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posila Sparty z Brna.

 LADISLAV KREJČÍ

Gian Piero 
Gasperini 

Splní si 
sny?

  Z kořisti stvořil šelmu  



3
inzerce3

AKTUÁLNĚ Úterý 4.8.2020
31/2020

Můj týden    Ladislav Krejčí: „Vyhovuje mi víc volnosti!“  .........................  4

Aktuálně    Jak dlouho bez diváků?  .......................................................  12

Rozhovor    Marek Suchý:  
„Byla to nejhorší sezona…“  ....................................  16

FORTUNA:LIGA    Nováček z Pardubic:  
dvanáct let z podpalubí na vrchol  ........................................................... 28

Serie A    Immobile vyrovnal rekord  ..................................................... 37

Profil    Gian Piero Gasperini: z kořisti stvořil šelmu  .............................. 38

Aktuálně    Rozhodčí absolvovali fyzické i teoretické prověrky  ............. 50

Aktuálně    Memoriál Václava Ježka je zrušen  .......................................  51

Aktuálně    Liga národů i evropské poháry bez diváků…  ........................ 52

OBSAH
Vážení čtenáři!

Už i v Itálii dohráli nejvyšší soutěž, takže také 
fotbalisté Serie A si po koronavirové „prodloužené“ 
konečně mohou od míče chvíli oddechnout. V Ně-
mecku se naopak začínají chystat na nový bunde-
sligový ročník. Do své druhé přípravy v Augburgu 
vstupuje v úterý Marek Suchý. Český reprezentant 
se loni ve svých jedenatřiceti letech rozhodl opustit 
„teplé“ místečko ve švýcarské Basileji, s níž sbíral 
mistrovské tituly jako na běžícím pásu a hrál ev-
ropské poháry včetně Ligy mistrů, a vydal se zkusit 
štěstí ve slavné a náročné bundeslize navíc v pro-
vinčním Augsburgu. V rozhovoru pro Gól říká: „Byla 
to nejhorší sezona…“ Zároveň se však těší na další, 
protože už překonal dlouhodobé zdravotní trable 
s utrženým úponem zadního stehenního svalu a vidí 
před sebou i šanci na start na mistrovství Evropy 
posunutém na rok 2021. 

O EURO 2021 ale v kategorii U21 sní Ladislav 
Krejčí. Mladíček, jenž na Letnou přišel z Brna také 
loni v létě, si v našlapaném sparťanském kádru vy-
dobyl místo v základní sestavě a hned si mohl sáh-
nout na trofej pro vítěze MOL Cupu. „Na vzájemné 
zápasy se Zbrojovkou, hlavně ten v Brně, se ale moc 
netěším, budu si muset na ně nastavit hlavu,“ říká 
v rubrice Můj týden. A ví proč, v minulé ligové sezoně 
nasbíral ve všech soutěžích patnáct žlutých karet…

V rubrice Profil vám představíme muže, jenž 
stvořil z dříve nevýrazného Bergama vítězně šlapa-
jící mašinu Podle mínění mnoha odborníků předvá-
dí Atalanta nejlepší a nejatraktivnější fotbal v Serii A, 
takže na ni žárlí i v pyšném a bohatém Juventusu. 
V tomto vydání se dozvíte, jak toho šedovlasý trenér-
ský elegán Gian Piero Gasperini dosáhl.

Příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„Když budu svoji premiérovou sezonu ve Spartě hodnotit podle jejího závěru, kdy jsme 

se posunuli na třetí místo v tabulce, a hlavně vyhráli MOL Cup, což byl hlavní cíl, tak jsem 

s ní spokojený. Pro mě osobně bylo důležité, že jsem většinu zápasů odehrál v základní se-

stavě, takovou porci jsem si loni v létě, když jsem přišel ze Zbrojovky, ani nepředstavoval. 

Chyběl jsem jen v úvodním utkání doma se Slováckem a potom zhruba měsíc na podzim, 

kdy jsem měl problémy s otoky v levém kotníku.

