
ale zároveň vymyslet recept na překonání WOJCIECHA SZCZESNÉ-
HO (32), jednoho z nejlepších gólmanů světa, jenž svou extratřídu 
znovu ukázal na nedávném mistrovství světa.   

Wojciech Szczesny 

Pokoří Češi
penaltového

mága? 

Wojciech Szczesny 

Pokoří Češi
penaltového

mága? 
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Gólman Juventusu pokračuje v rodinné tradici - jeho otec Maciej 

je bývalým polským reprezentantem, který dokázal vychytat pol-

ský titul ve čtyřech různých týmech (Legia, Widzew, Polonia, Wisla), 

brankářskému řemeslu se věnuje také Wojciechův starší bratr Jan� 

Talentovaný Wojciech to ale dotáhl z celé rodiny nejdál� Odchovanec 

varšavské Legie již v patnácti odešel do londýnského Arsenalu, kde se 

postupně vypracoval do role jedničky a vybojoval s ním dva triumfy 

v FA Cupu a vítězství v Community Shield� Po příchodu Petra Čecha 

z rivalské Chelsea však Kanonýry opustil a dva roky nastupoval za AS 

Řím, následně zakotvil v Juventusu, kde převzal žezlo po legendárním 

Gianluigi Buffonovi� V dresu Staré dámy už získal sedm cenných tro-

fejí včetně tří za vítězství v italské Serii A, k tomu je jedničkou polské-

ho nároďáku, v jeho dresu si zachytal na třech evropských šampioná-

tech a dvou mistrovství světa� 

ANALÝZA POMÁHÁ 
Na dosud posledním, loňském světovém šampionátu, který v listo-

padu a prosinci hostil Katar, měl Szczesny výrazný podíl na tom, že 

Polsko postoupilo do osmifinále� V úvodním utkání skupiny C vychytal 

plichtu s Mexikem (0:0) a následně se stal hlavním hrdinou druhého 

klání se Saúdskou Arábií (2:0)� Poláci v něm šli do vedení zásluhou gólu 

Zielinského, ovšem Saúdové mohli v nastavení prvního poločasu vy-

rovnat� Jenže penaltu Al-Dawsariho i následnou dorážku Al-Breika 

fantastickými zákroky zneškodnil právě Szczesny a dal svému týmu 

šanci na výhru, kterou po změně stran zpečetil Lewandowski� V zá-

věrečném skupinovém klání proti pozdějším šampionům z Argen-

tiny (0:2) poté zneškodnil další penaltu hvězdnému Lioneli Messimu 

a po Janu Tomaszewském a Bradu Friedelovi se stal teprve třetím 

brankářem, který na MS dokázal zneškodnit dva pokutové kopy� Prá-

 WOJCIECH SZCZESNY V DRUHÉM UTKÁNÍ SKUPINY C NA MS 
 PROTI SAÚDSKÉ ARÁBII CHYTÁ PENALTU AL-DAWSARIHO. 

 TROJNÁSOBNÝ ÚČASTNÍK EURO A DVOJNÁSOBNÝ 
 ÚČASTNÍK MS DOSUD ODCHYTAL ZA POLSKO 70 ZÁPASŮ. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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vě v likvidování penalt se vypracoval na jednoho z nejlepších gólmanů 

