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„Impulz k návratu do Dinama 
vzešel od jeho fanoušků, 
se kterými jsem měl a mám 
velmi dobré vztahy, “ říká staronový 
kouč bukurešťského týmu.

 DUŠAN UHRIN ml.

„Už abych byl 
na hřišti!“
  „Záchrana? Ještě není konec!“  Michal 

Škoda
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Vážení čtenáři!

Ve fotbalové Evropě to vře. A tím rozhodně nemys-
lím blížící se finiše lig v jednotlivých zemích spojené 
s boji o mistrovské tituly, pohárové příčky či o udr-
žení se v soutěži. Dvanáctka superbohatých klubů 
se vytasila s projektem Superligy, která by zásadně 
změnila evropskou pohárovou scénu. A rázný škrt 
přes rozpočet by udělal i nově prezentované úpravě 
tradiční Ligy mistrů. Více si přečtěte v našem článku 
Reforma vers. Superliga. 

Jiné starosti a problémy řeší Václav Černý. Tři-
advacetiletého českého legionáře a reprezentanta, 
zapůjčeného z Ajaxu do Twente Enschede, už podru-
hé přibrzdilo v kariéře těžké zranění kolene, v němž 
si paradoxně v duelu proti mateřskému amstero-
damskému týmu přetrhl křížový vaz. Dva měsíce 
po operaci je v plném úsilí o návrat na trávníky. Zatím 
se však teprve blíží chvíle, kdy bude moci začít běhat. 
„Na začátku příští sezony bych se rád začal připravo-
vat na hřišti. To by bylo fantastické,“ vyslovuje v roz-
hovoru pro Gól své přání.

Jiná a shodná přání mají trenér Dušan Uhrin ml. 
a útočník Michal Škoda. Syn kouče stříbrného celku 
z ME v roce 1996 se již podruhé ve své kariéře vra-
cí do Dinama Bukurešť, od jehož vedení má jediný 
úkol - záchranu v lize. V rubrice Můj týden prozrazuje 
malou pikantérii z rumunských fotbalových reálií: 
„Impulz k návratu do Dinama vzešel od jeho fanouš-
ků, se kterými jsem měl a mám velmi dobré vztahy. 
A družstvo, které fanoušky sdružuje, vlastní i čtyři-
cet procent akcií klubu…“ Záchranu v české nejvyšší 
soutěži si přeje Michal Škoda. V Mladé Boleslavi pro 
ni dělá hodně - je totiž nejlepším střelcem „Bolky“. 
Více v rozhovoru „Záchrana? Ještě není konec!“

Vám naopak přeji krásný začátek 
gólového počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.mcdonaldscup.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„Byl jsem pět měsíců doma a trenérská práce mi stále víc chyběla. Doma jsem už 

dál nechtěl zůstávat. Měl jsem sice dvě nabídky ze vzdálených destinací - Arábie a Ka-

zachstánu - kam se mi ale hlavně kvůli té velké dálce od domova příliš nechtělo. Impulz 

k návratu do Dinama vzešel od jeho fanoušků, se kterými jsem měl a mám velmi dobré 

vztahy. Družstvo, které fanoušky sdružuje, vlastní i čtyřicet procent akcií klubu. Táta vě-

děl, že se zase chystám do Rumunska, a opět do Dinama, ale nechal rozhodnutí na mně. 

Po vyhazovu třetího kouče v této sezoně se všechno dalo rychle do pohybu.

„UDĚLAL JSEM SI V RUMUNSKU DOBRÉ JMÉNO…“
Nešel jsem taky do neznámého prostředí. Klub má velmi dobře vybavené tréninkové 

centrum s hotelem pět minut od Bukurešti. Udělal jsem si, myslím, v rumunském fotba-

le docela dobré jméno, znám v něm dost lidí. Odjel jsem vlakem z Prahy do Vídně, odkud 

jsem letěl do Bukurešti, protože v současné době se z Ruzyně do Rumunska nelétá, dřív 

to byly dva přímé spoje denně. 

„AKCIONÁŘI KLUBU UŽ 1,5 MILIONU EUR UHRADILI!“
Moje předchozí angažmá v Dinamu předčasně skončilo kvůli finančním problémům, 

které se ale úplně ještě nepodařilo odstranit, byť závazky ve výši půldruhého milionu eur 

už akcionáři uhradili. Nějaké částky se dluží také hráčům, což je vždycky nepříjemné 

zvlášť v situaci, v jaké se klub v této sezoně ocitl. Cíl je jasný - udržet se v nejvyšší soutě-

ži, ze které padají poslední dva celky, další dva týmy si na konci května zahrají baráž se 

třetím a čtvrtým z druhé rumunské ligy.

 VE SVÉM PRVNÍM UTKÁNÍ VE STARONOVÉM ANGAŽMÁ DOVEDL 
 ČESKÝ KOUČ SVŮJ TÝM K REMÍZE NA TRÁVNÍKU ASTRY GIURGIU. 

Fotbalový týden Dušana Uhrina ml.

„Už jsem nechtěl dál
zůstávat doma…“

Znovu vstoupil do stejné fotbalové řeky, a ješ-
tě k tomu po hodně krátké době. Trenér DUŠAN 
UHRIN mladší se opět vydal na další angažmá 
do rumunské ligy a na známou adresu. Třiapade-
sátiletý kouč v minulých dnech převzal zachraňu-
jící se Dinamo Bukurešť, které před rokem opustil 
kvůli narůstajícím finančním problémům… 

 NÁVRAT DO ZNÁMÉHO PROSTŘEDÍ. 
 DUŠAN UHRIN ML. SE VRÁTIL DO DINAMA BUKUREŠŤ. 

  Hertha musela 
do kompletní karantény
V bundesligovém celku Herthy Berlín se potvrdil 
v krátké době čtvrtý případ nákazy koronavirem 
a všichni hráči včetně reprezentačního záložníka 
Vladimíra Daridy i realizační tým musí nastou-
pit jako první z německých klubů do kompletní 
dvoutýdenní karantény. Vedení klubu oznámilo, 
že bude muset odložit nejbližší tři ligové zápasy. 
V původním termínu neodehrála Hertha nedělní 
důležitý záchranářský souboj s Mohučí a nena-
stoupí ani k duelům s Freiburgem a Schalke 04. 
Zástupci berlínské Herthy ve čtvrtek dopoled-
ne zveřejnili, že pozitivní testy měli trenér Pál 
Dárdai, asistent Admir Hamzagič a útočník Dodi 
Lukebakio. Večer se potvrdila nákaza i u obránce 
Marvina Plattenhardta. V závěru sezony tak Her-
thu v bojích o záchranu čeká pořádně nahuštěný 
program. Třicetiletý český středopolař si tedy 
ještě protáhne vynucenou herní přestávku, neboť 
ve třech posledních kolech absentoval kvůli tres-
tu za vyloučení v utkání s Dortmundem.

  První bundesligová 
trefa Musy
Chorvatský útočník Petar Musa, který v Unionu 
Berlín na jaře hostuje z pražské Slavie, si v so-
botním domácím duelu se Stuttgartem připsal 
první bundesligovou branku, když ve 43. minutě 
zvyšoval vedení na 2:0. Třiadvacetiletý forvard, 
který byl v minulé sezoně spolu se sparťanem Li-
borem Kozákem nejlepším ligovým střelcem se 
14 góly, čekal na premiérovou trefu v německé 
elitní soutěži devět zápasů.

  Ljevakovič 
uzavře kariéru
Záložník Teplic Admir Ljevakovič ukončí po této 
sezoně aktivní kariéru. Šestatřicetiletý bosenský 
fotbalista odehrál minulou neděli na Stínadlech 
proti Mladé Boleslavi jubilejní 300. zápas v české 
lize, ve které působí od roku 2007, kdy ho na sever 
Čech přivedl trenér Jiří Plíšek. Do budoucna plá-
nuje v Česku, kde se s rodinou usadil, nastoupit 
dráhu trenéra a již je domluvený na práci hrajícího 
asistenta v teplické rezervě.

  Skuhravý 
skončil na Julisce
Pražská Dukla odvolala trenéra Romana Skuhra-
vého. Mužstvo převzal Bohuslav Pilný s dosavad-
ním asistentem B-týmu Alešem Majerem. Šes-
tačtyřicetiletý bývalý kouč, který do tehdy ještě 
prvoligové Dukly přišel v roce 2018 bezprostředně 
po ukončení angažmá z rodinných důvodů v Opa-
vě, doplatil na sérii tří porážek, po nichž se klub 
z Julisky propadl na 10. místo druholigové tabul-
ky. Spolu s ním skončil i asistent Richard Polák. 
O dva roky starší nástupce Pilný získal jako hráč 
v roce 2002 ligový titul s Libercem a po skončení 
aktivní kariéry začal trénovat v nižších soutěžích. 
S Hradcem Králové postoupil do první ligy, pů-
sobil také ve Viktorii Žižkov, Sokolově nebo byl 
asistentem v prvoligové Příbrami.

  Yunis si vážně 
poranil koleno
Olomoucký útočník Jakub Yunis si na tréninku 
poškodil přední zkřížený vaz v kolenu i meniskus 
a půjde na operaci. Pětadvacetiletý forvard bude 
chybět devět až dvanáct měsíců. V aktuální ligové 
sezoně zasáhl do 13 zápasů, ve kterých si připsal 
dva góly a asistenci. V letošním roce si už s velkou 
pravděpodobností nezahraje. Bývalý mládežnic-
ký reprezentant má v nejvyšší soutěži na kontě 
67 utkání, pět branek a jednu asistenci. Na ma-
rodce Sigmy je i slovenský záložník Lukáš Greš-
šák, který podstoupil chirurgický zákrok tříselné 
kýly, a bude mimo hru několik týdnů, takže zřejmě 
nebude trenéru Radoslavu Látalovi k dispozici 
do konce této sezony.

  Plšek upevnil stříbro
Bývalý olomoucký středopolař Jakub Plšek 
přispěl dvěma brankami k vítězství Puskas Aka-
demie nad MTK Budapešť 3:0. Sedmadvacetiletý 
český záložník ve 36. minutě zvyšoval vedení 
domácích na 2:0, v 69. minutě pak dal výsledku 
konečnou podobu. V této sezoně vstřelil již sedm 
gólů. Svěřenci slovenského trenéra Zsolta Hor-
nyáka, někdejšího kouče libereckého Slovanu, si 
tímto vítězstvím čtyři kola před koncem maďarské 
nejvyšší soutěže upevnili druhou příčku v tabulce 
za obhájcem mistrovského titulu Ferencvárosem. 

Foto: archív Dušana Uhrina ml.

Foto: archív Dušana Uhrina ml.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„NECHCI BÝT PODEPSANÝ POD SESTUPEM!“
O případných posilách nejde v tuhle dobu už uvažovat, můžeme přivést jen volné hráče, 

což nebývá ideální, když delší dobu nejsou v tréninkovém a herním zápřahu. Mám tady jen 

jednoho krajana, kondičního trenéra Denise Kavana, dva domácí asistenty jsem si pone-

chal. Musíme společně tenhle hektický měsíc co nejlíp zvládnout a pak uvidíme, jak na tom 

na konci sezony budeme. Od toho se také bude odvíjet ta příští. Mám na ni sice podepsanou 

smlouvu, ale zároveň v ní je několik klauzulí, kdy můžu z klubu odejít. Samozřejmě, že ne-

chci být spojovaný a podepsaný pod sestupem!  

„DIVÁCI SE MOŽNÁ DOSTANOU NA STADIONY…“ 
Fanoušci v Rumunsku taky na fotbal nemohou jako v Česku, ale jsou tady otevřené 

všechny obchody a restaurace. Bukurešť je jedním z dvanácti měst, ve kterých by se měly 

letos hrát zápasy EURO 2020. Pokud nechce o pořadatelství přijít, musí podle naříze-

ní UEFA garantovat určitému procentu diváků z kapacity stadionu přítomnost v hledišti. 

S tímto krokem by se měla v závěru sezony svézt i liga.“  

„MÁME DOST ÚZKÝ HRÁČSKÝ KÁDR…“
V pátek jsme uhráli bezbrankovou remízu na hřišti Astra Giurgiu, která má dobrý man-

čaft. V úterý bychom tenhle bod potřebovali doma potvrdit proti Aradu, který vede skupinu 

o udržení. V kádru je docela dost hráčů, které znám ještě z předchozího angažmá v Dina-

mu. Ale současný kádr je dost úzký, takže některé posty nemáme plnohodnotně zdvojené. 

V útoku je osamocený Adam Nemec, který kopal za slovenský nároďák, ale nemáme nikoho 

k němu nebo místo něj, kdyby se třeba zranil. Rumunskou specialitou jsou povinné starty 

dvou mladíků do 21 let, jeden z nich musí dohrát celý zápas. Dělají se s tím nejrůznější kouz-

la, například se střídá už po pěti šesti minutách. Mladým fotbalistům tohle nařízení nijak 

ve vývoji neprospívá. Vidím, že se za ten rok, co jsem byl pryč, nikam neposunuli. Nemají 

v sobě motivaci se poprat o místo v základní sestavě, když ho mají dopředu garantované…

DUŠAN UHRIN ml. * Narozen: 11. října 1967 * Trenérská kariéra: RH Strašnice (1990-
1992), PSK Union Praha (1992-1994), Slavoj Vyšehrad (1994-1997), Sparta Praha B (1997-
1998), Tatran Poštorná (1998-1999), Slavia Praha (1999, mládež) Slavia Praha (1999-2001, 
asistent), Bohemians Praha 1905 (2002-2004), Mladá Boleslav (2004-2007), FC Temešvár 
(Rumunsko, 2007-2008), CFR Kluž (Rumunsko, 2009), Mladá Boleslav (2009), AEL Limassol 
(Kypr, 2010), FC Temešvár (Rumunsko, 2010-2011), Dinamo Tbilisi (Gruzie, 2012-2013), Vik-
toria Plzeň (2013-2014), Dinamo Minsk (Bělorusko, 2014-2015), Slavia Praha (2015-2016), 
Mladá Boleslav (2017-2018), Dinamo Bukurešť (Rumunsko, 2019-2020), Gaz Metan Medias 
(Rumunsko, 2020), Dinamo Bukurešť (2021-?) * Největší úspěchy: postup do osmifinále 
Evropské ligy (2014), postup do základní skupiny Poháru UEFA (2006), mistr Gruzie (2013), 
vítěz Gruzínského poháru (2013), český vicemistr (2006, 2014), rumunský vicemistr (2011)

 VYDRŽÍ DUŠANU UHRINOVI ML. ÚSMĚVY I PO SKONČENÍ SEZONY, 
 V NÍŽ MÁ DOVÉST DINAMO K UDRŽENÍ V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI? 

STALO SE...

 V ČESKÉ LIZE VEDL DUŠAN UHRIN ML. ČTYŘI TÝMY, NAPOSLEDY 
 MLADOU BOLESLAV, ODKUD ZAMÍŘIL PRÁVĚ DO RUMUNSKA. 

  Štajner a Šimák 
v ideální jedenáctce „96“
Bývalí čeští reprezentanti Jan Šimák a Jiří Štaj-
ner byli zařazeni do ideální sestavy Hannoveru 96 
za 125 let existence klubu. Nejlepší jedenáctku 
historie týmu „červených“ vybrali fanoušci při 
příležitosti oslav založení nynějšího účastníka 
druhé německé bundeligy. Šimák za Hannover 
během tří sezon v letech 2000 až 2004 odehrál 
70 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 31 
gólů a sedm asistencí. Jeho někdejší ofenzivní 
spoluhráč Štajner v celku z Dolního Saska strá-
vil téměř osm let a ve 243 utkáních si připsal 
43 branek a 30 asistencí. Bundesligové góly mu 
pomohly ke vstupu do prestižního Klubu ligových 
kanonýrů týdeníku GÓL. Ideální sestava Hanno-
veru za 125 let: Enke - Cherundolo, Linke, Merte-
sacker - Stindl, Lala, Siemensmeyer, Šimák - Ya 
Konan, Schatzschneider, Štajner. Trenér: Slomka.

  Jankto zavelel k obratu
Český záložník Jakub Jankto zavelel svým vy-
rovnávacím gólem na 1:1 hned po příchodu obou 
týmů z kabin do druhého poločasu k obratu 
ve vývoji utkání Serie A Sampdoria Janov-Hellas 
Verona, v němž domácí nakonec zvítězili 3:1. Pět-
advacetiletý reprezentační středopolař se trefil 
prudkou ranou z hranice šestnáctky, byla to již 
jeho pátá branka v této sezoně italské nejvyšší 
soutěže. Zároveň tím vyrovnal i svoje sezonní 
gólové maximum.

KALENDÁRIUM

 PAVEL KADEŘÁBEK 

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

22. DUBNA

1975 Pavel Horváth 1999-2002 19/0

1989 Lukáš Droppa 2016 4/0

23. DUBNA

1945 Vladimír Hrivnák 1969-1972 13/0

1993 Šimon Falta 2017 2/0

24. DUBNA

1957 Miroslav Beránek - - - - - - - -

1992 Aleš Mandous 2020 1/0

25. DUBNA

1991 Roman Potočný 2020 1/0

1992 Pavel Kadeřábek 2014-? 47/3

26. DUBNA

1974 Richard Dostálek 1996-2003 5/0

Foto: archív Dušana Uhrina ml.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Reforma 
vers. Superliga

I když UEFA avizovala, že v pondělí předsta-
ví zásadní reformu Ligy mistrů, o pár hodin 
dříve ji předběhlo oznámení tuctu velkoklubů 
z Anglie, Španělska a Itálie o založení nezá-
vislé a uzavřené Superligy, kterou má doto-
vat vytvořený fond v horentní výši 3,5 miliardy 
eur (90,7 miliardy korun).

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Spekulace o tomto kroku, který by zřejmě pohřbil dosavadní 

model dvou a od nové sezony tří evropských pohárových soutě-

ží, se objevily již o víkendu. Doprovázela je výhrůžná stanoviska 

UEFA a FIFA, které společně deklarovaly tvrdé tresty „separa-

tistům“ na klubové i reprezentační úrovni, kde by byl znemožněn 

start hráčům z inkriminovaných klubů na evropských a světových 

šampionátech. Nepadla však na úrodnou půdu, aby kluboví zakla-

datelé (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester 

United, Tottenham, Juventus, AC Milán, Inter Milán, FC Barcelona, 

Atlétiko Madrid a Real Madrid) zařadili na poslední chvíli zpáteč-

ku. Naopak Superlize dodali punc oficiality. 

 Ze všech koutů světa, včetně zemí, jejichž prestižní ligové 

soutěže zmíněné velkokluby hrají, se začala ihned po zveřejnění 

valit masivní lavina kritiky nejen médií, ale renomovaných fotba-

lových osobností a národních asociací. Ve stejném tónu se přidali 

také francouzský prezident Emmanuel Macron či britský premi-

ér Boris Johnson. Zamítavý postoj UEFA a FIFA i stávající model 

evropských pohárů podpořilo jak vedení mistrovské Slavie, tak 

Ligová fotbalová asociace, protože vznik nové „Superligy“ by měl 

pro českou ligu i nejvyšší soutěže v dalších menších zemích Evro-

py neblahé následky, neboť by se jejich pohároví zástupci nemohli 

poměřovat jako dosud s nejsilnějšími kontinentálními kluby.