„VYNUCENÁ PAUZA NÁM POMOHLA!“
Na podzim se naše sestava dost točila, především ve stoperské dvojici, před kterou 

jsem nastupoval na pozici šestky. Ale nijak zvlášť jsem tyhle personální změny nevnímal, 

protože jsem měl starosti sám se sebou, abych zvládl vyšší úroveň i tempo hry, než jsem 

byl zvyklý z druhé ligy. Vstřebával jsem všechno za pochodu a nebylo to jednoduché. Byli 

jsme i výsledkově pod velkým tlakem, asi nejtěžší zápas jsem zažil na podzim v Liberci, 

který se mi moc nepovedl, a také týmově to mohlo být lepší. Myslím si, že nám paradoxně 

pomohla vynucená pauza kvůli COVID-19. Stabilizovala se sestava, herní pojetí a na našich 

výkonech i výsledcích to po ligovém restartu bylo znát. Je dobře, že jsme si tímto procesem 

prošli, přesvědčili jsme se, že máme silný tým a máme do budoucna na čem stavět.

„UŽ JEN NEZŮSTÁVÁM PŘED STOPERY…“
Moje role se v průběhu sezony výrazně změnila. Za trenéra Jílka jsme hráli na jednu 

šestku, takže po mně především chtěl, abych si plnil defenzivní úkoly a prostor před stopery 

prakticky neopouštěl. Trenér Kotal preferuje hru na dvě šestky, nebo na šestku a osmičku, 

chce po nás konstruktivní rozehrávku zezadu. Když se do ní zapojí jeden z nás, druhý se 

může vysouvat dopředu. Tohle herní pojetí a víc volnosti na hřišti mi líp vyhovuje.

 ŽE DŮRAZNÝ ZÁLOŽNÍK DOHRÁL ČERVENCOVÝ MAČ SE SLAVII 
 JEN SE ŽLUTOU KARTOU A NEBYL VE VYHROCENÉM DERBY VYLOUČEN, 
 OZNAČILA KOMISE ROZHODČÍCH ZA CHYBU SUDÍHO BERKY… 

Fotbalový týden Ladislava Krejčího

„Vyhovuje mi 
víc volnosti!“

Jako jeden z mála patřil v minulé sezoně stabil-
ně do základní sestavy Sparty, i když se na Letné 
teprve rozkoukával po letním přestupu z druholi-
gové brněnské Zbrojovky. Urostlý defenzivní zálož-
ník LADISLAV KREJČÍ II však nebyl nejen kvůli po-
stavě k přehlédnutí, důrazem v osobních soubojích 
a herním sebevědomím spíš připomínal na trávníku 
ostříleného mazáka než dvacetiletého novice.   

 DO SPARTY PŘESTOUPIL LADISLAV KREJČÍ 
 LONI V ČERVNU Z BRNĚNSKÉ ZBROJOVKY. 

  Trmal přestoupil 
do Guimaraese
Slovácko přišlo o brankářskou jedničku Matouše 
Trmala. Jedenadvacetiletý gólman přestoupil do por-
tugalského klubu Vitória Guimarães, s nímž podepsal 
smlouvu až do roku 2025. Podle počtu vychytaných nul 
byl s 12 čistými konty třetím nejlepším brankářem uply-
nulé prvoligové sezony za Ondřejem Kolářem a Alešem 
Hruškou. Zasáhl přitom jen do 27 utkání, protože závěr 
ročníku musel kvůli zranění vynechat. V nejvyšší soutě-
ži debutoval reprezentant do 21 let předloni v říjnu. Od té 
doby v lize odchytal za Slovácko 50 utkání a připsal si 22 
čistých kont. Zajímalo se o něj několik českých i zahra-
ničních klubů, a nakonec si ho vybral sedmý celek por-
tugalské ligy. V Portugalsku působí i jiný český gólman 
osmnáctiletý Lukáš Horníček, za Bragu však dosud v A-
-týmu nechytal.

