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„Do Plzně přestoupím 
po sezoně. Teď ale udělám 
maximum pro Liberec. Chci mu 
pomoci k pohárovým příčkám, “ 
říká obránce Slovanu.

 MATĚJ HYBŠ

Giorgio 
Chiellini

Dortmundský 
vyslanec

  Skluzy jako góly  



3
inzerce3

AKTUÁLNĚ Úterý 26.5.2020
21/2020

Můj týden    Matěj Hybš: „Plzeň? Teď mě zajímá jen Liberec!“  ..................  4

Aktuálně    Plné obrátky s nadějí i rizikem  ............................................  10

Rozhovor    Jan Koller: dortmundský vyslanec  .......  14

FORTUNA:LIGA    Rozhovor    Juraj Jarábek:  
„Karantén jsem si užil dost!“  ................................................................. 28

Bundesliga    Zlaté záchranářské výhry  ................................................ 34

Profil hvězdy    Giorgio Chiellini: skluzy jako góly  .................................. 36

Futsal    Futsalové MS o rok odloženo. Na kvalifikaci se stále čeká…  ..... 46
Futsal    Futsalový reprezentant David Černý  
debutoval ve Fortuna lize  ....................................................................... 48

Od Bicana k Lafatovi    Jan Koller: pohádka bez happy endu  .................. 52

Ondrášovka Cup     Odehraje se všech šest finálových turnajů!  .............. 72
Regionální fotbalové akademie     
Příprava na nový školní rok a finále olympiády AJ  ................................. 75 

Aktuálně    Rozhodčí v deseti skupinách  ............................................... 78

OBSAH
Vážení čtenáři!

Podivná koronavirová doba s sebou přináší 

spoustu netradičních řešení ve všech oblastech 

společenského života. Fotbal samozřejmě nemů-

že být výjimkou. A tak jsme se v sobotu dočkali li-

gového mače, na kterém nemohli být v ochozech 

přítomni diváci, trenéři nesměli do kabin za svý-

mi hráči, kteří se nesměli objímat po vstřelených 

gólech - a přesto byl fotbalový fanoušek takřka 

nadšen. Aspoň něco! Teď fandové doufají, že se 

v některém týmu neobjeví COVID-19 v četnějším 

počtu, což by mohlo znamenat předčasně defi-

nitivní konec nově se rozbíhající ligy. Německou 

bundesligu, jež fotbalové soukolí v Evropě rozto-

čila jako první, pečlivě sleduje ze svého trvalého 

sídla v Monaku či dočasného ve Smetanově Lhotě 

Jan Koller. V rozhovoru pro Gól vypráví nejlepší 

střelec českého národního týmu také o tom, jak 

vidí šance svého bývalého klubu Dortmundu v do-

stizích s Bayernem o mistrovský titul nebo jaké 

své plány musel kvůli pandemii zrušit. 

Plány do budoucnosti má jasné Matěj Hybš. 

Odchovanec Sparty se ve zbytku sezony pokusí 

pomoci Liberci do evropských pohárů a pak hurá 

do Plzně, kam v dubnu podepsal přestupní lístky. 

V rubrice Můj týden přiznal, že fandění z repro-

duktorů, které pouštěli pořadatelé na prázdném 

stadionu při sobotním duelu Teplice - Liberec, bylo 

„docela příjemné.“ Uvidíme, jakých změn se ještě 

na fotbalových trávnících dočkáme. Doufám, že jen 

těch pozitivních. Takže užívejme si fotbalu, byť zatím 

jen při televizních přenosech z prázdných stadionů!

K tomu vám nabízíme příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„TEPLICE HRÁLY NÁŠ STYL“
„Zápas v Teplicích nám bohužel nevyšel. Začátek jsme sice měli slušný, vstoupili jsme 

do utkání líp než soupeř. Kontrolovali jsme hru. Měl jsem pocit, že Teplice hrály trošku 

náš styl, na který jsme zvyklí. Byly zatažené v bloku a vyrážely po zisku míče do brejků. 

Víceméně ale nic nenasvědčovalo tomu, že by byli domácí nebezpeční. Možná jsme se tím 

nechali ukolébat. Po naší ztrátě ve středu hřiště Trubač geniální přihrávkou našel Kučeru 

a prohrávali jsme. Inkasovaný gól nás poznamenal, od té doby jsme až do poločasu nehráli 

dobře. Druhou půli jsme byli celkově lepší, jenže Teplice daly z jedné šance druhou branku. 

„PŘED PAUZOU JSME BYLI ROZJETÍ“
Před nucenou pauzou jsme vyhráli všechny tři zápasy v lize, navíc jsme postoupi-

li do semifinále MOL Cupu. Byli jsme rozjetí. Ale nemůžeme se vymlouvat, že nám 

přestávka uškodila. Kdo ví, jestli bychom další zápas vyhráli, pokud by pauza nebyla. 

Každopádně nás mrzí, že jsme nevyužili možnost posunout se na čtvrté místo. Finální 

fáze z naší strany kulhala. Je těžké někoho dobývat, nejsme na to moc zvyklí. Ale pokud 

chceme být vysoko v tabulce, musíme si poradit se vším. Celkově, Teplice byly efektiv-

nější, takže zaslouženě vyhrály.

 PREMIÉRA RESTARTOVANÉ LIGY TÝMU 
 MATĚJE HYBŠE NEVYŠLA. SLOVAN PADL V TEPLICÍCH 0:2. 

Fotbalový týden Matěje Hybše

„Plzeň? Teď mě 
zajímá jen Liberec!“

Je dalším odchovancem pražské Sparty, kte-
rého zlanařila Plzeň. Levý krajní obránce MA-
TĚJ HYBŠ do Viktorie zamíří po této sezoně. 
Zatím má nedokončenou práci v Liberci, kte-
rému by rád pomohl do předkol Evropské ligy. 
Vstup do ligy po koronavirové pauze ale Slova-
nu nevyšel, v pátek padl v Teplicích.

 LIBERECKÝ DRES OBLÉKÁ MATĚJ HYBŠ OD ZÁŘÍ 2017. 

  Vychytal druhou nulu 
a tři body
Po pondělní kruté domácí porážce 1:4 v bunde-
sligové dohrávce s Leverkusenem se dokázali 
fotbalisté předposledních Brém vzchopit v sobo-
tu ve Freiburgu, odkud si odvezli nesmírně důle-
žitou výhru 1:0. Velkou zásluhu na ní má repre-
zentační brankář Jiří Pavlenka, který vychytal 
druhou nulu v této sezoně a který hlavně v závě-
ru zápasu svými zákroky Werder několikrát po-
držel. Hosté dohrávali o deseti bez vyloučeného 
Bargfredeho po druhé žluté kartě. V 90. trefil 
Petersen tyč a Gulde zblízka do prázdné branky 
vyrovnal, jenže VAR zaregistroval těsný ofsajd 
Petersena a gól proto neplatil. Osmadvacetiletý 
český gólman se pak blýskl především v sedmé 
minutě nastavení, kdy z poslední akce domácích 
po přetaženém rohovém kopu vyškrábl povede-
ný volej Petersena od pravé tyče.

  Ofenzivní posila 
z Makedonie
Fotbalisty Karviné posílí ofenzivní hráč Kire 
Markoski ze Severní Makedonie. Pětadvaceti-
letý univerzál s reprezentačními zkušenostmi 
podepsal se slezským klubem roční smlouvu 
s opcí. Naposledy nastupoval za kyperský tým 
AEL Limassol. Je odchovancem klubu Rabot-
nički Skopje, se kterým si zahrál i v předko-
lech Ligy mistrů a Evropské ligy. S Karvinou 
už nějaký čas trénuje a minulý týden nastoupil 
v přípravném zápase. „Charakterově je to veli-
ce dobrý kluk, potvrdili to i jeho současní spo-
luhráči, s kterými hrával v Trnavě,“ říká trenér 
Juraj Jarábek. V Trnavě hostoval Markoski loni 
na jaře a potkal se tam s nynějšími karvinský-
mi hráči Janečkou, Čonkou a brankářem Bol-
kem. Spartaku pomohl vyhrát Slovenský pohár, 
když ve finále proti Žilině dal dva góly. 

  Drážďany po karanténě 
už trénují
Po dvoutýdenní karanténě se fotbalisté Dynama 
Drážďany, jehož dres oblékají i čeští záložníci 
Ondřej Petrák a Josef Hušbauer, vrátili k trénin-
ku. V druhé německé lize, která byla po korona-
virové pauze rozehrána před týdnem, by se tým 
měl poprvé představit 31. května na domácím 
stadionu proti Stuttgartu. Drážďany nestihly re-
start soutěže, protože dva hráči měli začátkem 
května pozitivní testy na koronavirus a celý tým 
musel do karantény. Ve čtvrtek se objevila náka-
za u dalšího fotbalisty Dynama, který nyní bude 
v izolaci. Dynamo je poslední v druholigové tabul-
ce a na barážovou příčku ztrácí čtyři body. Kvůli 
karanténě však musí zvládnout nabitý program 
devíti zápasů v 29 dnech, protože má tři utkání 
v Hannoveru, doma s Fürthem i na hřišti vedoucí-
ho Bielefeldu odložená. „Člověku se svírá žaludek 
z pocitu, že to není fér,“ netají se svým názorem 
drážďanský trenér Markus Kauczinski.

  La Liga začne dřív
Španělská liga může po koronavirové pauze zno-
vu začít už 8. června. Restart přerušené sezony 
v dřívějším termínu schválila vláda. Přesné da-
tum zahájení soutěže určí vedení ligy. Dosud se 
v médiích spekulovalo o tom, že by se mohla se-
zona znovu rozehrát v pátek 12. června městským 
derby mezi FC Sevilla a Betisem. Povolení hrát 
zápasy od pondělí 8. června platí i pro druhou ligu. 
Španělské kluby minulý týden otevřely tréninková 
centra a vrátily se po měsících individuální domácí 
přípravy ke společnému tréninku v malých sku-
pinách. Přechod doprovází řada bezpečnostních 
a hygienických opatření, nezbytná omezení budou 
platit i pro ligový provoz. Ve španělské lize, která 
byla přerušena stejně jako většina sportovních 
soutěží v polovině března, do konce ročníku zbývá 
odehrát jedenáct kol. Šéf ligy Javier Tebas odhadl 
ztráty vzniklé nucenou pauzou na miliardu eur. 

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

 JOSEF ŠURAL 

že bude zvuk z reproduktorů docela příjemný. Neobával jsem se, že by nás hráče měl 

vytrhnout z koncentrace, ale spíš jsem toho nebyl velkým příznivcem. Ale nakonec jsme 

se po utkání s klukama shodli, že se nám při tom hrálo o trošku líp. Že na prázdném 

stadion byl aspoň nějaký ruch.

„CHCI ODVÉST LIBERCI CO NEJLEPŠÍ SLUŽBY“
V dubnu jsem podepsal smlouvu s Plzní, kam přestoupím po této sezoně. Transfer 

vnímám jako velký krok dopředu. Plzeň má nejvyšší ambice - získávat tituly, hrát evrop-

ské poháry. Přesně tohle chci i já. Jsem ale pořád v Liberci, hodlám v něm dokončit, co 

jsem u Nisy začal. Viktorkou se zatím nechci zabývat. Udělám maximum, aby si fanouš-

ci neříkali: Hele, ten Hybš má podepsáno jinde, už na to kašle. Budu teď pod daleko vět-

ším tlakem od lidí, chci jim ukázat, že Liberci odvedu co nejlepší služby. A že mu v konci 

sezony pomůžu k pohárovým příčkám.“ 

„BYLI JSME NA RESTART NAŽHAVENÍ“
Do soutěžního zápasu jsme nastoupili po dvou a půl měsících, kdy jsme vzhledem 

k opatřením proti šíření koronaviru trénovali individuálně. V médích se probíralo, že 

první zápasy budou nejspíš opatrné, rozehřívací. Já jsem předpokládal pravý opak. Ne-

myslel jsem si, že půjde o oťukávanou. Přes dva měsíce se připravujete, čekáte, jestli 

vám povolí hrát. Když se tak stane, jste nažhavení. To jsme také byli. Pauza se asi pro-

jevila v přesnosti přihrávek, v rychlosti, v situacích jeden na jednoho. Ale podle mě byl 

zápas koukatelný z obou stran.

„PŘI UMĚLÉM FANDĚNÍ SE HRÁLO LÍP“
Kvůli pandemii je jisté, že ještě dlouhý čas se budou hrát ligové soutěže bez divá-

ků. Na Stínadlech během zápasu pouštěli z amplionů umělé fandění. Musím říct, že mě 

mile překvapilo. Když jsem si přečetl, že Teplice tohle chystají, vůbec mě nenapadlo, 

MATĚJ HYBŠ * Narozen: 3. ledna 1993 * Výška: 181 cm * Váha: 70 kg * Stav: ženatý, man-
želka Lucie * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: AC Sparta Praha (1999-2014), 
Vysočina Jihlava (2014-2015), AC Sparta Praha (2015-2016), FK Jablonec (2016-2017), AC 
Sparta Praha (2017), Slovan Liberec (2017-2020), Viktoria Plzeň (2020-?) * Česká liga: 
144 zápasů/ 6 gólů * Největší úspěchy: mistr české ligy (2014), vítěz Českého poháru 
(2014), účastník EURO U21 (2015), člen reprezentačních výběrů do 16, 17, 18, 19 a 21 let 

 V LOŇSKÉM ŘÍJNOVÉM PODJEŠTĚDSKÉM DERBY 
 POMOHL MATĚJ HYBŠ K REMÍZE LIBERCE S JABLONCEM 2:2. 

STALO SE...

 SPARŤANSKÝ ODCHOVANEC SICE ZÍSKAL V RUDÉM DRESU MISTROVSKÝ TITUL, ALE JEHO 
 DALŠÍ FOTBALOVÉ OSUDY BUDOU SPOJENY S VELKÝM RIVALEM LETENSKÝCH - PLZNÍ. 

  Malinský prodloužil 
s Libercem
Těsně před restartem prvoligové sezony pro-
dloužil Liberec smlouvu se záložníkem Tomášem 
Malinským, který se Slovanu upsal do roku 2023. 
Osmadvacetiletý rychlonohý středopolař přišel 
do Liberce v létě 2017 z Hradce Králové. V této 
sezoně nejvyšší soutěže ve 22 utkáních zazna-
menal šest gólů a šest asistencí, takže prožívá 
nejproduktivnější ročník v prvoligové kariéře. V ní 
dohromady odehrál 122 zápasů, vstřelil 13 branek 
a přidal 12 asistencí.

  Zkrácený slovenský restart
Slovenská liga by se měla znovu rozběhnout 
v sobotu 13. června. Pokud k restartu přerušené 
sezony dojde, odehraje se pouze polovina z de-
seti kol nadstavby a nikdo nesestoupí. Kluby se 
na tom dohodly na prezidiu Unie ligových klu-
bů, která řídí nejvyšší soutěž. Prezidium také 
rozhodlo, že když se nebude sestupovat, tak se 
zruší baráž o účast v nejvyšší soutěži. „Všechna 
kola se odehrají během víkendu. Soutěž bude 
trvat do 11. července, v případě baráže o Evrop-
skou ligu do 17. července. Na základě diskuze 
se slovenským svazem jsou zároveň vytvořené 
termínové možnosti na odehrání semifinálových 
zápasů a finále Slovnaft Cupu,“ říká prezident 
ÚLK Ivan Kozák. Na Slovensku se i vzhledem 
ke zkrácenému modelu sezony nebude zavádět 
střídání pěti hráčů, které schválila FIFA. 

  Grigar na prahu „Klubu 100“!
V posledním březnovém zápase nejvyšší soutěže 
před dvouměsíční koronavirovou přestávkou vy-
chytal teplický brankář Tomáš Grigar na Stínadlech 
čisté konto v duelu se Slováckem, nyní se mu stejný 
kousek povedl i v sobotní dohrávce 23. kola doma 
s Libercem. Sedmatřicetiletý zkušený gólman se 
tak na jedinou nulu přiblížil ke vstupu do prestiž-
ního Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL! Na-
posledy do něj vstoupil v létě 2017 jeho vrstevník 
a souputník z Ostravska Jan Laštůvka. Ze stejné-
ho regionu je další žhavý čekatel, reprezentační 
„jednička“ Tomáš Vaclík, který má na kontě zatím 
97 čistých kont, ale španělská La Liga, v níž hájí 
branku FC Sevilla, svůj restart teprve vyhlíží.

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

KVĚTEN 
26. KVĚTNA

1948 Ondrej Daňko 1971-1972  2/0

1951 Oldřich Rott 1978-1979  3/0

1989 Tomáš Pekhart 2010-2013 19/2

27. KVĚTNA

1976 Jiří Štajner 2002-2012 37/4

28. KVĚTNA

1958 František Straka 1983-1990 35/0

29. KVĚTNA

1973 Radek Slončík 1996-2000 17/0

1988 Tomáš Hořava 2012-? 14/4

30. KVĚTNA

1910 Ferdinand Daučík 1931-1938 15/0

1925 František Vlk 1948-1953 14/4

1989 Libor Kozák 2012-? 9/2

1990 Josef Šural 2013-2018 20/1

31. KVĚTNA

1975 Antonín Kinský 2002-2009 5/0

ČERVEN
1. ČERVNA

1895 Jaroslav Červený 1923-1925 7/0

1983 Michal Hubník 2010-2011 4/0

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


https://www.hyundai.cz/
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https://www.fotbal-nadacefi.cz/
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Plné obrátky 
s nadějí i rizikem

Po sobotní dohrávce 23. kola Teplice-Liberec se 
nyní rozběhnou obě ligové soutěže na plné obrátky 
a s mírnějšími pravidly, než panovala na Stínadlech, 
kam mohlo na základě povolené ministerské výjim-
ky nakonec 150 lidí. Od pondělí po dalším uvolnění 
vládních opatření proti COVID-19 to bude už dvojná-
sobný počet osob, změní se také režim pohybu lidí 
uvnitř stadionů. Především trenéři a členové rea-
lizačních týmů mohou za svými svěřenci do kabin, 
což bylo koučům Stanislavu Hejkalovi a Pavlu Hofty-
chovi i jejich nejbližším spolupracovníkům v sobotu 
ještě zapovězeno…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Diváci se ale do hledišť i nadále nedostanou, a tak kluby hledají 

nejrůznější možnosti alespoň částečných vizuálních náhrad, jak 

ligové zápasy umožnit fanouškům sledovat, zvlášť když se jedná 

o šlágr, jakým bude středeční duel Sparty s Plzní na Letné. Vik-

toria nabídla svým majitelům permanentek možnost zhlédnout 

utkání v autokině v prostorách areálu DEPO2015, kam se vejde 

150 vozidel. Jedna vstupenka platí pro jedno auto, počet osob 

uvnitř není omezený. O autokině uvažuje i Mladá Boleslav, která 

o den dřív hostí vedoucí Slavii. Původně s ním počítala také Olo-

mouc, ale protože od pondělí je možné pořádat akce do 300 osob, 

přemění ho Sigma na fanzónu.