Uvidíme, co přinesou příští dny, byť to aktuálně nevypadá na ně-

jaký kompromisní smír… Podívejme se na schválenou reformu 

Ligy mistrů, která od sezony 2024/2025 bude mít 36 místo sou-

časných 32 účastníků. Její základní fáze se v novém formátu nebu-

de hrát v tradičních skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy. 

Každý účastník renovované Champions League má garantováno 

minimálně deset zápasů s deseti různými soupeři, pět doma a pět 

venku. Osm nejlepších týmů se automaticky kvalifikuje do vyřazo-

vací fáze, celky na 9. až 24. příčce se utkají v play off na dva zápasy 

o osm zbývajících míst v jarním osmifinále. Čtyři volná místa v elit-

ní soutěži připadnou klubům, které se do Ligy mistrů nedokázaly 

kvalifikovat ze svých domácích soutěží, ale jsou vysoko v pořadí 

klubových koeficientů UEFA díky pohárovým úspěchům z minu-

lých let. Všechny zápasy takto upravené Ligy mistrů se opět usku-

teční uprostřed týdne, dosavadními hracími dny byly úterý a stře-

da. Soutěž bude nadále otevřená všem týmům na základě jejich 

výsledků v domácích ligách a následných předkolech. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Flick opustí Bayern!

„Týmu jsem řekl, že jsem v týdnu informoval 
vedení klubu, že chci na konci sezony rozvázat 
smlouvu,“ řekl Flick v televizním rozhovoru 
po sobotním vítězství 3:2 na hřišti Wolfsburgu, 
kterým si Bayern upevnil vedení v německé bun-
deslize, a dodal: „Nebylo to jednoduché rozhodo-
vání. Důvody zatím neoznámím.“  Se sportovním 
ředitelem německého fotbalového svazu Olive-
rem Bierhoffem ale podle svých slov dosud ne-
jednal. Nešel by do vůbec neznámého prostředí, 
neboť v letech 2006-2014 dělal „Jorgimu“ Löwovi 
asistenta u reprezentace Německa!

Bayern převzal v listopadu 2019 původně jako 
dočasný kouč z pozice asistenta, ale nakonec 
ve funkci zůstal. Loni v dubnu s ním klub prodlou-
žil smlouvu do roku 2023. Bayern pod jeho vede-
ním zvítězil v Lize mistrů, bundeslize, Německém 
poháru i superpoháru, v Superpoháru UEFA 
a na mistrovství světa klubů. O šanci zopakovat 
triumf v nejprestižnější evropské soutěži přišel 
v úterý ve čtvrtfinále s Paris St. Germain. Pře-
kvapivě také vypadl z Německého poháru, když 
na penalty prohrál v boji o postup do osmifinále 
s druholigovým Kielem. 

 HANS-DIETER FLICK 

 POKUD VZNIKNE SUPERLIGA, SPARŤANÉ A SLÁVISTÉ 
 NA ZÁPASY S TOP ELITNÍMI KLUBY MŮŽOU ZAPOMENOUT. 

 I FOTBALISTŮM ARSENALU, JEDNOHO Z DVANÁCTI KLUBŮ V UVAŽOVANÉ 
 SUPERLIZE, BY HROZILY VÁŽNÉ SANKCE ZE STRANY UEFA A FIFA. 

AKTUÁLNĚ

Trenér HANSI FLICK se rozhodl po se-
zoně odejít z Bayernu Mnichov. Šesta-
padesátiletý kouč by mohl zamířit k ně-
mecké reprezentaci, u které po letošním 
EURO skončí Joachim Löw, jenž s národ-
ním týmem ovládl světový šampionát 
v roce 2014 v Brazílii, získal také bronz 
o čtyři roky dříve v Jihoafrické republice 
a z mistrovství Evropy má jednu stříbr-
nou a dvě bronzové medaile. 

Foto: Vlastimil Vacek

Foto: slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Na uvolněný trůn krále střelců je v ligovém finiši stále větší 

tlačenice, kromě zraněného podzimního lídra sparťana Juliše 

na něj může usednout některý z dalších pěti aspirantů.

KRESBA TÝDNE

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.radiobeat.cz/


Dře na návratu. Útočníka VÁCLAVA ČERNÉHO v lednu přibrzdilo 
podruhé v kariéře těžké zranění kolene, v duelu proti mateřské-
mu Ajaxu si přetrhl křížový vaz. Bohužel ve chvíli, kdy si výborný-
mi výkony na hostování v nizozemském Twente Enschede vydobyl 
místo v reprezentačním áčku. Dva měsíce po operaci se dívá k bu-
doucnosti s nadějí.

Václav Černý: 

„Koleno drží, 
všechno jde 

podle plánu!“

Václav Černý: 

„Koleno drží, 
všechno jde 

podle plánu!“
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 Zvolil jste stejnou kliniku i operatéra?

„Tentokrát jsem zůstal v Nizozemsku, přímo v Enschede. Opero-

val mě náš klubový lékař, který je specialista na kolena. Nebyl tedy 

žádný důvod jezdit do zahraničí. Jedná se o vyhlášenou kliniku.“

 Klub vám toto nabídl?

„V takové situaci je volba, kde proběhnou operace a rehabilita-

ce, vždycky na hráči. Nabídli mi tuto možnost, já byl ten, kdo roz-

hodl. Rehabilitace tedy také probíhá v Enschede. Na klinice, která 

také spolupracuje s klubem. Jsem tam vlastně každý den.“

 Jak vypadá váš nynější trénink?

„První týdny po operaci byly hodně o stereotypu. O rozhýbává-

ní kolene, o masážním stole. Dělaly se základy pohybu rozhýbání, 

teď se každým týdnem tato hranice posouvá. Nyní je všechno pře-

devším o síle, kterou musím do kolene i do svalů kolem něho zís-

kat zpátky. Celkově jde o to, aby si koleno začalo zvykat na zátěž. 

Postupem času se na sebe tréninky nabalují. Jsou delší, přidává 

 VÁCLAV ČERNÝ PROŽIL V DRESU TWENTE VYDAŘENÝ PODZIM - 
 V 17 DUELECH VSTŘELIL 6 GÓLŮ A PŘIDAL 7 ASISTENCÍ. 

 ŠIKOVNÝ KŘÍDELNÍK SE PO LETNÍM PŘÍCHODU Z UTRECHTU OKAMŽITĚ 
 ZABYDLEL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ AKTUÁLNĚ DEVÁTÉHO TÝMU EREDIVISIE. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jaký je momentálně váš zdravotní stav?

„Operace proběhla výborně, všechno vyhlíží tak, jak má. V ko-

leni se udělalo, co se udělat mělo. Od prvního týdne po zákroku mi 

začal tréninkový proces. Pokud půjde všechno podle plánu, bude 

probíhat dál. Bylo moc dobře, že poškozený byl, v uvozovkách, 

tentokrát jen křížový vaz. Ostatní části kolene byly v pořádku.“

„Spoluhráči 
mě neuvěřitelně 

podpořili...“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V LEDNOVÉM UTKÁNÍ PROTI SVÉMU NĚKDEJŠÍMU ZAMĚSTNAVATELI 
 AJAXU SI VÁCLAV ČERNÝ VÁŽNĚ ZRANIL KOLENO A OD TÉ DOBY JE NA MARODCE. 

se intenzita, zátěž. Přecházíme nyní na dvoufázové. Koleno drží, 

takže zatím všechno pobíhá tak, jak má.“

 Kdy plánujete první výklus?

„První běhání je nějakým způsobem naplánované. Ale potře-

buju si nejdřív otestovat různé věci, než se do tohoto kroku půjde. 

Běhání je třetí fáze rehabilitace, jsem momentálně ve druhé. Ješ-

tě mi pár krůčků chybí, než se vrhnu do klasického běhu. Takhle 

daleko ještě nejsem.“

 Kdy zhruba budete?

„Doufám, že do měsíce a půl, maximálně do dvou měsíců bych 

běhat mohl. Je ale ještě velký rozdíl běhat rovně, nebo se změnou 

směru.“

 V uvozovkách, ulevilo se vám, že jste si neporanil opero-

vané koleno?

„Je to tak. Měl jsem dobrý pocit z první operace, byla výborně 

udělaná. Koleno je dobře vytrénované. Staral jsem se o něj skvě-

le. Takže ano, ulevilo se mi hodně, že už operované koleno drží.“

 Podobnou zkušenost jste zažil před třemi lety. Je pro vás 

malá výhoda, že víte, co vás čeká?

„Dostávám tuto otázku často. Jsem ale nyní v jiném prostředí, 

není všechno stejně. I průběh rekonvalescence je lehce jiný. Řekl 

jsem si, že to prostě vezmu tak, jak to je. Nemá smysl se dívat mě-

síce dopředu. Samozřejmě, co se týká dlouhé rehabilitace, jsem 

připravený, že bude probíhat víceméně podobně.“

 PŘI VÍTĚZSTVÍ 5:1 NAD ZWOLLE V 7. KOLE NIZOZEMSKÉ LIGY 
 SE VÁCLAV ČERNÝ BLÝSKL GÓLEM A ASISTENCÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Padlo ale ve Walesu.

„Velká škoda, že se neuhrál aspoň bod. Ale kvalifikace je dlou-

há. Pokud se pohlídají duely s papírově slabšími týmy, k tomu se 

uhrají dobré výsledky v Belgií a doma s Walesem, bude z toho mi-

nimálně baráž.“

 Může nynější celek udělat dobrý výsledek na EURO?

„Samozřejmě, jsem optimista. Když jsem viděl vzpomínaný 

zápas proti Belgii, viděl jsem kompaktnost, týmovost. Z mužstva 

jednoznačně sálá soudržnost, kabinová síla. Když si všechno sed-

ne, jak má, vidím šampionát dobře. Mohl by to být z našeho pohle-

du hodně zajímavý turnaj.“

 Naopak se nedařilo jedenadvacítce, která na březnovém 

EURO zklamala.

ROZHOVORROZHOVOR

 MANČAFT Z ENSCHEDE JE PO AMSTERODAMSKÉM AJAXU 
 A UTRECHTU TŘETÍM NIZOZEMSKÝM PŮSOBIŠTĚM VÁCLAVA ČERNÉHO. 

 Před duelem s Venlo vás dojemně podpořili spoluhráči. 

Pořád jejich podpora pokračuje?

„Vůbec jsem tohle nečekal. Měl jsem tehdy pocit, že se příliš 

řešilo, kde budu na tribuně sedět. Nedocházelo mi, proč. Jak klu-

ci vyběhli na hřiště, došlo mi to. Měli na sobě trička s nápisem 

na moji podporu. Neuvěřitelně povzbuzující gesto. Snažím se 

od operace jednou týdně přijít do kabiny. Být součástí týmu, vidět, 

jaká nálada v šatně je. Jak se kluci připravují na zápasy. Tuto se-

zonu máme dobře rozehranou, saháme po účasti v play off. Chci 

být toho součástí.“

 Nepřepadá vás ale v kabině smutek? Po příchodu 

do Twenete jste si v mužstvu bleskově vybudoval silnou pozici.

„Proto většinou trénuju externě, ne na klubu. Abych se těmto 

emocím vyhýbal. Jde o klišé, ale opravdu není příjemné, když jste 

v kabině a víte, že nemůžete hrát. Když přijdou kluci zvenku, mám 

smíšené pocity.“

 Nakoukl jste do reprezentačního áčka, které v březnu 

vstoupilo do kvalifikace o MS 2022. V červnu ho čeká EURO. Už 

jste se v hlavě srovnal s tím, o co jste pravděpodobně přišel?

„Moc dobře si uvědomuju, jakou sezonu jsem měl. O co jsem 

hrál. Šance na nominaci na mistrovství Evropy byla. Ale bohužel... 

nic z toho mít nebudu. Teď mám čas se dostat zpátky, abych mohl 

usilovat o reprezentaci znovu. Tyto věci jsou dost nepříjemné. Po-

kud se nad nimi přemýšlí, hodně bolí.“

 Sledoval jste úvod světové kvalifikace?

„Myslím, že kluci do kvalifikace dobře vkročili. Co se týká remí-

zového zápasu s Belgií, uhráli strašně dobrý výsledek, ale výbor-

ný byl i předvedený výkon. Byl neskutečně pozitivní. Je vidět, že 

pokud se český tým dobře připraví, může hrát rovnocennou par-

tii i s takovým soupeřem, jakým je Belgie. Ta je na žebříčku FIFA 

nejlepší na světě. Utkání s ní ukázalo, že současné české mužstvo 

má velkou vnitřní sílu.“

 RODÁK Z PŘÍBRAMI V SEZONĚ 2018/19 UKOŘISTIL S AJAXEM CENNÉ DOUBLE - TRIUMF V LIZE I DOMÁCÍM POHÁRU. 

Václav Černý
Narozen: 17. října 1997 * Výška: 178 cm * Váha: 67 kg * Stav: svo-

bodný * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: 1. FK Pří-

bram (2004-2014), Ajax Amsterdam (2014-2019), Utrecht (2019-

2020), Twente (2020-?) * Nizozemská liga: 45 zápasů/ 7 gólů * 

Reprezentace: 2/0 * Největší úspěchy: vítěz nizozemské ligy 

(2019), vítěz Nizozemského poháru (2019), účastník skupiny 

Evropské ligy (2015), účast na EURO U 21, vítěz nizozemské ligy 

hráčů do 19 let (2014, 2015, 2016), člen reprezentačních výběrů 

U16, U17, U 19, U 21

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 VÝTEČNÉ VÝKONY V KLUBU VYNESLY VÁCLAVU ČERNÉMU POZVÁNKU NA PODZIMNÍ REPREZENTAČNÍ SRAZ, 
 KDE SI 11. LISTOPADU 2020 V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ S NĚMECKEM ODBYL PREMIÉRU V NÁRODNÍM TÝMU. 

„Musí říct, že jsem zápasy českého celku neměl možnost vidět. 

Výsledky samozřejmě dobře znám.“

 Vystoupení Lvíčat bylo zklamáním, tým byl kritizovaný.

„O kritice vím. Sám jsem zažil, když jsme se dostali na EURO je-

denadvacítek. Byli jsme před turnajem pasovaní skoro na medaili. 

Ten šampionát je ale strašně specifický, jsou tam nejlepší týmy 

z Evropy, může se stát cokoli. Teď se navíc skupinová fáze EURO 

konala v koronavirové době, kdy je ve hře spousta aspektů. Škoda, 

že klukům turnaj nevyšel, ta generace si zasloužila jít dál.“

 Jaký je váš vysněný scénář, co se týká zapojení do plného 

tréninku?

„Jelikož jsem si s tím prošel s druhým kolenem, vysněný scé-

nář nemám. Přeju si jen, aby probíhalo všechno tak, jak doposud 

probíhá. Aby koleno drželo. Abych mohl dělat věci, které jsou na-

plánované. Dejme tomu, abych se na začátku příští sezony začal 

připravovat na hřišti. To by bylo fantastické. Udělám maximum. 

Ale jsem realista, musím se dívat nejvýše měsíc dopředu.“

 Zůstanete v Twente i po létě?

„Přání takové je, ale nemám situaci ve svých rukou. Vím, že kluby 

jsou v kontaktu. Co vím od svého manažera Davida Nehody, jedná 

se. Uvidíme, jak všechno dopadne. Mám z toho ale dobrý pocit.“ 

„Od začátku sezony 
bych se už chtěl 

připravovat na hřišti!“

 O PÁR DNÍ POZDĚJI SI PŘIPSAL ASISTENCI U TREFY 
 ZDEŇKA ONDRÁŠKA PŘI VÝHŘE 2:0 NAD SLOVENSKEM V LIZE NÁRODŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://11teamsports.cz/
https://11teamsports.cz/


Šturmují za evropskými poháry, takže bod za plichtu 
1:1 je pro viktoriány málo. Jenže jablonečtí fotbalisté 
předvedli na západě Čech další kvalitní výkon a stále 
prohánějí sparťany v boji o druhou příčku tabulky. 

Plzeňany remíza 
nepotěšila

 27. KOLO 

První liga 
2020/21
První liga 
2020/21 

Plzeňany remíza 
nepotěšila

Foto: fcviktoria.cz
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Střelecky pookřál. Stejně tak Mladá Boleslav 
výsledkově. Zkušený útočník MICHAL ŠKODA se 
trefil dvakrát po sobě, jeho góly Teplicím a nyní 
v sobotu do sítě Opavy pokaždé přispěly k vítěz-
ství. Díky nim se Středočeši dostali z nejhoršího, 
vzdálili se na sedm bodů sestupovému pásmu.

Michal Škoda: „Záchrana? 
Ještě není konec!“

 MICHAL ŠKODA ANI PO CENNÉM VÍTĚZSTVÍ NAD TEPLICEMI 
 NEPROPADÁ PŘEDČASNÉ ZÁCHRANÁŘSKÉ EUFORII. 

 Ulevilo se vám výhrou nad Opavou?

„Šlo o nesmírně důležitý zápas, nutně jsme ho potřebovali vyhrát. Moc nás těší, že jsme 

ho úspěšně zvládli. Vítězství bylo zasloužené, ale nerodilo se lehce. V prvním poločase 

jsme neproměnili několik šancí, nakonec dal ale Jarda Zmrhal gól. Tenhle moment nám 

hrozně pomohl, uklidnili jsme se.“

 Po přestávce jste přidal druhou branku. Věřil jste, že je v té chvíli hotovo?

„Tušil jsem, že tohle už dotáhneme. Vést jenom o gól je vždycky ošidné. Stačí jedna chy-

ba nebo náhodně odražený míč a soupeř vyrovná. Po druhém gólu jsme věděli, že utkání 

zvládneme dovést do tří bodů.“

 NEJVÍCE SEZON ODKOPAL MICHAL ŠKODA V DRESU BRNĚNSKÉ ZBROJOVKY. 

ECHO 27. KOLA

  Liberec Slavii 
nezastavil
Až do 84. minuty drželi plejeři Slovanu 
s lídrem tabulky bezgólovou remízu, jen-
že po penaltě za faul na útočníka Kuchtu 
a proměněné Kúdelou se Pražané dalším 
tříbodovým ziskem opět přiblížili k mis-
trovskému hattricku. Liberec z posledních 
čtyř utkání vydoloval jediný bod.

  Sparta opět druhá
Po porážce v Edenu opustili sparťané 
druhé místo tabulky, ale po nedělní vý-
hře 1:0 nad nebezpečným Slováckem se 
na stříbrnou příčku opět vrátili. Jedinou 
trefu utkání si přesnou hlavičkou připsal 
střídající obránce Wiesner, který byl 
na trávníku pouhých sedm minut.