  Novák vyhrál 
Turecký pohár
Český obránce Filip Novák získal s Trabzonsporem po fi-
nálové výhře 2:0 nad Alanyasporem Turecký pohár a má 
trofej z třetí země. Domácí pohár získal i s Jabloncem, 
s Midtjyllandem vyhrál dánskou ligu. Kvůli zranění ale 
musel v 78. minutě vystřídat. Trabzonspor si spravil 
chuť po nevydařeném ligovém závěru, kdy mu titul vy-
foukl Basaksehir. Ve finále před prázdným hledištěm 
v Istanbulu otevřel skóre ve 25. minutě Ömür. V dlouhém 
nastavení přidal pojistku nejlepší ligový střelec Sörloth.  
Trabzonspor slaví devátý triumf v domácím poháru, po-
prvé po deseti letech. Pro třicetiletého reprezentačního 
beka, kterému nyní vypršela smlouva, to může být i teč-
ka za jeho dvouapůlročním angažmá v Turecku.

  „Bolka“ se třemi sparťany
S pěticí nových hráčů vstoupili fotbalisté Mladé Bo-
leslavi do letní přípravy na novou sezonu. Ke Středo-
čechům se ze Sparty přidalo trio Ondřej Zahustel, Jiří 
Kulhánek a Václav Drchal, z Plzně Šimon Gabriel a z Jab-
lonce Davis Ikaunieks. Všichni budou v klubu hostovat. 
Osmadvacetiletý bek či záložník Zahustel je odchovan-
cem „Bolky“, na jaře hostoval ve Slovácku. Čtyřiadva-
cetiletý defenzivní záložník Kulhánek působil minulou 
sezonu v Českých Budějovicích. O tři roky mladší Drchal 
vinou vážného zranění kolene naskočil za Spartu v po-
sledním ročníku jen do tří zápasů v lize. Devatenáctiletý 
stoper Gabriel působil v uplynulé sezoně ve třetiligovém 
B-týmu Plzně. V Mladé Boleslavi bude z Viktorie nadále 
hostovat také středopolař Dominik Janošek. Ikaunieks 
strávil podzim v lotyšském klubu Riga FS, na jaře pů-
sobil ve Zlíně. Hostování skončilo Jaroslavu Zelenému, 
který se zapojil do přípravy Slavie.

  Kadeřábka 
povede Hoeness
Novým trenérem Hoffenheimu, kde už pět let působí 
český reprezentant Pavel Kadeřábek, je Sebastian 
Hoeness. Člen slavné německé fotbalové rodiny pode-
psal ve svém prvním bundesligovém působišti smlouvu 
do roku 2023. Osmatřicetiletý kouč je synem bývalého 
manažera Herthy Dietera Hoenesse a synovcem dlouho-
letého šéfa Bayernu Mnichov Uliho Hoenesse. V minulé 
sezoně vedl „béčko“ Bayernu a překvapivě s ním vyhrál 
třetí ligu. Nahradí Nizozemce Alfreda Schreudera, který 
byl v červnu propuštěn čtyři kola před koncem sezony. 
Pod vedením dočasného trenérského štábu obsadil tým 
šesté místo a zajistil si tak účast v Evropské lize.

  Fryšták s Fotrem 
jdou do Senice
Bohemians 1905 opustil brankář Tomáš Fryšták, který 
jako volný hráč podepsal dvouletý kontrakt se sloven-
skou Senicí. Dvaatřicetiletý rodák z Uherského Hradiště, 
který s reprezentací do 20 let získal na mistrovství světa 
2007 v Kanadě stříbrnou medaili, chytal za „Klokany“ 
od léta 2015. V součtu s působením ve Slovácku a v Čes-
kých Budějovicích si připsal 73 ligových startů, v nichž 
udržel 21 nul. Do klubu nedaleko českých hranic míří 
také čtyřiadvacetiletý útočník Oscar Fotr, který uzavřel 
dvouletou smlouvu s roční opcí. Odchovanec Slavie v mi-
nulých sezonách hrával za druholigové týmy Varnsdorfu 
a Vlašimi. Nová sezona začne na Slovensku 8. srpna.