Klubové managementy si samozřejmě přejí další postupný 

nárůst počtů přítomných lidí na stadionech při ligových utkáních, 

aby na ně mohly vpustit i kvůli dosavadní kostelní atmosféře větší 

skupinky diváků či členů fanklubů, kteří by toto nefotbalové ticho 

svým povzbuzováním odstranili. Tam, kde se průměrné návštěvy 

pohybují kolem tisícovky či dvou, by to byl výrazný krok zpátky 

k normálu, ale pro obě pražská „S“, Plzeň či ostravský Baník jsou 

to stále jen drobné počty.

Právě v moravsko-slezském regionu, kde nejvyšší soutěž hrají 

tři týmy, se v minulých dnech objevilo poměrně velké ohnisko ná-

kazy v tamním Dole Darkov. Pokud by se počty nakažených osob 

dál dramaticky zvyšovaly, mohla by být krajem nařízená karan-

téna v této oblasti a tím by vzniklo i riziko aktuální hrozby, že by 

do ní mohl spadnout i trojlístek prvoligových klubů Baník-Karvi-

ná-Opava. Vzhledem k termínově našlapanému jízdnímu řádu zá-

kladní části, nadstavby a baráže by to byl velmi tvrdý oříšek k roz-

lousknutí, jak vůbec přerušenou a znovu restartovanou ligovou 

sezonu dohrát… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Památkáři posvětili 
demolici San Sira

Oba kluby minulý rok v červnu podaly spo-
lečnou žádost o vybudování nového stadionu pro 
60 tisíc lidí, který by byl postaven vedle San Sira 
a sloužil by od sezony 2022/2023. V září pak kluby 
představily i dva návrhy nového stadionu, jehož 
výstavba je součástí širšího developerského plánu 
za 1,2 miliardy eur (přes 32,5 miliardy korun). Jeho 
cílem je zrenovovat celou oblast San Sira. Souhlas 
od památkářů neznamená konečné rozhodnutí, je 
však důležitým krokem na cestě k naplnění plánu.

Původně chtěly kluby současný stadion kom-
pletně zbourat. V současnosti se však uvažuje 
o tom, že San Siro nebude srovnáno se zemí celé, 
ale část se nechá jako upomínka na významnou 
dominantu města, kolem níž by se postavila 
sportovní zařízení sloužící veřejnosti.  San Siro, 
oficiálně nesoucí jméno Stadio Giuseppe Meazza 
podle legendárního hráče Interu, který krátce 
nastupoval i za AC, byl otevřen v roce 1926 a od té 
doby prošel několikrát rekonstrukcí. V letech 1934 
a 1990 hostilo zápasy mistrovství světa a v roce 
1980 utkání evropského šampionátu. V únoru 2026 
by se na něm měl konat zahajovací ceremoniál zim-
ních olympijských her, které bude s Milánem hostit 
Cortina d‘Ampezzo. 

 KONEC SAN SIRA SE BLÍŽÍ. 

 RESTART NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE PROBĚHL 
 SOBOTNÍM DUELEM TEPLIC S LIBERCEM. 

 NEJATRAKTIVNĚJŠÍM ZÁPASEM NADCHÁZEJÍCÍHO KOLA BUDE ZÁPAS 
 SPARTY S PLZNÍ. PODZIMNÍ MAČ SKONČIL TĚSNOU VÝHROU ZÁPADOČECHŮ 1:0. 

AKTUÁLNĚ

Plán milánských klubů AC a Interu 
na demolici jejich ikonického stadionu 
San Siro a na výstavbu nové arény se po-
sunul o další krok. Italští památkáři proti 
zboření San Sira nemají námitky.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Teplickému brankáři Tomáši Grigarovi chybí už jen jediná vy-

chytaná nula, aby vstoupil jako dvaadvacátý gólman do elitního 

Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL, jehož členové udrželi 

v nejvyšších soutěžích sto a více čistých kont.

KRESBA TÝDNE

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


Nejlepší český reprezentační střelec JAN KOLLER pendluje mezi 
Českem a Francií, kam pravidelně cestuje za svými dvěma dcera-
mi. Právě tam uprostřed karantény oslavil na konci března sed-
mačtyřicáté narozeniny. Pandemie koronaviru zbortila všechny 
jeho jarní cestovatelské plány ve službách Borussie Dortmund. 
Také oficiální vstup „Dina“ do Síně slávy českého fotbalu se ode-
hrál úplně jinak, než bylo v původním scénáři…  

Jan Koller 

Dortmundský 
vyslanec

Jan Koller 

Dortmundský 
vyslanec
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 VÁCLAV TICHÝ  MONTE CARLO/PRAHA 

 Jak jste, co by velmi akční člověk, prožíval karanténu 

ve Francii?

„Ze začátku dost těžce, musel jsem být měsíc zavřený doma. 

Naštěstí máme chalupu čtyřicet kilometrů od Monaka v kopcích 

za Nice, takže jsem mohl být tam aspoň na zahradě. Ve Francii 

byla karanténní opatření zpožděná za těmi, která platila v Česku, 

bylo to dost náročné na psychiku, protože sport se úplně zastavil. 

Nešlo si ani zahrát jen ve dvou tenis.“

 O jaké konkrétní akce jste v jarních měsících kvůli pan-

demii přišel?

„V každém z jarních měsíců o jednu. V březnu jsme měli letět 

s týmem legend Borussie na zájezd do Indie, v dubnu jsem měl jet 

jako klubový vyslanec do Vietnamu a v květnu na Tchaj-wan.“

 Jak programově vypadá takový zájezd dortmundského 

ambasadora?

„Buď cestuji sám, nebo ještě s jedním z bývalých hráčů Borus-

sie. Vždycky máme s sebou několik lidí jako doprovod z klubu, kte-

ří zajišťují kompletní několikadenní program. Je hodně našlapaný, 

jdeme z akce do akce. Jezdíme do těch zemí, v nichž má Dort-

mund svoje akademie či fan-cluby, s jejichž členy se potkáváme 

na besedách nebo autogramiádách. Něco podobného dělají ještě 

delší dobu pro Liverpool Páťa Berger se „Šmícou“ (Vladimírem 

 JAN KOLLER JE S 55 ZÁSAHY NEJLEPŠÍM STŘELCEM V HISTORII ČESKÉ REPREZENTACE, 
 JEHO NĚKDEJŠÍMU PARŤÁKOVI Z ÚTOKU MILANU BAROŠOVI PATŘÍ MEZI KANONÝRY DRUHÁ PŘÍČKA (41 GÓLŮ).  O NÁZORY REPREZENTAČNÍHO REKORDMANA NA FOTBALOVÉ DĚNÍ JE STÁLE VELKÝ ZÁJEM. 

„Nedovedu si
představit hrát 

na prázdném stadionu!“

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 německé bundeslize, která se o minulém víkendu roz-

běhla, může zřejmě jen Dortmund sesadit Bayern z mistrovské-

ho trůnu…

„Myslím si, že hodně o tom napoví jejich vzájemný souboj v úte-

rý v Dortmundu. Pokud by v něm Borussia vyhrála, stáhla by 

náskok na jediný bod a její šance na titul by byla reálná. Dostala 

by Bayern pod ještě větší tlak, i když by musela čekat na jeho další 

klopýtnutí a sama nesměla body ztrácet.“

 Jak revírní derby se Schalke 04 předminulou sobotu, tak 

nadcházející vzájemný duel se odehraje na Vestfálském stadio-

nu bez bouřlivé kulisy osmdesáti tisíc diváků…

„Je to pro bundesligu katastrofa, protože fanoušci jsou nedíl-

nou součástí fotbalových zápasů, a navíc ti v Německu jsou nej-

lepší nejen v celé Evropě, ale i na světě.“

 Hrál jste někdy ligu nebo pohár před prázdnými ochozy?

„Naštěstí mě nikdy nic takového nepotkalo. Nedovedu si 

vůbec představit hrát v Dortmundu na prázdném stadionu, 

neslyšet hukot vyprodaných tribun, které vás ženou dopředu 

a za výhrou.“

 Borussii se v posledních letech daří skvělé transfery, 

když nakoupí mladé talentované hráče, kteří se v jejím dresu 

stanou hvězdami jako například Aubameyang, Dembelé či nyní 

ROZHOVORROZHOVOR

 STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ. JAN KOLLER SE RÁD VRACÍ DO DORTMUNDU, 
 ABY SI ZAHRÁL ZA STAROU GARDU DORTMUNDSKÉ BORUSSIE. 

Šmicerem), Borussia tým legend ustavila teprve nedávno, i když 

si jinak klub bývalých hráčů velmi považuje, což je samozřejmě 

příjemné a potěšitelné. Při těchto zahraničních výjezdech se po-

řizuje také hodně reportáží a spotů z jednotlivých destinací, které 

se pak dávají na sociální sítě nebo se promítají na klubové televizi. 

Při návštěvě Japonska měli nápad natočit mě na nejrušnější kři-

žovatce v Tokiu, kde mě málem přejelo auto…“

 Asi se na vaši dvoumetrovou postavu řidiči moc zakouka-

li a nesledovali provoz!

„Je to možné, protože jsem dost vyčníval…“

 Kam jste všude v této roli podíval?

„Byli jsme v Austrálii, v Brazílii, v Číně, v Japonsku.“   

 Už znáte náhradní termíny zahraničních zájezdů dort-

mundské „staré gardy“?

„Letos z toho nejspíš už nic nebude, možná se to přeloží na příš-

tí rok.“

 Nemrzelo vás, že se kvůli pandemii koronaviru neusku-

tečnil březnový galavečer k Fotbalistovi roku, na němž jste měl 

být uveden do Síně slávy českého fotbalu?

„Co se dá dělat, ale ještě horší to asi muselo být pro Tomáše 

Součka, který vyhrál Fotbalistu roku 2019, a prvenství v této tra-

diční anketě si nemohl užít na pódiu a před plným sálem.“ 

 Bydlíte v Monaku, kde se také tradiční plnokrevný život 

zastavil…

„Monte Carlo je pořád mrtvé město, protože se v něm prakticky 

nic neděje.“

 Francouzská liga byla kvůli vládním nařízením ukončena 

stejně jako předtím belgická či nizozemská. Jak moc toto roz-

hodnutí kluby i fotbalisty poškodí?

„Pro ligové kluby to budou velké finanční i sportovní ztráty. 

Na rozdíl od jiných zemí, v nichž se z nedohrané ligy nesestupova-

lo, ve Francii ano, Olympique Lyon si po dlouhé době nezahraje ev-

ropské poháry, protože byl v průběžné tabulce mimo tyto příčky. 

Už se sice ví srpnový termín začátku nového ročníku, ale mnohem 

důležitější bude, jestli současná opatření budou i na podzim platit! 

Jestli se i nadále bude hrát před prázdnými stadiony, nebo se fot-

bal vrátí zpátky do normálu.“ 

 Mezi nejžádanější hráče současnosti patří Neymar 

a Mbappé z PSG. Myslíte si, že kvůli COVID-19 jejich vyšponova-

ná cena pro případné transfery poklesne?

„Každý klub bude po těchto citelných výpadcích příjmů šetřit, 

bude si rozmýšlet, kam a na co dávat peníze. U těch astronomic-

kých částek, které se v poslední době vyplácely za transfery, to 

nebude na škodu, když se srazí dolů.“ 

 ČESKÝ KANONÝR JE MEZI FANOUŠKY VESTFÁLSKÉHO KLUBU, 
 S NÍMŽ V ROCE 2002 ZÍSKAL NĚMECKÝ TITUL, STÁLE NESMÍRNĚ POPULÁRNÍ. 

Foto: archiv Jana Kollera

Foto: archiv Jana Kollera

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Dlouholetý dortmundský a reprezentační parťák Tomáš 

Rosický zatím ještě nedokázal vrátit Spartu zpátky na dřívější 

úspěšnou vlnu. Co jí k tomu podle vás nejvíc schází?

„Rosovi (Tomáši Rosickému) to ve Spartě nezávidím, připadá 

mi, že je to horší a horší. Přitom v poslední době tam nepřicházejí 

špatní hráči, ale nějak to vzájemně neladí. Když pak z Letné ode-

jdou jinam, tak podávají mnohem lepší výkony. Něco uvnitř Sparty 

nehraje, nevím, kde je zakopaný pes.“  

 Česká liga se o víkendu znovu dohrávkou Teplice-Libe-

rec rozběhla, zkuste si zaprorokovat, jak dopadne?

„Čekám, že její závěr bude hodně zajímavý. Plzeň se pod novým 

trenérem zvedla, udělala i dobré přestupy. Slavia se naopak zim-

ními odchody Součka, Škody a Hušbauera oslabila nejen na hřišti, 

ale byli to i důležití hráči v kabině. Její podzimní náskok se scvrkl 

na polovinu, ale pořád je to osm bodů.“

 A co MOL Cup? Dosáhne na něj Sparta?

„Pro ni je to priorita a nejsnadnější cesta do Evropy. Současná 

devátá příčka je pro Spartu pod její úroveň, ambice i možnosti, 

měla by skončit v první pětce.“

ROZHOVORROZHOVOR

 V PAMÁTNÉM DUELU S NIZOZEMSKEM V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ 
 NA EURO 2004 JAN KOLLER GÓLEM NASTARTOVAL OBRAT Z 0:2 NA 3:2. 

Sancho a odcházejí pak za velké peníze jinam. Čím si tento velmi 

efektivní trend vysvětlujete? Skvělým skautingem?

„Borussia má výbornou strukturu, každý v klubu ví, co má 

dělat a odvádí na svém postu maximum. Je to velkoklub, který 

ale zároveň zůstává i rodinným klubem, takže je v něm příjemná 

atmosféra, která hráče láká. Díky dlouhodobě propracovanému 

skautingu Dortmund vybírá vytipované mladé fotbalisty, aby je 

začlenil svého herního systému. Dá jim potřebnou šanci a posu-

ne je většinou na vyšší úroveň a pak je za mnohem větší částky 

prodá. Za mladého norského útočníka Haalanda přitom zaplatila 

Borussia do Salcburku částku, za kterou se v Anglii nekoupí ani 

průměrný hráč…“ 

 Co říkáte na jeho raketový start?

„Je už ve svém věku komplexním hráčem, rychlý, důraz-

ný, technicky velmi dobře vybavený, v koncovce je neuvěřitelně 

chladnokrevný.“

 Ve spojení se Sanchem mi trochu připomíná slavný tan-

dem Anderlechtu Koller-Radzinski…

„Současný fotbal se ubírá jiným směrem, než za našich časů, 

oproti dnešním hráčům jsme měli rezervy v rychlosti, agresivitě 

i technice.“

 Co někdejší rychlonohý kanadský spoluhráč dělá?

„Nejsme spolu v kontaktu, vím jen, že žije v Antverpách.“

 Vaše dva bývalé belgické kluby Lokeren a Anderlecht 

prožívají chmurné období…

„O Anderlecht nemám strach, tahle nedokončená sezona mu 

moc nevyšla, ale věřím, že se v brzké době vrátí zpátky v belgic-

ké lize tam, kam dlouhodobě patří. Do Lokerenu jsem se chystal 

na návštěvu, podívat se na nějaký ligový zápas. Nenapadlo mě, že 

může tenhle stabilní ligový klub, kterým prošla spousta skvělých 

hráčů, v tak krátké době spadnout na úplné dno a zbankrotovat. 

Snad se povede jeho spojení se sousedním klubem z Hamme.“ 

 VE ČTVRTFINÁLE S DÁNSKEM VSTŘELIL VÍTĚZNOU TREFU A S ČESKÝM TÝMEM SI Z ME 
 PO SMOLNÉ PROHŘE V SEMIFINÁLE S ŘECKEM NAKONEC ODVEZL BRONZOVOU MEDAILI. 

Jan Koller 
Narozen: 30. března 1973 * Hráčská kariéra: Smetanova Lho-

ta (1978-1989), ZVVZ Milevsko (1989-1994), Sparta Praha (1994-

1996), KSC Lokeren (Belgie, 1996-1999), RSC Anderlecht Brusel 

(Belgie, 1999-2001), Borussia Dortmund (Německo, 2001-2006), 

AS Monaco (Francie, 2006-2008), 1. FC Norimberk (Německo, 

2008), Křídla sovětů Samara (Rusko, 2008-2009), AS Cannes 

(Francie, 2010-2011) * Reprezentace: 91 zápasů a 55 gólů 

Největší úspěchy: třetí místo na EURO 2004 v Portugalsku, 

účastník MS 2006 v Německu, EURO 2000 v Belgii a Nizozem-

sku, EURO 2008 v Rakousku a Švýcarsku, finalista Poháru UEFA 

(2002), fotbalový mistr Česka (1995), Belgie (2000, 2001) a Ně-

mecka (2002), historicky nejlepší reprezentační střelec, vítěz 

ankety Fotbalista roku 1999, nejlepší střelec belgické ligy (2000), 

člen Klubu ligových kanonýrů časopisu GÓL (180 gólů), člen Síně 

slávy českého fotbalu (2019)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 VE VZDUCHU BYL JAN KOLLER ČASTO NEZASTAVITELNÝ A DOKÁZAL SI PORADIT I S PŘESILOU PROTIVNÍKŮ. 

 V nedávné minulosti jste byl patronem reprezentačních 

výběrů, nerýsuje se něco podobného?

„Vzhledem k tomu, že neustále pendluji mezi Českem a Francií, 

tak by to nebylo možné dělat, proto jsem jako patron „devatenáct-

ky“ sám skončil. Ale jsem pořád v centru dění a v obraze, sleduji 

hráče, což se může vždycky hodit…“ 

„Rosovi to ve Spartě 
vůbec nezávidím…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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A to dohrávkou 23. kola nejvyšší soutěže, v níž 
domácí zdolali Slovan Liberec 2:0. Liga po ko-
ronavirové pauze pokračuje dalšími zápasy již 
od tohoto úterý.

V Teplicích začalo 
druhé jaro! 
V Teplicích začalo 
druhé jaro! 
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Jeho angažování bylo trefou do černého. Pod 
slovenským koučem JURAJEM JARÁBKEM zde-
cimovaná Karviná povstala, od jeho příchodu 
v polovině listopadu stoupá. Muž, který před 
čtyřmi lety dovedl Dinamo Tbilisi ke gruzínské-
mu double, věří, že během koronavirové pauzy 
jeho nový tým neztratil lesk.

Juraj Jarábek: „Karantén 
jsem si užil dost!“

 JURAJ JARÁBEK SE UJAL ŠÉFOVÁNÍ KARVINSKÉ LAVIČKY 14. LISTOPADU 2019. 

 V jakém očekávání jste před restartem ligy?

„Můžu říct za celý tým, že se moc těšíme. Uděláme maximum, 

abychom pro Karvinou první ligu zachovali.“

 V generálce jste porazili vysoko 7:0 Frýdek-Místek. Uka-

zuje se, že mužstvo je dobře nachystané?

„Výsledek nepřeceňuji. Frýdek-Místek má svoje problémy, ne-

měli příliš natrénováno. Šlo tedy spíš o tréninkový zápas. Ale vy-

zkoušeli jsme si nějaké herní varianty a s chutí si zahráli. Takže 

z tohoto pohledu hodně pozitivní.“

 Vlétne do soutěže stejná Karviná jako ta z úvodu jara? 