  Myslí Jablonec na LM?
Ačkoliv o šanci prodrat se před Spartu 
na druhé místo a „ukrást“ jí šanci zahrát 
si kvalifikaci Ligy mistrů na severu Čech 
nemluví, o to více konají. Před týdnem 
právě Letenské doma zdolali 1:0 a nyní 
přivezli cenný bod z Plzně za remízu 1:1.

  „Bolka“ odskočila, 
Příbram poskočila
Na dvě remízy navázali hráči Mladé Bole-
slavi dvěma výhrami v Teplicích 3:1 a nyní 
s Opavou 2:0 a od sestupové šestnácté po-
zice Brna je teď dělí sedm bodů. Vítězstvím 
1:0 ve Zlíně se z posledního místa odpou-
tali Příbramští, kde je vystřídali Slezané.

PROGRAM
28. KOLO

20.04. 15:00 České Budějovice - Olomouc

20.04. 15:00 Ostrava - Mladá Boleslav

20.04. 17:00 Jablonec - Karviná

21.04. 15:00 Opava - Liberec

21.04. 15:00 Příbram - Bohemians 1905

21.04. 15:00 Slovácko - Brno

21.04. 15:00 Teplice - Plzeň

21.04. 17:00 Pardubice - Sparta Praha

21.04. 19:30 Slavia Praha - Zlín

29. KOLO

24.04. 14:00 České Budějovice - Jablonec

24.04. 14:00 Olomouc - Ostrava

24.04. 16:00 Mladá Boleslav - Liberec

24.04. 18:30 Plzeň - Slovácko

25.04. 14:00 Brno - Teplice

25.04. 14:00 Karviná - Příbram

25.04. 14:00 Zlín - Pardubice

25.04. 16:00 Sparta Praha - Opava

25.04. 18:30 Bohemians 1905 - Slavia Praha

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 27 22 5 0 73:15 71

2. Sparta Praha 26 17 3 6 55:29 54

3. Jablonec 27 16 5 6 45:29 53

4. Slovácko 27 15 5 7 47:27 50

5. Plzeň 26 13 6 7 45:29 45

6. Liberec 27 12 7 8 37:24 43

7. Pardubice 27 12 5 10 29:35 41

8. Ostrava 27 10 8 9 37:26 38

9. Olomouc 27 9 11 7 33:27 38

10. Bohemians 1905 27 8 10 9 29:29 34

11. Karviná 27 8 9 10 31:39 33

12. České Budějovice 27 7 10 10 27:38 31

13. Zlín 27 8 5 14 26:37 29

14. Mladá Boleslav 27 6 9 12 34:43 27

15. Teplice 27 6 6 15 29:57 24

16. Brno 27 4 8 15 22:41 20

17. Příbram 27 3 8 16 18:54 17

18. Opava 27 3 6 18 16:54 15

VÝSLEDKY
DOHRÁVKY 22. KOLA

Pardubice - Slovácko 3:1 (2:1) * Jablonec - Sparta 1:0 (0:0)

DOHRÁVKA 24. KOLA

Plzeň - Zlín 2:0 (1:0)

27. KOLO

Sparta - Slovácko 1:0 (0:0) * Liberec - Slavia 0:1 (0:0) * Zlín - Příbram 0:1 (0:0) * Brno - Pardubice 1:2 (0:1) 
Plzeň - Jablonec 1:1 (1:0) * Karviná - České Budějovice 3:0 (2:0) * Olomouc - Teplice 1:1 (1:0)

Mladá Boleslav - Opava 2:0 (0:0) * Bohemians 1905 - Ostrava 1:1 (0:0)

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Napumpoval do vás sebevědomí předchozí triumf v Tep-

licích?

„Rozhodně. Na druhou stranu nám bylo jasné, že pokud nedo-

kážeme porazit Opavu, výhra v Teplicích jako by nebyla.“

 Významně jste si pomohli v boji o záchranu...

„Stoprocentně. Když dvakrát po sobě vyhrajete, pomůže vám to 

v tabulce i na sebevědomí. Ale určitě není konec soutěže, ve hře je 

ještě spousta bodů.“

 Zkusím se zeptat jinak. Jste z nejhoršího venku?

„Bylo období, kdy pohled na tabulku nebyl vůbec příjemný. 

Nechci proto říkat, že jsme ze všeho venku. To nastane, až bude 

všechno matematicky dané. Musíme se soustředit na další zápa-

sy, získat v nich co nejvíc bodů, abychom měli klid.“

 Pod novým koučem Karlem Jarolímem jste dlouho ne-

mohli vyhrát. Bylo ubíjející připisovat si maximálně po jednom 

bodu?

„Bylo to frustrující. Smutnou sérii jsme zlomili doma s Karvi-

nou, pak jsme vyhráli v Českých Budějovicích. Tyhle zápasy nám 

pomohly, od té doby jsme se docela rozjeli. Kromě porážky se Sla-

vií jsme odehráli dobré zápasy.“

 PŘED PŘÍCHODEM DO „BOLKY“ HRÁL MICHAL ŠKODA ROK V PŘÍBRAMI. 

MICHAL ŠKODA * Narozen: 3. ledna 1988 * Výška: 191 cm * Váha:  
79 kg * Stav: ženatý, manželka Andrea, syn Michal (8,5), dcera 
Adéla (6,5) * Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: ČAFC 
Praha (1995-2003), Bohemians 1905 (2003-2007), Jirny (2007-
2010), Bohemians Praha (2010-2012), Zbrojovka Brno (2012-
2013), Viktoria Žižkov (2013-2014), Dynamo České Budějovice 
(2014-2015), Zbrojovka Brno (2015-2017), Lilleström (Norsko, 
2017), Zbrojovka Brno (2017-2019), 1. FK Příbram (2019-2020), 
FK Mladá Boleslav (2020-?) * Česká liga: 172 zápasů/ 43 gólů * 
Největší úspěchy: nejlepší střelec podzimní části první ligy (2016),  
2 vstřelené branky v ligové premiéře (2012)

DOHRÁVKA 24. KOLA

 Plzeň - Zlín  2:0 (1:0)
Branky: 31. Beauguel (Ba Loua), 53. Ba Loua (Káčer). Rozhodčí: Lerch - Hock, Leška - Adam 
(video). ŽK: Kaša - Matejov, Janetzký. Bez diváků.
Plzeň: Staněk - M. Havel, Kaša, J. Brabec, Limberský - Káčer (75. Hořava), Kalvach, P. Šulc - Ba 
Loua (67. Mihálik), Beauguel (75. Ondrášek), Falta (67. J. Kopic). Trenér: Guľa.
Zlín: S. Dostál - Cedidla, Simerský, P. Buchta, Matejov - Vraštil (87. V. Procházka), Hlinka, Jane-
tzký (71. Martínez) - Y. Dramé (55. Potočný), Poznar (71. Fantiš), Jawo (55. Čanturišvili). Trenér: 
Páník.

DOHRÁVKY 22. KOLA

 Pardubice - Slovácko  3:1 (2:1)
Branky: 33. Ewerton (přímý kop), 37. Hofmann vlastní, 52. Kostka (vyražený míč) - 9. Kliment 
(M. Petržela). Rozhodčí: Orel - k. Hájek, Flimmel - Hocek (video). ŽK: Hlavatý - Kliment, Michal 
Kadlec. Bez diváků.
Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka - J. Jeřábek - Kostka (88. Sláma), Hlavatý, 
Solil, Ewerton (85. Pfeifer) - P. Černý (73. Huf). Trenér: J. Novotný.
Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Kalabiška (53. Divíšek) - Havlík 
(79. Srubek), L. Sadílek - M. Petržela (66. Tomič), Kubala (53. Kohút), Jurečka (79. Jakub Rezek) 
- Kliment. Trenér: Svědík.  

 Jablonec - Sparta  1:0 (0:0)
Branka: 88. Schranz (Krob). Rozhodčí: K. Hrubeš - Mokrusch, Hrabovský - T. Klíma (video). ŽK: 
Kratochvíl - Polidar, Plavšič. Bez diváků.
Jablonec: Hanuš - Štěpánek, V. Kubista, Zelený, Krob - Pilař (81. Smejkal), Považanec, Kra-
tochvíl, Jovovič (72. Pleštil) - Schranz (90.+3 Chramosta) - Doležal (81. Hübschman). Trenér: 
P. Rada.
Sparta: Nita - Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko (26. Polidar) - Moberg Karlsson (58. Plavšič), 
Pavelka, L. Krejčí II, Dočkal (86. Trávník), L. Krejčí I - Hložek. Trenér: Vrba.

 SE ŠESTI GÓLY JE MICHAL ŠKODA NEJLEPŠÍM STŘELCEM MLADÉ BOLESLAVI. 

 Má nynější tým, pokud zůstane spolu, na to pohybovat se 

v další sezoně v horní polovině tabulky?

„Myslím, že se Boleslav nahoře pohybovat může. Kluci mají 

kvalitu. Uvidíme, nakolik se kádr v létě změní.“

 Budete v Boleslavi pokračovat?

„Stávající kontrakt mi vyprší po této sezoně. Víc bych tuhle zále-

žitost zatím nechtěl komentovat.“

 Loni v srpnu jste byl nějaký čas volným hráčem. Neobá-

val jste se, i vzhledem k pandemii koronaviru, že na podzim zů-

stanete bez angažmá?

„Bylo to zvláštní období, i kvůli covidu. Neměl jsem ale v hlavě, 

že bych měl končit. Věřil jsem, že mi agent něco najde. Nakonec 

jsem zvolil Mladou Boleslav.“

 Když se ohlédnete za sezonou, byl to správný krok?

„Jednoznačně jsem udělal dobrý krok. Boleslav většinu ročníků 

hrála nahoře, o evropské poháry, bohužel zrovna nyní o záchranu. 

Jenže s tím se prostě nedá nic dělat, takový je někdy fotbal.“

 Na kontě máte 43 ligových gólů. Je vaším snem pokořit 

hranici padesáti branek?

„Na padesátigólovou hranici se koukám už delší čas. (směje se) 

Doufám, že se mi ji povede pokořit, moc si to přeju.“ 

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 PO DLOUHODOBÉM ZRANĚNÍ SE NA TRÁVNÍKY 
 OPĚT VRACÍ JAN KOPIC, ALE ANI ON NEPOMOHL 
 PLZNI K VÝHŘE NAD JABLONCEM. 

STATISTIKA 27. KOLA

STATISTIKA 27. KOLA

 Sparta - Slovácko  1:0 (0:0)
Branka: 70. Wiesner (Plavšič). Rozhodčí: Julínek - J. Paták, M. Podaný - Marek (video). ŽK: 
Vitík, F. Souček, Polidar - Kliment. Bez diváků.
Sparta: Nita - Sáček, Vitík, O. Čelůstka (30. F. Souček), Polidar - Moberg Karlsson (62. Wiesner), 
Pavelka, L. Krejčí II, Dočkal (85. Karabec), L. Krejčí I (62. Plavšič) - Hložek. Trenér: Vrba.
Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Divíšek (82. Šimko) - Havlík, L. Sadí-
lek - M. Petržela (82. Jakub Rezek), Kohút (75. Kubala), Jurečka (71. Tomič) - Kliment. Trenér: 
Svědík.

 Liberec - Slavia  0:1 (0:0)
Branka: 84. Kúdela (penalta). Rozhodčí: K. Hrubeš - Vlček, Horák - Berka (video). ŽK: Karafiát, 
Mara, M. Sadílek, Rabušic, Purzitidis, Mosquera - Júsuf, Hromada, Van Buren. Bez diváků.
Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Purzitidis, Mikula - Karafiát (85. Rondič), Mara - Pešek 
(76. Fukala), M. Sadílek, Mosquera - Faško (59. Rabušic). Trenér: Hoftych.
Slavia: O. Kolář - Kúdela, Kačaraba, Holeš - Hromada (60. Traoré) - Masopust, Stanciu (60. Pro-
vod), Beran (60. Ševčík), Júsuf (52. Kuchta), Oscar - Tecl (79. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

 Zlín - Příbram  0:1 (0:0)
Branka: 70. T. Pilík (penalta). Rozhodčí: Pechanec - I. Nádvorník, Ratajová - Denev (video). ŽK: 
Janošek, Matejov, P. Buchta - Obdržal. Bez diváků.
Zlín: S. Dostál - Cedidla, P. Buchta, V. Procházka, Matejov (72. Vraštil) - Potočný, Hlinka 
(82. Martínez), Janošek (60. Janetzký), Jawo (60. Y. Dramé) - Poznar, Fantiš (72. Čanturišvili). 
Trenér: Páník.
Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera (84. Kvída) - T. Pilík (79. Vávra), Zorvan, 
Tregler, Obdržal (46. Soldát), Antwi - Lubega (87. Dočekal). Trenér: Valachovič.

 Brno - Pardubice  1:2 (0:1)
Branky: 69. Přichystal (A. Fousek) - 42. Toml (Cadu), 71. Ewerton (Tischler). Rozhodčí: Petřík 
- V. Melichar, Dresler - T. Klíma (video). Bez ŽK. Bez diváků.
Brno: Berkovec - Bariš (60. Sedlák), Hlavica, Pernica, Jan Moravec (74. Dreksa) - Adrián Čer-
mák (46. Růsek) - Štepanovský (46. Přichystal), Texl, Pachlopník, Hladík (46. A. Fousek) - Fila. 
Trenér: Dostálek.
Pardubice: Letáček - Cadu (85. Šejvl), Čihák, Toml, T. Čelůstka - J. Jeřábek - Pfeifer (31. Slá-
ma), Solil, Tischler, Ewerton - P. Černý (61. Huf). Trenér: J. Novotný.
 

 Plzeň - Jablonec  1:1 (1:0)
Branky: 41. Ba Loua (P. Šulc) - 70. Schranz (Pilař). Rozhodčí: Franěk - Dobrovolný, Kříž - Hocek 
(video). ŽK: Limberský, Káčer - Krob, Zelený. Bez diváků.
Plzeň: Staněk - M. Havel, Kaša, J. Brabec, Limberský (79. J. Kopic) - Káčer (79. Hořava), Kal-
vach, P. Šulc - Ba Loua (63. Mihálik), Beauguel (74. Ondrášek), Falta. Trenér: Guľa.
Jablonec: Hanuš - Štěpánek, V. Kubista, Zelený, Krob - Pilař (77. Pleštil), Považanec, Hübsch-
man (82. R. Hrubý), Jovovič - Schranz (90.+1 J. Podaný) - Doležal. Trenér: P. Rada.

 Karviná - České Budějovice  3:0 (2:0)
Branky: 7. Qose (Herc), 11. Herc (Šindelář), 46. Santos (Bartošák). Rozhodčí: Dubravský - Kubr, 
Dohnálek - Adam (video). ŽK: Mangabeira - Mészáros, Čolič, Čavoš. Bez diváků.
Karviná: Ciupa - Mikuš, Šindelář, Santos, Bartošák - Qose (85. Jursa), Mangabeira (88. S. Dra-
mé) - Čmelík (85. Sinjavskij), Ostrák (60. Smrž), Herc - Papadopulos (88. Haša). Trenér: 
J. Weber.
Č. Budějovice: J. Drobný - Čolič, Talověrov, Králik, P. Novák - Havelka (46. Diop), Čavoš - 
Mészáros (46. Alvir), Javorek, Mršič (76. Valenta) - Brandner (61. Jánošík). Trenér: Horejš.

 Olomouc - Teplice  1:1 (1:0)
Branky: 4. Zifčák (Zmrzlý) - 50. V. Vukadinovič (T. Kučera). Rozhodčí: Ginzel - Vodrážka, Poživil 
- Lerch (video). ŽK: Sladký, Zmrzlý, Houska - Droehnle, Š. Gabriel, Kodad, Fortelný. Bez diváků.
Olomouc: Mandous - Sladký (72. Slaměna), R. Hubník, Beneš - Radek Látal, Breite, Houska, 
González, Zmrzlý - Zifčák (78. Radič), Chytil (72. Mihalík). Trenér: Radoslav Látal.
Teplice: Čtvrtečka - Hyčka, Knapík, Š. Gabriel, Droehnle (37. D. Černý) - Kodad (85. Trubač), 
Jukl, T. Kučera, Žitný (85. Ljevakovič), Moulis (76. Radosta) - V. Vukadinovič (76. Fortelný). Tre-
nér: R. Kučera.  

 Mladá Boleslav - Opava  2:0 (0:0)
Branky: 61. Zmrhal (Dancák), 81. Michal Škoda (Ladra). Rozhodčí: Adámková - Blažej, Antoní-
ček - Zelinka (video). ŽK: Michal Škoda - Lukáš Holík, Dedič, Didiba, Smola. Bez diváků.
Ml. Boleslav: Šeda - Douděra, Takács, Jakub Klíma, Preisler - Ladra (83. Malinský), Dancák, 
Matějovský (90. L. Budínský), Zmrhal - Jiří Klíma (71. Drchal), Michal Škoda. Trenér: K. Jarolím.
Opava: Digaňa - Hrabina (89. Harazim), Hnaníček, Didiba, Helešic - Kulhánek - Rataj (67. Dedič), 
Nešický (74. Večerka), Lukáš Holík (74. Juřena), Kania (89. Gorčica) - Smola. Trenér: A. Skácel.

 Bohemians 1905 - Ostrava  1:1 (0:0)
Branky: 90.+3 V. Novák (penalta) - 84. De Azevedo (Fleišman). Rozhodčí: Marek - Hrabovský, 
M. Novák - Orel (video). ŽK: Květ - Fillo, A. Jánoš. Bez diváků.
Bohemians 1905: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra (87. Kosek) - M. Dostál, Hronek, Levin, 
Květ (71. V. Novák), Schumacher (87. Keita) - Necid (71. Osmančík), Puškáč (58. Vaníček). Tre-
nér: Klusáček.
Ostrava: Laštůvka - Sanneh (46. J. Pokorný), Svozil, Stronati, Fleišman - Fillo (46. Kuzmanovič), 
A. Jánoš, Daniel Tetour (79. De Azevedo), Kaloč, Ndefe - Zajíc (71. O. Šašinka). Trenér: V. Daněk.

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.mcdonaldscup.cz/


34

3434

FORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e
Úterý 20.4.2021
16/2021

 PO PORÁŽCE V DERBY SE SPARŤANÉ VÍTĚZSTVÍM 1:0 
 NAD SLOVÁCKEM VRÁTILI ZPĚT NA DRUHÉ MÍSTO TABULKY. 