světa, před nímž se mají střelci hodně na pozoru� „Našli jsme způsob, 

jak analyzovat střelce pokutových kopů a jednou za čas je vychytám� 

Moje statistika za poslední dva roky je vcelku pozitivní,“ libuje si Szc-

zesny, který od začátku roku 2021 v dresu Juventusu a polského ná-

rodního týmu čelil celkem 20 pokutovým kopům a hned devět z nich 

dokázal zneškodnit, což činí skvělou úspěšnost 45%�

ROZHODUJE HLAVA
Polský svéráz, jenž byl během svého působení v Arsenalu legen-

dárním trenérem Arsène Wengerem dvakrát pokutován za kouření 

v kabině a sprchách po prohraných zápasech, disponuje skvělými re-

flexy, vyniká rozehrávkou rukama i nohama a výtečně si organizuje 

obranu� Občas jej zradí jeho temperament, což vyústí ve žlutou či 

červenou kartu nebo zbytečnou chybu, s přibývajícím věkem však 

na této oblasti zapracoval a loni v létě se v rozhovoru pro Kanal 

Sportowy přiznal, že nerozumí tomu, proč se kluby více nezaměřu-

jí na psychiku a mentální stav svých hráčů� „Je zarážející, že v roce 

2022 nemají profesionální kluby povinné mentální tréninky pro hrá-

če� Zeptejte se jakéhokoliv fotbalisty a poví vám, že tak sedmdesát 

procent výkonu dělá hlava� Přesto je sto procent všech povinných 

tréninků fyzických� V klubech jsou psychologové a hráči mohou vy-

užít jejich služeb, pokud chtějí, ale povinný mentální trénink neexis-

tuje� A měl by být zejména v situacích, kdy je vše v pořádku� K psy-

chologovi byste neměli chodit jen tehdy, když už je zle� Když hledáte 

poznatky o své hlavě až ve chvíli, kdy je vaše psychika rozbitá, je těžší 

je získat, když už je situace špatná,“ uvedl Szczesny a odhalil, že se 

stále potýká s následky vážného zranění, které utrpěl jako teenager 

v posilovně Arsenalu, kdy si zlomil obě předloktí� „Každý zákrok je 

pro mě bolestivý� Moc o tom nemluvím, protože jsem si na to zvykl� 

Kdybych si nechal z rukou odstranit kovové destičky, mohlo by to 

pomoci, ale rekonvalescence by trvala několik měsíců� Našel jsem ře-

šení s rukavicemi, které trochu pomáhá, ale před rokem 2018 jsem 

zažil situace, kdy byla bolest tak velká, že jsem si po tréninku nemohl 

sundat rukavice ani otevřít láhev s vodou�“

PREMIÉRA PROTI ČECHŮM?
Do utkání s českým týmem půjde Szczesny v dobrém rozmaru, 

v nedělním šlágru pomohl Juventusu k triumfu 1:0 na hřišti milánské-

ho Interu a vychytal své jedenácté čisté konto v aktuálním ročníku 

Serie A� Stará dáma tak i po administrativním odečtu 15 bodů na-

dále může pomýšlet na účast v evropských pohárech� Proti Čechům 

si ještě nezachytal, ačkoliv k tomu měl již tři příležitosti - v základní 

skupině na EURO 2012 a přátelácích v letech 2015 a 2018, ovšem po-

každé zůstal jen na lavičce náhradníků� Dočká se ve vršovickém Edenu 

na čtvrtý pokus premiérového startu?  

 SE STAROU DÁMOU TŘIKRÁT OVLÁDL 
 SERII A A ZÍSKAL SEDM CENNÝCH TROFEJÍ. 

 ZKUŠENÝ GÓLMAN SE V RÁMCI TRÉNINKŮ 
 POCTIVĚ VĚNUJE I MENTÁLNÍ PŘÍPRAVĚ. 

Wojciech Szczesny 
Celé jméno: Wojciech Tomasz Szczęsny * Narozen: 18� dubna 

1990, Varšava * Výška: 196 cm * Pozice: brankář * Klub: Juven-

tus * Číslo dresu: 1 * Kariéra (roky, tým, zápasy, čistá konta): 

2009-2017 Arsenal  181 / 72, 2009-2010  Brentford (host�) 28 / 10, 

2015-2017 AS Řím (host�) 81 / 23, 2017-? Juventus 204 / 84; ná-

rodní tým 2009-? Polsko 70 / 29

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY



Fotbalová asociace

České republiky

AKTUÁLNĚ
www�fotbal�cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz


66 67

Vedení FAČR reprezentovalo
český fotbal na Kongresu FIFA

V Kigali, hlavním městě Rwandy, se konal 16. března kongres FIFA. FAČR 
zastupovali předseda Petr Fousek, 1. místopředseda Jiří Šidliák a gene-
rální sekretář Michal Valtr. Kromě standardních částí programu, jako 
zprávy o činnosti FIFA, schvalování hospodářských výsledků i rozpočtů 
a dalších pracovních bodů byla hlavním tématem volba předsedy FIFA.