Ve čtyřech kolech jste získali deset bodů a ani jednou jste nein-

kasovali.

„Všichni si přejeme, abychom na povedený začátek jara naváza-

li. Ale víme, že každý si na nás teď bude dávat větší pozor. Soustře-

díme se na první zápas v Opavě, nic jiného nás zatím nezajímá.“

 Stačí na ostré zápasy v lize dva týdny společných trénin-

ků?

„Uvidíme. Absolvovali jsem tři přátelské zápasy, celý kádr tré-

noval. Kluci si předtím svědomitě plnili individuální plán během 

karantény. Ovšem dopředu nelze odhadnout, jestli nám přestávka 

neublíží. Věřím, že ne.“

 VE SVÉM PRVNÍM VYSTOUPENÍ POD NOVÝM KOUČEM 
 REMIZOVALI HRÁČI KARVINÉ S PLZNÍ 1:1 A POTÉ PADLI 0:2 NA SLAVII. 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 24 18 4 2 48:8 58

2. Plzeň 24 15 5 4 45:20 50

3. Jablonec 24 11 7 6 42:31 40

4. Ostrava 24 11 5 8 36:27 38

5. Mladá Boleslav 24 11 4 9 42:37 37

6. Slovácko 24 10 7 7 30:27 37

7. Liberec 24 11 3 10 42:33 36

8. České Budějovice 24 11 3 10 39:38 36

9. Sparta Praha 24 9 8 7 42:32 35

10. Sigma Olomouc 24 7 11 6 31:29 32

11. Bohemians 1905 24 7 6 11 25:37 27

12. Teplice 24 6 9 9 21:35 27

13. Karviná 24 5 8 11 20:30 23

14. Zlín 24 6 4 14 22:40 22

15. Opava 24 4 5 15 11:41 17

16. Příbram 24 3 5 16 15:46 14

VÝSLEDKY 24. KOLA
Slavia Praha - Sparta Praha 1:1

Teplice - Slovácko 0:0

Karviná - Příbram 2:0

Liberec - Opava 4:0

Plzeň - České Budějovice 1:0

Sigma Olomouc - Jablonec 1:1

Zlín - Bohemians 1905 2:3

Ostrava - Mladá Boleslav 2:3

PROGRAM 25. KOLA
26.05. 18:00 Jablonec - Zlín

26.05. 18:00 Příbram - Ostrava

26.05. 18:00 Slovácko - Sigma Olomouc

26.05. 20:00 Mladá Boleslav - Slavia Praha

27.05. 18:00 Bohemians 1905 - Teplice

27.05. 18:00 České Budějovice - Liberec

27.05. 18:00 Opava - Karviná

27.05. 20:00 Sparta Praha - Plzeň

DOHRÁVKA 23. KOLA
23.05. 18:00 Teplice - Liberec 2:0

DOHRÁVKA 23. KOLA

 Teplice - Liberec   2:0 (1:0)
Branky: 37. T. Kučera (Trubač), 53. Jakub Řezníček (Moulis). Rozhodčí: Marek - Vodrážka, 
Batík - Orel (video). ŽK: Kodeš - Karafiát, Beran.
Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Kodeš (81. Nazarov), Vondrášek - Knapík - Moulis, T. Kučera 
(85. Žitný), Trubač, Radosta (77. D. Černý) - Jakub Řezníček. Trenér: Hejkal.
Liberec: Nguyen - Mikula (64. Zeman), Kačaraba, Karafiát, Hybš - Hromada (72. Rondič), Mara 
- Malinský, Baluta (56. Beran), Pešek - Kuchta. Trenér: Hoftych.

 Hráče po dlouhé pauze čeká náročný program, neobá-

váte se případných zranění? Karviná nedisponuje tak širokým 

kádrem...

„Riziko vnímám. Zažil jsem v Trnavě i v Dinamu Tbilisi, co je hrát 

ligu a zároveň evropské poháry. Zápasy jdou rychle po sobě, není 

to jednoduché. Kvalitní česká mužstva, jako Plzeň, Slavia, Spar-

ta, mají kádry široké. Myslím, že trošku budou ve výhodě. Ale vy-

mlouvat se nebudeme. Věřím, že si s případnými zraněními nebo 

stopkami za karty poradíme.“

 Počítáte, že budete využívat nové možnosti pěti střídání?

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Je dobrá věc, že máme šanci vystřídat pět hráčů. Věřím, že ti, 

kteří přijdou během zápasu na trávník, týmu pomůžou.“

 Nosíte už v hlavě sestavu, která vyběhne v Opavě?

„V podstatě mám jasno. Moc mě těší, že tým šel dopředu vý-

konnostně, navíc se zvýšila konkurence. To pokládám za náš velký 

bonus. Kluci poctivě trénují, jsou odhodlaní, fotbal je baví.“

 Kvůli pandemii koronaviru se liga bude hrát bez diváků. 

Máte zkušenost s prázdnými ochozy?

„V Trnavě jsme měli kvůli výtržnostem fanoušků zavřené tribu-

ny. Hrát bez diváků není nic příjemného, za mě je to frustrující. Je 

slyšet každé slovo, motivace hráčů není na nejvyšší úrovni.“

 Nedávno jste přivedli posilu, reprezentanta Severní Ma-

kedonie Markoskiho. By to váš tip?

„Viděl jsem ho párkrát hrát naživo, když působil v Trnavě. Zau-

jal mě, má zajímavé věci. Byť teď v Limassolu hrál méně, rozhodli 

jsme se ho angažovat. I když může zasáhnout až do příštího roční-

ku české ligy. V jedné sezoně nesmíte nastoupit za tři různé kluby.“

 Jak jste trávil týdny bez mužstva?

„Když vypukla pandemie, rozpustili jsme tým. Odjel jsem 

domů na Slovensko a musel jsem na čtrnáct dnů do karantény. 

Po návratu do Karviné jsem do ní spadl znovu. Takže jsem si to 

fajn užil.“ (směje se) 

 V JARNÍCH ČTYŘECH LIGOVÝCH DUELECH DOVEDL JURAJ JARÁBEK SVÉ SVĚŘENCE KE TŘEM 
 VÍTĚZSTVÍM A JEDNÉ PLICHTĚ. BUDE ÚSPĚŠNÁ SÉRIE POKRAČOVAT I PO DLOUHÉ PŘESTÁVCE? 

JURAJ JARÁBEK * Narozen: 3. října 1962 * Národnost: Slo-
vensko * Hráčská kariéra: Spartak Trnava (1969-1984), Dukla 
Banská Bystrica (1984-1985), Fiľakovo (1985-1990), FK Seni-
ca (1990-2000) * Trenérská kariéra: ŠK Jaslovské Bohuni-
ce (2008-2009), Zlaté Moravce (2009-2013), Spartak Trnava 
(2013-2015), Dinamo Tbilisi (2016), Zlaté Moravce (2016-2018), 
MFK Karviná (2019-?) * Největší úspěchy: vítěz gruzínské ligy 
(2016), vítěz Gruzínského poháru (2016)

PĚT STŘÍDÁNÍ I V ČESKU
Týmy v Česku mohou od příštího týdne v soutěžních zápasech dočasně vyu-

žít pět místo dosavadních tří střídání. Výkonný výbor FAČR per rollam schválil 
revoluční úpravu pravidel, která má týmům pomoci v hektickém období po ko-
ronavirové přestávce. Ligový výbor Ligové fotbalové asociace už v minulých 
dnech odsouhlasil použití novinky v zápasech první a druhé ligy, které řídí. Vý-
konný výbor FAČR pak ještě musel úpravu formálně schválit. Novinku je zatím 
možno zavést v soutěžích, které skončí do 31. prosince 2020. 

Světová federace FIFA spolu s mezinárodní pravidlovou komisí IFAB před necelými 
dvěma týdny umožnily zavést revoluční změnu vzhledem k nabitému kalendáři, který 
celky čeká po uvolnění koronavirových opatření a opětovném rozehrání soutěží. Týmy 
budou moci využít pět střídání a šesté v případném prodloužení. Aby změna pravidla 
příliš nezdržovala a nenatahovala zápasy, budou mít mužstva na pět střídání k dispozici 
stále pouze tři „okna“ a pauzu mezi oběma poločasy. Sobotní dohrávka 23. kola mezi Tep-
licemi a Libercem, která zahájila obnovenou ligovou sezonu, se ještě odehrála klasicky 
se třemi střídáními na obou stranách, neboť  úprava pravidla vstoupila v Česku v platnost 
od tohoto týdne, kdy se restartovaný ročník naplno rozběhne.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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V sobotní dohrávce na tep-
lických Stínadlech, která byla 
restartem nejvyšší soutěže, byli 
překvapivě mnohem efektivnější 
domácí fotbalisté. Dvěma bran-
kami dosáhly Teplice na velmi 
důležité tři body, kterými se 
vzdálily z barážového ohrožení, 
naopak hosté z Liberce vyšli 
přes podstatně vyšší držení míče 
střelecky naprázdno, takže ne-
navázali na výsledky i gólovou 
produkci před přerušením ligy.

1. Slavia 48 2,000
2. Plzeň 45 1,875
3.-6. Jablonec 42 1,750
3.-6. Ml. Boleslav 42 1,750
3.-6. Liberec 42 1,750
3.-6. Sparta 42 1,750
7. Č. Budějovice 39 1,625
8. Ostrava 36 1,500
9. Olomouc 31 1,292
10. Slovácko 30 1,250
11. Bohemians 1905 25 1,042
12. Zlín 22 0,917
13. Teplice 21 0,875
14. Karviná 20 0,833
15. Příbram 15 0,625
16. Opava 11 0,458

 DVĚMA GÓLY DO SÍTĚ LIBERCE PŘESKOČILI 
 TEPLIČTÍ METU DVACETI VSTŘELENÝCH BRANEK. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Teplice si 
polepšily

VYCHYTANÉ NULY

16
Ondřej Kolář (Slavia)

10 - Matouš Trmal (Slovácko) * 9 - Aleš Hruška (Plzeň) * 7 - Tomáš Grigar (Teplice), Jan Laštůvka 
(Ostrava) * 6 - Milan Heča (Sparta)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

10
Martin Doležal (Jablonec), Guélor Kanga (Sparta),

Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav), 
Michael Krmenčík (Plzeň)

9 - Lukáš Budínský (Ml. Boleslav), Pavel Bucha (Ml. Boleslav/Plzeň), Roman Potočný (Liberec), 
Petar Musa (Liberec/Slavia) * 8 - Libor Kozák (Sparta), Muris Mešanovič (Ml. Boleslav), Tomáš 
Souček (Slavia) * 7 - Jakub Plšek (Olomouc), Ivan Schranz (Č. Budějovice), Jan Sýkora (Jablonec) * 
6 - Dame Diop (Ostrava), Lukáš Havel (Č. Budějovice), Jan Kopic (Plzeň), Nemanja Kuzmanovič (Os-
trava), Tomáš Malinský (Liberec), Jakub Mareš (Teplice), Jan Matoušek (Jablonec), Michal Škoda 
(Příbram), Benjamin Tetteh (Sparta), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 5 - Patrik Brandner (Č. Budějovice), 
Martin Hašek (Sparta), Josef Hušbauer (Slavia), David Ledecký (Č. Budějovice), Tomáš Poznar (Zlín), 
Ondřej Šašinka (Slovácko/Ostrava), Milan Škoda (Slavia)

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

28,5
Pavel Bucha (Ml. Boleslav/Plzeň, 9 + 7)

27,5
Guélor Kanga (Sparta, 10 + 5)

25,5
Lukáš Budínský (Ml. Boleslav, 9 + 5)

24,5 - Martin Doležal (Jablonec, 10 + 3) * 23 - Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 10 + 2, Jan Sýkora 
(Jablonec, 7 + 6) * 22 - Muris Mešanovič (Ml. Boleslav, 8 + 4) * 21 - Tomáš Malinský (Liberec, 6 
+ 6), Petar Musa (Liberec/Slavia, 9 + 2), Roman Potočný (Liberec, 9 + 2) * 20,5 - Tomáš Souček 
(Slavia, 8 + 3) * 20 - Michael Krmenčík (Plzeň, 10 + 0) * 18,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 4 + 7) * 
17,5 - Libor Kozák (Sparta, 8 + 1) * 17 - Ivan Schranz (Č. Budějovice, 7 + 2) * 16,5 - Jan Matoušek 
(Jablonec, 6 + 3), Tomáš Zajíc (Slovácko, 6 + 3) * 16 - Patrik Brandner (Č. Budějovice, 5 + 4), Martin 
Hašek (Sparta, 5 + 4), Milan Škoda (Slavia, 5+ 4) * 15,5 - Jakub Plšek (Olomouc, 7 + 1) * 15 - Adam 
Hložek (Sparta, 3 + 6), Benjamin Tetteh (Sparta, 6 + 2) * 14,5 - Ondřej Šašinka (Slovácko/Ostrava, 
5 + 3) * 14 - Lukáš Kalvach (Plzeň, 4 + 4) * 13,5 - Jan Kopic (Plzeň, 6 + 1), Petr Ševčík (Slavia, 3 + 5) 
* 13 - Benjamin Čolič (Č. Budějovice, 2 + 6), Jiří Fleišman (Ostrava, 2 + 6) * 12 - Alexandru Baluta 
(Liberec, 3 + 4), Dame Diop (Ostrava, 6 + 0), Lukáš Havel (Č. Budějovice, 6 + 0), Nemanja Kuzmanovič 
(Ostrava, 6 + 0), Adriel Ba Loua (Karviná, 0 + 8), Jakub Mareš (Teplice, 6 + 0), Michal Škoda (Příbram, 
6 + 0) * 11,5 - Aleš Čermák (Plzeň, 2 + 5), Martin Fillo (Ostrava, 2 + 5), David Ledecký (Č. Budějovice, 
5 + 1), Matej Mršič (Č. Budějovice, 2 + 5), Tomáš Poznar (Zlín, 5 + 1) * 11 - Jan Kalabiška (Slovácko, 
4 + 2), Kamso Mara (Liberec, 4 + 2), Peter Olayinka (Slavia, 4 + 2), Tomáš Smola (Ostrava, 4 + 2), 
Jan Vodháněl (Bohemians 1905, 4 + 2) * 10,5 - Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 0 + 7) * 10 - Josef 
Hušbauer (Slavia, 5 + 0), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 2 + 4)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Druhé bundesligové kolo po koronavirové pauze nebylo na góly nijak 
chudé, rozjela to v pátečním berlínském derby na Olympijském stadio-
nu Hertha, která čtyřmi brankami po přestávce smetla nováčka Union. 
Domácí, do jejichž sestavy se vrátil po karetním trestu český reprezen-
tační kapitán Vladimír Darida, tak potvrdili předchozí tříbrankovou vý-
hru z Hoffenheimu. 

Naopak Patrik Schick tentokrát sledoval pětigólovou kanonádu Lipska v Mainzu pouze 

z lavičky náhradníků, velel jí jeho parťák z útoku Timo Werner, který zaznamenal svůj první 

hattrick v bundeslize, a s aktuálně 24 brankami překonal svoje dosavadní sezónní maxi-

mum. Sedmkrát se vlnily sítě v mnichovské Allianz Areně, kde Bayern vedl nad Frankfur-

tem na začátku druhé půle již 3:0, ale duel ještě zdramatizoval dvěma slepenými trefami 

hostující Hinteregger, který čtvrt hodiny před koncem pokořil i vlastního brankáře a dal tak 

výsledku definitivní podobu. Obhájce titulu si před zápasem pravdy v Dortmundu udržuje 

čtyřbodový náskok, protože Borussia dokázala vyhrát ve Wolfsburgu, kde si místo Haalan-

da obuli střelecké kopačky Guerreiro a Hakimi.

V dolní polovině tabulky přivezli zlaté výhry z venku fotbalisté Augsburgu a Brém, 

v nichž působí i nejvíc českých krajánků. Bavorský tým senzačně vyloupil Schalke, které 

po revírním výprasku 0:4 v Dortmundu muselo skousnout další krutou porážku. Byl u toho 

posledních dvacet minut v hostující sestavě i středopolař Jan Morávek. Werder vyhrál 

v bundeslize po více jak čtyřech měsících, ve Freiburgu k tomu výrazně přispěl svoji dru-

hou neprůstřelností v sezoně brankář Jiří Pavlenka. Hosté měli ve finiši zápasu při narůs-

tajícím domácím tlaku také štěstí, když vyrovnávací gól po dorážce Guldeho zneplatnil VAR 

kvůli drobnému ofsajdu střílejícího Petersena, kterého potom ještě v sedmé minutě nasta-

vení vychytal bravurním zákrokem český gólman. Záchranářské akcie týmu z hansovního 

města stouply i díky tomu, že jeho nejbližší konkurent Düsseldorf, který v Kolíně vedl ještě 

v 88. minutě 2:0, si nakonec odvezl domů jen bod… 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 27 3
2. Werner T. RB Lipsko 24 7
3. Sancho J. Dortmund 14 16
4. Quaison R. Mohuč 12 2
5. Gnabry S. Bayern 11 10

PROGRAM
28. KOLO

26.5. Dortmund - Bayern, Brémy - Mönchengladbach,
Frankfurt - Freiburg, Leverkusen - Wolfsburg

27.5. RB Lipsko - Hertha, Augsburg - Paderborn,
Düsseldorf - Schalke, Hoffenheim - Kolín n. R.,

Union Berlín - Mohuč

29. KOLO

29.5. Freiburg - Leverkusen
30.5. Wolfsburg - Frankfurt, Hertha - Augsburg, 

Mohuč - Hoffenheim, Schalke - Brémy, Bayern - Düsseldorf
31.5. M ǵladbach - Union Berlín, Paderborn - Dortmund

1.6. Kolín n. R. - RB Lipsko

VÝSLEDKY
27. KOLO

Kolín n. R. 2 - 2 Düsseldorf * Mohuč 0 - 5 RB Lipsko
Schalke 0 - 3 Augsburg * Bayern 5 - 2 Frankfurt
Freiburg 0 - 1 Brémy * Hertha 4 - 0 Union Berlín

Mönchengladbach 1 - 3 Leverkusen
Paderborn 1 - 1 Hoffenheim * Wolfsburg 0 - 2 Dortmund

 BRANKÁŘ JIŘÍ PAVLENKA MŮŽE JÁSAT. ČISTÝM KONTEM POMOHL BRÉMÁM 
 K VÝHŘE VE FREIBURGU A TÍM I POSÍLENÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ NADĚJE WERDERU. 