ZAUJALO MĚ „Ve víkendovém kole na sebe narazilo šest týmů, které jsou na špici tabulky 
a chtějí do pohárové Evropy. Nejvíc si výhrami pomohla obě pražská „S“ , ale nejkva-
litnější fotbal byl k vidění v utkání Plzeň-Jablonec, kde se šance střídaly na obou 
stranách, takže vyhrát mohl kdokoliv z nich, nakonec se ale oba soupeři rozešli 
smírnou remízou. V Liberci, kde se představila Slavia, to byl víc boj než fotbal, čás-
tečně k tomu přispěl i terén na stadionu „U Nisy“. Na Letné rozhodla utkání se Slo-
váckem šťastná ruka trenéra Pavla Vrby, když po hodině hry poslal na hřiště dvojici 
Plavšič-Wiesner, která o pár minut později zařídila jediný a vítězný gól. Sparta si 
touto výhrou, navíc po dvou předchozích porážkách, hodně pomohla. I když má ještě 
k dobru odloženou domácí dohrávku s Plzní, není podle mého názoru souboj o dru-
hé místo a účast v předkole Ligy mistrů ještě rozhodnutý v její prospěch. Slovácko 
v minulém týdnu zřejmě dojelo na nabitý program, přece jen nemá tak široký kádr, 
aby na něj mohl trenér Svědík rozložit zátěž. Řekl bych, že se sebevědomím týmu za-
třásla i nečekaná středeční porážka s Pardubicemi v „Ďolíčku“. Nováček překvapil 
i v neděli v Brně, kde rovněž dokázal vyhrát, a pořádně tím zkomplikoval Zbrojovce 
boj o záchranu, neboť se nedotáhla na Teplice…“  STANISLAV LEVÝ

Foto: Vlastimil Vacek

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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GÓLOVÁ JÍZDA

VYCHYTANÉ NULY

14
Ondřej Kolář (Slavia)

10 - Patrik Le Giang (Bohemians 1905), Aleš Mandous (Olomouc) * 9 - Jan Laštůvka (Ostrava), 
Florin Nita (Sparta) * 8 - Stanislav Dostál (Zlín), Vít Nemrava (Slovácko) * 7 - Marek Boháč (Par-
dubice) * 6 - Jan Hanuš (Jablonec), Filip Nguyen (Liberec) * 5 - Jaroslav Drobný (Č. Budějovice), 
Jindřich Staněk (Plzeň) * 4 - Vilém Fendrich (Opava)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Jan Kuchta (Slavia)

11 - Jean David Beauguel (Plzeň), Lukáš Juliš (Sparta), Abdallah Sima (Slavia) * 10 - Jan Kliment 
(Slovácko), Ivan Schranz (Jablonec), Nicolae Stanciu (Slavia) * 9 - Carlos De Azevedo (Ostrava), 
Michael Rabušic (Liberec) * 8 - Ladislav Krejčí II (Sparta), Jakub Mareš (Teplice), Michal Papado-
pulos (Karviná), Tomáš Poznar (Zlín) * 7 - David Huf (Pardubice), David Moberg Karlsson (Sparta)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

29,5
Abdallah Sima (Slavia, 11 + 5)

29 - Nicolae Stanciu (Slavia, 10 + 6) * 28,5 - Jan Kuchta (Slavia, 12 + 3) * 23,5 - Lukáš Juliš 
(Sparta, 11 + 1) * 23 - Jan Kliment (Slovácko, 10 + 2) * 22 - Jean David Beauguel (Plzeň, 11 + 0) * 
21 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 9 + 2), Tomáš Ladra (Jablonec/Ml. Boleslav, 6 + 6) * 20,5 - Jakub 
Mareš (Teplice, 8 + 3), Michal Papadopulos (Karviná, 8 + 3) * 20 - Ivan Schranz (Jablonec, 10 + 0) 
* 19,5 - Pavel Bucha (Plzeň 6 + 5), Lukáš Provod (Slavia, 3 + 9), Michael Rabušic (Liberec, 9 + 1) 
* 19 - Adriel Ba Loua (Plzeň, 5 + 6) * 18,5 - Lukáš Sadílek (Slovácko, 4 + 7) * 18 - Jhon Mosquera 
(Liberec, 6 + 4), Michal Škoda (Ml. Boleslav, 6 + 4) * 17 - David Huf (Pardubice, 7 + 2), David Moberg 
Karlsson (Sparta, 7 + 2) * 16,5 - Patrik Brandner (Č. Budějovice, 6 + 3), Peter Olayinka (Slavia, 6 
+ 3) * 16 - Martin Doležal (Jablonec, 5 + 4), Adam Hložek (Sparta, 5 + 4), Ladislav Krejčí II (Sparta, 
8 + 0), Tomáš Poznar (Zlín, 8 + 0) * 15,5 - Lukáš Pešek (Liberec, 4 + 5) * 15 - Benjamin Čolič (Č. 
Budějovice, 6 + 2) * 14,5 - Imad Rondič (Liberec, 5 + 3) * 13,5 - Aleš Čermák (Plzeň, 6 + 1), Bořek 
Dočkal (Sparta, 3 + 5), Pablo Gonzáles (Olomouc, 6 + 1), Ladislav Krejčí I (Sparta, 3 + 5), Pavel 
Moulis (Teplice, 3 + 5), Kristi Qose (Karviná, 6 + 1), Tomáš Zajíc (Ostrava, 6 + 1) * 13 - Youba Dramé 
(Zlín, 5 + 2), Václav Jurečka (Slovácko, 5 + 2) * 12 - Vlastimil Daníček (Slovácko, 6 + 0), Petr Hronek 
(Bohemians 1905, 3 + 4), Robert Hrubý (Jablonec, 3 + 4), Ondřej Kúdela (Slavia, 6 + 0) * 11,5 -  Lu-
káš Bartošák (Karviná, 2 + 5), Christián Herc (Karviná, 5 + 1), Roman Potočný (Ostrava/Zlín, 5 + 1), 
Emil Tischler (Pardubice, 5 + 1) * 11 - Stanislav Hofmann (Slovácko, 4 + 2), Tomáš Holeš (Slavia, 4 
+ 2), Antonín Vaníček (Bohemians 1905, 1 + 6) * 10,5 - Šimon Falta (Olomouc/Plzeň, 3 + 3), Daniel 
Tetour (Ostrava, 3 + 3) * 10 - David Houska (Olomouc, 5 + 0), Petr Javorek (Č. Budějovice, 2 + 4), Jiří 
Klíma (Ml. Boleslav, 5 + 0), Lukáš Masopust (Slavia, 2 + 4) * 9,5 - Lamin Jawo (Zlín, 1 + 5), Vojtěch 
Kubista (Jablonec, 4 + 1), Matěj Pulkrab (Bohemians 1905, 4 + 1), Stanislav Tecl (Slavia, 4 + 1), 
Radek Voltr (Příbram, 4 + 1) * 9 - Jan Bořil (Slavia, 3 + 2), Jan Kalabiška (Slovácko, 3 + 2), Martin 
Nešpor (Olomouc, 3 + 2), Jakub Považanec (Jablonec, 3 + 2) * 8,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 2 + 
3), Kamso Mara (Liberec 2 + 3), Michal Surzyn (Pardubice, 2 + 3), Pavel Šulc (Č. Budějovice/Plzeň, 
2 + 3), Daniel Trubač (Teplice, 2 + 3) * 8 - Lukáš Budínský (Ml. Boleslav, 1 + 4), Mick Van Buren (Č. 
Budějovice/Slavia, 1 + 4), Libor Kozák (Sparta, 4 + 0), Miloš Kratochvíl (Jablonec, 4 + 0), Petar 
Musa (Slavia, 4 + 0), Zdeněk Ondrášek (Plzeň, 4 + 0), Srdjan Plavšič (Sparta, 1 + 4), Petr Reinberk 
(Slovácko, 1 + 4), Antonín Růsek (Brno, 4 + 0), Andreas Vindheim (Sparta, 1 + 4) 

V týdnu smazaly tři dohrávky koronavirový rest, takže zbývá už pouze duel 
Sparta-Plzeň, o víkendu se pak uskutečnilo kompletní kolo. I když žádný zápas ne-
skončil bezbrankovou remízou, velké střelecké manévry se neodehrávaly. V tabulce 
efektivity si nejvíc polepšil pardubický nováček, který vstřelil v dohrávaném utkání 
v „Ďolíčku“ tři branky Slovácku a v neděli pak o jednu méně v Brně Zbrojovce.

1. Slavia 73 2,704
2. Sparta 55 2,115
3. Slovácko 47 1,741
4.-5. Plzeň 45 1,731
4.-5. Jablonec 45 1,667
6.-7. Liberec 37 1,370
6.-7. Ostrava 37 1,370
8. Ml. Boleslav 34 1,259
9. Olomouc 33 1,222
10. Karviná 31 1,148
11.-13. Pardubice 29 1,074
11.-13. Bohemians 1905 29 1,074
11.-13. Teplice 29 1,074
14. Č. Budějovice 27 1,000
15. Zlín 26 0,963
16. Brno 22 0,815
17. Příbram 18 0,667
18. Opava 16 0,593

GÓLOVÁ JÍZDA

Nejvíc si polepšil nováček

 GÓLOVÉ JÍZDĚ STÁLE VLÁDNOU SLÁVISTÉ. 

Foto: Vlastimil Vacek

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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Kanonýři vyplenili Eden

Ačkoliv z Londýna přivezla Slavia plichtu a do odvety nastupovala s nadějí 
na postup, semifinále Evropské ligy úřadujícímu českému mistrovi nakonec 
zůstalo zapovězeno. Slavný Arsenal v Edenu čtyřmi góly rázně rozmetal slá-
vistické sny a definitivně ukončil podařenou pohárovou jízdu Pražanů.    

 LUKÁŠ PROVOD PATŘIL K NEJLEPŠÍM HRÁČŮM DOMÁCÍCH, 
 ANI ON SE VŠAK PROTI ARSENALU NEDOKÁZAL GÓLOVĚ PROSADIT. 

 KANONÝR ALEXANDRE LACAZETTE SE POD VÝHRU ARSENALU PODEPSAL DVĚMA ZÁSAHY. 

Stejně jako předloni dokráčeli fotbalisté Slavie do čtvrtfinále 

Evropské ligy, kde byl nad jejich síly soupeř z Londýna. Tentokrát 

jim však místo Chelsea vystavil stopku Arsenal, který dal v Praze 

zapomenout na nepodařený úvodní duel z Emirates Stadium (1:1) 

a ve Vršovicích naplno ukázal svou ofenzivní sílu. Slavia proti Ka-

nonýrům utrpěla první porážku od prosince a to po dlouhých 23 

duelech. Nedokázala tak navázat na úspěchy proti jiným ostrovním 

celkům z předešlých dvou kol, kdy vyřadila Leicester a Rangers. 

ROZHODLO ŠEST MINUT HRŮZY
Trenér Jindřich Trpišovský musel znovu improvizovat se slože-

ním obrany, z níž mu z různých důvodů vypadli tři stopeři. Do její-

ho středu vedle Zimy tak znovu nasadil Tomáše Holeše, jenž v le-

tošní sezoně nastupoval hlavně jako střední záložník a v úvodním 

duelu na Emirates Stadium hrál na pozici stopera vůbec poprvé. 

Pro zranění domácím chyběl také střelec Sima, uzdravit se nao-

pak stihl záložník Olayinka. 

Ani hosté nemohli nasadit všechny opory, kvůli malárii jim 

chyběl obávaný střelec a kapitán Aubameyang, jeho absenci 

však nakonec vůbec nepocítili. Od prvních minut totiž Kanonýři 

převzali otěže utkání a hnali se na zteč domácí branky. Po čtvrt-

hodině hry poprvé rozvlnili síť, když Saka napálil tyč a Smith 

Rowe dorazil míč do branky, videorozhodčí ale odhalil těsný 

ofsajd a gól zrušil. V 18. minutě už se ale skóre poprvé měni-

lo, když se po skrumáži ve vápně domácích dostal k míči Pepe 

a chladnokrevně zavěsil. O dvě minuty později fauloval ve vápně 

Hromada a Lacazette z penalty zvýšil. Ve 24. minutě defenzíva 

Slavie znovu zaváhala, Saka střelou na přední tyč překonal Ko-

láře a definitivně pohřbil slávistické naděje.  

SLAVIA PRAHA - ARSENAL FC 0:4 (0:3)

Branky: 21. z pen. a 77. Lacazette, 18. Pépé, 24. Saka. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, 
všichni Tur.). ŽK: Hromada, Olayinka - Martinelli. Bez diváků. První zápas: 1:1, postoupil Arsenal.

Slavia: Kolář - Bah (46. Višinský), Holeš, Zima, Bořil (46. Oscar) - Hromada (46. Masopust) - Ševčík, 
Stanciu (46. Lingr), Provod, Olayinka - Kuchta (71. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Arsenal: Leno - Chambers, Holding, Marí, Xhaka - Partey (78. Cédric Soares), Ceballos - Saka 
(78. Martinelli), Smith Rowe (67. Alnaní), Pépé (88. Balogun) - Lacazette (78. Nketiah). Trenér: Arteta.

Foto: slavia.cz

Foto: slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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PROVOD: ROZHODLA KVALITA
Domácí trenér Trpišovský v poločasové přestávce čtyřikrát 

střídal a poslal na trávník mimo jiné do pohárové premiéry i osm-

náctiletého Višinského. Arsenal ale nadále s přehledem kontrolo-

val vývoj utkání a v 77. minutě se prosadil počtvrté, když Lacazette 

využil podklouznutí Zimy a propálil Koláře. „Dnes byl Arsenal 

velmi pohyblivý, byli rychlí, velmi přesní. Během 10 minut jsme 

udělali čtyři podobné chyby. Soupeř se dostal do vedení, to je 

uklidnilo. Daleko rychleji se pohybovali, o práci s míčem se ani 

nemusíme bavit. Dnes byli jednoznačně lepší, nedokázali jsme 

s nimi běžecky držet krok,“ zhodnotil duel Trpišovský. „Rozhodla 

kvalita. Musíme si přiznat, že Arsenal byl dnes jednoznačně lepší. 

Rozhodli jsme zápas v prvním poločase, kdy jsme udělali nesmy-

slné chyby. Potom se s takovým mančaftem hraje těžko. Šli jsme 

do toho s tím, že co nejdéle nechceme dostat gól, to se nepoved-

lo. Je to zasloužená porážka, kvalita Arsenalu je vyšší než naše,“ 

uznal sílu soupeře záložník Lukáš Provod, jenž byl jinak se slá-

vistickou jízdou Evropskou ligou nadmíru spokojen: „To, co jsme 

z malé České republiky dokázali proti gigantům, je neuvěřitelné. 

Klobouk dolů před celým týmem a před kluky, byla to neskutečná 

jízda a chci jim za to poděkovat.“ 

 MLADÍK DENIS VIŠINSKÝ SI ODBYL POHÁROVOU PREMIÉRU. 

 STŘELEC ÚVODNÍ BRANKY PÉPÉ PRONÁSLEDUJE 
 SLÁVISTICKÉHO ZÁLOŽNÍKA PETRA ŠEVČÍKA. 

 ZATÍMCO NA EMIRATES STADIUM DOKÁZALI SEŠÍVANÍ 
 ROZVLNIT SÍŤ, V EDENU VYŠLI STŘELECKY NAPRÁZDNO. 

ODVETNÉ ZÁPASY 
ČTVRTFINÁLE EVROPSKÉ LIGY

SLAVIA PRAHA - ARSENAL FC 0:4 (0:3)

Branky: 21. z pen. a 77. Lacazette, 18. Pépé, 24. Saka. První zápas: 1:1, postoupil Arsenal.

VILLARREAL - DINAMO ZÁHŘEB 2:1 (2:0)

Branky: 26. Alcácer, 43. Moreno - 74. Oršič. První zápas: 1:0, postoupil Villarreal.

AS ŘÍM - AJAX AMSTERODAM 1:1 (0:0)

Branky: 72. Džeko - 49. Brobbey. První zápas: 2:1, postoupil Řím.

MANCHESTER UNITED - GRANADA 2:0 (1:0)

Branky: 6. Cavani, 90. vlastní Vallejo. První zápas: 2:0, postoupil Manchester.

ODVETNÉ ZÁPASY 
ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY 1:2 (1:0)

Branky: 15. Bellingham - 55. Mahriz z pen., 75. Foden. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso 
Fernández - Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Bellingham (Dortmund). Bez diváků. První zápas: 
1:2, postoupil Manchester City.

Dortmund: Hitz - Morey (81. Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham (80. Brandt), Can, 
Dahoud (75. Hazard) - Knauff (68. Reyna), Haaland, Reus. Trenér: Terzic.

City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinčenko - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahriz (88. Sterling), 
Silva, Foden. Trenér: Guardiola.

LIVERPOOL FC - REAL MADRID 0:0

Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Robertson, Phillips 
- Casemiro. Bez diváků. První zápas: 1:3, postoupil Real.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (60. Jota), Robertson - Wijnaldum, Fabinho, 
Milner (60. Thiago) - Salah, Firmino (82. Shaqiri), Mané (82. Oxlade-Chamberlain). Trenér: Klopp.

Real: Courtois - Valverde, Militao, Nacho, Mendy - Modrič, Casemiro, Kroos (72. Odriozola) - Asensio 
(82. Isco), Benzema, Vinícius Júnior (72. Rodrygo). Trenér: Zidane.

PARIS ST. GERMAIN - BAYERN MNICHOV 0:1 (0:1)

Branka: 40. Choupo-Moting. Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). ŽK: 
Dagba, Herrera - Alaba, Müller. Bez diváků. První zápas: 3:2, postoupil PSG.

PSG: Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo (59. Bakker) - Gueye, Paredes - Di Maria (88. Herre-
ra), Neymar, Draxler (73. Kean) - Mbappé. Trenér: Pochettino.

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Hernández, Davies (71. Musiala) - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, 
Coman - Choupo-Moting (85. Martínez. Trenér: Flick.

CHELSEA - PORTO 0:1 (0:0) - HRÁNO V SEVILLE

Branka: 90.+4 Taremi. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). ŽK: Oli-
veira, Corona, Pepe, Taremi (všichni Porto. Bez diváků. První zápas: 2:0, postoupila Chelsea.

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Chilvell - Mount (86. Ziyech), 
Havertz (90.+2 Giroud), Pulišič. Trenér: Tuchel.

Porto: Marchesín - Manafá (75. Nanu), Mbemba, Pepe, Sanusi - Oliveira (84. Viera), Grujič (63. Tare-
mi), Uribe - Corona (75. Luis Diaz), Marega (75. Evanilson), Otávio. Trenér: S. Conceicao.

Foto: slavia.cz

Foto: slavia.cz

Foto: slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Slavia vykopala přes 400 milionů

Slávisté si účinkováním v této pohárové sezoně vydělali v přepoč-
tu zhruba 390 milionů korun. Další peníze český šampion dostane 
za marketingová práva a přehoupne se tak přes hranici 400 milionů 
korun. Nejvyšší částku inkasovala Slavia hned v začátku sezony, za vy-
padnutí v závěrečném předkole Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem 
jí připadl fixní kompenzační bonus pět milionů eur (129,7 milionu ko-
run). Za případný postup do základní skupiny prestižní soutěže UEFA 
uděluje štědrou odměnu 15,25 milionu eur (396 milionů korun).