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

 MAREK HEINZ 

jsme ale s „Hložanem“ (Adamem Hložkem) nebyli. Po dohodě s klubem bylo rozhodnuto, 

že bude pro nás lepší v tomto období se připravovat se Spartou. Věřím, že do nadcházejí-

cích kvalifikačních zápasů mistrovství Evropy oba naskočíme. 

„S LÁĎOU KREJČÍM JSEM SE NEPOTKAL…“
Dovolenou jsme měli jedenáct nebo dvanáct dnů, první týden jsem strávil u svého nej-

lepšího kamaráda v Telnici, kde jsem fotbal úplně vypustil z hlavy. Potom jsem už za-

čal běhat, ale protože jsme nevypadli z tréninkového procesu na dlouhou dobu, nástup 

do letní přípravy příliš nebolel. Byla až do sobotního přátelského zápasu s Táborskem 

hodně intenzivní, protože je letos kratší. Na soustředění v Rakousku, kam vyrážíme 

v úterý, se už budeme věnovat především herním činnostem a sehrajeme několik pří-

pravných utkání. Samozřejmě, že registruji změny v kádru. Přicházejí hráči, kteří by nám 

měli pomoci k postupu do základní skupiny Evropské ligy a k boji o titul, na který Sparta 

už dlouho čeká. Hodně se teď spekuluje, že možná přijde i můj starší jmenovec Láďa 

Krejčí, se kterým jsem se nikdy nepotkal. Kluci v kabině by jistě vymysleli jinou přezdívku 

než „Krejda“, abychom se po zavolání neotáčeli oba…“ 

„DO BRNA SE MOC NETĚŠÍM!“
V Praze jsem si ještě úplně nezvykl, bez navigace v autě se neobejdu, abych v ulicích 

nezabloudil. Ale válčíme s Adamem Hložkem v poznávání hlavního města společně. Když 

máme víc jak den volna, tak valím domů do Brna. Jsem rád, že se Zbrojovce podařilo po-

stoupit do první ligy. Přál bych jí, aby si formu z jara, kdy válcovala každého soupeře, udr-

žela i v nejvyšší soutěži a zabydlela se v ní. Nová sezona bude pro ni o to těžší, že po rozší-

ření ligy na osmnáct týmů budou tři poslední přímo padat. Na vzájemné zápasy, hlavně ten 

v Brně, se ale moc netěším, budu si muset na ně nastavit hlavu. Nejsem první ani poslední, 

kdo nastoupí proti svému mateřskému klubu. Je to ale ještě daleko.

„NA POČET KARET NEJSEM PYŠNÝ…“
V sezoně jsem nasbíral ve všech soutěžích dohromady patnáct žlutých karet, což není 

číslo, na které bych byl zrovna pyšný. Některé vyplynuly z herních situací na hřišti, nebo 

třeba pramenily trochu z únavy v nabitém programu po restartu ligy. Pár karet jsem ale 

dostal zbytečné a mohl jsem se jich vyvarovat. V tomhle směru mám co zlepšovat a vě-

řím, že se mi to v nové sezoně podaří.

„BRANKU S LIBERCEM SI POČÍTÁM!“
Naopak v gólových statistikách žádný prvoligový zápis zatím ještě nemám, i když branku 

na Letné proti Liberci, která byla dodatečně označená za vlastní, si osobně počítám. Na-

opak tři góly jsem dal za „jedenadvacítku“ během kvalifikačního dvojzápasu v Chorvatsku 

a doma se San Marinem, všechny po standardních situacích, na které pravidelně chodím. 

Kvalifikaci, která se také odložila až na podzim, máme velmi slušně rozjetou a věřím, že ji 

završíme postupem ze skupiny. Je to i jeden z mých cílů. Myslím si, že se pozitivně projevu-

je, že většina z nás stabilně hraje ligu, což dříve nebývalo. Na nedávném třídenním kempu 

LADISLAV KREJČÍ II * Narozen: 20. dubna 1999 * Výška: 191 cm * Váha: 84 kg * Stav: svo-
bodný * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Slovan Rosice (2003-2009), Zbrojov-
ka Brno (2009-2019), Sparta Praha (2019-?) * Největší úspěch: vítězství v MOL Cupu (2020)

 HNED VE SVÉ PRVNÍ SEZONĚ NA LETNÉ POTĚŽKAL 
 LADISLAV KREJČÍ PO FINÁLOVÉ VÝHŘE NAD LIBERCEM 
 NAD HLAVOU TROFEJ ZA TRIUMF SPARTY V MOL CUPU. 