Zlaté záchranářské výhryBUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 27 19 4 4 80:28 61
2. Dortmund 27 17 6 4 74:33 57
3. RB Lipsko 27 15 9 3 68:27 54
4. Leverkusen 27 16 5 6 52:32 53
5. M ǵladbach 27 16 4 7 53:34 52
6. Wolfsburg 27 10 9 8 36:33 39
7. Freiburg 27 10 7 10 35:37 37
8. Schalke 27 9 10 8 33:43 37
9. Hoffenheim 27 10 6 11 36:47 36

10. Kolín n. R. 27 10 4 13 43:49 34
11. Hertha 27 9 7 11 39:48 34
12. Augsburg 27 8 6 13 40:54 30
13. Union Berlín 27 9 3 15 32:47 30
14. Frankfurt 26 8 4 14 41:49 28
15. Mohuč 27 8 3 16 36:60 27
16. Düsseldorf 27 5 9 13 29:52 24
17. Brémy 26 5 6 15 29:59 21
18. Paderborn 27 4 6 17 31:55 18

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


Giorgio Chiellini 

Skluzy 
jako góly 

Stihl odehrát jediné utkání, v němž rozhodl o výhře Staré dámy 
nad Parmou, následně jej těžké zranění kolene vyřadilo na půl 
roku ze hry. I kvůli absenci klíčového stopera Giorgia Chiellini-
ho (35) letos není Juventus v Serii A tolik dominantní, a pokud se 
bude italská nejvyšší soutěž dohrávat, půjde turínský gigant do fi-
niše s pouhým jednobodovým náskokem na druhé Lazio.  

Giorgio Chiellini 

Skluzy 
jako góly 
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Zatímco loni Juventus v lize vyhrál 28 z 38 duelů, se ziskem 

90 bodů ukořistil osmé Scudetto v řadě, od nejbližších pronásle-

dovatelů z Neapole jej v tabulce dělil dvouciferný bodový náskok 

a tradičně se pyšnil nejlepší defenzívou soutěže, letos suveréno-

vi poslední dekády výrazně šlape na paty římské Lazio. Mančaft 

z hlavního města v šestadvaceti odehraných kolech dokonce in-

kasoval méně branek než obhájce titulu a na kontě má jen o bod 

méně. Případný restart Serie A by tak nabídl v boji o mistrovské 

vavříny dlouho nevídané drama. 

Proč už Stará dáma letos tolik neválcuje konkurenci jako v le-

tech nedávno minulých? Důvodů je samozřejmě několik - od od-

chodu několika opor či příchodu nového trenéra Sarriho a s tím 

spojenou výraznou změnou herního stylu, až po dlouhodobou 

absenci klíčového stopera Giorgia Chielliniho. Pilíře turínské de-

fenzívy, který v dresu nejúspěšnějšího italského klubu působí již 

patnáctou sezonu a jenž v nedávné minulosti společně s Leonar-

dem Bonuccim a Andreou Barzaglim tvořil jednu z nejopěvova-

nějších a nejobávanějších defenzivních řad nejen na Apeninském 

poloostrově. A když už se nějaký forvard skrz tuto téměř nepro-

stupnou trojici důrazných stoperů, jejíž složení patří k trenérským 

majstrštykům nynějšího lodivoda milánského Interu Antonia 

Conteho, dokázal s vypětím všech sil prokousat, v turínské brance 

na něj číhal legendární gólman Gianluigi Buffon… 

Z TŘETÍ LIGY MEZI ELITU
Chiellini dlouhá léta patří mezi stálice sestavy Juventusu, své 

místo na slunci a v sestavě slavného mančaftu si ale musel vybo-

jovat. Do dospělého fotbalu nakoukl v roce 2000 jako perspektivní 

levý bek mateřského Livorna a během čtyř sezon v jeho dresu sbí-

ral zkušenosti v třetí a druhé italské lize. Mohl dokonce nakouk-

nout do vysněné Serie A, když jej po dvou letech za 3,1 milionů eur 

koupil do spoluvlastnictví AS Řím, slavný mančaft z hlavního měs-

ta ale Chielliniho ponechal na hostování v Livornu, které jej nako-

nec v létě 2004 vykoupilo zpět a obratem se ziskem 3 a půl mili-

onu eur prodalo do Juventusu. Nadějný bek si tak konečně mohl 

vyzkoušet své schopnosti v bitvách s elitními protivníky z nejvyšší 

soutěže, ovšem nestalo se tak v barvách mančaftu, s nímž později 

získá osm ligových titulů, nýbrž ve fialovém dresu tradičního klu-

bu z Florencie, který se za 3,5 milionů eur dohodl s turínským gi-

gantem na Chielliniho spoluvlastnictví. Ve Fiorentině se okamžitě 

prosadil do základu, v lize odehrál 37 z 38 duelů a vstřelil tři bran-

ky, jednu z nich do sítě „svého“ Juventusu v divokém utkání, které 

skončilo remízou 3:3. Po senzačních výkonech za „Fialky“ před 

sezonou 2005/2006 Juventus za 4,3 milionu vykoupil zbytek jeho 

kontraktu a Chiellini  definitivně přesídlil na turínskou adresu. 

STUDENÁ SPRCHA PO TITULU
Pod vedením Fabia Capella nastupoval na levé obraně 

a na konci své první sezony v Juventusu se radoval ze zisku ti-

tulu. Radost však záhy přehlušila hořká pachuť z úplatkářského 

skandálu, který Juvetusu titul odebral, přihrál jej Interu a poslal 

Starou dýmu do druhé ligy. Následoval velký hráčský exodus, 

hvězdy jako Thuram, Cannavaro, Emerson, Vieira, Mutu či Ibra-

himovič odešly za lepším. Ovšem Chiellini navzdory vynucené-

mu sestupu stejně jako například Del Piero, Trezeguet, Buffon 

či Pavel Nedvěd v Juventusu zůstal, pomohl mu ovládnout Serii 

B a v nejkratším možném čase se tak vrátit mezi italskou elitu. 

Zatímco ve svých začátcích nastupoval převážně na levé obra-

ně a občas jako levý záložník, při návratu Staré dámy do Serie 

A už plnil roli stopera, kde se pod vedením nového kouče Didiera 

Deschampse postupně skvěle zabydlel a nastupoval ve dvojici 

s Legrottagliem, Boumsongem či Robertem Kovačem. Ačkoliv 

se Juventus okamžitě vrátil do nejvyšší soutěže, na svou někdej-

 ODCHOVANEC LIVORNA SI V OSOBNÍCH SOUBOJÍCH 
 NEBERE S PROTIVNÍKY ŽÁDNÉ SERVÍTKY. 

 S TROFEJÍ PRO ŠAMPIONA ITÁLIE SE POLASKAL JIŽ OSMKRÁT. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ší dominanci musel zapomenout a dlouho marně naháněl nové-

ho suveréna z milánského Interu. Třetí, druhý, sedmý a sedmý. 

To byla umístění Juventusu v italské lize ve čtyřech sezonách 

následujících po slavném návratu mezi elitu a trenéři Ranieri, 

Ferrara, Zaccheroni a Delneri si postupně vylámali zuby na úko-

lu vytáhnout jej zpět na vrchol. Ačkoliv se Chiellini mezitím svým 

důrazem, bojovností, herním nadšením, předvídavostí a skvělou 

poziční hrou vypracoval do pozice jednoho z nejobdivovanějších 

obránců nejen italského fotbalu, první řádný titul s Juventusem 

tak získal až na konci své sedmé sezony v jeho dresu.

CONTE ZALOŽIL DYNASTII
Zlom v marném snažení o zisk Scudetta nastal s příchodem 

Antonia Conteho v létě 2011. Někdejší rtuťovitý záložník Juven-

tusu se ujal otěží na lavičce Staré dámy s vervou sobě vlastní 

a vytvořil v Turíně dynastii, která znovu převzala žezlo v ital-

ském fotbale. Základem byla sázka na systém 3-5-2, v němž 

na pozici třech středních obránců nastupovali právě Chiellini 

s Bonuccim a Barzaglim, kteří přišli do Juventusu v předcháze-

jící sezoně. Výsledkem byl suverénní zisk Scudetta, projití ligové 

sezony bez jediné porážky a pouhých 20 inkasovaných branek 

v 38 duelech (průměr 0,52 obdržených gólů na utkání). Klíčem 

k tomuto i k následujícím úspěchům byla - jak pro italský fotbal 

příznačné - vyladěná defenzíva. 

Její nejzkušenější člen Barzagli, mistr světa z roku 2006, vy-

nikal skvělou poziční hrou a taktickým myšlením, Bonucci při-

nášel rychlost, eleganci a výtečnou rozehrávku a Chiellini do-

dával tolik potřebnou bojovnost, obětavost, neústupnost a zápal 

pro hru. Od nástupu Conteho na lavičku a se stoperskou trojicí 

Barzagli - Bonucci - Chiellini získal Juventus šest titulů v řadě 

a dvakrát se probojoval do finále Ligy mistrů, kde však ztrosko-

tal na španělských protivnících - v roce 2015 nestačil na Barce-

lonu a o dva roky později byl nad jeho síly Real Madrid. 

S BUFFONEM SLAVÍ SKLUZY
Chiellini rány rozdává i přijímá. Pro vítězství udělá vše. Bez 

zaváhání se vrhá do střel, neuhne ze soubojů, v nichž jde o zdraví. 

Častokrát dohrával s tržnou ranou na hlavě, čtyřikrát si na hřišti 

zlomil nos a musel nastupovat s ochrannou maskou. Jeho ně-

kdejší manažer Walter Mazzarri jej popsal jako hříčku přírody, 

univerzála, kterého chce mít každý v týmu. „Je jako z jiné pla-

nety, dokáže ubránit tři hráče naráz,“ prohlásil o Chiellinim ně-

kdejší kouč Livorna či Neapole. Na jeho hře je vidět, jak si svou 

roli na hřišti - tedy zastavování útočících protivníků - užívá. Vy-

povídající o jeho zápalu a touze vítězit je scéna, která se odehrá-

la v odvetě osmifinále Ligy mistrů 2017/18 na hřišti Tottenhamu. 

Turínský mančaft po domácí remíze 2:2 držel v Londýně cenné 

vedení 2:1 a domácí se v závěru snažili o vyrovnání. Son sprin-

tem uvnitř vápna stihl dlouhý křižný pas Eriksena a z první poslal 

na zadní tyč přihrávku na číhajícího Harryho Kanea, pro kterého 

by nebyl problém dorážkou vyrovnat skóre. Jenže ještě před tím, 

než se stačil míče dotknout, přiřítil se Chiellini a skluzem odkli-

dil míč do bezpečí. Svůj úspěšný zákrok pak s brankářem Buffo-

nem divoce oslavil tak, jak se většinou kanonýři radují z parádní 

trefy, kterou v poslední minutě rozhodli o vítězství…

Giorgio Chiellini
Narozen: 14. srpna 1984, Pisa * Výška: 187 cm * Pozice: stoper 
* Klub: Juventus * Číslo dresu: 3 * Kariéra (roky, tým, zápasy, 
góly): 2000-2002 Livorno 8 / 0, 2002-2005 AS Řím 0 / 0, 2002-
2004 Livorno 62 / 4, 2004-2005 Fiorentina 42 / 3, 2005-? Juventus 
509 / 36; Národní tým 2004-? Itálie 103 / 8

 GIORGIO CHIELLINI JE JEDNÍM ZE SEDMI ITALŮ, KTEŘÍ SE V POČTU 
 REPREZENTAČNÍCH STARTŮ DOSTALI DO DVOUCIFERNÝCH ČÍSEL (103). 

 ODHODLÁNÍ, BOJOVNOST, ODVAHA. TO JSOU VLASTNOSTI, KTERÉ Z CHIELLINIHO 
 UDĚLALI LÍDRA JUVENTUSU A JEDNOHO Z NEJLEPŠÍCH BEKŮ UPLYNULÉ DEKÁDY. 
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V KNIZE NATŘEL SPOLUHRÁČE
Ačkoliv na hřišti působí neústupně a jde po hlavě do každého 

souboje, po zápase vždy vystupuje slušně a kultivovaně a poctivě 

odpovídá na otázky novinářů. V průběhu kariéry dokonce získal 

magisterský titul z ekonomie. Smolný vstup do letošní sezony, 

kdy stihl odehrát jediný duel a poté si na tréninku vážně zranil 

koleno, využil Chiellini k sepsání knihy Io, Giorgio a výtěžek z je-

jího prodeje věnoval na boj s koronavirem, který Apeninský po-

loostrov tvrdě zasáhl. 

A stejně jako na hřišti si ani ve své autobiografii nebral ser-

vítky - někdejšího spoluhráče z národního týmu útočníka Maria 

Balotelliho nazval negativní osobou, která během Konfederač-

ního poháru 2013 zasloužila facku, bývalého kolegu z Juventusu 

Felipeho Mela označil za nejhoršího z nejhorších, shnilé jablko 

a hráče bez jakéhokoliv respektu vůči týmu. Zároveň se ale na-

příklad zastal Luise Suáreze, který jej na mistrovství světa 2014 

kousl do ramene, za což vyfasoval čtyřměsíční distanc. 

„Zákeřnost je součástí fotbalu. Abyste překonali rivala, mu-

síte být chytrý. Obdivuji ho za jeho prohnanost. Kdyby takový ne-

byl, byl by z něj jen průměrný útočník. Najednou jsem ucítil, jak 

mě kousnul do ramene. Stalo se to, ale to je jeho strategie v boji 

muže proti muži, a abych se přiznal, moje také. Jsme si podob-

ní, také dávám útočníkům zabrat,“ popsal Chiellini svůj pohled 

na dlouho propíraný incident. V pětatřiceti už dlouho zatápět 

soupeřícím útočníkům nebude, stihne si ještě splnit sen a potěž-

kat nad hlavou ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů? 

 V NOVĚ VYDANÉ KNIZE CHIELLINI OZNAČIL NĚKDEJŠÍHO LÍDRA 
 INTERU MAURA ICARDIHO ZA ÚTOČNÍKA, JEHOŽ JE TÉMĚŘ NEMOŽNÉ UBRÁNIT.  ÚSPĚŠNÝ OBRANNÝ ZÁKROK UMÍ GIORGIO CHIELLINI POŘÁDNĚ OSLAVIT. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Futsalové MS o rok odloženo. 
Na kvalifikaci se stále čeká…

Minulý týden FIFA informovala své členské země o odložení mistrov-
ství světa 2020 ve futsalu, které měla hosti od září do října Litva. Šam-
pionát se uskuteční, ale o rok později. 

 TRENÉR TOMÁŠ NEUMANN BĚHEM UTKÁNÍ S KAZACHSTÁNEM. 

Trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann po-

dobný scénář očekával: „Myslím, že to bylo dané k situaci, která 

ve světě panuje. Nebylo jiné řešení.“

Český tým ještě čeká baráž s Chorvatskem. Ohledně ter-

mínu je hodně nejasno. Někdo mluví o podzimu, jiný o zimě 

2021. „Není lehké najít termín v situaci, kdy se posunují všech-

ny sportovní události,“ uvědomoval si Neumann a řekl, kdy by 

jemu vyhovovalo hrát: „Je mi celkem jedno, kdy bude určen 

termín odehrání baráže. Jen aby to bylo určeno co nejdříve, už 

vzhledem k naší termínové listině. Věřím, že se dobře připraví-

me na jakékoliv období.“

Koronavirus může, ale i nemusí zahýbat VARTA futsal ligou. 

Což by pochopitelně ovlivnilo i reprezentační počínání. „Neznám 

situaci majitelů a partnerů jednotlivých klubů. Budou tu odvětví, 

na které se koronavirus podepíše. Každopádně nastane situace, 

kdy se zejména do sportu peníze nebudou shánět lehce. I tak vě-

řím, že se to na kvalitě naší ligy moc nepromítne,“ uvedl trenér 

národního mužstva.

Neumann přiznal, že je s reprezentanty v kontaktu. „Voláme 

si, píšeme si, zda jsme zdraví. Je to zvláštní situace. Všichni se 

udržují nějak doma v kondici. Moc se toho dělat nedá. Snad se 

teď situace zlepší a všichni si konečně zahrajeme alespoň venku. 

Společnou akci v létě zatím nechystáme. Nevíme vůbec, jak se 

pandemie bude vyvíjet a s tím je spojeno vše, včetně programu 

reprezentace. Jakmile budeme vědět termíny a bude opět uvol-

něné cestování, pak na to budeme reagovat,“ dodal. 

 ČESKÝ KOUČ PŘI ROZCVIČCE SE SLOVINSKEM. 

Foto: Jan Tauber

Foto: Ivana Hošková
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Futsalový reprezentant David Černý 
debutoval ve Fortuna lize

Hráč VARTA futsal ligy a české futsalové reprezentace David Černý 
hraje za Svarog FC Teplice. Od soboty už je ale Na stínadlech znám 
i jako prvoligový fotbalista FK Teplice.

 KAPITÁN SVAROGU FC TEPLICE DAVID ČERNÝ. 

Čtyřiadvacetiletý futsalista si splnil klukovský sen. „Můj sen 

byl zahrát si první fotbalovou ligu. To se teď povedlo. V tuhle chví-

li zkusím všechny síly vložit do fotbalu, pokusím se poprat o šan-

ci a uvidíme, jestli se to povede. Ve futsale je teď stejně pauza. 

Doufám, že než začne futsalová sezona, tak už bude jasno,“ řekl 

po sobotní premiéře David Černý.

Do hry ligové dohrávky 23. kola mezi Teplicemi a Libercem 

(2:0) se dostal jako náhradník, když v 76. minutě vystřídal Rados-

tu. „Nyní nastupuji na pozici krajního záložníka. Ale samozřejmě 

se dokážu přizpůsobit i jiným pozicím,“ prozradil futsalový stře-

lec a ke své premiéře uvedl: „Nastoupil jsem za stavu 2:0 a bylo 

mi jasné, že bude šance chodit do otevřené obrany. Takže jsem 

byl pořád připravený, že se do nějakého brejku dostaneme a zu-

žitkujeme ho. To se bohužel nepovedlo.“

Jedinou kaňku na premiéře Davida Černého ve Fortuna lize 

byly prázdné tribuny. „Nějak sem si to nepřipouštěl. Soustředil 

jsem se sám na sebe, abych byl dobře připravený,“ usmíval se 

debutant. 

 DAVID ČERNÝ OKUSIL O VÍKENDU FORTUNA LIGU. 

http://futsalliga.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Partneři Svazu futsalu ČR
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Jan Koller: pohádka 
bez happy endu

Vytočený byl až hrůza. A naštvaný na celý svět také. Na sebe nejvíc. Ne-
měl dopustit, aby ho přemluvili. Aby za ním jezdili do Ruska, orodovali, 
hráli na city, neustále omílali, že nároďák jeho pomoc potřebuje. Právě teď, 
v nouzi nejvyšší. V kvalifikačním zápase se Slováky, v němž jde reprezen-
taci a celému českému fotbalu o všechno. O postup do Jižní Afriky a milio-
ny, které se ze startu na mistrovství světa posypou.

 TYPICKÁ GÓLOVÁ RADOST HISTORICKY NEJLEPŠÍHO ČESKÉHO REPREZENTAČNÍHO STŘELCE. 

 JAN KOLLER SE TREFIL I V EDENU V GENERÁLCE NA EURO 2008 PROTI LITVĚ. 