 KONTROVERZNÍ PORÁŽKA NA HŘIŠTI DÁNSKÉHO 
 MIDTJYLLANDU PŘIPRAVILA SEŠÍVANÉ O ÚČAST V LIZE MISTRŮ. 

 K VÝDĚLKU PŘES 400 MILIONŮ KČ Z LETOŠNÍHO ROČNÍKU EVROPSKÉ LIGY POMOHL SLAVII I TRIUMF 3:1 
 NA PŮDĚ FRANCOUZSKÉHO NICE, NA KTERÉM SE PARÁDNÍ TREFOU PODÍLEL ZÁLOŽNÍK ONDŘEJ LINGR. 

Pražané přešli do základní skupiny Evropské ligy a za účast 

v ní dostali 2,92 milionu eur (75,7 milionu korun). Za každou ze 

čtyř výher si vydělali 570 tisíc eur, což je dohromady v přepočtu 

59,1 milionu korun. Konečné druhé místo ve skupině červeno-

bílým vyneslo 500 tisíc eur (13 milionů korun) stejně jako účast 

ve vyřazovací fázi.

Postupem přes Leicester na úvod jarní části slávisté vydělali 

1,1 milionu eur (28,5 milionu korun), následným vyřazením Glas-

gow Rangers dalších 1,5 milionu eur (38,9 milionu korun). Pokud 

by Pražané dokázali přejít i přes Arsenal, s nímž ve čtvrteční do-

mácí odvetě čtvrtfinále prohráli 0:4, získali by za účast mezi čtyř-

mi nejlepšími týmy soutěže dalších 2,4 milionu eur (62,3 milionu 

korun). Téměř 30 milionů korun pak červenobílí dostanou v hod-

nocení klubového koeficientu za posledních 10 let. Celková částka 

se dělí na jednotlivé akcie, v Evropské lize má jeden díl hodnotu 

71.430 eur. Slavia si připsala šestnáctinásobek. Do celkové částky 

ještě Pražanům připadnou příjmy z marketingových práv.

Další české týmy v této sezoně evropských pohárů svými 

výdělky za Slavií výrazně zaostaly. Sparta získala zhruba 6,6 

milionu eur (170 milionů korun), Liberec jako třetí ze zástupců 

v základní skupině Evropské ligy asi 5,6 milionu eur (145 milio-

nů korun). Slovan sice uhrál více bodů než Letenští, ale dostal 

výrazně méně za desetiletý koeficient. Český finanční rekord 

za jednu sezonu drží Viktoria Plzeň, která v ročníku 2018/2019 

díky účasti ve skupině Ligy mistrů vydělala v součtu přibližně 

800 milionů korun. 

Foto: slavia.cz

Foto: slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Evropské pohárové koeficienty - 1. část:

S pěti kluby do neznáma

Pohárový ročník 2020/21 pro české kluby skončil lépe, než se na jeho startu 
dalo čekat. Úkol zněl jasně - udělat vše pro posun z 20. příčky v tabulce koefi-
cientů na patnáctou pozici a zachránit pro české kluby pro ročník 2022/23 pět 
míst v pohárech a především účast v lepší evropské společnosti.

 ZA POSLEDNÍCH PĚT SEZON NEJVÍCE PŘISPĚLI DO ČESKÉHO KOEFICIENTU SLÁVISTÉ (9,700). 

 FOTBALISTÉ PLZNĚ NAPLNILI PĚTILETÝ KOEFICIENT HODNOTOU 7,300, LIBEREČTÍ PLEJEŘI 3,300. 

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

Vzhledem k tomu, že Česko odečetlo 7,300 bodu za ročník 15/16 

a na kontě mělo čerstvý výpadek v podobě mizivého zisku 2,500 

bodu za ročník 19/20, šlo o těžko splnitelnou misi. Na patnác-

tý Kypr činila ztráta 3,750 bodu, tedy devět výher a jedna remíza 

a bylo nutno ještě předstihnout další čtyři soupeře. 

Tři kluby ve skupinové fázi Evropské ligy vytvořily nadějnou 

pozici na stažení ztráty. V předkole vypadl Jablonec, a rozhodující 

asi bylo vyřazení  v play off Evropské ligy Viktorie Plzeň na hřišti 

Hapoelu Beer-Sheva. Plzeňské body ze skupiny v konečném účto-

vání chyběly. Česko se i tak posunulo na 17. příčku a trochu si vy-

lepšilo výchozí pozici pro příští ročníky.

V pětiletém koeficientu, který činí 26,600 bodu, ale chybí pře-

devším body Sparty Praha, která měla možnost hrát o postup 

do skupiny každý rok, ale jen dvakrát do ní postoupila. Pokud by 

přispěla podobně jako například Plzeň, o dominantní Slavii ani ne-

mluvě, bylo by Česko pohodlně čtrnácté…

PŘÍSPĚVEK ČESKÝCH KLUBŮ 
ZA ROČNÍKY 2016/17 AŽ 2020/21

Slavia Praha 48,5 bodů 9,700 do koeficientu 4x skupina

Viktoria Plzeň 36,5 7,300 3x 

Sparta Praha 16,5 3,300 2x 

Slovan Liberec 16,5 3,300 2x

FK Mladá Boleslav 6,0 1,200 0

FK Jablonec 5,0 1,000 1x

Sigma Olomouc 2,0 0,400 0

FC Tescoma Zlín 2,0 0,400 1x 

Celkem: 26,600

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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To vše ale platí pro vstup do ročníku 2022/23. Pro letošní léto 

se bere koeficient z konce ročníku 2019/20, kdy je Česko patnácté.

Do nového ročníku, ve kterém bude vše jinak, protože se rodí 

Evropská konferenční liga, jdou české kluby v pěti.

Mistr bude hrát druhé předkolo Ligy mistrů a v případě ne- 

úspěchu v kvalifikaci milionářské soutěže má několik šancí na zá-

chranu, tedy na účast ve skupině Evropské ligy, nebo skupiny  

Evropské konferenční ligy.

Vicemistr si zahraje v kvalifikaci o Ligu mistrů v nemistrov-

ské fázi - začne také ve druhém předkole, pokud v LM postoupí 

do 3. předkola, pak má minimálně jistou skupinu EL. 

Vítěz poháru (nebo třetí tým ligy, bude-li vítěz poháru mít 

možnost hrát kvalifikaci LM) jde do třetího předkola EL. Postup 

o kolo dál do play off EL, už v každém případě znamená mini-

málně účast ve skupině EKL. Porážka už ve 3. předkole EL značí 

posun do play off EKL.

Čtvrtý a pátý z ligy jdou přímo do neznáma, zahrají si druhé 

předkolo Evropské konferenční ligy, a pokud chtějí do skupiny, 

musejí překonat tři soupeře. 

 SPARŤANÉ NAVÝŠILI KOEFICIENT O STEJNOU HODNOTU JAKO SLOVAN - 3,300. 

 MLADÁ BOLESLAV UHRÁLA ŠEST BODŮ, COŽ ČINÍ PŘÍSPĚVEK 1,200. 

EVROPSKÉ POHÁRY

Foto: fkmb.cz

Foto: Vlastimil Vacek

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.hyundai.cz/
https://autokout.hyundai.cz/
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Majiteli Tottenhamu Danieli Levymu došla trpělivost s mizernými 
výkony jeho týmu, páteční remíza 2:2 s Evertonem tak byla pro Josého 
Mourinha posledním odkoučovaným zápasem na lavičce Spurs. O den 
později poslední Sheffield United padl 0:1 na stadionu Molineux s Wol-
ves a stal se prvním jistým sestupujícím.   

Přesně před rokem od sebe dělilo Wolves a Sheffield United jen skóre a ze šesté a sed-

mé pozice oba celky útočily na účast v pohárové Evropě. Letos jsou na tom o poznání hůř - 

zraněními decimovaní Wolves se navzdory těsné výhře krčí až na dvanácté pozici, utrápený 

Sheffield United míří do druhé ligy. Blades dosud vyhráli jen čtyři duely, naopak 26 z 32 zápa-

sů prohráli a sestupovou definitivou šest kol před koncem vyrovnali neblahý rekord soutěže, 

který společně drželi borci Ipswiche (1995), Derby County (2008) a Huddersfieldu (2019).

Tottenham se po remíze 2:2 s Evertonem rozloučil s trenérem José Mourinhem, jenž 

na lavičce londýnského mančaftu vydržel necelý rok a půl a padáka dostal pár dní před 

tím, než se Spurs ve finále Ligového poháru střetnou s Manchesterem City. Portugalci se 

stala osudnou mizerná aktuální forma Tottenhamu, který v posledních šesti duelech jen 

jednou zvítězil a naopak prohrál v derby s Arsenalem či vypadl z Evropské ligy s Dinamem 

Záhřeb. V lize pak Spurs marně nahání čtvrtou příčku, z níž se postupuje do Ligy mistrů. 

Na vysoký triumf nad Slavií nenavázal Arsenal, který jen remizoval 1:1 se sestupem 

ohroženým Fulhamem. V první půli sice Kanonýři rozvlnili síť, po zásahu VAR však byl gól 

Ceballose odvolán. Po změně stran šli překvapivě do vedení hosté, když Maja proměnil pe-

naltu. Domácí se zmohli už jen na vyrovnání v sedmé minutě nastavení, kdy se po rohu pro-

sadil Nketiah. Na vítězné vlně se naopak veze Manchester United, proti Burnley po dvou 

zásazích Greenwooda a jedné trefě Cavaniho vybojoval pátou ligovou výhru v řadě. Boj 

o Ligu mistrů si zkomplikoval West Ham, který padl 2:3 v Newcastlu, kde od 36. minuty 

hrál bez vyloučeného stopera Dawsona. Navzdory oslabení dokázali Kladiváři po změně 

stran umazat dvoubrankové manko, na gól Willocka z 82. minuty už odpověď ale nenašli. 

Německá bundesliga jde do finiše sezony s handicapem dvoutýdenní 
karantény, do které spadla berlínská Hertha, což je pro horečně se za-
chraňující klub z hlavního města další velmi přitěžující okolnost. 

Otázkou tak je, jak svěřenci trenéra Pála Dárdaie, jednoho z nakažených COVID-19, 

zvládnou termínově nahuštěný zápasový program. Po sobotní bezbrankové remíze Bie-

lefeldu v Augsburgu se už propadli na šestnáctou, barážovou příčku. Další nerozhodný 

výsledek 0:0, kterým skončil duel Lipska s Hoffenheimem, vrátil mistrovskému Bayernu 

po jeho výhře ve Wolfsburgu zpátky sedmibodový náskok v čele tabulky. 

Vítězný duel nad „Vlky“ však zastínilo pozápasové třaskavé vyjádření kouče Hansiho 

Flicka, že se rozhodl po sezoně opustit mnichovskou lavičku, byť má platný kontrakt a bude 

slavit další titul. V bundeslize se tak schyluje k velké trenérské rošádě před novým roční-

kem. Před pár týdny oznámil dosavadní kormidelník Borussie Mönchengladbach Marco 

Rose, že využil klauzuli ve své smlouvě a převezme slavnější jmenovkyni z Dortmundu, 

kde skončí dočasné angažmá Edina Terziče. V minulých dnech se odtajnilo jméno jeho ná-

stupce u týmu „Hříbat“ - stane se jím dosavadní trenér Frankfurtu Adi Hütter, který vede 

Eintracht tři roky a má s ním nyní na dosah start v příštím ročníku Ligy mistrů. Jedenapa-

desátiletý bývalý kouč Salcburku a Young Boys Bern rovněž využil klauzuli ve své smlouvě 

a zamíří na další zvučnou klubovou adresu. 

O obsazení čerstvě volných trenérských postů v Bayernu i ve Frankfurtu si ihned roz-

běhly nejrůznější spekulace. Bavorský velkoklub by prý měl převzít zázračný mladík Julian 

Nagelsmann, t. č. trenér aktuálně druhého týmu RB Lipsko, které by tím pádem hledalo 

nového vhodného muže. Hovoří se i o volném italském stratégovi Massimilianu Allegrim… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Bayern 29 21 5 3 83:38 68
2. RB Lipsko 29 18 7 4 52:23 61
3. Wolfsburg 29 15 9 5 51:29 54
4. Frankfurt 29 14 11 4 59:44 53
5. Dortmund 29 15 4 10 62:42 49
6. Leverkusen 29 13 8 8 48:32 47
7. M ǵladbach 29 11 10 8 52:43 43
8. Union Berlín 29 10 13 6 44:35 43
9. Freiburg 29 11 7 11 44:42 40

10. Stuttgart 29 10 9 10 51:46 39
11. Augsburg 29 9 6 14 29:42 33
12. Hoffenheim 29 8 8 13 41:47 32
13. Brémy 29 7 9 13 33:47 30
14. Mohuč 28 7 7 14 30:48 28
15. Bielefeld 29 7 6 16 22:46 27
16. Hertha 28 6 8 14 34:48 26
17. Kolín n. R. 29 5 8 16 27:53 23
18. Schalke 29 2 7 20 18:75 13

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 32 23 5 4 67:23 74
2. Manchester Utd 32 19 9 4 64:35 66
3. Leicester 31 17 5 9 55:37 56
4. West Ham 32 16 7 9 53:42 55
5. Chelsea 31 15 9 7 50:31 54
6. Liverpool 31 15 7 9 53:37 52
7. Tottenham 32 14 8 10 54:37 50
8. Everton 31 14 7 10 43:40 49
9. Arsenal 32 13 7 12 44:36 46

10. Leeds 31 14 3 14 49:49 45
11. Aston Villa 30 13 5 12 43:33 44
12. Wolves 32 11 8 13 32:41 41
13. Crystal Palace 31 10 8 13 33:52 38
14. Southampton 31 10 6 15 39:56 36
15. Newcastle 32 9 8 15 35:53 35
16. Brighton 31 7 12 12 33:38 33
17. Burnley 32 8 9 15 26:45 33
18. Fulham 33 5 12 16 25:43 27
19. West Brom 31 5 9 17 28:59 24
20. Sheffield Utd 32 4 2 26 17:56 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 21 13
2. Salah M. Liverpool 19 3
3. Fernandes B. Manchester Utd. 16 11
4. Son Heung-Min Tottenham 14 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 35 6
2. Haaland E. Dortmund 23 5
2. Silva An. Frankfurt 23 5
4. Weghorst W. Wolfsburg 19 7
5. Kalajdžić S. Stuttgart 14 4

VÝSLEDKY
32. KOLO

Manchester Utd. - Burnley 3:1 * Arsenal - Fulham 1:1
Wolves - Sheffield Utd. 1:0 * Newcastle - West Ham 3:2

Everton - Tottenham 2:2
Leeds - Liverpool, Chelsea - Brighton (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
30. KOLO

20.4. Kolín n. R. - RB Lipsko, Bayern - Leverkusen,
Bielefeld - Schalke, Frankfurt - Augsburg

21.4. Brémy - Mohuč, Dortmund - Union Berlín,
Hoffenheim - Mönchengladbach, Stuttgart - Wolfsburg

Odloženo: Hertha - Freiburg

31. KOLO

23.4. Augsburg - Kolín n. R.
24.4. Freiburg - Hoffenheim, Mohuč - Bayern,
Union Berlín - Brémy, Wolfsburg - Dortmund,

Leverkusen - Frankfurt
25.4. RB Lipsko - Stuttgart, Mönchengladbach - Bielefeld

Odloženo: Schalke - Hertha

VÝSLEDKY
29. KOLO

Dortmund - Brémy 4:1 * Leverkusen - Kolín n. R. 3:0
Augsburg - Bielefeld 0:0 * Freiburg - Schalke 4:0

Mönchengladbach - Frankfurt 4:0
Union Berlín - Stuttgart 2:1 * Wolfsburg - Bayern 2:3

RB Lipsko - Hoffenheim 0:0

 NEWCASTLE SI PŘEKVAPIVOU VÝHROU 3:2 
 NAD WEST HAMEM VÝRAZNĚ POMOHL V BOJI O ZÁCHRANU. 

 BERLÍNSKÝ UNION ZDOLAL STUTTGART 2:1 
 A ZŮSTÁVÁ VE HŘE O EVROPSKÉ POHÁRY. 

Mourinho i Sheffield z kola ven Velká trenérská rošáda?

PROGRAM
DOHRÁVKA 29. KOLO

21.4. Tottenham - Southampton

32. KOLO

21.4. Aston Villa - Manchester City
22.4. Leicester - West Brom

33. KOLO

23.4. Arsenal - Everton
24.4. Liverpool - Newcastle, West Ham - Chelsea,

Sheffield Utd. - Brighton
25.4. Wolves - Burnley, Leeds - Manchester Utd.,

Aston Villa - West Brom
26.4. Leicester - Crystal Palace

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Tři se perou, čtvrtý se směje? Pořádně zamotaná situace v La Lize 
nahrává i možnému šoku, kterým by jistě byl triumf odstrčené Sevilly. 
Ta se nadále drží hlavních rivalů jako klíště a spřádá sny o senzaci.

Atlético, Real i Barcelona občas klopýtají, oni už měsíc ne. Sevillští překonali krizi, v po-

sledních šesti kolech ztratili jen dva body a dotírají na giganty. Naposledy tým reprezentač-

ního gólmana Tomáše Vaclíka otočil během tří minut duel v San Sebastianu a po výhře 2:1 

se dostal už jen bodík za třetí Barcelonu! „Posledních sedm zápasů pojedeme na krev, aby-

chom vyhráli La Ligu. Ano, budeme bojovat o titul!“ zářil střelec En-Nesyri, a přestože kouč 

Lopetegui euforii tlumil, sportovní ředitel Monchi se už také viděl s mistrovským pohárem. 

„Proč ne? Nechte nás přece trochu snít,“ smál se.

Na vedoucí Atlétiko ztrácí Sevilla sedm kol před koncem šest bodů, což je stále hratelné. 

Los Rojiblancos si konečně užili pohodový zápas a poslední Eibar deklasovali 5:0. Madridští 

rozhodli o jasném vítězství na přelomu obou poločasů, kdy mezi 42. a 53. minutou nastříleli 

čtyři góly. „Když se vám daří střelecky, vše najednou vypadá tak snadně. Každopádně nás 

čeká vzrušující ligový finiš,“ těšil se trenér Simeone.

Městský rival Real selhal na půdě slabého Getafe, kde hrál bez branek. Klopýtnutí se ale 

očekávalo, tým souží zdravotní trable a náročný program. Jízda Ligou mistrů se teď proti 

„Bílému baletu“ obrací, kouč Zidane musel řadu opor šetřit. „Ale budeme bojovat dál. Moc 

dobře víme, že z nás musíme dostat to nejlepší, abychom měli šanci na titul,“ přiznal fran-

couzský stratég.