 KONGRES FIFA PROBĚHL V KIGALI, 
 HLAVNÍM MĚSTĚ AFRICKÉ RWANDY. 

 FAČR REPREZENTOVALI NA KONGRESU (ZLEVA) MÍSTOPŘEDSEDA 
 JIŘÍ ŠIDLIÁK, PŘEDSEDA PETR FOUSEK A GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ MICHAL VALTR. 

Kongresu světové federace předcházely 15� března mítinky jednot-

livých světadílů a řada dalších jednání� 

Jediným kandidátem byl stávající předseda Gianni Infantino, který 

byl tím pádem zvolen aklamací a vstoupil do svého třetího funkčního 

období� Dvaapadesátiletý funkcionář, který FIFA vede od roku 2016, 

neměl stejně jako před čtyřmi lety žádného protikandidáta� Infanti-

na čeká třetí funkční období, které nemusí být poslední� Vystudovaný 

právník, jenž má švýcarské i italské občanství, nahradil v únoru 2016 

dlouholetého předsedu Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé 

korupční aféře� Infantino tehdy ve volbách porazil čtyři soupeře�

Třetí funkční období oficiálně má být pro šéfa FIFA poslední, ale In-

fantino může být znovuzvolen i za čtyři roky, protože první neúplný 

mandát po Blatterovi se mu nezapočítává� V čele FIFA by tak mohl zů-

stat až do roku 2031�

Ne všechny z 211 národních asociací ale současného předsedu pod-

pořily� Intantina kritizovaly například Německo, Norsko nebo Švédsko� 

Volební systém v Kigali nicméně neregistroval počet hlasů proti rodá-

kovi ze švýcarského Brigu�

„Je to obrovská čest, privilegium i zodpovědnost� Slibuji, že budu 

sloužit FIFA a fotbalu na celém světě� Vy, kteří mě máte rádi, i vy, kteří 

mě nenávidíte, a vím, že vás pár je, všechny vás miluji,“ řekl Infantino 

po znovuzvolení�

„Naše spolupráce s FIFA je velmi dobrá a budeme v ní pokračovat 

i v následujícím období,“ zdůraznil po Kongresu FIFA předseda FAČR 

Petr Fousek� 
www.fotbal.cz

 PŘEDSEDOU FIFA BYL OPĚT 
 ZVOLEN GIANNI INFANTINO. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

PŘEHLED PŘEDSEDŮ FIFA

Robert Guérin (Francie, 1904-06), Daniel Burley Woolfall (Anglie, 1906-18),

Jules Rimet (Francie, 1918-54), Rodolphe William Seeldrayers (Belgie, 1954-55),

Arthur Drewry (Anglie, 1955-61), Stanley Rous (Anglie, 1961-74),

Joao Havelange (Brazílie, 1974-98), Joseph Blatter (Švýcarsko, 1998-2015)

Gianni Infantino (Švýcarsko, od 2016)
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 PETR FOUSEK: „STÁVAJÍCÍ SMLOUVA 
 BYLA V MNOHA OHLEDECH ZASTARALÁ. 
 PROBÍHALO VÍCE NEŽ ROČNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 
 MEZI FAČR A LFA A NAKONEC JSME NAŠLI KOMPROMIS.“ 

FAČR a LFA uzavřely 
Rámcovou smlouvu

FAČR prodloužila s Ligovou fotbalovou asociací (LFA) rámcovou smlouvu 
o osamostatnění profesionálních soutěží. Kontrakt měl vypršet 30. června 
příštího roku, nově platí do konce června 2028. Součástí je následná čtyř-
letá opce. Za asociace prodloužili smlouvu na páteční tiskové konferenci 
jejich předsedové Petr Fousek z FAČR a Dušan Svoboda z LFA.