Vždyť před půldruhým rokem v Ženevě přece jasně řekl, že kon-

čí. Že zpackaný zápas s Turky byl posledním utkáním, které za čes-

ký nároďák hrál. Rok si stál na svém, i když Brücknerův nástupce 

u reprezentačního mančaftu Petr Rada živil v sobě i fotbalovému 

národu naději, že v nouzi nejvyšší Koller z Ruska přijede a pomů-

že. Možná, že něco takového opravdu slíbil, když se ze šampionátu 

rozjížděli, celí rozčarovaní, jak EURO 2008 neslavně dopadlo a jak 

jejich naděje na postup do čtvrtfinále shořely během tří závěreč-

ných minut se soupeřem od Bosporu. Asi skutečně Radovi kývl, 

když tolik naléhal. Trenér potřeboval před inaugurací nějakou 

jistotu, takže dobrák Dino neměl sílu ho zarmoutit. Měl mu snad 

vykládat, že je rozhodnutý a už se nikdy vracet nebude? Že mu 

devadesát zápasů v reprezentaci a pětapadesát gólů stačí? Že po-

hádkovou kariéru nemíní natahovat donekonečna?

Rok se na srazech neobjevil, takže doufal, že na něho zapomně-

li. Kope přece v Samaře, a i když v ruské lize pořád dává góly, přece 

jen mu už táhne na sedmatřicet. Jenže pak se v Moskvě najednou 

zjevil nový šéf českého fotbalu Ivan Hašek, který z předsednických 

výšin sestoupil i k reprezentaci, aby se pokusil zachránit bídně ro-

zehranou kvalifikaci o Afriku. Přiletěl a přesvědčoval ho, že to do-

kážou. Že ještě není nic ztraceno, protože Slováky mohou i na je-

jich hřišti porazit a o postup zase hrát. Vždyť i Brückner se uvolil 

k návratu v roli šedé eminence držící se v ústraní, ochotné pomoci 

radou i zkušenostmi. A to ho po mistrovství doma znectili, že si 

za zpackané EURO tolik kritiky rozhodně nezasloužil. Teď je zpátky 

a skomírající naději také věří. Tedy věří jí, když pomůže i Koller...

V pochmurné zářijové noci stál dvoumetrový Koller v útrobách 

bratislavského Tehelného pole, z rozpadajících se ochozů kdysi 

OD BICANA K LAFATOVIUKÁZKA Z KNIHY
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http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/


5554

5454 55

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 26.5.2020
21/2020

Úterý 26.5.2020
21/2020 OD BICANA K LAFATOVIUKÁZKA Z KNIHY

tak slavného fotbalového chrámu k němu doléhala euforie slo-

venských fanoušků slavících stvrzený postup na mistrovství světa 

a cítil se bídně. Věděl, že reprezentaci nepomohl. Docházelo mu, že 

na přemlouvání a naléhání neměl dát, protože té jeho fotbalové po-

hádce nebyl šťastný konec prostě souzen. Ani před čtrnácti měsíci 

v Ženevě, ani teď u Dunaje.

„Končím. A definitivně. Chtěl jsem pomoci, jenže jsem zjistil, že 

na mezinárodní fotbal už nestačím. Co je dobré v Rusku, je v repre-

zentaci málo, takže jsem byl klukům na obtíž. Cítil jsem to a říkal 

si: Proboha, co tady dělám? Proč jsem sem vůbec lez? Vždyť kvůli 

mně seděl na lavičce Milan Baroš a další kluci, kteří mají formu! 

To už nechci. Nikdy! Nemám sílu, abych pokračoval,“ páčil ze sebe 

nejlepší střelec české i československé reprezentační historie. 

Zlomený, smutný, nešťastný. Poslední zápas reprezentační kariéry 

si doslova protrpěl, než ho trenéři vystřídali. Pětapadesát minut. 

Možná symbolických, protože přesně tolik dal přece v národním 

mužstvu gólů. Druhý den se skutečně sebral a z Bratislavy odjel. 

Nečekal ani na středeční kvalifikační pokračování se San Marinem 

v Uherském Hradišti, v němž mohl přepisovat reprezentační sta-

tistiky a třeba i překonávat vlastní střelecké rekordy. I ty tři dny pro 

něho představovaly nesnesitelnou trýzeň. Stejně jako vědomí, že 

s takovou oblibou vyprávěná pohádka o fotbalovém Honzovi, který 

se z chalupy ve Smetanově Lhotě vydal do světa, aby tam ke slávě, 

úspěchům a štěstí došel, se musí obejít bez šťastného happy endu.

„Ale ona to pro mě od samého počátku pohádka byla, i když 

tak divoká, že se mi z ní dlouho motala hlava. Ze Sparty, z první 

profesionální smlouvy, kterou jsem na Letné dostal, z ligy, do níž 

jsem nakoukl. A stejně tak z kvapného odchodu do Belgie, kam mě 

přibalili k Budkovi a Vonáškovi, jen aby se mě zbavili. A to už vůbec 

nemluvím o angažmá v Anderlechtu a hlavně potom z přestupu 

do Německa. Nedovedl jsem si představit, že fotbal je takovým 

byznysem a že se v něm točí tolik prachů. Natož aby za nějakého 

Kollera zaplatili Němci skoro čtyři sta milionů korun. Vždyť tolik 

peněz mi neprošlo rukama snad ani za tři čtvrtě roku, když jsem 

v bance den co den třídil staré federální mince, které se stahova-

ly z oběhu. A to je ze všech poboček po republice sváželi k nám 

do skladu, já je s kamarádem vysypával ze sáčků a rozděloval, aby 

končily v kontejnerech, určené k sešrotování. Desítky milionů mi 

prošlo takhle rukama. Možná doopravdy tolik, kolik jsem nakonec 

stál já sám. Neskutečná představa pro kluka, který si odkroutil 

vojnu a musel na pracák pro podporu, protože dva měsíce neza-

kopl o práci. Nebo o ni spíš zakopnout nechtěl a raději přemýšlel, 

co dělat a kam se vydat dál. Jako nezaměstnaný opravář zeměděl-

ských strojů jsem pobíral dvanáct stovek, ale mně to stačilo. Ro-

dičům jsem mohl dávat polovinu, fotbal jsem si zahrál u nás na vsi 

a pak i v Milevsku, protože se mně zajídalo věčné harcování mezi 

Smetanovou Lhotou, Pískem, kde jsem chodil do učňáku a Strako-

nicemi, kam jsem jezdil na tréninky, leštil lavičku náhradníků nebo 

postával v bráně dorosteneckého mančaftu. 

Doma mezi kluky to bylo jiné. Mezi tyče už mě nedostali, zato 

jsem si vymohl, že budu kopat v záloze. Docela nám to šlo, tak-

že během dvou let jsme se dostali z pralesní ligy až do krajské I. 

B třídy, což už bylo něco. Pro celou vesnici i pro mě, neboť přije-

lo dokonce divizní Milevsko, a že by mě vyzkoušelo. Báječné časy. 

Dokonce jsme s partou kamarádů občas vyrazili do Prahy za naší 

milovanou Bohemkou, a i na pivo přitom bylo. Byl jsem svobodný 

a víc jsem nepotřeboval. A když mi pak místoředitel České národ-

ní banky, který měl u nás ve Smetanově Lhotě chalupu, dohodil 

brigádu v Praze, spokojil jsem se také s málem. Šest tisíc pro mě 

představovalo hotové jmění. Měl jsem dost pro tátu s mámou i pro 

babičku, u níž jsem v Šestajovicích, vesnici kousek za Prahou byd-

lel a která se o mě starala. Vždyť já byl pomalu do třiceti pro nor-

mální život naprosto nepoužitelný. Tehdy tuplem, protože jsem si 

neuměl uvařit ani čaj! S šesti tisícovkami jsem si ale připadal jako 

king. Příbuzenstvu jsem poplatil dluhy a výdaje, které se mnou 

mělo, a ještě mi zbylo na to nejnutnější.

Ve Spartě to ostatně nebylo jiné. Když šli po půl roce trenéři le-

tenské rezervy Kára s Hladíkem za mě orodovat k panu Machovi, 

vysmál se jim. Že do béčka rozhodně žádného hráče kupovat ne-

bude, i kdyby byl sebezajímavější, jak oni tvrdí, že má dost svých 

dorostenců a nepotřebuje do Sparty divizního čutálistu odněkud 

z Milevska. Nakonec ho ale přece jen umluvili a on svolil, aby za mě 

k nám do Smetanovy Lhoty poslali sto tisíc a já dostal smlouvu. 

S platem ještě menším, než jsem měl v bance. Bral jsem ji však 

všemi deseti. Brigáda stejně končila a já byl rád, že se mohu živit 

tím, co mě baví. My kluci z venkova si vystačili s málem.“

Půl roku chodil trénovat se sparťanským béčkem, i pár přá-

teláků za něj odkopal. Měl totiž štěstí, že se o hodném klukovi ze 

Smetanovy Lhoty, jenž docela dobře hraje fotbal, zmínili kamarádi 

před velkým sparťanským fandou, který s nimi pracoval v bance 

a měl na Letné jisté známosti. Domluvil, že se Koller může přijít 

ukázat. Předvést, co v něm je. Po práci si chodit zatrénovat. Zase 

až takový skok to pro něho nebyl, protože v Milevsku střílel góly 

v divizi a sparťanské béčko figurovalo jen o soutěž výš, i když mu 

pár ligových fotbalistů chodilo v mistrácích vypomáhat. Mohli se 

potrhat, když dorazil do Uhříněvsi, kde našlo během Machovy éry 

sparťanské béčko svůj azyl. Navlékl totiž na sebe příšerně vytaha-

né hnědé tepláky a obul rozdrbané hadrové kopačky. A čtrnáctky 

k tomu! Trenéry Káru s Hladíkem ale docela zaujal, takže šli po půl 

roce žadonit, aby Petr Mach dobráckého dlouhána koupil. Pocho-

pitelně do béčka, protože dál to stejně nikdy nedotáhne. Umluvili 

ho. Za pár šupů a smlouvu, kterou by nenabídli ani dorostencům, 

ho přivedli do Sparty. A ještě mu řekli, že bude mít co dělat, aby se 

časem propracoval alespoň do základního kádru béčka. Kdyby se 

po půl roce nehrála během zimní přestávky na Letné příprava mezi 

áčkem a béčkem, možná by se jejich proroctví skutečně naplnilo. 

Jenže právě v zápase, v němž vůbec o nic nešlo, dal dlouhán Koller 

moc parádní gól hlavou a německý trenér v letenských službách 

Jürgen Sundermann poslal svého asistenta Vladimíra Borovičku, 

aby se ten metrákový dlouhán hlásil druhý den na tréninku áčka.

Obrovská škola, kterou tehdy Koller dostal. A také zkušenost, 

protože fotbalista ze Smetanovy Lhoty, ještě před rokem hostující 

v Milevsku, stál najednou na place s hráči, kteří pro Spartu získá-

vali jeden titul za druhým, kopali evropské poháry a zářili v repre-

zentaci. S áčkem trénoval, za rezervu chodil hrát mistráky, do ligy 

také nakoukl. Na čtvrthodinu v Benešově, na dvacet minut v derby 

se Slavií, na chvíli v utkání s Bohemians. Svému milovanému klubu 

dokonce dal i gól. Samozřejmě hlavou. Klokany tak poslal do dru-

hé ligy a Spartě zajistil důležité body znamenající v konečném 

účtování titul. Epizoda se Sundermannem měla sice krátké trvá-

ní, Koller si ale stěžovat nemusel. Na Letné se totiž po letech opět 

objevil trenérský světoběžník Jozef Jarabinský a obrovitý útočník 

nebojící se ničeho a nikoho mu padl do oka. 

Pravda, byl neohrabaný, samá ruka, samá noha, scházela 

mu fotbalová lehkost a elegance, balon mu také dělal problé-

my a diváci se nevěřícně smáli, když ho posílal na hřiště, jenže 

něco v něm bylo. Jarabinský to okamžitě vycítil, takže si Kollera 

v áčku nechal. Co nechal, on ho začal stavět. A dokonce pravidel-

ně a na úkor miláčka sparťanských ochozů Horsta Siegla. V lize 

i v evropských pohárech. Proti tureckému Galatasaray, Švédům 

ze Silkeborgu, Moldavcům z Kišiněva a nakonec i hvězdám 

ve službách AC Milán, protože se v Poháru UEFA probojoval se 

Spartou do třetího kola a na slavném San Siru s ní hrál o postup 

do čtvrtfinále. Neskutečná troufalost. Nebetyčná drzost, takhle 

zamést se Sigim jen proto, že se ten československý trenér v ne-

ohrabaném dinosaurovi doslova vidí. Však to dostávali od spar-

ťanů sežrat Jarabinský i Koller. V kabině, z ochozů zrovna tak. 

Nakonec vypakovali oba. Nejprve trenéra, po něm i Kollera. 

Na Letnou totiž přišel Vlastimil Petržela a u něho neměl Dino, jak 

mu začali spoluhráči říkat podle seriálu běžícího tehdy v televizi, 

šanci. Vrátil se do béčka, protože nový trenér ho odstavil na ved-

lejší kolej, v létě ho pak vypakovali z Letné napořád. 

 TEHDEJŠÍ SVAZOVÝ PŘEDSEDA I REPREZENTAČNÍ TRENÉR IVAN HAŠEK 
 PŘESVĚDČIL JANA KOLLERA PŘED KLÍČOVÝM UTKÁNÍ KVALIFIKACE O POSTUP NA MS 2010 
 NA SLOVENSKU K NÁVRATU DO NÁRODNÍHO TÝMU, KTERÝ SE NA NĚJ PŘIPRAVOVAL V KUNICÍCH. 

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


5756

5656 57

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 26.5.2020
21/2020

Úterý 26.5.2020
21/2020 OD BICANA K LAFATOVIUKÁZKA Z KNIHY

Děsné reakce, když jsem nastupoval. A co teprve, když jsem 

spálil nějakou šanci, nebo se zamotal s míčem. Schytával jsem to 

ze všech stran, takže já ten krok vlastně musel udělat. Abych mohl 

začít novou kapitolu, abych mohl ve fotbale něco dokázat.“

Už po roce začal v Lokerenu dokazovat, koho se Sparta zbavila 

a jak lacino ho prodala. Nejenže hrál pravidelně belgickou ligu, ale 

dával i góly. Zvlášť když v druhé sezoně přišel do Lokerenu trenér 

Reynders a vycítil v Kollerovi to, co poznal už Jarabinský - nebojác-

nost, odvahu, ochotu se poprat. Se soupeři, i sám se sebou. Byl to 

sice pořád neohrabaný hromotluk, který měl potíže se svou výš-

kou, koordinací pohybů i rychlostí, jenže svou postavou si vytvá-

řel prostor před bránou, obránci se mu nedostali k tělu a hlavně 

se uměl procpat do šancí. A že je zahazoval?! Věc tréninku. Hodin 

přípravy. Individuálních cvičení. Žádná rytmika nebo snad dokonce 

i balet, jak někteří fotbaloví sedmilháři vykládali, ale Reyndersův 

přístup a hodiny individuálních tréninků s ním Kollerovi pomohly. 

Šel výkonnostně nahoru. Dostal se do náramné psychické po-

hody. Začal si věřit, protože už nebyl hráčem braným na milost, ale 

útočníkem, díky jehož gólům stoupalo mužstvo v ligové tabule výš 

a výš. Aby ne, když se ve třetí sezoně stal nejlepším ligovým střel-

cem a začala se o něho zajímat i elitní belgická mužstva. Standard 

Lutych, ale hlavně královský Anderlecht Brusel.

„Nebylo co řešit, protože jsem měl před sebou najednou další 

kapitolu. Tentokrát ovšem velkého fotbalu, neboť z provinčního Lo-

kerenu jsem odcházel do Anderlechtu. Největšího, nejpopulárněj-

šího, nejúspěšnějšího klubu v Belgii, který má navíc zvuk a jméno 

v celé Evropě. I proto, že hraje pravidelně Ligu mistrů anebo ale-

spoň evropské poháry. V Anderlechtu se sešla náramná parta, 

které to šlo. Nám s Kanaďanem Radzinskim na hrotu útoku až mi-

mořádně. Už jsem se sice nestal králem střelců jako v Lokerenu, 

ale v každé sezoně jsem dal přes dvacet gólů, takže jeden rok jsem 

si řekl i o cenu pro nejlepšího cizince.

Dvakrát jsme vyhráli ligu a získali titul, dostali jsme se 

do Champions League a na domácím stadionu jsme poráželi i vel-

ká mužstva. A hlavně - zahrál jsem si nejlepší fotbal, co jsem měl 

možnost ochutnat. Už mi nevadilo, že jsem v cizině sám a odkázán 

 V BRATISLAVĚ BYL JAN KOLLER NA HROTU ČESKÉHO ÚTOKU 
 PEČLIVĚ SLOVENSKÝMI OBRÁNCI HLÍDANÝ A TAKÉ PŘÍLIŠ OSAMOCENÝ… 

 DRES PRAŽSKÉ SPARTY OBLÉKAL „DINO“ DO KVĚTNA 1996. 

Nejdříve ho chtěli střelit do Českých Budějovic, což se Kollerovi 

docela zamlouvalo. Vrátí se domů na jih, kde na něho už nebudou 

fanoušci řvát, vysmívat se mu a při každém doteku míče pískat. 

A spoluhráči mu také nebudou dávat najevo svou neskonalou aver-

zi pramenící hlavně z toho, že zabírá v sestavě místo jejich kápu 

„Sigimu“. I trenér si ho třeba zase všimne a postaví ho. Kouč Ji-

hočechů Pavel Tobiáš za ním ostatně přijel sám od sebe až k nim 

domů a dušoval se, že si za „Budějky“ zakope. Jenže na Letné ho 

nakonec přifařili k Budkovi a Vonáškovi a zbavili by se ho klid-

ně i zadarmo, jen když si Belgičané koupí ty dva. Ten kolohnát je 

bonus navíc. Prezent ode mne, letenského prezidenta, vzkazoval 

do Lokerenu neomezený sparťanský vládce Petr Mach. Když ale 

Belgičané poslali za dlouhána Jana Kollera po dlouhém váhání 

a přímluvách internacionála Josefa Vacenovského dvě stě tisíc 

marek, pochopitelně je shrábl. Dobré prachy za fotbalistu, jenž se 

Spartě nabídl sám a byl vděčný i za pár šupů, které ke smlouvě do-

stal. A hlavně jistota, že se nevrátí a nebude na sparťanskou bránu 

zase lomcovat, kdyby si snad Belgičané tenhle kšeft rozmysleli.