Po prohraném El Clásiku se do hry vrací Barcelona, přestože paradoxně v lize pauzírova-

la. Místo toho ovládla finále Španělského poháru, když po smršti ve druhé půli zničila 4:0 Bil- 

bao a získala první trofej od května 2019. Velká forma i nálada se vrací Messimu. „Leo dnes 

viděl, že celý tým stál za ním a že jsme schopní hrát krásný fotbal. Jsem přesvědčený, že 

zůstane!“ navnadil šéf klubu Laporta fandy, že argentinská hvězda v létě nepláchne jinam. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Atl. Madrid 31 21 7 3 57:20 70
2. Real Madrid 31 20 7 4 53:24 67
3. Barcelona 30 20 5 5 69:26 65
4. Sevilla 31 20 4 7 46:25 64
5. Villarreal 31 12 13 6 48:34 49
6. Betis 31 14 6 11 42:45 48
7. Real Sociedad 31 12 11 8 48:33 47
8. Granada 30 11 6 13 36:50 39
9. Levante 31 9 11 11 38:44 38

10. Celta Vigo 31 9 11 11 41:48 38
11. Ath. Bilbao 30 9 10 11 39:33 37
12. Osasuna 31 9 10 12 27:36 37
13. Cadiz 31 9 9 13 27:45 36
14. Valencia 31 8 11 12 39:44 35
15. Getafe 31 7 10 14 22:34 31
16. Alaves 31 6 9 16 25:47 27
17. Huesca 31 5 12 14 31:46 27
18. Valladolid 30 5 12 13 27:41 27
19. Elche 31 5 11 15 27:48 26
20. Eibar 31 4 11 16 22:41 23

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 23 8
2. Moreno G. Villarreal 20 5
3. Benzema K. Real Madrid 19 6
4. Suarez L. Atl. Madrid 19 2

SERIE A

Nejenže desátý titul v řadě je v trapu, hazardují i se svojí účastí v mili-
onářské Lize mistrů! Fotbalisté turínského Juventusu po porážce s Ber-
gamem už vypadli z elitní trojky a za zády mají další pronásledovatele.

Letošní sezona se pro „Starou dámu“ jeví jako totální pohroma. I když Juventus vyhrál 

domácí superpohár a za měsíc jej čeká finále Coppa Italia, fanoušci zuří. Z Champions  

League tým vyprášilo už v osmifinále Porto, v Serii A to je velká bída. Po porážce v Berga-

mu 0:1, o níž rozhodl tři minutky před koncem střídající Ukrajinec Malinovskij, se Turínští 

propadli na čtvrtou příčku a tlačí se na ně další konkurenti. Gigant může vypadnout z elitní 

čtyřky a přijít o Ligu mistrů! „Proti silnému soupeři jsme odehráli dobrý zápas a mrzí mě, 

že jsme vyšli s prázdnou. Je mi to líto,“ hlesl zdrcený kouč Pirlo. Zato v Bergamu vlád-

la po šlágru kola euforie - vždyť Atalanta vyhrála popáté v řadě a s Juve nepadla potřetí 

za sebou! „Tohle vítězství znamená, že jsme schopni je porazit. Bylo to zasloužené, jsem 

na hráče pyšný,“ řekl trenér Gasperini.

Vedoucí Inter měl v Neapoli potvrdit svoji letošní dominanci, ale nakonec byl rád za bod 

po remíze 1:1. „Dřív bychom takový zápas prohráli, ale kluci opět ukázali, jak moc se zlep-

šili. Tým ví, co chce, musíme udržet koncentraci,“ upozornil kouč Conte. Nerazzurri i tak 

vedou tabulku o 9 bodů před městskými rivaly. AC Milán přetlačil 2:1 Janov, když v rozho-

dující trefě měl prsty Chorvat Mandžukič. Ten v předchozích 11 duelech absentoval, a tak 

se rozhodl k unikátnímu gestu: březnovou výplatu 300 tisíc eur věnoval na charitu. „Je to 

výjimečné gesto a ukazuje Mariův charakter,“ řekl klubový předseda Scaroni.

Lazio doma přestřílelo v divokém utkání 5:3 Benevento, vyhrálo popáté v řadě a dotírá 

na elitní týmy, zatímco městský rival AS po porážce s FC Turín už odpadá. Jakub Jank-

to pátým gólem v sezoně nastartoval obrat Sampdorie s Veronou z 0:1 na 3:1. „Je pro mě 

důležité, že jsem skóroval, ale důležitější je, že jsme vyhráli,“ jásal český reprezentant. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Inter 31 23 6 2 70:28 75
2. AC Milán 31 20 6 5 59:36 66
3. Atalanta 31 19 7 5 72:38 64
4. Juventus 31 18 8 5 61:28 62
5. Neapol 31 19 3 9 66:35 60
6. Lazio 30 18 4 8 51:41 58
7. AS Řím 31 16 6 9 55:47 54
8. Sassuolo 31 12 10 9 52:49 46
9. Verona 31 11 8 12 39:38 41

10. Sampdoria 31 11 6 14 42:46 39
11. Bologna 31 10 7 14 43:47 37
12. Udinese 31 9 9 13 34:41 36
13. FC Janov 31 7 11 13 33:46 32
14. Spezia 31 8 8 15 41:59 32
15. Turín FC 30 6 12 12 45:53 30
16. Fiorentina 31 7 9 15 39:52 30
17. Benevento 31 7 9 15 33:60 30
18. Cagliari 31 6 7 18 35:54 25
19. Parma 31 3 11 17 32:63 20
20. Crotone 31 4 3 24 38:79 15

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Ronaldo C. Juventus 25 2
2. Lukaku R. Inter 21 7
3. Muriel L. Atalanta 18 6
4. Simy Crotone 17 2

PROGRAM
31. KOLO

21.4. Levante - Sevilla, Osasuna - Valencia,
Betis - Ath. Bilbao, Alaves - Villarreal,
Elche - Valladolid, Cadiz - Real Madrid

22.4. Atl. Madrid - Huesca, Granada - Eibar,
Real Sociedad - Celta Vigo, Barcelona - Getafe

32. KOLO

24.4. Elche - Levante, Valladolid - Cadiz,
Valencia - Alaves, Real Madrid - Betis

25.4. Huesca - Getafe, Villarreal - Barcelona,
Celta Vigo - Osasuna, Sevilla - Granada, 

Ath. Bilbao - Atl. Madrid
26.4. Eibar - Real Sociedad

VÝSLEDKY
33. KOLO

Getafe - Real Madrid 0:0 * Levante - Villarreal 1:5
Betis - Valencia 2:2 * Cadiz - Celta Vigo 0:0
Alaves - Huesca 1:0 * Atl. Madrid - Eibar 5:0

Osasuna - Elche 2:0 * Real Sociedad - Sevilla 1:2

VÝSLEDKY
31. KOLO

Neapol - Inter 1:1 * Turín FC - AS Řím 3:1
Atalanta - Juventus 1:0 * Bologna - Spezia 4:1
Lazio - Benevento 5:3 * AC Milán - FC Janov 2:1
Cagliari - Parma 4:3 * Sassuolo - Fiorentina 3:1
Crotone - Udinese 1:2 * Sampdoria - Verona 3:1

 LIONEL MESSI DVĚMA ZÁSAHY DOVEDL BARCELONU K TRIUMFU V COPA DEL REY. 
 ČESKÝ ZÁLOŽNÍK JAKUB JANKTO SE GÓLEM 
 PODÍLEL NA TRIUMFU SAMPDORIE NAD VERONOU 3:1. 

Titul nahání i Sevilla! Bergamo skolilo mistra!

PROGRAM
32. KOLO

20.4. Verona - Fiorentina
21.4. AC Milán - Sassuolo, Bologna - Turín FC,
Crotone - Sampdoria, FC Janov - Benevento,

Juventus - Parma, Spezia - Inter, Udinese - Cagliari
22.4. AS Řím - Atalanta, Neapol - Lazio

33. KOLO

24.4. FC Janov - Spezia, Parma - Crotone, 
Sassuolo - Sampdoria

25.4. Benevento - Udinese, Fiorentina - Juventus,
Inter - Verona, Cagliari - AS Řím, Atalanta - Bologna

26.4. Turín FC - Neapol, Lazio - AC Milán

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 TEPLICE PORAZILY V CHOMUTOVSKÉM AZYLU SPARTU 
 A STALY SE NEJLEPŠÍM DOMÁCÍM TÝMEM ZÁKLADNÍ ČÁSTI. 

Foto: futsalliga.cz
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Poslední tajenku před play off rozluštil 
až závěrečný zápas základní části

Futsalová liga dohrála v sobotu večer svou základní část. Helas Brno 
si díky výhře na palubovce Rapidu Ústí nad Labem zajistil šesté místo 
a souboj s Teplicemi. Play off se bude hrát po roční odmlce.

 LIBEREC VYBOJOVAL VÝHRU V MĚLNÍKU. 

Už během reprezentační pauzy si svůj vzájemný zápas odehrá-

la Sparta s Libercem. Domácí zvládli utkání i bez českých repre-

zentantů. „Každý se šetří a podle toho i pondělní výkon vypadal. 

Speciálně v prvním poločase, kde jsme byli na úrovni druholi-

gového týmu. O poločase v šatně jsem musel trošku zvýšit hlas 

a pak už se přidalo. Nakonec to byl pro nás vítězný výsledek,“ líčil 

Beni Simitči. 

Jeho tým ale vzápětí v pátek nezvládl poslední utkání s Teplice-

mi v Chomutově. „Domácí“ vyhráli 6:3. „Působili jsme nervózním 

dojmem a nedokázali jsme šance dotáhnout do finále. Uklidnilo 

nás vedení 5:3, ke kterému jsme pak přidali ještě jednu branku,“ 

řekl k zápasu asistent teplického trenéra Tomáš Künzl. 

O závěrečné pozice před play off se bojovalo v Mělníku. Do-

mácí Olympik prohrál s Libercem 2:6 a odsoudil se k osmému 

místu a souboji s Plzní. „Po sérii zápasů bez bodů se nám ko-

nečně podařilo vyhrát. Potřebovali jsme to před play off jako sůl 

a myslím si, že to pro nás může být dobrá vzpruha. První poločas 

byl od nás trochu nervózní, ale naštěstí se nám podařilo dostat 

do vedení. V druhém poločase šel náš výkon nahoru a potvrdili 

jsme to hezkými brankami. Za hattrick jsem rád, ale důležitá je 

výhra týmu. Do kasy za to určitě zaplatím, to mi hlásili už kluci 

na lavičce,“ usmíval se liberecký Filip Henzl. Severočeši nako-

nec skončili po základní části sedmí. 

 SLÁVISTÉ NA ZÁVĚR ZÁKLADNÍ ČÁSTI NASTŘÍLELI DVANÁCT BRANEK DYNAMU. 

Foto: Dana Šubová

ČTVRTFINÁLE 2021

SK Interobal Plzeň (1.) - SK Olympik Mělník (8.)

FK Chrudim (2.) - FTZS Liberec (7.)

Svarog FC Teplice (3.) - Helas Brno (6.)

AC Sparta Praha (4.) - SK Slavia Praha (5.)

PROGRAM 1. FUTSAL LIGY - 1. ČTVRTFINÁLOVÝ TÝDEN

Úterý: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha (19:00), 
FK Chrudim - FTZS Liberec (19:00), 

Svarog FC Teplice - Helas Brno (20:00, MSH Chomutov).

Středa: SK Interobal Plzeň - SK Olympik Mělník (20:00).

Pátek: Helas Brno - Svarog FC Teplice (19:30), 
SK Slavia Praha - AC Sparta Praha (20:00).

Neděle: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha (20:15, živě ČT Sport).

Foto: Pavel Jiřík ml.
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Slavia zakončila úvodní část sezony vysokou výhrou 12:1 nad 

Českými Budějovicemi. „S generálkou na play off jsem spokojený, 

vysoko jsme zvítězili, vyzkoušeli jsme si různé kombinace a slo-

žení čtyřek, teď už se plně soustředíme na vrchol sezony,“ těší se 

slávistický kouč David Frič. Českobudějovický Stanislav Peterek 

mluvil o nejhorším výkonu sezony: „Poslední zápas sezony se 

nám vůbec nevydařil. Musíme uznat kvalitu soupeře. Určitě jsme 

jim tento zápas naší zodpovědností mohli víc zkomplikovat. Pro 

mě osobně to byl náš nejhorší výkon v sezoně. Je třeba se poučit, 

aby se tento výkon v příštím ročníku neopakoval.“

V sobotním zápase bojoval Helas Brno na palubovce ústecké-

ho Rapidu o šesté místo. Jihomoravanům se to nakonec podařilo 

po vítězství 7:1. „Radujeme se z povinného vítězství, ale hlavně 

z konečného šestého místa,“ zdůraznil brněnský Milan Svoboda 

a pokračoval: „Nerodilo se lehce. Soupeř hlavně první poločas 

byl aktivní a hodně nás dostupoval. Jsem rád za dobře zvládnutý 

druhý poločas a za spoluhráče Zbyňka Špičku a Jakuba Sznapku, 

kteří nastříleli každý hattrick. Cíl splněn a z každého dalšího hra-

telně a výsledkově přijatelného zápasu proti Teplicím budeme tě-

žit příští sezonu.“ 

 DYNAMO PCO ČESKÉ BUDĚJOVICE ZAKONČILO SEZONU NA DEVÁTÉ POZICI. 

 BRANKÁŘ SLAVIE ADAM VONDRÁČEK PUSTIL JEN JEDEN GÓL. 

www.futsalliga.cz

VÝSLEDKY 1. FUTSAL LIGY - 3. DUBNOVÝ TÝDEN

AC SPARTA PRAHA - FTZS LIBEREC 5:3 (0:0)
Branky: 23. Maicon (Angellot), 23. Brahimi (Angellot), 26. Gualda (Gabčo), 33. Bernardo (Gabčo), 
35. Maicon (Plecitý) - 28. Baláž (Knejzlík), 33. Novotný (Žampa), 37. Benek (Žoček).

SK SLAVIA PRAHA - SK DYNAMO PCO ČESKÉ BUDĚJOVICE 12:1 (6:1)
Branky: 6. Jošt (Křemen), 7. Jošt (Záruba), 10. Ševčík (Leovski), 11. Sláma (Leovski), 13. Křemen 
(Jošt), 19. Záruba (Daniel), 23. Jošt (Křemen), 24. Leovski (Sita), 29. Daniel (Jošt), 29. Daniel (Homo-
la), 35. Křemen (Sláma), 38. Křemen (Leovski) - 10. Radouch (Pouzar).

SVAROG FC TEPLICE - AC SPARTA PRAHA 6:3 (2:1)
Branky: 11. Claudio (Deco), 16. Joao Salla, 29. Joao Salla (Guti), 30. Joao Salla (Guti), 37. Taverna 
(Deco), 39. Adriano (Taverna) - 19. Křivánek (Angellot), 23. Brahimi, 35. Bernardo (Gabčo).

SK OLYMPIK MĚLNÍK - FTZS LIBEREC 2:6 (0:1)
Branky: 37. Miker (Nečas), 37. Miker (Nedostup) - 5. Šisler (Vrabec), 23. Žampa (Benek), 26. Henzl, 
32. Janáček (Šisler), 36. Henzl (Benek), 39. Henzl (Vrabec).

FC RAPID ÚSTÍ N. L. - HELAS BRNO 1:7 (1:3)
Branky: 12. Výborný (Zajíček) - 7. Špička (Šarközy), 11. Špička, 15. Sznapka (Svoboda), 24. Sznapka 
(Svoboda), 25. Sznapka (Svoboda), 36. Havrda (Šarközy), 40. Špička (10 m kop).

TABULKA 1. FUTSAL LIGY

1. SK Interobal Plzeň 22 18 3 1 140 : 40 57

2. FK Chrudim 22 18 3 1 104 : 21 57

3. Svarog FC Teplice 22 18 0 4 102 : 56 54

4. AC Sparta Praha 22 15 1 6 99 : 63 46

5. SK Slavia Praha 22 13 3 6 120 : 69 42

6. Helas Brno 22 9 1 12 84 : 93 28

7. FTZS Liberec 22 8 2 12 73 : 97 26

8. SK Olympik Mělník 22 7 1 14 65 : 118 22

9. Dynamo PCO České Budějovice 22 6 0 16 61 : 106 18

10. Žabinští Vlci Brno 22 5 2 15 70 : 126 17

11. FC Rapid Ústí n. L. 22 2 4 16 83 : 160 10

12. Démoni Česká Lípa 22 2 2 18 61 : 113 8

Foto: Pavel Jiří ml.

Foto: Pavel Jiří ml.
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Češi přišli o EURO 
po gólové přestřelce v Polsku

Česká futsalová reprezentace odehrála ve středu odpoledne posled-
ní zápas kvalifikační skupiny 8 o postup na EURO 2022. Neumannův 
tým potřeboval pro přímý postup v Opolí vyhrát. Souboj se ale změnil 
v gólovou přestřelku, kterou vyhráli Poláci 8:5.

 ČESKÝ TÝM V KVALIFIKACI O EURO 2022 NEUSPĚL. 

Češi vstoupili do zápasu aktivně, ale vyhořeli na proměňování 

šancí. Záruba po akci D. Drozda přestřelil odkrytou polskou brá-

nu. Vzápětí D. Drozd nastřelil tyč a z dorážky netrefil prázdnou 

bránu. Štěstí se k českému týmu přiklonilo až ve 3. minutě. Svá-

teční střelec Janovský napřáhl z dálky a míč po ose tyč-tyč-bran-

kář skončil v bráně - 0:1.

Druhý gól mohl o minutu později přidat Koudelka, ale vychytal 

ho Blaszczyk. Tím český tlak skončil a začala pohroma. Němec 

ještě parádně zakročil proti Luteckému, ale v 5. minutě už inkaso-

val: po chybě Záruby přihrál Holy na gól Elsnerovi - 1:1. Další tu-

tovku Polska znovu lapil Němec. Konkrétně pokus Kubika. V 9. mi-

nutě se český brankář proletěl, když vyrazil volej Leszczaka.

V polovině první půle se už Poláci dočkali obratu. Po autu Kubi-

ka se odrazil míč nešťastně od D. Drozda za Němcova záda - 2:1. 

Ve 12. minutě bylo ještě hůř. Na zadní tyči se po nástřelu zjevil Ma-

rek a zvýšil na 3:1.

Za nepříznivého stavu si vzal Neumann oddechový čas a po-

slal do hry Jošta s P. Drozdem. A hned se povedl signál po auta. 

P. Drozd nahrál D. Drozdovi, který vymetl šibenici - 3:2.

Hra se dál přelévala. Němec ustál šanci Leszczaka a vzápětí 

český gólman vyhodil míč na P. Drozda, jehož hlavička skončila 

těsně vedle brány. V 18. minutě se štěstí znovu přiklonilo na čes-

kou stranu. Střela Koudelky byla tečována a skončila v síti. Češi 

tak vyrovnali na 3:3 a smazali polskou výhodu. Ti už museli vyhrát, 

aby z turnaje nevypadli.

Po přestávce Polsko zahrozilo, když Kriezel orazítkoval vnější 

konstrukci Němcovy brány. Ve 25. minutě ale rozehrál Holý stan-

dardku na Seidlera, který vstřelil svůj stý gól v reprezentaci - 4:3. 