 PŘEDSEDOVÉ FAČR PETR FOUSEK A LFA 
 DUŠAN SVOBODA PŘI PODPISU NOVÉ RÁMCOVÉ SMLOUVY. 

 Z EKONOMICKÉHO ÚSPĚCHU TUZEMSKÉ LIGY BUDE PROFITOVAT 
 FAČR, LFA ZASE Z ÚSPĚCHŮ REPREZENTAČNÍHO A-TÝMU. 

První a druhá liga se po vzoru některých zahraničních soutěží 

od FAČR osamostatnily před sedmi lety a od sezony 2016/17 převzala 

jejich řízení LFA� Obě asociace spolu v květnu 2016 podepsaly smlouvu 

na šest let s následnou dvouletou opcí, kterou uplatnily� LFA potřebo-

vala prodloužit kontrakt s více než ročním předstihem mimo jiné pro-

to, aby mohla vypsat tendr na audiovizuální práva na nejvyšší soutěž�

„Stávající smlouva byla v mnoha ohledech zastaralá� Probíhalo více 

než roční vyjednávání mezi FAČR a LFA a nakonec jsme našli kompro-

mis� Výkonný výbor FAČR schválil prodloužení smlouvy jednomyslně,“ 

řekl Fousek� „Prodloužení smlouvy je důkaz, že nastavení spolupráce 

s FAČR je funkční,“ poznamenal Svoboda�

Součástí dohody je, že LFA bude každý rok přispívat FAČR sedmi 

miliony korun a k tomu pětiprocentním podílem z výnosu z částky nad 

250 milionů korun za sezonu� Naopak liga od FAČR získá 10 procent 

z výsledků reprezentačního „áčka“ v Lize národů a 15 procent z bonusu 

za případný postup na mistrovství Evropy či světa�

„To znamená, že z komerčního úspěchu LFA bude profitovat FAČR 

a ze sportovního úspěchu seniorské fotbalové reprezentace bude pro-

fitovat LFA� V zájmu všech ligových klubů tak bude maximálně vycházet 

vstříc reprezentačním potřebám,“ uvedl Svoboda�

LFA po převzetí profesionálních soutěží zřídila vlastní disciplinární 

komisi, která má na starosti první a druhou ligu� Komise rozhodčích 

stejně jako odvolací komise nadále spadají pod FAČR� LFA bude od sezo-

ny 2024/25 nově řídit domácí pohár, který dosud organizovala FAČR� 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz


70

www.fotbal.cz

Příhoda na evropském setkání 
předsedů komisí rozhodčích

Radek Příhoda absolvoval v Bukurešti dvoudenní seminář určený pro 
předsedy komisí rozhodčích členských zemí UEFA. Jak získat ještě více 
rozhodčích a u fotbalu je udržet, rozhodčí v ženském fotbale, témata spo-
jená s VAR. To byla jen část diskutované agendy v rumunské metropoli.

 RADEK PŘÍHODA (VPRAVO) NA SEMINÁŘI V BUKUREŠTI. 