STALO SE...

 LADISLAV KREJČÍ PROŠEL VŠEMI MLÁDEŽNICKÝMI 
 VÝBĚRY AŽ PO REPREZENTACI DO 21 LET. 

  Baluta se stěhuje 
do Maďarska
Fotbalisty pražské Slavie po dvou letech opustil zálož-
ník Alexandru Baluta. Šestadvacetiletý rumunský stře-
dopolař přestoupil do maďarského celku Puskás Akade-
mia, s nímž podepsal tříletý kontrakt. Do Slavie přišel 
předloni v létě jako kapitán Craiovy, v Edenu ale zůstal 
za očekáváním a nedokázal se adaptovat na fyzicky 
náročný styl pod trenérem Jindřichem Trpišovským. 
V první sezoně odehrál pětinásobný rumunský reprezen-
tant 22 ligových utkání a vstřelil tři branky. V uplynulém 
ročníku od září hostoval v Liberci. Za Severočechy se mu 
dařilo více, připsal si čtyři góly v 21 zápasech. Ve třetím 
celku maďarské ligy ho povede bývalý slovenský trenér 
Liberce Zsolt Hornyák. V klubu působí dva Češi - útočník 
David Vaněček, který byl druhým nejlepším střelcem 
ligy, a záložník Jakub Plšek.

  Svědík prodloužil 
ve Slovácku
Prvoligové Slovácko i nadále povede trenér Martin Svě-
dík. Vedení klubu z Uherského Hradiště s ním prodloužilo 
stávající smlouvu až do léta 2023. „Věříme, že s trenérem 
Martinem Svědíkem je klub na správné cestě a že spo-
lečně můžeme tým posouvat výš. Proto jsme rádi, že se 
nám podařilo smlouvu prodloužit,“ konstatuje ředitel 
klubu Petr Pojezný. Šestačtyřicetiletý kouč vede Slovác-
ko od listopadu 2018. V předminulé sezoně skončil tým 
z Uherského Hradiště v lize na 11. místě, v uplynulém roč-
níku prošel do nadstavbové skupiny o Evropu, kde vypadl 
s Bohemians 1905. V první lize má celkově z 96 odkoučo-
vaných utkání vyrovnanou bilanci 33 výher, 32 remíz a 31 
porážek. Vedle Slovácka vedl v nejvyšší soutěži i Baník 
Ostrava, Mladou Boleslav a Jihlavu. Byl také trenérem re-
prezentační „dvacítky“ a asistentem u „jedenadvacítky“.

  Heidenreich bude 
hostovat na Stínadlech
Teplice posílil obránce David Heidenreich. Dvacetiletý 
stoper do severočeského celku přišel na roční hostování 
z třetího týmu italského ligy Atalanty Bergamo, za kte-
rý si však zatím nezahrál a nastupoval za výběr hráčů 
do devatenácti let. Teplický odchovanec odešel do Ber-
gama už v 16 letech. Po přerušení italských soutěží 
kvůli koronaviru se na Stínadla vrátil a s mateřským 
klubem trénoval. Český mládežnický reprezentant, kte-
rý loni vedl „devatenáctku“ na mistrovství Evropy jako 
kapitán, za první tým Atalanty ještě nenastoupil. Třikrát 
už však byl na lavičce a vysloužil si novou smlouvu. 
„V Atalantě prokázal svůj obrovský potenciál a klub 
s ním do budoucna počítá,“ konstatuje Viktor Kolář ze 
zastupující společnosti Sport Invest.