O obraty skóre v tomto utkání nebyla nouze. Domácí totiž ve 26. 

minutě dvakrát skórovali a rázem vedli 5:4 oni. Obě branky vstřelil 

Leszczak.

Češi se tlačili za vyrovnáním. Janovský šel sám na bránu, ale 

Nawrat ho vychytal. Pět minut před koncem posunul míč Seidler 

na D. Drozda, ten ale zamířil těsně vedle. Tři a půl minuty před 

koncem posoudil sudí souboj Němce s Krizelem v pokutovém 

území jako faul českého brankáře. Na penaltu se postavil Lesz-

czak a do branky šel Vahala. Bohužel pro český tým polský futsa-

lista zkompletoval hattrick - 6:4.

 ČESKÁ FUTSALOVÁ REPREZENTACE PŘED ROZHODUJÍCÍ BITVOU V POLSKU. 

POLSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 8:5 (3:3)

Branky: 5. Elsner, 10. vlastní D. Drozd, 12. Marek, 26. Leszczak, 26. Leszczak, 37. Leszczak 
(pen.), 38. Lutecki, 40. Leszczak (Nawrat) - 3. Janovský (Seidler), 13. D. Drozd (P. Drozd), 18. 
Koudelka (Seidler), 25. Seidler (Holý), 38. Rešetár (Koudelka). Rozhodčí: Zahovič, Peric (oba 
SVN). ŽK: Kubik, Holy - Janovský, Němec. Hráno bez diváků. 

Polsko: Blaszczyk (21. Nawrat) - Kubik, Madziag, Klaus, Leszczak - Holy, Lopuch, Grubalski, 
Lutecki, Elsner, Kriezel, Marek, Wojciechowski. Trenér Blažej Korczyński.

Česká republika: Němec (37. Vahala) - Rešetár, Záruba, Koudelka, D. Drozd - Seidler, Janovský, 
Holý, Vnuk - P. Drozd, Křivánek, Homola, Jošt. Trenér Tomáš Neumann.

Foto: Jan Tauber

Foto: Jan Tauber
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Národní tým začal hrát okamžitě power play, ale inkasoval 

po akci Marka a zakončení Luteckého sedmý gól. Okamžitě po ro-

zehrávce však Holý při power play našel Rešetára a ten vykřesal 

naději - 7:5. Tečku za utkáním ale udělal polský hrdina Leszczak, 

který hlavou vstřelil v posledních vteřinách svůj čtvrtý gól - 8:5.

ZÁPAS BERU STOPROCENTNĚ NA SEBE, 
ŘEKL PO PROHŘE NEUMANN

Trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann zhod-

notil v rozhovoru středeční prohru 5:8 v Polsku, která znamenala 

nepostup na EURO 2022.

 Tomáši, první klíčový moment zápasu jsem viděl v prv-

ních třech minutách, kdy jsme nedali snad tři góly?

„Myslím si, že jsme na tom nebyli vůbec dobře. Tohle se musí 

v takových zápasech proměňovat. Pak přijde vždycky trest.“

 Tím trestem myslíte tři rychlé polské branky a odskoče-

ní na 3:1?

„Nemá cenu se na něco vymlouvat. Zápas beru stoprocentně 

na sebe, protože jsem kluky nedokázal připravit na to, co měli dě-

lat. Bohužel ne ani na polovinu. Takhle to dopadlo.“

 Zápas jste ale překlopili na svou stranu, vedli jste 4:3. 

Polákům v tu chvíli nestačila ani remíza. Co se stalo, že to domá-

cí tak rychle otočili?

„Myslím si, že to bylo vyústění toho, co jsme hráli oba zápasy 

s Polskem. Šlo o nedůslednost, kluci nebyli úplně v pohodě. Zkra-

ty několika hráčů. Každý si na hřišti dělal, co chtěl. Nebyli jsme 

schopní se soustředit na naši hru. To vyústilo třeba i v góly, které 

jsme dostali během deseti vteřin.“

 Několik branek jste dostali po nástřelu. Dalo se tomu ně-

jak zabránit, čekali jste podobnou taktiku soupeře?

„Připravovali jsme se na to jak před prvním zápasem, tak 

i na videu před druhým zápasem. Absolutně jsme zápas nezvládli 

v hlavě. Hráč, který měl stát na nastřelené balony, stál někde jin-

de. Z naší strany bylo všechno špatně.“

 V závěru byla odpískána kontroverzní desítka po zákro-

ku brankáře Němce, jak jste viděl onu situaci?

„Nevím. Musím se na situaci podívat na videu. Nechci to hodno-

tit a rozhodčí už vůbec ne. O rozhodčích zápas vůbec nebyl.“

 Jak moc znehodnotil nepostup na EURO postup na mis-

trovství světa?

„Hodně. Protože jak zápasy s Chorvatskem, tak tři poločasy 

s Portugalskem byly na vysoké úrovni. Tohle je zneuctění naší hry.“

 Český tým od února minulého roku v základní hrací 

době ještě nevyhrál, bude potřeba se nějak chytit před mis-

trovstvím světa?

„Je to pro kluky těžké. Myslím si, že nás pandemie zasáhla 

enormně. Věřil jsem, že to nebude tak hrozné, ale v posled-

ní době museli kluci odehrát hodně zápasů ve velkém zápřahu 

po herním půstu. Tělo na to nějakým způsobem reaguje. Chybí 

nám dynamika. Chybí nám rychlost. Myslím si, že až skončí se-

zona, tak si kluci odpočinou a doufám, že se nová sezona roze-

běhne už v pořádku. Že budou mít kluci standardní tréninkový 

proces, a že se na mistrovství dobře připravíme a dáme se do-

hromady jako tým.“ 

 DAVID DROZD UNIKÁ POLSKÉMU SOUPEŘI. 

 TOMÁŠ KOUDELKA V SEVŘENÍ POLSKÝCH PROTIHRÁČŮ. 

www.futsalliga.cz

Foto: Jan Tauber

Foto: Jan Tauber
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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Generálka bude na Letné

Čeští fotbalisté sehrají poslední přípravné utkání s Albánií před EURO 2020 
na pražské Letné. Zápas se uskuteční 8. června a bude generálkou na kontinen-
tální šampionát, do nějž reprezentanti vstoupí o šest dní později. Na turnaji po-
stupně vyzvou v základní skupině Skotsko, Chorvatsko a Anglii. 

 ČESKÉ FOTBALISTY ČEKÁ POSLEDNÍ PROVĚRKA 
 PŘED ME NA PRAŽSKÉ LETNÉ V DUELU S ALBÁNIÍ. 

 VE TŘECH LETOŠNÍCH DUELECH DOSÁHLI SVĚŘENCI KOUČE 
 JAROSLAVA ŠILHAVÉHO I NA CENNOU REMÍZU 1:1 S BELGIÍ. 

Svěřenci Jaroslava Šilhavého v tomto kalendářním roce již 

absolvovali tři kvalifikační duely o postup na MS 2022, v nichž 

získali čtyři body za vítězství 6:2 s Estonskem a remízu 1:1 s Bel-

gií. Prohráli jen 0:1 ve Walesu. Před účastí na mistrovství Evropy 

absolvují ještě 4. června během závěrečného kempu v Itálii pří-

pravný zápas s tamní reprezentací. Duel s Albánií, jež se na ev-

ropský šampionát neprobojovala, je čeká o čtyři dny později. 

Češi narazí na tým trenéra Edoarda Reji poprvé v samostatné 

historii. Tehdejší Československo se s Albánií utkalo pětkrát, 

z toho si připsalo tři výhry a dvě porážky. 

www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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 TEPLICE SI PO VYŘAZENÍ MLADÉ BOLESLAVI 
 ZAHRAJÍ O FINÁLE MOL CUPU V PLZNI. www.molcup.cz

 KDYŽ SLÁVISTÉ USPĚJÍ V POHÁROVÉM ČTVRTFINÁLE 
 V OLOMOUCI, ČEKÁ JE O KOLO POZDĚJI DERBY NA SPARTĚ! 

Derby pražských „S“ v semifinále?

Pokud fotbalisté Slavie v dohrávce čtvrtfinále MOL Cupu zvítězí v Olomouci, 
zahrají si v semifinále pražské derby na půdě obhájce trofeje Sparty. Druhou 
dvojici tvoří Plzeň a Teplice. Rozhodl o tom los ve strahovském sídle FAČR. Čer-
venobílí dosud neodehráli čtvrtfinále na Hané kvůli tažení Evropskou ligou, v níž 
po čtvrteční porážce v Edenu s Arsenalem skončili. 

 KDO SE LETOS STANE DRŽITELEM TOHOTO 
 POHÁRU, BUDE JASNÉ VE STŘEDU 12. KVĚTNA. 

Zápas v Olomouci se tak uskuteční 28. dubna, tedy v den, který 

je oficiálním úředním termínem semifinále MOL Cupu. Když čer-

venobílí Sigmu vyřadí, zopakují si 5. května se Spartou nedávný 

souboj z ligy, v němž rivala porazili 2:0 a mají na dosah třetí český 

titul po sobě. Se Spartou neprohráli od března 2016 už 13 soutěž-

ních derby včetně předloňského pohárového semifinále, v němž 

svěřenci trenéra Trpišovského zvítězili v Edenu 3:0. Slávisté pod 

jeho vedením vyhráli MOL Cup v letech 2018 a 2019.

Příznivý los má pro semifinále Plzeň. Viktoria přivítá Teplice, 

které v lize bojují o záchranu. Západočeši jsou v nejvyšší soutěži 

pátí a z MOL Cupu by pro ně mohla vést snadnější cesta do po-

hárů. Oba soupeři se před vzájemným soubojem v semifinále 

utkají ve středu na Stínadlech ve vloženém ligovém kole. Plzeň 

si zahraje semifinále poháru podruhé za sebou, vloni vypadla se 

Spartou. Do finále naposledy prošla před sedmi lety. Teplice čeká 

semifinále poprvé od sezony 2014/2015, finále hrály naposledy 

v roce 2009. Všech pět zbylých týmů v MOL Cupu už domácí po-

hár vyhrálo. Finále je na programu ve středu 12. května. Hostit ho 

bude tým, který je hůře postavený v tabulce koeficientů národního 

poháru za léta 2016 až 2020. 

Foto: fkmb.cz

Foto: Vlastimil Vacek

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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www.uefa.com/uefaeuro-2020

EURO 2020 bude 
s fanoušky na tribunách

Devět z dvanácti pořadatelských měst včetně Londýna a Glasgow garanto-
valo, že na zápasy UEFA EURO 2020 pustí diváky. Co to znamená pro fanouš-
ky české fotbalové reprezentace? UEFA pošle všem držitelům vstupenek 
informace, jak v tuto chvíli postupovat a kde hledat podrobnosti například 
o podmínkách pro cestování. Všichni majitelé lístků mají smluvní vztah pří-
mo s UEFA a FAČR v tomto směru pouze zprostředkovává informace.

 V ŘÍJNU 2020 BYLY TRIBUNY V GLASGOW PŘI UTKÁNÍ ČESKA SE SKOTSKEM V LIZE NÁRODŮ 
 PRÁZDNÉ. PŘI EURO BUDE JEJICH VZÁJEMNÝ MAČ SLEDOVAT 12 TISÍC PŘÍZNIVCŮ. 

 KDYŽ HRÁLI ČEŠTÍ REPREZENTANTI VE WEMBLEY NAPOSLEDY V BŘEZNU 2019, 
 BYL STADION PLNÝ DIVÁKŮ. NA JEJICH NADCHÁZEJÍCÍ ČERVNOVÝ DUEL S ANGLIÍ V ZÁKLADNÍ 
 SKUPINĚ ME PUSTÍ POŘADATELÉ DO OCHOZŮ OMEZENÝ POČET CCA 22 TISÍC FANOUŠKŮ. 

 Mám platný lístek. Co teď?

Každý fanoušek má dvě možnosti - vstupenky si nechat, ane-

bo je vrátit. Mistrovství Evropy sice bude s fanoušky na tribunách, 

ale diváci budou mít kvůli celosvětové pandemii COVID-19 výrazně 

ztížené možnosti cestování mezi pořadatelskými státy.

 Budou mít fanoušci výjimky pro cestování?

V některých zemích ano, ale Spojené království výjimky pro 

fanoušky cestující do země neplánuje, a to ani s platným lístkem. 

To znamená, že diváci mířící do Glasgow nebo Londýna se budou 

muset podřídit všem restrikcím, které budou v danou dobu platné.

 Mohu kvůli novým skutečnostem vstupenek vrátit?

Všichni majitelé vstupenek mají poslední možnost, jak lístky 

vrátit a získat zpět plnou cenu. Lze tak učinit na portálu UEFA až 

do 22. dubna 2021 (18:00 středoevropského času).

 Kolik fanoušků bude moci na stadiony?

Na všech stadionech budou platit jiná pravidla, na kterých se 

UEFA dohodla s místními úřady. Glasgow, kde česká reprezen-

tace odehraje úvodní dva zápasy základní skupiny proti Skotsku 

a Chorvatsku, oznámilo, že na tribuny Hampden Parku pustí 12 ti-

síc fanoušků, což odpovídá zhruba 25 procentům kapacity stadio-

nu. Přes 22 tisíc fanoušků pustí úřady na stadion v Londýně, kde 

česká reprezentace nastoupí v závěrečném zápase skupiny proti 

domácí Anglii. Ve vyřazovací fázi by to mohlo být dokonce ještě víc. 

Kolik z těchto počtů zbyde na české fanoušky, UEFA zatím neu-

přesnila.

 Co když bude fanoušků s platnými vstupenkami víc než 

aktualizovaná kapacita?

Po ukončení termínu pro vrácení vstupenek, tedy 22. dubna, 

UEFA vyhodnotí, kolik platných lístků zůstalo mezi fanoušky. Po-

kud to na jednotlivé zápasy bude víc, než bude aktualizovaná ka-

pacita na jednotlivých stadionech, rozhodne o zrušení požadova-

ného počtu vstupenek los. O tom, kdo v tomto losu neuspěl, bude 

UEFA informovat v průběhu května.

 Jaká budou platit opatření na stadionech?

Pořadatelé budou dbát na striktní dodržování hygienických 

pravidel. Dodržování rozestupů, nošení respirátorů nebo stano-

vení času příchodu na stadion budou samozřejmostí.

 UEFA aktualizuje informace ohledně vstupenek i obecně 

celého šampionátu na svých internetových stránkách: https://

www.uefa.com/uefaeuro-2020/ 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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Baráž o EURO: Penaltové drama
se smutným koncem!

Česká reprezentace žen dokázala dotáhnout baráž o postup na mis-
trovství Evropy až do penaltového rozstřelu. Ve Švýcarsku totiž zápas 
skončil 1:1, stejně jako první utkání. V rozstřelu byly ale úspěšnější 
domácí hráčky a postupují na šampionát. 

 KAPITÁNKA PETRA BERTHOLDOVÁ SE SVÝM 
 TÝMEM NA ZÁVĚREČNÝ TURNAJ ME NEDOSÁHLA. 

 REPREZENTAČNÍ CELEK ŽEN PŘED BARÁŽOVOU ODVETOU VE ŠVÝCARSKU. 

Český výběr nastoupil do odvety ve švýcarském Thunu v totož-

né sestavě jako v prvním utkání v Chomutově, kde první vzájemný 

souboj v baráži skončil 1:1 po jedné proměněné penaltě na každé 

straně. Tým trenéra Karla Rady od úvodní minuty velmi poctivě 

a precizně bránil. Hodně pozornosti věnovaly české fotbalistky 

opět nebezpečné útočnici Bachmannové hrající na klubové úrovni 

za Paris Saint-Germain. Domácí fotbalistky byly aktivnější v kom-

binaci a dominantnější v držení míče, ale Češky dokázaly vyrážet 

do protiútoků, kterým chyběla přesnější finální přihrávka či za-

končení.

České fotbalistky daly domácímu výběru pořádně zabrat 

na konci osmadvacáté minuty, kdy Bartoňová vrátila zpět do váp-

na přetažený roh Svitkové, která se stihla mezi tím přemístit 

do pokutového území a její střelu volejem musela obránkyně sra-

zit zády na roh. V této pasáži hry byly české fotbalistky opravdu 

nebezpečné, což korunovala i střela zpoza vápna v podání Lucie 

Martínkové a další teč domácích na roh. První poločas nakonec 

skončil bez branek.

První nebezpečnou situaci druhého poločasu měla na svědo-

mí Lucie Martínková, která po dobrém napadání dostala prostor 

ke střele zpoza vápna a její prudkou střelu mířící pod břevno do-

mácí brankářka s obtížemi vyrazila. To, co se nepodařilo Martín-

kové, dokázala Kateřina Svitková. Ta se dostala do podobné pozice 

BARÁŽ O POSTUP NA ME 2022

ŠVÝCARSKO - ČR 1:1 (0:0, 1:1), 3:2 po penaltovém rozstřelu

Branky: 59. Sowová - 51. Svitková. ŽK: Sowová - Martínková, Szewieczková, Cahynová. Roz-
hodčí: Monzulová - Striletskaová, Ramanauskieneová. Penalty proměnily: Lehmannová, 
Wältiová, Crnogorčevićová - Krejčiříková, Bertholdová. Neproměnily: Gutová, Sowová - Barto-
ňová, Martínková, Svitková.

Sestava Švýcarska: Thalmannová - Maritzová (87. Martiová, 104. Xhemailiová), Bühlero-
vá, Stierliová, Aigbogunová - Gutová, Wältiová, Maendlyová (56. Sowová) - Crnogorčevićová, 
Bachmannová (71. Hummová), Fölmliová (56. Lehmannová).

Sestava Česka: Votíková - Petříková, Bertholdová, Sonntagová, Bartoňová - Svitková, Martín-
ková L., Cahynová (109. Pochmanová), Dubcová K. (64. Krejčiříková), Szewieczková (81. Černá) 
- Stašková (100. Mrázová).

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.
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 KONEC SNU. PENALTOVÝ ROZSTŘEL SKONČIL ŠŤASTNĚ PRO DOMÁCÍ ŠVÝCARKY. 

KAREL RADA: 
NA HRÁČKY JSEM HRDÝ A PYŠNÝ

České fotbalistky se přes baráž na ME 2022 nakonec nepro-

bojovaly, i v odvetě ve Švýcarsku utkání skončilo remízou 1:1 

a nakonec rozhodovaly až pokutové kopy, které vyšly lépe sou-

peřkám. Pochopitelně trenér Karel Rada hledal po utkání slova 

jen těžko. 

Na české straně po utkání panovalo samozřejmě nepopsatelné 

zklamání. „Zhodnotil bych to tak, že když se člověk dostane tak 

daleko, do úplného konce, po prodloužení a na penalty, o to víc vás 

to v emocích bolí a mrzí. Když trenér vidí, co pro to holky udělaly 

a v tom zápase makaly a obětovaly se, to zklamání je obrovské,“ 

uvedl trenér Rada.