„Moc nescházelo, abych na ni opravdu lomcoval. Tři týdny jsem 

byl v Lokerenu na testování, ale oni se pořád nemohli rozhodnout, 

zda mě vezmou. Bylo to padesát na padesát, a kdyby se pan Va-

cenovský nepřimluvil, zřejmě bych se vrátil. Jenže on v Lokerenu 

před lety trénoval, v klubu měl velké jméno a u prezidenta ještě 

větší slyšení. Ztratil za mě slovo a já mohl zůstat. Po Budkovi a Vo-

náškovi, které si Lokeren po postupu do první ligy vyhlédl a o je-

jichž přestupu nebylo pochyb, jsem dostal smlouvu i já. Hotové 

terno, že jsme to mohli táhnout ve třech. Vždyť já do té doby nebyl 

nikde ve světě sám a najednou jsem se ocitl v cizí zemi. Řeč jsem 

neuměl a na všechno koukal jako zjara. Dali mi kompletně zaříze-

ný byt, auto, platili za mě nájem i elektriku. Připadal jsem si jako 

v jiném světě. Těžko po letech říct, zda bych v sobě našel podob-

nou odvahu, kdybych měl jít na první štaci do ciziny sám. Ale asi jo, 

protože mi bylo třiadvacet, byl jsem sám, neboť má tehdejší slečna 

pár dnů před odchodem do Belgie ze známosti vycouvala, a neměl 

jsem tudíž co ztratit. A ve Spartě mě nechtěli, což jsem dostával 

na srozuměnou od spoluhráčů v šatně stejně jako od diváků. 

https://www.fotbal.cz/
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5958

5858 59

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 26.5.2020
21/2020

Úterý 26.5.2020
21/2020 OD BICANA K LAFATOVIUKÁZKA Z KNIHY

jen na sebe, protože jsem se naučil mnohé věci zvládat. Nejen 

hlídat děti, jako jsem to dělal v Lokerenu, když spoluhráči Budka 

s Vonáškem vyrazili s manželkami na večeři. Ale také odnést věci 

do prádelny, nakoupit, ba dokonce i něco uvařit, pořídit si satelit, 

abych byl v obraze, co se doma děje, obstarat si speciální postel, 

kterou musím na svou dvoumetrovou postavu shánět na každé 

štaci. A třeba i nadělat v bytě takový bordel, že mi mnohdy bylo 

paní uklízečky až líto. A také utratit desetitisíce za mobil, protože 

jsem neustále telefonoval s rodiči i s kamarády. V Bruselu stejně 

jako předtím v Lokerenu. Ostatně od nich jsem se dozvěděl, že si 

výkony a góly v Lokerenu říkám o reprezentaci.

Neblafovali, protože trenér Chovanec se skutečně na jeden 

z našich zápasů přijel podívat, aby po jeho skončení významně 

pravil, že mi dá vědět. Vycítil jsem, že nejde jen o nezávazný příslib, 

jímž člověk potěší a neurazí. Od Chovance, který mi tehdy na Bo-

hemce nahrával na můj vůbec první velký gól, to znělo skoro jako 

jistota. Nároďák měl totiž hrát zrovna proti Belgii, takže bych měl 

proti sobě fotbalisty, které jsem dobře znal a z nichž jsem nemu-

sel mít žádnou trému. Na rozdíl od těch, se kterými jsem se za pár 

týdnů v české reprezentaci opravdu potkal.“

Kam přišel, tam začal psát svůj pohádkový příběh. O dobrác-

kém Honzovi z jihočeské Lhoty, který se nelekl nikoho a ničeho. Ani 

panovačného Macha na Letné, ani přijetí v Lokerenu, kde ho jako 

přívažek k Budkovi a Vonáškovi zase až tak moc nechtěli, ale pak 

si mnuli ruce, jaký udělali kauf a jak výhodně ho mohou prodat dál. 

Anderlechtu, kde už si ho hýčkali jako poklad vpravdě královský. 

Ani reprezentace se nelekl. Chovanec ho na bruselském Stadionu 

krále Baudoina postavil na celých devadesát minut a on ve sně-

hové slotě dokazoval, jak za pět let v belgických službách vyrostl. 

Fotbalovým kumštem, samozřejmě. A protože dokonce vstřelil 

i jediný gól zápasu, mohla pohádka pokračovat.

V reprezentaci už zůstal natrvalo. Po duelech s Litvou a Pol-

skem, kdy vyšel střelecky naprázdno, začal i v národním týmu 

dávat jednu branku za druhou. V deseti po sobě jdoucích utkáních 

jich nastřílel rovný tucet, takže ho začali srovnávat s legendárním 

Pepi Bicanem. Co zápas, to gól. Anebo také dva, jako třeba v přá-

teláku Irům nebo také Litevcům při spanilé jízdě kvalifikací o účast 

na EURO 2000, která neměla v Evropě obdoby. Chovancův výběr 

se dostal na šampionát do Belgie a Nizozemska, aniž by ztratil je-

diný bod. Triumfální tažení, jaké žádná jiná evropská reprezentace 

nesvedla. Samozřejmě i zásluhou Kollera, který od prvního startu 

v Bruselu v nominaci národního týmu nikdy nescházel. Tedy pokud 

nebyl právě zraněný nebo distancovaný.

„Připadal jsem si jako ve snu, protože báječnější rok, než de-

větadevadesátý jsem nikdy předtím ani potom nezažil. Cítil jsem 

v sobě sílu a pohodu, šlo mi to, střílelo jako na běžícím pásu. Nej-

dříve v Lokerenu a po přestupu i v Anderlechtu. A zrovnat tak re-

prezentaci, kam jsem zpočátku přijížděl jen s přáním, aby nešlo 

o nominaci poslední, ale kde jsem po prvních startech počítaných 

na minuty postupně začínal hrát stabilně. Dokonce mě vyhlásili 

Fotbalistou roku, což jsem bral se značným nadhledem, jako ostat-

ně všechny ankety. Lidé je chtějí mít, takže se volí nejlepší herec, 

zpěvák, fotbalista... Kdo ale o mně něco věděl, když jsem na jaře 

hrál v Lokerenu? A kdo mě viděl v Anderlechtu? Spíš mi nahrály 

góly v reprezentaci a způsob, jakým jsme proletěli kvalifikací. Ško-

da, že jsme si něco nenechali i na šampionát. Góly a hlavně štěstí, 

které nám pak další rok v Belgii a Nizozemsku scházelo. 

Všechno mohlo dopadnout jinak, kdybych v úvodním zápase 

proti domácím „Oranje“ v amsterodamské Areně netrefil jen břev-

no a Pavel Nedvěd tyč. Kdybych ve druhém střetnutí v Bruggách 

proti Francouzům zase nenastřelil jen ten proklatý klacek nad 

bránou, anebo kdyby to nešťastník Petr Gabriel nenamazal Henry-

mu na gól, který nám v Bruggách dal. Prohráli jsme s Nizozemci 

i Francouzi a z velkého očekávání nezůstalo nic. Co nám bylo plat-

né, že jsme odehráli dobré zápasy? Že jsme Holanďany ve druhé 

půli k ničemu nepustili a oni nás porazili až gólem z podivné pe-

nalty? Že jsme udělali na šampionátu solidní dojem? Už po dvou 

utkáních ve skupině se naše sny rozplynuly. A mělo být ještě hůř...“

Hůř skutečně bylo. Hlavně české reprezentaci, která se nedo-

stala na světový šampionát do Japonska a Koreje, neboť ve sku-

pině skončila až druhá za Dánskem a dodatečnou baráž s Belgií 

nezvládla. Dost možná i proto, že Koller v klíčových zápasech 

scházel. I on si najednou prožíval fotbalovou mizérii. I na něho 

padla krize. Jako by do jeho příběhu vstoupil čaroděj a chtěl 

mu připomenout, že každá pohádka jednou končí, když hrdinovi 

schází dostatek pokory a také vůle rvát se s osudem. A on pohád-

ku prožíval, protože při tažení Anderlechtu pohárovou Evropou 

si ho vyhlédla Borussia Dortmund a klidně položila na stůl deset 

milionů, a ještě osm set tisíc eur k tomu, jen aby českého kanoný-

ra vykoupila z belgických služeb. Neskutečné sumy, které Němci 

tehdy utráceli - 10 800 000 eur za Kollera, rok předtím 13 200 000 

za dalšího českého reprezentanta Tomáše Rosického, za Brazil-

ce Amorose dokonce ještě jednou tolik. Žádná částka nebyla dost 

vysoká, aby se trenérovi Matthiasi Sammerovi nesplnilo přání, 

které projevil, a nepřivedli mu hráče, na něhož ukázal. Budoval 

velké mužstvo, a měl tudíž mít i Kollera.

Jenže obrovitý Dino, jak už se mu pro jeho velkou postavu a dob-

ráckou povahu začalo říkat, přišel na Vestfálský stadion a nemohl 

se trefit. Ve třetím kole bundesligy sice dal Wolfsburgu z trestné-

ho kopu gól po takové ráně, až mu vypadla kontaktní čočka a on si 

musel běžet do kabiny pro jinou, jenže pak jako když utne. Branky 

prostě nestřílel. Ani za Borussii, ba ani za český nároďák.

„Děsná mizérie. Měl jsem vztek sám na sebe, protože mi vů-

bec nic nešlo. V Dortmundu se to ještě dalo překousnout, protože 

mužstvo hrálo dobře, pohybovalo se na špici bundesligy a mé góly 

mu zase až tolik nescházely. Čekali víc, ale chápali, že se musím 

na německý fotbal adaptovat, přivyknout si na styl Borussie a po-

stupně se vyrovnávat s obrovským tlakem fanoušků. Alespoň tre-

nér Matthias Sammer mi to neustále opakoval a já věřil, že líp bude 

a nezůstane jenom u dvou podzimních branek.

V reprezentaci jsem však krizi neustál. Vždyť já se vrátil někam 

na začátek. Zase jsem hrál jen po minutách, ale co bylo ještě horší, 

nedával jsem góly. Půldruhého roku jsem se v nároďáku netrefil. 

Zasekl jsem se na patnácti brankách a dál to nešlo. Vztekal jsem 

se. Nervoval se. Byl jsem věčně dopálený sám na sebe. Na vyložené 

šance, které jsem zahazoval. Když mě v teplické kvalifikaci se Se-

verními Iry trenér Chovanec po hodině hry za nerozhodného stavu 

střídal, serval jsem ze sebe dres a vztekle ho u střídačky nakopl. 

Když mě hned v dalším kvalifikačním utkání na Islandu pět mi-

nut před poločasem domácí Hreidarsson vyprovokoval, neudržel 

jsem se a vyjel jsem na něho. Ohnal jsem se po něm, ale do tváře 

jsem mu neplivl. Sudí vytáhl červenou, já šel z placu a dostal flastr 

na čtyři zápasy. Na Islandu jsme prohráli, přímý postup na mistrov-

ství světa byl čudu a já přišel o baráž s Belgií. Nešlo mi to, takže 

bych nároďáku zřejmě moc platný nebyl, ale i tak mě mrzelo, že 

jsem nemohl být u toho, když se hrálo o světový šampionát.“

Za exces s reprezentačním dresem se kajícně omluvil. Za zkrat 

na Islandu zrovna tak. Ale hlavně dal na oba úlety rychle zapo-

menout výkony a dalšími góly, které začal v reprezentaci střílet, 

jakmile se dostal v Borussii Dortmund zase do pohody. Už na jaře 

to byl znovu starý dobrý Koller. Obr na hrotu útoku, který v bunde-

slize rozbíjel obrany soupeřů a dával góly, i když se na něho věšeli 

a znechucovali mu život třeba i dva protihráči. Kanonýr k pohledá-

ní, který se po dvou trefách do sítě berlínské Herthy a dvou gólech 

proti Freiburgu prostřílel v březnovém duelu se Stuttgartem stou 

brankou do Klubu kanonýrů. Samo sebou že po „kollerovsky“.

 S MALIČKÝM KANADSKÝM KŘÍDELNÍKEM POLSKÉHO PŮVODU THOMASEM RADZINSKIM 
 VYTVOŘILI V ANDERLECHTU NEJÚDERNĚJŠÍ ÚTOK BELGICKÉ JUPILER LIGY. 
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Balon centrovaný Jörgem Heinrichem si zpracoval na prsou 

a bombou z malého vápna nedal domácímu brankáři Thomasi 

Ernstovi šanci. Na německé ligové scéně působil ve žlutočer-

ném dresu Borussie jako zjevení. S Tomášem Rosickým za zády 

a s Brazilci Ewerthonem a Amorosem po boku vytvořili údernou 

sílu, která vystřílela Dortmundu po vyřazení Liberce ve čtvrtfinále 

a milánského AC v semifinále nejprve účast ve finále Poháru UEFA 

a po strhujících dostizích s Leverkusenem a mnichovským Bayer-

nem nakonec i vytoužený mistrovský titul. Neskutečná euforie, 

které propadl Dortmund a s ním celé Vestfálsko. Hotové šílenství, 

jak vyváděla proslulá Jižní tribuna s nejhorkokrevnějšími fanouš-

ky Borussie poté, když v posledním kole jejich fotbaloví bozi přece 

jen porazili Brémy a po šesti letech zase získali ligový primát.

„Taková euforie se dá zažít opravdu jen v Německu, kde jsou ti 

nejlepší fanoušci na celém světě. A mně bylo dopřáno si ty sen-

zační zážitky vychutnávat bezprostředně po neskutečně vypjatém 

zápase v posledním kole, kdy se nám ještě čtvrt hodiny před kon-

cem titul nenávratně vzdaloval. Na rychlou vedoucí branku kanad-

ského legionáře Stalteriho jsem sice stačil těsně před přestávkou 

odpovědět vyrovnávacím gólem, jenže remíza byla málo. V honbě 

za titulem nahrávala Leverkusenu. Naštěstí čtvrt hodiny před 

koncem přišel na trávník Brazilec Ewerthon a po pár vteřinách dal 

přece jen vítěznou branku. Vyhráli jsme 2:1 a sedmdesát tisíc divá-

ků mohlo náš fotbalový chrám samým nadšením zbořit. Propuklo 

hotové šílenství, které jsme si fanoušky vychutnávali až do dna. To 

jsme ale samozřejmě netušili, že v Německu tolik ceněný stříbr-

ný talíř, který se uděluje za titul, nám má vynahradit zklamání, jež 

za čtyři dny zažijeme ve finále Poháru UEFA. Nizozemský Feye-

noord nám totiž evropskou trofej sebral. Doma, na svém stadionu 

a s podporou svých diváků. Vedení UEFA podle svých zvyklostí roz-

hodlo dávno před tím, než byli známi finalisté, že o tuhle trofej se 

bude hrát v Rotterdamu a nám nezbylo než se podřídit. Čtyři dny 

po zisku titulu, který se slavil se stejnou vehemencí, s jakou jsme 

za ním bundesligou kráčeli. V Rotterdamu s námi ale osud laško-

val dál…Už po půlhodině vyloučil portugalský sudí Pereira našeho 

stopera Jürgena Kohlera. Kruté pro něho, protože hrál poslední 

soutěžní zápas v životě, kruté i pro nás, neboť vzápětí nám vstřelil 

Van Hooijdonk z penalty první a sedm minut poté druhý gól. I v de-

seti jsme se ale sebrali, po divoké přestřelce jsem půlhodiny před 

koncem snížil bombou z trestného kopu ze třiceti metrů na 2:3 

a znovu tak vykřesal naději. Až do samého konce jsme se starali 

v krásném finále o drama.

Měli jsme totiž skvělý tým. Jens Lehmann v bráně, obrovská 

fotbalová persona Jürgen Kohler dirigující obranu, ale také Stefan 

Reuter, Lars Ricken, Brazilci Dédé, Evanilson, Ewerthon a hlavně 

Tomáš Rosický za mými a Amorosovými zády. Samí super hráči. 

Věčná škoda, že tohle mužstvo nezůstalo pohromadě. I další rok 

to ještě šlo... V bundeslize jsme skončili třetí, i když sedmnáctibo-

dové manko na Bayern bylo veliké, v Lize mistrů jsme postoupili ze 

skupiny společně s londýnským Arsenalem a až v další části sou-

těže skončili třetí za pozdějším vítězem AC Milán a madridským 

Realem. Mých šest gólů nestačilo, nedostali jsme se do čtvrtfinále 

mezi posledních osm, ale žádná tragédie se z toho nedělala. Po-

řád jsme se drželi na výsluní, já se dokonce párkrát objevil v se-

stavách kola v německých novinách. Jednou dokonce jako střelec 

a gólman zároveň. V šlágru dvanáctého podzimního kola jsem 

v Mnichově dal nejprve Bayernu náš vedoucí gól a pak odchytal 

posledních třiadvacet minut, aniž by mě domácí Ballack, Elber či 

Lizarazu překonali. Měli jsme už totiž vystřídáno, když rozhodčí 

Werner vyloučil našeho gólmana Lehmanna, který si po druhém 

inkasovaném gólu pustil pusu na špacír. A protože do brány něk-

do musel, navlékl jsem si rukavice a šel mezi tyče. Vždyť jako do-

rostenec jsem přece ve Strakonicích chytával, i když mě to krutě 

nebavilo. To až v nastávající sezoně se všechno zlomilo a nastaly 

problémy. Mohli za to Belgičané. Bruggy to způsobily. 

Vypadli jsme s nimi ve třetím předkole Ligy mistrů na penalty 

a nedostali se do hlavní soutěže. A z Poháru UEFA jsme vypadli 

také, jen co nás do něho přeřadili. Vyřadilo nás francouzské So-

chaux. Od té chvíle se kumulovaly potíže. Peníze z Ligy mistrů chy-

běly, takže klub si půjčoval a zadlužoval se víc a víc. Musel proto 

postupně rozprodávat hráče, i trenér Sammer odešel. 

My dva s Tomášem jsme však vydrželi. Celých pět let, i když se 

objevovaly nabídky lákající nás jinam. Po některých nevydařených 

zápasech a propadu tabulkou níž a níž mě pochopitelně také napa-

daly myšlenky na přestup. Na náladě mi samozřejmě nepřidávala 

ani zranění, kdy mi jednou vstřikovali kvůli opotřebovaným chru-

pavkám do kolena jakési speciální mazivo používané v motorech 

formule jedna a jindy mi zase dávali bandáže na stehna, kotníky či 

ramena. Pokaždé to ale brzy přešlo. V Dortmundu se mi dařilo, cítil 

jsem se spokojený, neměl jsem důvod odcházet.“

V reprezentaci se musel cítit ještě spokojenější. Nový trenér Ka-

rel Brückner, jenž začátkem roku 2002 vyměnil roli Chovancova 

asistenta za funkci hlavního trenéra, dával Kollerovi od samého 

začátku na vědomí, že na něm bude stavět. Na něm a na Lokven-

covi, dvou věžích, které přebijí všechno a ubijí kdekoho. Vymyslel 

a vybudoval moc chytrý a umný systém, v němž byl jeho Jenda klí-

čovou postavou. V kvalifikaci o EURO 2004 se to potvrdilo, v samot-

ném Portugalsku, kde český tým ve skupině povinně porazil Lotyš-

sko, aby poté i Kollerovým gólem v Aveiru senzačně otočil strhující 

zápas s Nizozemskem a měl už po dvou utkáních čtvrtfinále jisté, 

zrovna tak. Dánové tam Brücknerův tým zastavit nemohli, také 

Řekové neměli mít v semifinále proti rozparáděné a po úspěchu 

lačné české reprezentaci šanci.