 „Celkově to byla velmi užitečná výměna zkušeností s kolegy 

z ostatních evropských zemí� Shodli jsme se, že v naprosté většině 

čelíme všichni velmi podobným problémům a výzvám� Výrazným té-

matem konference byl obecný nedostatek a postupný úbytek roz-

hodčích napříč asociacemi, což výhledově může znamenat význam-

nou komplikaci pro fotbal obecně� Z dostupných dat vyplývá, že 

v evropských soutěžích chybí k jejich optimálnímu pokrytí téměř 77 

tisíc rozhodčích,“ uvedl Příhoda po semináři� 

„Pokud začínají s pískáním šestnáctiletí chlapci nebo dívky, ne-

lze na ně pohlížet jako na hotové rozhodčí� Potřebují naši podporu, 

pomocnou ruku a možnost dalšího vzdělávání� Pokud rozhodcovství 

chceme pomoci a podpořit jej, tak jsou na místě nezbytné atributy 

jako vzájemná úcta, respekt a důvěra mezi rozhodčími, aktéry zápa-

sů, kluby a fanoušky,“ dodal Příhoda� 
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 ERICH BRABEC PŘIJAL PO SVÝCH 
 TRENÉRSKÝCH ANGAŽMÁ NOVOU VÝZVU. www.fotbal.cz

Erich Brabec novým vedoucím 
Úseku ženského fotbalu FAČR

Erich Brabec se stal novým vedoucím Úseku ženského fotbalu v rámci 
FAČR. Někdejší dlouholetý profesionální hráč, který na domácí ligové scé-
ně získal tři mistrovské tituly, působil v zahraničních klubech a nahlédl 
také do reprezentace, bude pověřen řízením celého ženského úseku včet-
ně domácích soutěží a oblasti reprezentací. Před nástupem do této po-
zice působil šestačtyřicetiletý Brabec v několika trenérských pozicích 
v mládežnickém i seniorském fotbale.

 ERICH BRABEC BUDE MÍT NA FAČR NA STAROST ŽENSKÝ FOTBAL. 

 JAKO JEDEN Z CÍLŮ VIDÍ ERICH BRABEC POSTUP 
 REPREZENTAČNÍHO A-TÝMU ŽEN NA ZÁVĚREČNÝ TURNAJ ME ČI MS. 

„FAČR má zakotven jako jeden ze základních strategických cílů 

ve sportovní oblasti také maximální podporu a celkový rozvoj českého 

ženského fotbalu� Věříme, že Erich Brabec díky bohatým zkušenostem 

z hráčské a později trenérské kariéry může k jejich naplnění významně 

pomoci� A náš ženský fotbal se na domácí i mezinárodní scéně dočká 

dalšího vzestupu,“ uvedl Michal Valtr, generální sekretář FAČR�

Brabec se na novou výzvu a práci v ženském fotbale velmi těší� 

Netají, že si nabídky zmíněné pozice považuje� „Když mě v závěru mi-

nulého kalendářního roku oslovil technický ředitel asociace Zdeněk 

Psotka, velmi mě to zaujalo� I proto, že na konci své trenérské etapy 

v Bohemians Praha 1905 jsem si své uplatnění v některé z manažer-

ských rolí ve fotbale uměl představit� Teď do sebe všechno zapadlo� 

Vzhledem k tomu, že jsem zahájil studium sportovního managemen-

tu pod záštitou UEFA, je toto skvělá možnost skloubit teorii s praxí 

a moc se na to těším� V prostředí asociace se pohybuju od začátku 

letošního roku, snažím se co nejlépe zorientovat a věřím, že společný-

mi silami najdeme způsob, jak český ženský fotbal po všech stránkách 

ještě více posunout dopředu,“ řekl Brabec�

Věří, že český ženský fotbal před sebou má velkou budoucnost� 

„Ženský fotbal má obecně obrovský potenciál, v Česku nevyjímaje� 

V posledních letech je celosvětový progres velmi výrazný a chceme 

udělat maximum, aby se mu ještě více dařilo také v českých podmín-

kách� Máme před sebou krátkodobé cíle, které se týkají reprezentač-

ních týmů: velmi bychom si přáli postupy na závěrečné turnaje� Pevně 

věříme, že se toho premiérového dočká také reprezentační „A“ tým� 

Střednědobé cíle jsou o tom, abychom nastavili a vytvořili takové zá-

zemí, které k fotbalu přivede co největší počet dívek� Velmi důleži-

tá bude v této oblasti zejména spolupráce mezi kluby, reprezentací 

a asociací,“ podotkl Brabec� 
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