Sám s pokutovými kopy má zkušenosti. „Je to obrovská psy-

chická zátěž. Pro každou hráčku tady to byl momentálně vrchol 

kariéry a známe i případy od velikánů fotbalu, kteří penalty v těch-

to vypjatých situacích neproměnili. Sám jsem to zažil a vím, že to-

hle je opravdu velká zátěž,“ popsal.

Obě utkání stála hráčky mnoho sil. „Věděli jsme, že nás čeka-

jí těžké zápasy, navíc po období, kdy byly nějaké výpadky soutěží 

kvůli covidu nebo nemoc proběhla u některých hráček, které tím 

byly poměrně zatížené. Když to spojím, herní vytíženost nebyla 

ideální a hráčky nabíraly fyzičku zpět. V ideálním rozpoložení jsme 

nebyli, ale naopak, pak tým ukázal svoji obrovskou sílu, i Švýcar-

kám docházely síly a byla vidět obrovská obětavost v tomto utká-

ní,“ pokračoval trenér Rada.

Češky proti favoritovi nezklamaly. „Souhlasím. Připravili jsme 

se na to a Švýcarky zaskočili. Myslím, že čekaly mnohem snazší 

zápasy a lehčí postup. Bylo ale na nich vidět i během tohoto druhé-

ho utkání, že vůbec nebyly ve své kůži a prokazování role favorita 

jim nesedělo. Musím vyzdvihnout náš tým, který jim to zkompliko-

val a ve druhém zápase bych řekl, že jsme měli hru pod kontrolou. 

v 51. minutě, opřela se z dálky do míče, brankářka Thalmannová 

tentokrát nedokázala na prudkou ránu reagovat a český výběr se 

dostal do vedení.

Domácí trenér reagoval na vedoucí český gól dvojitým stří-

dáním a jedna z nových hráček na hřišti se mu ihned odvděčila 

za důvěru. Po nevinně vypadajícím nákopu směrem za obranu 

českého týmu došlo k nedorozumění v obraně, Coumba Sowová 

toho dokázala využít a prostřelila Barboru Votíkovou v 59. minutě.

V dalším průběhu druhého poločasu nabídlo utkání opravdu 

tuhý boj, na obou stranách došlo i ke střídání a oživení sil. Švýcar-

ky se snažily vstřelit i druhý gól, kterým by rozhodly o postupu, ale 

další radost po vstřelené brance jim české fotbalistky nedovolily. 

Utkání tak dospělo do prodloužení. V jeho první části se ani jeden 

z týmů nedostal do výraznější šance, na hráčkách byla vidět stup-

ňující se únava a tempo zápasu opadlo.

Na úvod druhého poločasu prodloužení se ke střele zpoza 

vápna dostala Klára Cahynová, ale její pokus domácí brankářka 

chytila. Sedm minut před koncem prodloužení zahrávala Kateřina 

Svitková z levé strany hřiště přímý kop a dlouhým nákopem trefila 

břevno, brankářka Švýcarska by na míč opět nedosáhla, ale bohu-

žel pro český výběr se míč snesl dolů o chvíli později.

Následně byla v šanci po rohu na druhé straně Sowová, ale 

z prostoru od zadní tyče jen přestřelila branku. Skóre zápasu 

i po prodloužení bylo 1:1, na řadu tak přišly pokutové kopy. Ty mu-

sely o postupujícím na závěrečný šampionát rozhodnout poprvé 

v historii baráže ženského evropského šampionátu.

Hned první penaltu Barbora Votíková chytila skvělým zákro-

kem, následně ale neproměnila ani Eva Bartoňová. Ovšem do-

mácí Sowová přestřelila v druhé sérii branku a český tým poslala 

do vedení Krejčiříková.

Ve čtvrté sérii proměnila domácí kapitánka Wältiová, naopak 

Lucie Martínková trefila pouze tyčku a do poslední série se tak šlo 

za stavu 2:2. Následně proměnila Crnogorčevićová, naopak Ka-

teřina Svitková při pátém pokusu českého mužstva trefila břev-

no a domácí Švýcarsko tak slaví postup na evropský šampionát 

po výhře na penalty.

 VEDOUCÍ GÓL KATEŘINY SVITKOVÉ NA POSTUP Z BARÁŽE NESTAČIL. 

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.
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 ZKUŠENÁ ÚTOČNICE LUCIE MARTÍNKOVÁ VĚŘÍ, ŽE V SILÁCH 
 TÝMU JE SE NA VÝZNAMNÝ TURNAJ ME ČI MS PROBOJOVAT. 

LUCIE MARTÍNKOVÁ: BOLÍ TO MOC
Těžce se hledala slova aktérům úterního utkání žen ve Švý-

carsku. Češky prohrály v odvetě baráže o postup na ME 2022 

až na pokutové kopy a postup na finálový turnaj tak nevyšel ani 

napotřetí.

„Kdo ty zápasy viděl, tak to nepotřebuje ani slova, na hřišti jsme 

nechaly vše, stálo to hodně sil. Bolí to moc. S holkama jsme byly 

dobře připravené po všech stránkách tak, že jsme si nepřipouště-

ly nic jiného než postup,“ uvedla zkušená Lucie Martínková.

Zklamání po prohře bylo pochopitelné. „Nemyslím si, že z toho-

to dvojutkání postoupil lepší tým. Předvedly jsme obětavý, týmový 

výkon, zasloužily jsme si vyhrát a postoupit. Chtěla bych zhodnotit 

baráž i celou kvalifikaci, do které jsme šly s cílem, že uhrajeme 

druhé místo a přes baráž postoupíme na vysněné EURO. Víme, že 

jsme k tomu byly historicky nejblíže, tým skvěle šlapal a nakonec 

rozhodly penalty,“ řekla čeká útočnice.

„Já jsem zastánce toho, že penalta se nedá chytit, ale jen špat-

ně kopnout a my jsme tři neproměnily,“ popsala rozhodující mo-

menty. Češky však v baráži s favoritem nezklamaly. „Do baráže 

jsme šly jako outsideři a předvedly, že na EURO patříme. Při losu 

jsme dostaly nejtěžšího možného soupeře a myslím si, že jsme si 

zasloužily vyhrát,“ pokračovala.

Český sen tak nadále trvá. „Tato kvalifikace a baráž by nás měla 

motivovat, protože jsme si potvrdily, že na EURO patříme. V týmu 

vidím sílu a potenciál se na velký turnaj probojovat. Chtěla bych 

holkám říct, ať u fotbalu zůstanou, nic netrvá věčně a věřím, že se 

na velký turnaj dostaneme. A náš fotbalový sen si splníme,“ kon-

statovala. 

Vedli jsme, ale bohužel brzo jsme inkasovali. Kdybychom vydrželi 

déle, soupeř by dále znervózněl, ale to jsou vše spekulace. Došlo 

vše do penalt, kde byl šťastnější soupeř,“ konstatoval.

Výkon českého týmu může být příslibem do budoucna. „Hod-

notím celý ten cyklus kvalifikace a je to zase určitý progres 

u holek do těžkých zápasů, co nás čekaly. S Polkami jsme ode-

hráli klíčové duely, Španělsko byl soupeř, který dominoval a byl 

prostě nad naše síly. Stejně tak duely se Švýcarskem v baráži, 

byl to zase důkaz, že když se hráčky dobře připraví, dokážou tyto 

soupeře potrápit a byl bych rád, po tomto srovnání, kdyby tento 

progres pokračoval a šli jsme za úspěchem a postupem. Musím 

zmínit i celý realizační tým a všechny lidi, kteří se o nás stara-

jí. Odvádějí výbornou práci, a i tím dávají holkám najevo, jak to 

chceme vše uchopit, abychom šli tou profesionální cestou a dě-

lali jsme to opravdu tak, jak se má,“ řekl.

Po utkání v šatně promluvil k hráčkám. „Řekl jsem dvě tři 

věty. Jsem na ně hrozně hrdý a pyšný. Odjíždět ze Švýcarska mu-

síme s radostí, to, co předvedly a dokázaly, bylo skvělé. Odříz-

nout od toho ty penalty, to je vždy padesát na padesát, a jak jsem 

řekl, je byla to obrovská psychická záležitost, nejen pro nás, ale 

i pro soupeřky, jak bylo vidět. Jsou to velké nervy a štěstí se při-

klonilo na jejich stranu. Pro ně štěstí, pro nás zklamání,“ dodal 

trenér Karel Rada.

Další kvalifikační cyklus začíná na podzim, tentokrát se bo-

juje o postup na MS. Losování kvalifikačních skupin proběhne 

30. dubna.

 TRENÉR KAREL RADA BYL NA SVÉ SVĚŘENKYNĚ PO PRÁVU HRDÝ. 

www.fotbal.cz

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.
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 SPARŤANKY SE RADOVALY ZE SEDMI VSTŘELENÝCH BRANEK… 

Vysoké výhry pražských „S“

V posledním kole základní části 1. ligy žen se dařilo Spartě i Slavii, 
které si zastřílely a vysoko zvítězily. Tři body si také odvezla Plzeň 
z Brna a Slovácko o těsné výhře nad Libercem rozhodlo v závěru.  

Po reprezentační přestávce bylo na programu 14. kolo zá-

kladní části a Sparta zamířila na Julisku. Trenér Masaryk nechal 

odpočívat některé reprezentantky, i tak hned v úvodu poslala 

letenský výběr do vedení Šubrtová, které se nakonec podařilo 

zkompletovat během prvního poločasu hattrick. Favorit měl vel-

kou převahu a do šaten se odcházelo za stavu 0:4, když se ještě 

radovala Cvrčková.

I po změně stran pokračovala hra na jednu branku a Sparta 

přidávala další góly. Mezi druhou a třetí branku Cvrčkové ještě 

vložila svoji povedenou střelu Paulenová, v závěru se však podaři-

lo snížit na konečných 1:7 domácí Proškové. Za týden míří Sparta 

na Slavii, kde je na programu dohrávka 10. kola.

 LIGOVÝ DUEL DUKLY SE SPARTOU MĚL JASNÝ PRŮBĚH. 

FK DUKLA PRAHA - AC SPARTA PRAHA 1:7 (0:4)
Branky: 2., 19. a 32. Šubrtová, 39., 64. a 85. Cvrčková, 71. Paulenová - 86. Prošková 

SK SLAVIA PRAHA - FK PARDUBICE 9:1 (3:0)
Branky: 36. a 71. Kožárová, 8. Divišová, 41. Cahynová, 49. Šurnovská, 53. Necidová, 

74. Persson, 78. Szewieczková, 84. vlastní - 81. Ninczová (pen.)

LOKOMOTIVA BRNO H.H. - FC VIKTORIA PLZEŇ 0:3 (0:1)
Branky: 38. Mrázová, 51. Ivaničová, 84. Vargová.

1. FC SLOVÁCKO - FC SLOVAN LIBEREC 1:0 (0:0)
Branka: 87. Blethen

TABULKA 1. LIGY ŽEN 2020/21

1. SK Slavia Praha 12 68:9 33

2. AC Sparta Praha 11 63:5 33

3. 1. FC Slovácko 14 27:18 28

4. Lokomotiva Brno H. H. 13 15:31 13

5. FC Viktoria Plzeň 11 16:33 12

6. FC Slovan Liberec 12 12:33 12

7. FK Dukla Praha 13 15:50 11

8. FK Pardubice 14 19:56 5

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.

http://www.fotbal.cz
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Před derby se dařilo také Slavii, která si v Horních Měcholu-

pech poradila s posledními Pardubicemi. Na výhře 9:1 se dvěma 

trefami podílela Tereza Kožárová, která se aktuálně s 24 přes-

nými zásahy dostala o jeden gól před Lucii Martínkovou v čele 

střelecké tabulky. 

Tři body také získala plzeňská Viktoria na půdě Lokomotivy 

Brno. Před přestávkou poslala do vedení Západočešky Mrázová, 

po změně stran pak přidaly viktoriánky další dva góly. Radovaly 

se Ivaničová s Vargovou a Plzeň se přiblížila na jeden bod svému 

sobotnímu soupeři.

Nedělní duel Slovácka s Libercem na staroměstském Širůchu 

uzavřel program 14 kola. Dlouho bezgólové utkání rozhodla jediná 

branka, tři minuty před koncem zařídila další těsnou výhru domá-

cích Američanka Blethen. Slovácko si upevnilo třetí příčku, Libe-

rec ještě může zabojovat o postup do top 4 ve dvou dohrávkách. 

 … ZATÍMCO DOMÁCÍ HRÁČKY SE GÓLOVĚ PROSADILY JEN JEDNOU A TO AŽ ZA STAVU 0:7. 

DOHRÁVKY - 1. LIGA ŽEN
8. kolo: FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha, 28.4.2021 v 17:30 hod Dobřany 

9. kolo: FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha, 1.5.2021 v 11:30 hod Městský stadion

9. kolo: AC Sparta Praha - Lokomotiva Brno H.H., 2.5.2021 v 14:00 hod TCM Strahov

10. kolo: SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, 24.4.2021 v 14:00 hod Horní Měcholupy 

11. kolo: FC Slovan Liberec - FC Viktoria Plzeň, 24.4.2021 v 11:30 hod U Nisy

12. kolo: FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha, 2.5.2021 v 14:00 hod Dobřany
www.fotbal.cz

Foto: gol.cz - Pavel Jiřík ml.

http://www.fotbal.cz
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 TOTO JE NOVÁ PODOBA STADIONU V HRADCI KRÁLOVÉ. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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 NOVOU ARÉNU PREZENTOVAL JEJÍ TVŮRCE ARCHITEKT TOMÁŠ VYMETÁLEK. 

Stavba nového stadionu 
v Hradci Králové může začít!

Stavba multifunkčního fotbalového stadionu může začít. Město s vy-
soutěženým dodavatelem, kterým se stalo uskupení firem Strabag, 
Geosan a D&D Elektromont s cenou 568 milionů korun bez DPH, po-
depsalo minulou středu smlouvu. Nyní bude radnice se zhotovitelem 
plánovat podrobnější harmonogram stavebních prací, ty demoliční 
budou zahájeny během podzimních měsíců letošního roku. 

Smlouvu se zhotovitelem mohlo město podepsat až po uply-

nutí zákonné lhůty pro podání námitek. „Žádné připomínky jsme 

v této patnáctidenní lhůtě neobdrželi, mohli jsme tedy podepsat 

smlouvu s vysoutěženým zhotovitelem, čímž jsme de facto od-

startovali stavbu multifukčního fotbalového stadionu v Hrad-

ci Králové. Je třeba si neustále uvědomovat, že nejsme ještě 

u konce, nicméně toto je začátek té skutečně poslední fáze,“ říká 

primátor města Alexandr Hrabálek. 

V následujících dnech budou zahájena jednání, v rámci kte-

rých bude stanoven harmonogram stavebních prací. Již teď se 

však počítá se zahájením demoličních prací během podzimních 

měsíců tohoto roku. „Ambicí našeho realizačního týmu je vybu-

dovat v Hradci Králové stadion, který bude díky své architektuře 

chloubou města a díky své multifunkčnosti místem neustále pl-

ným života,“ doplňuje Ondřej Novák, předseda představenstva 

společnosti Strabag. 

Autorem architektonického návrhu nové arény, který vychází 

z projektu s již platným stavebním povolením, je tým architekta 

Tomáše Vymetálka. Kapacita multifunkčního fotbalového sta-

dionu bude 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst, pro 

fotbalové zápasy bude splňovat kategorii UEFA 4 pro meziná-

rodní utkání. 

„Kolem stadionu navíc povede atletický 600 metrů dlouhý ovál, 

pod tribunami v přízemí bude krytý stometrový tunel s osvětle-

nou trojdráhou, tělocvičnou i posilovnou. Areál bude moci po-

skytnout zázemí a venkovní prostor také pro kongresy, festivaly, 

dožínky nebo výstavy, využívat jej bude možné i ke spoustě dal-

ších sportů než pouze pro fotbal. Během koncertů by se do hle-

diště a na hrací plochu mělo vejít až 25 tisíc diváků,“ doplnil 

náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha. 

Stavba této multifunkční arény by měla být dokončena v průběhu 

roku 2023. 

 SMLOUVU O STAVBĚ MULTIFUNKČNÍHO STADIONU V HRADCI KRÁLOVÉ SLAVNOSTNĚ PODEPSALI (ZLEVA) 
 JEDNATEL D&D ELEKTROMONT PETR DĚDEK, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA STRABAG A.S. ONDŘEJ NOVÁK, 
 PRIMÁTOR MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ ALEXANDR HRABÁLEK A VÝKONNÝ ŘEDITEL GEOSAN GROUP A. S. IVAN HAVEL. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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http://www.o2tv.cz/
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 GENERÁLNÍHO MANAŽERA FC HRADEC KRÁLOVÉ RICHARDA JUKLA TĚŠÍ, 
 ŽE SE „VOTROCI“ S NOVÝM STADIONEM OPĚT STANOU VÝZNAMNÝM KLUBEM. 

Zahájení výstavby nové Malšovické arény představuje pro 

FC Hradec Králové začátek nové etapy a zároveň záruku další 

existence klubu. FC Hradec Králové je v současnosti největším 

sportovním klubem v celém Královéhradeckém kraji, pod kříd-

ly své Fotbalové akademie pečuje o sportovní i osobnostní roz-

voj bezmála čtyř stovek dětí a mladých lidí. Zároveň má ambice 

na nejvyšší úrovni reprezentovat město Hradec Králové, kterému 

ostatně vděčí za záchranu v roce 2005.  „Nyní představitelé měs-

ta prakticky klub zachránili znovu. Bez důstojného domova by ho 

čekal postupný, ale neodvratný zánik, protože dosavadní situace 

odrazovala fanoušky i partnery. Nová aréna je pro klub bez pře-

hánění novým začátkem. Mladí fotbalisté a fotbalistky z akademie 

pak dostanou novou motivaci, až uvidí, kde by si jednou mohli za-

hrát,“ říká předseda představenstva MUDr. Jan Michálek.

Moderní multifunkční stánek pomůže Votroky zařadit opět 

po bok velkých, tradičních klubů. „Jen s pořádným stadionem mů-

žeme hrát v českém fotbale důstojnou roli. Posledních několik let 

to bylo tak, že kamkoli jsme přijeli, odpovídali jsme na otázky, kdy 

už se u nás bude stavět,“ usmívá se generální manažer FC Hradec 

Králové Richard Jukl. „V neposlední řadě je nová aréna zásadním 

předpokladem pro naplnění dlouhodobého cíle města - zisk stra-

tegického partnera, který by do klubu vstoupil. Bez stadionu jsme 

byli víceméně nezajímaví,“ konstatuje. 

Foto: M.C.O.M., Ondřej Littera

 NELICHOTIVOU PŘÍTOMNOST STADIONU V HRADCI KRÁLOVÉ 
 DO DVOU LET NAHRADÍ ATRAKTIVNÍ PODOBA NOVÉ ARÉNY. 

 POHLED DO ÚTROB NOVÉ ARÉNY. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbalové asociace České republiky
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