„Neměli, jenže nás porazili. Sice až v prodloužení, a navíc dost 

šťastným stříbrným gólem, jenže na to se nikdo neptá. Nebylo 

nám nic platné, že jsme ve skupině obrátili ztracené utkání s Ni-

zozemci, což byl podobně strhující zápas jako kvalifikace o před-

chozí mistrovství Evropy proti Skotům, kdy jsme také už o dva góly 

prohrávali, ale pak jsme na posledních dvacet minut přišli s Kukou 

na hřiště, on stačil vyrovnat a já dát těsně před koncem vítězný gól. 

Nepomohlo, že s hráči sedícími v prvních dvou šampionátových 

duelech na lavičce jsme porazili Němce a pak plni sil hladce přejeli 

Dány. Zůstal nám bronz s hořkou příchutí. Každý z nás měl špič-

kovou formu a ohromně si věřil, vyhýbala se nám zranění, mis-

trovství jsme vlastně odehráli ve třinácti lidech. Ve stejné sestavě. 
 GÓLY SLAVIL I VE ŽLUTOČERNÝCH BARVÁCH BORUSSIE DORTMUND. 

 NELÍTOSTNÝ BUNDESLIGOVÝ SOUBOJ U POSTRANNÍ ČÁRY. 
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A jakou obrovskou vnitřní sílu mělo mužstvo, když dokázalo zvrátit 

třeba zmiňované střetnutí s Nizozemci! Podobná konstelace se už 

opakovat nebude. Ostatně, dva roky uběhly a na světovém šampio-

nátu v Německu se to potvrdilo.“

Zažíval nervy, jestli se vůbec dostane na mistrovství světa do Ně-

mecka. Dortmund se sice bundesligou propadal a jen vzpomínal 

na nedávnou slávu, Koller však nepřestával být klíčovým mužem 

Brücknerova výběru. V kvalifikaci nastřílel devět gólů a přepsal 

fotbalovou historii. Legendárního Bicana už dávno trumfnul, nej-

lepšího reprezentačního střelce Antonína Puče s jeho 34 trefami 

také, protože už na jaře roku dva tisíce pět jich měl na kontě čtyři-

cet. A přitom hrozilo, že na šampionát nakonec nepojede, protože 

si koncem září při bundesligovém utkání v Mohuči přetrhal po ne-

vinně vyhlížejícím souboji s Friedrichem křížové vazy v levém ko-

leni a doktoři mu moc nadějí nedávali. Na závěrečný barážový duel 

s Norskem, po jehož skončení explodoval nad Letnou ohňostroj 

a vybuchovaly dělbuchy, přijel s berlemi. Stejně jako ostatní měl 

na sobě tričko s nápisem: Jedeme do Německa. A co vy? Do Ně-

mecka se sice po utkání vracel, ale nemohl si být ani trochu jistý, že 

se dá zdravotně dohromady a stihne vysněný světový šampionát. 

Vědomí, že o něho pečuje vyhlášený specialista doktor Klaus Eder 

ho sice trochu uklidňovalo, ale i tak... Pohádka o Honzovi, který se 

vydal ze Smetanovy Lhoty dobývat svět, mohla mít smolný konec. 

Pro Dina obzvlášť, protože po pěti letech ve službách Dortmundu 

se chtěl s Německem loučit právě v Německu.

„Dřel jsem, jako nikdy v životě. Celé týdny jsem byl zavřený 

v Regensburgu, kde na člověka padala neskutečná deprese ná-

sobící se pochybnostmi, zda to všechno k něčemu bude a zda se 

dám do šampionátu dohromady. Byl to boj s časem. Nikdy jsem 

moc neposiloval, ale tam jsem se mučil v jednom kuse. Osm ho-

din denně, jen abych se vrátil a byl na mistrovství světa připravený. 

Ohromně mi to pomohlo, takže jsem návrat zvládl. I díky Dortmun-

du, kde mě trenér Bert van Marwijk po zranění postavil na tři bun-

desligové zápasy, i když věděl, že v Borussii končím. Už po první 

polovině sezony jsem totiž oznámil, že chci pryč. Lámali mě, nabí-

zeli mi smlouvu na dva miliony eur, dávali mi ještě lepší podmínky, 

ale já cítil, že potřebuji změnu. A že ji potřebuje především rodina.

Připadalo mi férové nelicitovat a na rovinu vybalit, že odejdu, aby 

měli v Dortmundu dost času sehnat si náhradu. A oni se na oplát-

ku zachovali férově ke mně. Stát se něco podobného v Čechách, 

vyhnali by mě do béčka a kdoví, zda by mi vůbec dovolili trénovat. 

Všechno vypadalo báječně, dostal jsem se do formy, v přípravě 

před šampionátem jsem dal Trinidadu dvě branky a trenéra Brüc-

knera přesvědčil, že se mnou může počítat. A proti Američanům 

to byl v prvním utkání v Gelsenkirchenu poločas snů. Zvlášť když 

jsem dal gól a Tomáš Rosický přidal dva další. Super začátek, 

ovšem s hořkým koncem. Pro mě i pro nároďák. Za stavu 2:0 mi 

ruplo ve svalu, ucítil jsem neskutečnou bolest a okamžitě věděl, že 

je konec. Operované koleno jsem až příliš přetěžoval a dojel jsem 

na to. S natrženým stehenním svalem pro mě šampionát skončil, 

protože nebyla šance, že bych se vrátil. Diagnóza doktorů zněla 

jasně - ani případné čtvrtfinále nestihnu, nekopnu si minimálně 

šest týdnů. A já si opravdu nekopl a až po šesti týdnech postupně 

začal s přípravou na nové angažmá v Monaku.

Německý šarlatán, jenž se u nás ve Wiesensee objevil jako 

zázračný spasitel a který měl v ordinaci akorát rozvrzanou žid-

li a tlakoměr, vnášel do mančaftu jenom rozbroje. Bylo mi jasné, 

že zůstanu na tribuně. Prožíval jsem muka, když se ve druhém 

duelu v Kolíně nad Rýnem proti Ghaně našemu mužstvu nedaři-

lo, ke konci zápasu s Itálií jsem cítil stejnou bezmoc jako ti, co byli 

v Hamburku na hřišti. Výjimečná portugalská konstelace se neo-

pakovala, ona vnitřní síla z předchozího evropského šampionátu 

mužstvu chyběla. Hlavně proto jsme balili už po skupině.“

Dost dlouho trvalo, než se hořká šampionátová pachuť roz-

plynula. Postupně mizela hlavně díky návratům do reprezentace 

a gólům stříleným pod Brücknerem v kvalifikaci o Evropu 2008, 

neboť v Monaku se Jan Koller hledal stejně, jako když se obje-

vil v Dortmundu. S rodinou si sice připadali jako v ráji, protože 

v Monte Carlu jim přímo před domem šplouchalo moře, sluníčko 

svítilo celý rok a šest tisíc diváků na stadionu Louise II. vytvářelo 

ve srovnání s pekelným osmdesátitisícovým kotlem v Dortmun-

du prostředí přímo komorní, sám však dlouho cítil, že do Monaka 

nepřišel Koller, který by klubu vystřílel opětovnou účast v poháro-

vé Evropě. Natož aby ho po dvou letech zase dostal do finále Ligy 

mistrů, jak si od něj sliboval trenér Lászlo Bölöni i klubové vedení, 

když ho zlanařili a trumfli konkurenční St. Etienne.

Musel si zase zvykat. Na prostředí, na spoluhráče, na trenéra. 

Na francouzský fotbal plný rychlosti a míčové techniky i na úplně 

jiný styl hry, než jaký praktikoval Dortmund a který měl zažitý z re-

prezentace. S trenérem o tom debatoval, sám v sobě hledal chybu 

a v přípravě si přidával, přesto se na rozdíl od mladého krajana Ja-

roslava Plašila působícího v Monaku už od šestnácti let do sestavy 

často nevešel a zůstával na lavičce mezi náhradníky. Pro českého 

kanonýra věc nezvyklá a nepoznaná. Po deseti odehraných kolech, 

kdy se mančaft z monackého knížectví zmítal u dna tabulky a Kol-

ler měl na kontě jediný vstřelený gól, se zdálo, že k proměně přece 

jen dojde. Kouč Bölöni se musel pakovat a jeho asistent Laurent 

Banide povýšený na hlavního trenéra začal sázet na útočnou dvoji-

ci vytvořenou ze snajpra Kollera a Itala Marka Di Vaia. Jenže i tohle 

vzepětí mělo krátké trvání. 

Monako skončilo v tabulce až deváté, o účasti v pohárové Evro-

pě si mohlo nechat jen zdát, takže i dny kouče Banida se naplnily. 

A Kollerovy se začaly naplňovat také. Zvláště, když kluboví direk-

toři přilákali na Azurovém pobřeží brazilského trenéra Ricarda 

Gomeze, který dával českému legionáři od samého počátku na-

jevo, že se do jím preferovaného herního stylu příliš nehodí a že 

u něho má přednost Francouz Piquionne. Během předchozích 

zahraničních štací se Dino naučil rvát o své místo na slunci i v se-

stavě, takže to zkoušel i v Monaku. Marně a zbytečně. Moc šancí 

ve druhé sezoně nedostával, a když už se na trávníku přece jen ob-

jevil, brazilského kouče nepřesvědčil. Zvláště, když už ani góly už 

nestřílel jako dřív. Proto se Monako nijak nebránilo Kollerovu ko-

ketování s odchodem, proto nebylo proti, když se po nevydařených 

námluvách s Feyenoordem Rotterdam, jež ztroskotaly na odstup-

ném, vytasil s nabídkou na přestup do bundesligového Norimber-

ku. Ještě v zimě ho pustilo a zkasírovalo za něho dva miliony eur.

„Jenže to byl krok vedle. Hotový úlet. Největší minela, jakou 

jsem v životě udělal. Věřil jsem, že se v Norimberku zvednu, pro-

tože německý fotbal mi přece v dobách dortmundského angažmá 

ohromně seděl, záhy jsem však poznal, že dvakrát do stejné řeky 

člověk opravdu nevstoupí. A nešlo vůbec o to, že jsme s Norimber-

kem hráli o záchranu, což pro mě byla situace nová a do té doby 

nepoznaná. A ani role spasitele, kterou mě ocejchovali, jen co jsem 

do klubu přišel a sehrál pár vydařených přípravných zápasů, se 

na tom nepodepsala. Nevedlo se ani mně, ani mužstvu.

 S DLOUHOLETÝM PARŤÁKEM TOMÁŠEM ROSICKÝM SPOLEČNĚ 
 DRŽÍ TROFEJ ČERSTVÉHO NĚMECKÉHO MISTRA V SEZONĚ 2001/2002. 

 V MONAKU JAN KOLLER NEJEN HRÁVAL, ALE TAKÉ 
 ZDE ZAKOTVIL PO SKONČENÍ AKTIVNÍ KARIÉRY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Dost kvapné odvolání trenéra Hanse Meyera už po druhém 

jarním kole nikomu na výkonnosti a sebedůvěře nepřidalo, stejně 

jako přivykání na metody a filosofii nového kouče Thomase Von 

Heesena. A do toho ještě přišla nafouknutá aféra kolem mého 

údajného plivnutí na hannoverského beka Schulze, a hlavně hoto-

vá hysterie, kterou rozpoutali příznivci Norimberku jen proto, že 

jsem šel po prohře s Dortmundem pozdravit fanoušky na proslu-

lé jižní tribuně Vestfálského stadionu. Schytal jsem snad ještě víc 

urážek a nadávek, než když mě pražská Letná nemohla vystát. A to 

jen proto, že jsem šel poděkovat domácím příznivcům, kteří na mě 

nezapomněli, a i po letech skandovali mé jméno.

Znechutilo mě to tak, že jsem chtěl s fotbalem praštit. Skončit 

a klidně jít kopat někam na vesnici. Třeba k nám do Smetanovy 

Lhoty. Zvlášť, když jsme se trápili od začátku do konce. Z Poháru 

UEFA jsme po hodně smolné partii s Benfikou Lisabon vypadli, 

z bundesligy sestoupili. Angažmá v Monaku se mi moc nelíbilo, 

protože mezi hráči panovaly prachbídné vztahy, takže při trénin-

cích často došlo i na rvačky. A ani fotbal, který jsme hráli, za moc 

nestál. Byl jsem rád, že jsem mohl zmizet, jenže štace v Norim-

berku představovala ještě větší martyrium. Nakonec na mě a Jar-

du Blažka hodili, že se sestoupilo, a fanoušci nás chtěli lynčovat. 

Štěstí, že jsem po půl roce mohl z Německa zmizet. Nejdřív za re-

prezentací chystající se na EURO do Rakouska a Švýcarska a pak 

o tisíce kilometrů na východ do Ruska.“

Měl to být balzám na jeho bolavou fotbalovou duši. Pohlazení 

a vzkříšení zároveň, protože zápasy v reprezentaci pro něho vždy 

představovaly něco jiného než ligové duely. A mělo jít i o reparát 

za Německo. To jarní, naplněné Kollerovou norimberskou trýzní, 

i dva roky staré, šampionátové, neboť ze vzpomínek na mistrovství 

světa ještě pořád prýštilo reprezentačního zklamání. Do Rakouska 

a Švýcarska sice vyráželi už bez Nedvěda, Šmicra a nakonec i zra-

něného dirigenta Rosického, ale pořád silní natolik, aby postoupili 

minimálně do čtvrtfinále. Zvlášť, když i pro tuto situaci měl trenér 

Brückner nachystánu herní partituru, zejména když se k nim i los 

zachoval přívětivě, neboť jim do skupiny poslal domácí Švýcarsko 

a s ním Portugalsko a Turecko. Přijatelná konstelace.

Soupeři, přes které se měli dostat. O to větší šok zažívali, když 

se stejně jako před dvěma lety už po třech zápasech s mistrov-

stvím Evropy loučili, neboť vypadli hned ve skupině. Nesmyslně. 

Hodně lehkovážně. Neskutečně hloupě. A hlavně po totálním ko-

lapsu. Tři minuty v utkání s Tureckem chyběly, aby šli dál. Minuta, 

aby si to s reprezentací od Bosporu rozdali alespoň v penaltovém 

rozstřelu. Jenže po dalším sebevražedném kiksu dostali od Nihata 

třetí ránu do vazu. Nejdříve Čechova minela, pak úlet obrany re-

 POSLEDNÍM KLUBEM, ZA KTERÝ DVOUMETROVÝ ČESKÝ FORVARD HRÁVAL, 
 BYLO TŘETILIGOVÉ AS CANNES, KAM TO NEMĚL ZE SVÉHO MONACKÉHO BYDLIŠTĚ DALEKO. 

 V PRŮBĚHU UTKÁNÍ S TURECKEM V ŽENEVĚ SE DOSTAL JAN KOLLER 
 I DO TAKOVÉHO NETRADIČNÍHO KONTAKTU S BRANKÁŘEM VOLKANEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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klamující ofsajd a harakiri bylo dokonáno. Času se zápasem ještě 

něco udělat se nedostávalo, i když soupeř dohrával jen v deseti bez 

vyloučeného brankáře Volkana. S Tureckem 2:3 prohráli a skončili 

hned ve skupině, takže reparát za Německo se nekonal.

I proto vyhlásil Koller do celého světa, že v reprezentaci končí. 

Definitivně. Napořád. Odkope si půldruhého roku v Rusku a až mu 

skončí smlouva v někdejším Kujbyševě, jak se Samara po sedm-

desát let jmenovala, uvidí se co dál. Třeba půjde dopsat svůj fot-

balový příběh do milované Bohemky. Třeba domů do Smetanovy 

Lhoty. Ale za nároďák už nikdy. Podobné zklamání nemá zapotřebí.

Zveličované aféry, jak se s trenérem Brücknerem do krve po-

hádali proto, že si ho v úvodním utkání proti Švýcarům dovolil 

vystřídat a pak ho proti Portugalcům do základní sestavy vů-

bec nepostavil, už tuplem ne. On a hádat se. Rozčilovat se. Vyjet 

vztekle na Brücknera. Vždyť oni přece ctili a uznávali jeden dru-

hého od první chvíle. Vždyť pro Brücknera byl Koller jeho Jeníkem 

a Jendou. Náramnou útočnou silou. Mimořádnou třídou. Bijcem, 

který není v soupeřově šestnáctce k udržení. A to bez ohledu na to, 

zda sám góly dává nebo jako osamocená věž v protivníkově vápně 

sklepává balony a šance nabízí druhým. Ne, skutečně nikdy, bránil 

se v Ženevě i potom v Rusku, když nový reprezentační kouč Petr 

Rada vysílal úpěnlivé prosby, aby se rozpomněl na svůj slib a trápí-

címu se nároďáku přijel pomoci. Třeba na kvalifikaci do Slovinska. 

Třeba do Prahy proti Slovákům. Vždyť v Křídlech sovětů pravidelně 

hraje a v ruské lize góly také pořád dává. Odolával, odmítal, vysvět-

loval, že mu je už přece jen šestatřicet a že v Rusku to není vůbec 

taková slast, jak si společně se světoběžníkem a klubovým parťá-

kem Jarošíkem malovali. První půl rok to ještě šlo, neboť skončili 

v tabulce šestí, a tudíž se dostali do pohárové Evropy, jenže pak se 

začala Samara zmítat ve finančních těžkostech a šlo to s ní od de-

seti k pěti. Dokonce na světlo světa vyplavalo podezření, že jeho 

spoluhráči bouchli zápas. 

Radovi se ubránil, novému šéfovi českého fotbalu Ivanu Haškovi 

však Koller své ne říci nedokázal. Hučeli do něho. Přemlouvali ho, 

aby přijel. Aby proti Slovákům nastoupil a reprezentaci do Afriky 

pomohl. Nakonec ho skutečně umluvili. Když pak v oné zářijové 

noci stál na potemnělém bratislavském Tehelném poli a soukal 

ze sebe, že svou přísahu měl dodržet a do reprezentace se vracet 

neměl, protože proti Slovákům poznal, že už na ni nemá, připadal 

si osamocený, zaskočený a snad i trochu zrazený. Možná i tím, že 

 JAN KOLLER KONEJŠÍ PO PORÁŽCE NA EURO 2008 S TURECKEM, KTERÁ 
 ZNAMENALA VYŘAZENÍ ČESKÉHO TÝMU, NEŠŤASTNÉHO BRANKÁŘE PETRA ČECHA. 

 LONI V ZÁŘÍ SE JAN KOLLER S DALŠÍMI BÝVALÝMI REPREZENTANTY ZÚČASTNIL EXHIBIČNÍHO 
 UTKÁNÍ V OLOMOUCI K OSMDESÁTINÁM TRENÉRA KARLA BRÜCKNERA, V POZADÍ JE VLADIMÍR ŠMICER. 

Jan Koller
Narozen: 30. března 1973 * Fotbalová kariéra: 1978-1992 
Smetanova Lhota, 1992-1993 Sp. Milevsko, 1994-1996 Sparta 
Praha, 1996-1999 Lokeren KSC, 1999-2001 RSC Anderlecht 
Brusel, 2001-2006 Borussia Dortmund, 2006-2007 AS Monaco 
FC, 2008 1. FC Norimberk, 2008-2010 Křídla sovětů Samara * 
Ligové starty a góly celkem: 439/180 * Ligové starty a góly 
v české lize: 29/5 * Ligové starty a góly v belgické lize: 162/86 
* Ligové starty a góly v německé lize: 152/61 * Ligové starty 
a góly ve francouzské lize: 50/12 * Ligové starty a góly v ruské 
lize: 46/16 * Největší úspěchy: bronz z mistrovství Evropy 2004 
v Portugalsku, mistrovský titul se Spartou Praha v sezoně 1994/ 
95, dva tituly s Anderlechtem Brusel v sezonách 1999/2000 
a 2000/2001 a jeden s Borussií Dortmund v sezoně 2001/2002, 
účast na mistrovství světa 2006 v Německu, finalista Poháru 
UEFA s Borussií Dortmund v roce 2002, nejlepší střelec belgické 
ligy, nejlepší cizinec belgické ligy, nejlepší reprezentační střelec 
v dějinách československého, resp. českého fotbalu, Fotbalista 
roku 1999 * Reprezentační starty a góly: 91 zápasů/ 55 gólů

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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se pohádka, kterou po patnáct let psal, musela opravdu obejít bez 

šťastného konce. Tedy na hřišti, protože svůj životní příběh píše 

Jan Koller šťastně dál. V Monte Carlu, kde mu bylo během mona-

ckého angažmá tak dobře, že se tam usadil natrvalo. Až do pod-

zimu roku 2011 se fotbalem bavil ve třetiligovém Cannes, než mu 

neustálé problémy se svaly i potíže se srdcem daly na srozumě-

nou, že má s fotbalem definitivně skončit, užívat si života a bavit se. 

I fotbalem, protože o dlouhána Dina je v Monte Carlu, stejně jako 

po celém francouzském jihu pořád enormní zájem a mužstva se 

předhání, aby ho zlanařila.

„Už to ale není jako dřív. V Monte Carlu hraju pravidelně za muž-

stvo hradní stráže prince Alberta jakousi monackou podnikovou 

ligu. Proti mačaftům policistů, bankovních úřadníků ... Finále je 

vždy velkou událostí, takže i princ Albert dorazí, aby ho sledoval 

a předal poháry. Do Nice mě zase zlákali moji bývalí spoluhráči 

z Monaka, takže i s nimi chodím pravidelně hrát. A k tomu si při-

dávám každou neděli hokej. V Nice, které hraje nejvyšší francouz-

skou soutěž, se dalo dohromady mezinárodní společenství. Kana-

ďané, Rusové, Holanďané, Finové, já s nimi. Hrávali jsme dokonce 

francouzskou amatérskou ligu, ale nakonec ji nedohráli. Ono ces-

tovat šest hodin k zápasu do Grenoblu a pak zase šest hodin zpát-

ky dávalo všem pořádně zabrat. Takže teď raději vyrazíme dvakrát 

do roka na turné do Čech, které domluvím a zorganizuji, a jinak si 

to rozdáváme jen mezi sebou.

A do toho musím vtěsnat ještě tenis, protože čas od času si jdu 

zahrát nějaký amatérský turnaj. Ale s fyzickou už to není jako dřív, 

takže většinou vypadnu hned v prvním nebo druhém kole. Proto 

teď raději zkouším padell, což je něco mezi tenisem a squashem. 

Tady na francouzském jihu jde o hrozně populární sport, a proto 

jsem se na něj také dal. A do toho musím vtěsnat ještě skauting. 

Dřív jsem objížděl francouzské prvoligové a druholigové stadio-

ny, abych pro pražskou Spartu objevoval a sledoval mladé hráče, 

o které by mohla mít případně zájem, ale když na Letné skončil 

v roli sportovního ředitele Tomáš Požár, padla i má spolupráce se 

Spartou. Ale na zápasy jezdím pořád, protože i skauting mě baví, 

byť ho dělám jen sám pro sebe. A že mladých talentovaných hrá-

čů ve Francii po hřištích pobíhá... A teď, když se Francouzi stali 

na šampionátu v Rusku mistry světa, se jich objeví určitě ještě víc. 

Tak jako před časem patřil fotbalový svět Španělům a poté Něm-

cům, nyní podle mého nastane francouzská éra. Potřeboval bych 

aby den měl osmačtyřicet hodin, protože jedině tak by dokázal 

všechny aktivity stihnout.“ 

 NEJRYCHLEJŠÍM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM V KLIKATÝCH 
 ULICÍCH MONTE CARLA JE PRO JANA KOLLERA SKÚTR. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Ondrášovka Cup: odehraje se
všech šest finálových turnajů!

Pandemie koronaviru zastavila v České republice veškeré sportovní akce 
i tréninky. Uvolnění opatření umožnilo, aby se dohrály profesionální fotbalové 
soutěže, tedy 1. a 2. liga a MOL Cup. O své vyvrcholení nakonec vedle těchto tří 
soutěží nepřijde ani Ondrášovka Cup, který je oficiálním Pohárem mládeže ka-
tegorií U8 - U13. Všech šest finálových turnajů se v pěti městech odehraje v prů-
běhu června. Celkové prvenství obhajuje Sparta Praha.

 ONDRÁŠOVKA CUP POZNÁ VÍTĚZE VE VŠECH KATEGORIÍCH I V TOMTO ROCE. 

 FINÁLOVÉ TURNAJE PROBĚHNOU V TERMÍNU OD 13. DO 26. ČERVNA. 

Ondrášovka Cup rozpoutal fotbalovou vášeň po celé republice.  

Do letošního ročníku, který odstartoval kvalifikacemi už na pod-

zim loňského roku, se přihlásilo více než 800 týmů, což je nejvíce 

v historii. Původně se závěrečné turnaje Ondrášovka Cupu o ko-

nečné umístění měly uskutečnit během květnových a červnových 

víkendů. Z důvodu pandemie koronaviru a následných opatření se 

ale muselo od naplánovaných termínu upustit. Konání finálových 

turnajů nakonec umožnilo příznivé stanovisko po jednání se zá-

stupci Ministerstva zdravotnictví a epidemiologem Rastislavem 

Maďarem v návaznosti na uvolňující se opatření souvisejících 

s pandemií koronaviru, přičemž byl přesně stanovený počet osob, 

které mohou být v průběhu turnaje v areálu stadionu.

„Máme velkou radost, že se nám podaří letošní Ondrášovka 

Cup dotáhnout až do úplného závěru a děti dostanou příležitost 

užít si finálové turnaje. Ondrášovka Cup není jen o soupeření 

na trávníku, ale hlavně o setkávání, zážitcích, emocích, cenných 

sportovních i životních zkušenostech nebo poznávání nových míst 

a kamarádů. I proto nás potěšilo, že jsme dostali k uspořádání fi-

nálových turnajů zelenou a můžeme mladým fotbalistům přinést 

očekávané vyvrcholení jejich celosezónního snažení. My všichni 

se na závěr Ondrášovka Cupu nesmírně těšíme a věříme, že děti 

po dlouhých týdnech fotbalového půstu dají do hry celé své srdce,“ 

reagoval na svolení k uskutečnění závěrečných turnajů manažer 

projektu Petr Lacina.

ONDRÁŠOVKA CUP 2019/2020 
FINÁLOVÉ TURNAJE

13. - 14. 6.: U13 Šumperk * 16. - 17.6.: U12 Hradec Králové 
20. - 21. 6.: U9 Vysoké Mýto * 23. - 24. 6.: U10 Tábor 
26. - 27. 6.: U8 Benešov * 28. - 29. 6.: U11 Benešov 
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 PATRONEM LETOŠNÍHO ROČNÍKU ONDRÁŠOVKA CUPU JE 
 KAPITÁN REPREZENTAČNÍHO MUŽSTVA DO 21 LET MATĚJ CHALUŠ. 

Mladí fotbalisté se stejně jako děti z většiny dalších sportů 

mohli vrátit k tréninku. Na závěr své sezony se tedy účastníci finá-

lových turnajů mohou připravovat už v celých týmech. Na vrchol 

ligového ročníku se soustředí i kapitán reprezentačního mužstva 

do 21 let Matěj Chaluš, který je oficiální tváří letošního ročníku 

Ondrášovka Cupu. „Už jste mohli začít trénovat bez roušek se 

svými týmy a věřím, že jste se na to jako všichni správní fotbalisté 

těšili. Tak s chutí do tréninku a uvidíme se na Ondrášovka Cupu,“ 

poslal vzkaz účastníkům finálových turnajů stoper Slovanu Libe-

rec Matěj Chaluš.

Na vyvrcholení Ondrášovka Cupu se chystají i patroni finá-

lových turnajů z řad internacionálů a fotbalových osobnos-

tí. V Benešově se při turnaji U11 na konci června mohou těšit 

na reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého a trenéra týmu 

do 21 let Karla Krejčího. Do Šumperku by měli zavítat nedávní 

reprezentanti a hráči špičkových evropských klubů Tomáš Ujfa-

luši, Radoslav Kováč a Marek Heinz. Ve Vysokém Mýtě shlédnou 

rozhodující fázi turnaje bývalí hráči národního týmu a součas-

ní trenéři mládežnických reprezentací Radek Bejbl a Jan Su-

chopárek. Do Tábora pak přijedou někdejší reprezentant hráč 

Manchesteru United, Benfiky Lisabon nebo Lazia Řím a v sou-

časnosti vedoucí Úseku talentované mládeže a výkonný ředitel 

Regionálních fotbalových akademií FAČR Karel Poborský a ředi-

tel Sportovně-technického úseku FAČR Jiří Kotrba. „V předcho-

zích ročnících byl na finálové turnaje obrovský ohlas. Ale koro-

navirus byl silnější než naše snažení. Ondrášovka Cup vidím jako 

příklad, jak by to mělo u těchto kategorií vypadat. Mám na mysli 

formu celodenních turnajů. Není ideální stav, když jedu hodně 

kilometrů, strávím spoustu času na cestě, abych si pak zahrál 

jen dvakrát 30 minut. Tohle je systém, který mi k malým dětem 

pasuje,“ vyzdvihl jeden z klíčových aspektů úspěchu Ondrášovka 

Cupu Jiří Kotrba. 

www.fotbal.cz

Regionální fotbalové akademie: příprava 
na nový školní rok a finále olympiády AJ

Činnost RFA pandemie koronaviru ochromila, realizační týmy a vede-
ní celého úseku se však chystají na nový školní rok a doufají, že od září 
již RFA poběží ve standardním režimu. Olympiáda v anglickém jazyce 
v RFA však běží dál. V posledním květnovém týdnu je na programu re-
gionální kolo, v polovině června čeká akademiky pražské finále.

 REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ AKADEMIE UKONČILY KVŮLI KORONAVIROVÉ PANDEMII 
 PŘEDČASNĚ LETOŠNÍ ROČNÍK. DOKONČÍ SE VŠAK OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE. 
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www.fotbal.cz KAREL POBORSKÝ, ŘEDITEL ÚSEKU ELITNÍ MLÁDEŽE FAČR A VEDOUCÍ REGIONÁLNÍCH 
 FOTBALOVÝCH AKADEMIÍ, SE UŽ S PRACOVNÍKY RFA CHYSTÁ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROČNÍK. 

 V SRPNU SE REALIZAČNÍ TÝMY RFA SETKAJÍ NA TŘÍDENNÍM SEMINÁŘI. 

 „Situace je momentálně taková, že jsme v akademiích praktic-

ky uzavřeli ročník. Hráče jsme předali mateřským klubům, které 

s nimi pomalu začínají trénovat. Docházejí tam také naši trenéři 

z RFA, aby jim s tréninky pomohli,“ popisuje situaci Karel Pobor-

ský, ředitel Úseku elitní mládeže FAČR a vedoucí regionálních fot-

balových akademií.

I během nouzového stavu ale vedení RFA výkonnost svých svě-

řenců alespoň na dálku ovlivňovalo. Doporučilo jim jídelníček, hlí-

dalo jejich sportovní kondici přes systém XPS, zadávalo domácí 

cvičení i s využitím videonahrávek projektu FAČR Trénuj doma. 

„Nezastírám ale, že do standardního režimu to má bohužel dale-

ko a že nás pandemie v tomto směru postihla naprosto zásadně,“ 

doplňuje Poborský.

Zrušen musel být i červnový turnaj Akademie Cup, v jehož rám-

ci mělo nejprve v Nymburce dojít k měření sil mezi jednotlivými 

akademiemi, jejich výběr by se pak na Strahově střetl s pozvanými 

hostující družstvy včetně skotského Glasgow Rangers.

Trenéři nouzového stavu využili k nezbytné administrativní 

činnosti a naplánování důležitých tréninkových modulů pro nový 

školní rok akademií. „Dalo nám to prostor k věcem, které nejsou 

úplně populární, jako papírování, doplnění údajů do XPS, což je 

náš systém, přes který sledujeme kompletní databázi, čísla z fy-

zických testů hráčů, školní prospěch, chování, index hráče a tak 

dále,“ dodává šéf akademií Poborský.

Od září by měly RFA zahájit standardní režim. Už v červnu dojde 

k setkání šéftrenérů všech akademií, kteří budou ladit jednotnou 

metodologii, a v srpnu čeká realizační týmy třídenní seminář. Tý-

den před začátkem školního roku navíc proběhne adaptační kurz 

pro všechny nově přijaté akademiky.

Neruší se naopak olympiáda v angličtině, která umožní nej-

lepším akademikům odletět, dle vývoje koronavirové situace, 

na krátkou stáž do jednoho ze zahraničních klubů. V současnosti 

probíhá již čtvrtý ročník olympiády. Od října do června dostávají 

hráči RFA s týdenní pravidelností anglická slovíčka, slovní spojení 

či fráze, vztahující se každý měsíc ke konkrétnímu článku či videu.

Hráči v průběhu roku plní průběžné testy a úkoly ve svých aka-

demiích, nově od letoška každý měsíc vyplňují online krátký do-

tazník obsahující otázky na slovíčka, info z videa či článku nebo 

i osobní otázky.

„Finále anglické olympiády se uskuteční na konci školního 

roku. Zhruba dvacet finalistů se setká u nás na FAČR, kde budou 

dělat testy. Ti nejlepší, pokud to epidemiologická situace dovolí, 

odjedou na takovou ministáž do některého zahraničního klubu. 

V minulosti jsme byli například u Pavla Nedvěda na Juventusu, 

nebo na Manchesteru United. To je pro kluky velice příjemné a je 

to pro ně velká výzva,“ popsal Karel Poborský.

Regionální kola, tedy finále v rámci jednotlivých akademií, jsou 

na programu ve čtvrtek 28. května formou online testů, zhruba 

v polovině června ti nejlepší z krajů poměří síly ve finále v sídle 

FAČR v Praze na Strahově. Součástí finálového kola býval v minu-

losti trénink pod vedením českých a kanadských trenérů na stadi-

onu Přátelství, který byl veden v angličtině, na němž si hráči za-

trénovali se svými vrstevníky z kanadského týmu Cobras Ottawa. 

O tuto část letos finalisté kvůli pandemii koronaviru přijdou. 
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 JOZEF CHOVANEC, PŘEDSEDA KOMISE ROZHODČÍCH, KTERÁ PRO SUDÍ 
 PŘIPRAVILA PREVENTIVNÍ PROTIKORONOVIROVÁ OPATŘENÍ. 

Rozhodčí v deseti skupinách

Komise rozhodčích FAČR před restartem sezony první a druhé ligy 
rozdělila sudí do deseti navzájem izolovaných skupin, aby snížila rizi-
ko případného přenosu nového typu koronaviru. Ve čtvrtek rozhodčí 
podstoupili první kolo plošného testování na nemoc COVID-19. Celkem 
29 hlavních rozhodčích a 42 asistentů bylo rozděleno do deseti skupin. 
Dalších pět skupin pak vytvořilo 24 delegátů. Jednotlivé skupiny mezi 
sebou nebudou moci přijít do kontaktu.

 TAKÉ PRVOLIGOVÍ ROZHODČÍ ABSOLVUJÍ TESTOVÁNÍ NA NEMOC COVID-19. 

„Věřím, že toto opatření, které má zamezit jakémukoliv kon-

taktu mezi rozhodčími, je správnou volbou, jak se postavit če-

lem k aktuální situaci a také přání většiny profesionálních klubů 

dohrát letošní sezonu obou soutěží,“ říká předseda FAČR Martin 

Malík. „Pokud to jen trochu šlo, byly jednotlivé skupiny vytvořeny 

podle regionální spádovosti, což souvisí také s otázkou testování, 

ale i jejich dopravy na zápas,“ doplňuje předseda komise rozhod-

čích Jozef Chovanec.

Výsledky prvního kola testů se FAČR dozví do 24 hodin před re-

startem sezony, kterou v sobotu otevřela dohrávka 23. ligového 

kola mezi Teplicemi a Libercem. Obnovený ročník se pak naplno 

znovu rozběhne od příštího týdne. „Rozhodčí samozřejmě čekají 

pravidelné testy tak jako hráče. V případě, že by se v některé ze 

skupin prokázal pozitivní test, je separace zbytku sudích cestou, 

jak z naší strany maximálně zvýšit šanci na dokončení soutěží,“ 

zdůrazňuje šéf českého fotbalu. Rozhodčí, kteří spadají pod FAČR, 

čeká stejně jako hráče řada protikoronavirových opatření. „Roz-

hodli jsme o tom, že v jednom vozidle nesmí jet na zápas více než 

dvě osoby, které budou v pozici hlavního rozhodčího, asistenta či 

delegáta na utkání delegované,“ konstatuje Chovanec. 
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v úterý 2. 7. 2020.

www.gol.cz

Vydává AS press s. r. o. Jednatel: Václav Tichý.

Redakce, výroba: Petr Trejbal - Tevis, 

Levitova 1369, 508 01 Hořice.

Grafická úprava, zlom: Rejman Fine Arts s. r. o.

Fotografie: Jan Tauber, 

Eduard Erben - CPA Czech Photo Agency. 

Video: zdroj www.youtube.com

Kresby: Milan Kounovský.

Uzávěrka čísla: 

pondělí 25. 5. 2020 ve 22:00 hodin. 

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

80 Úterý 26.5.2020
21/2020 www.GOL.cz

http://www.gol.cz
http://www.gol.cz

	Gól č. 21/2020
	Obsah
	Můj týden: Matěj Hybš: „Plzeň? Teď mě zajímá jen Liberec!“
	Aktuálně: Plné obrátky s nadějí i rizikem
	Rozhovor: Jan Koller: dortmundský vyslanec 
	Rozhovor: Juraj Jarábek: „Karantén jsem si užil dost!“
	Bundesliga: Zlaté záchranářské výhry
	Profil hvězdy: Giorgio Chiellini: skluzy jako góly
	Futsal: Futsalové MS o rok odloženo. Na kvalifikaci se stále čeká…
	Futsal: Futsalový reprezentant David Černý debutoval ve Fortuna lize
	Od Bicana k Lafatovi: Jan Koller: pohádka bez happy endu   
	Ondrášovka Cup: Odehraje se všech šest finálových turnajů!
	RFA: Příprava na nový školní rok a finále olympiády AJ
	Aktuálně: Rozhodčí v deseti skupinách