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

4. SRPNA

1943 Milan Máčala - - - - - - - -

1963 Oldřich Machala 1996 1/0

1977 Marek Heinz 2000-2006 30/5

5. SRPNA

1906 František Svoboda 1926-1937 43/22

1943 Jiří Sedláček 1970 1/0

1950 Jaroslav Masrna 1974 1/0

1975 Marek Zúbek 1996-1997 3/0

6. SRPNA

1911 Oldřich Zajíček 1933-1936 6/2

1952 Stanislav Seman 1980-1982 15/0

1992 Jakub Brabec 2016-? 17/1

8. SRPNA

1950 Miroslav Pauřík 1977 4/0

1990 Vladimír Darida 2012-? 61/6

9. SRPNA

1957 Zdeněk Ščasný 1983-1984 4/0

10. SRPNA

1905 Karel Hejma 1930-1931 3/1

1963 Karel Kula 1985-1992 40/5

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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LIGOVÉ STŘÍPKY Z KÁDRŮ PRVNÍ TROJKY

  Také Beran a Malinský jsou v Edenu  
Pražská Slavia oznámila příchod záložníků Tomáše Malinského a Michala Be-
rana. Úřadující ligoví mistři tak během letní přestávky získali už čtyři posily 
z Liberce. Osmadvacetiletý Malinský v Edenu podepsal smlouvu do června 
2023, devatenáctiletý talent Beran uzavřel ještě o rok delší kontrakt. Křídel-
ní hráč Malinský má za sebou individuálně nejvydařenější sezonu prvoligové 
kariéry. Ve 32 utkáních zaznamenal sedm gólů, osm asistencí a byl nejpro-
duktivnějším hráčem Slovanu, kterému pomohl k pátému místu v tabulce 
a k postupu do kvalifikace Evropské ligy. Bývalý fotbalista Hradce Králové 
má v nejvyšší soutěži celkem na kontě 132 zápasů, 14 branek a 14 asisten-
cí. Beran na sebe upozornil po koronavirové pauze v závěru uplynulé sezony. 
Šikovný ofenzivní záložník za Liberec nastoupil ve čtyřech z posledních pěti 
utkání v základní sestavě. V lize má na kontě 12 startů a jeden vstřelený gól. 

  Ba Loua už patří Plzni  
Novou posilou Plzně je Adriel D‘Avila Ba Loua, který přestoupil do Viktorie 
z Karviné. Čtyřiadvacetiletý křídelní záložník z Pobřeží slonoviny podepsal se 
Západočechy smlouvu na tři roky. Českou ligu hraje od předloňského roku, 
kdy přišel do Karviné. V uplynulé sezoně mu patřilo s deseti gólovými přihráv-
kami dělené první místo v tabulce asistencí se slávistou Nicolaem Stanciuem. 
V nejvyšší soutěži zatím odehrál 52 zápasů a vstřelil tři branky. „Jde o velmi 
zajímavého hráče do ofenzivy, kte-
rý má obrovský potenciál. Jsme 
rádi, že se podařil jeho přestup 
uzavřít, a věříme, že ještě zvýší 
konkurenci v týmu,“ říká generální 
manažer Adolf Šádek na adresu 
odchovance abidžanského klubu 
ASEC Mimosas, odkud vyšli jeho 
slavnější krajané Salomon Kalou, 
Yaya Touré či Gervinho.

  Reprezentant Čelůstka posílil Spartu  
Kádr Sparty posílil reprezentační obránce Ondřej Čelůstka. Jednatřicetiletý 
bek přišel na Letnou jako volný hráč z tureckého Antalyasporu a s pražským 
klubem podepsal smlouvu do roku 2023. Zlínský odchovanec patřil v posled-
ní době k oporám české reprezentace. V uplynulé kvalifikaci nevynechal ani 
minutu a k postupu na EURO 2020 přispěl i gólem při výhře 2:1 nad Kosovem. 
V minulosti dva roky působil v týmu sparťanského rivala Slavie, odkud ode-
šel do zahraničí.  Hrál v Palermu, Trabzonsporu, Sunderlandu, Norimberku 
a naposledy v Antalyasporu, kde strávil pět let. V uplynulém ročníku odehrál 
za turecký celek 24 ligových a čtyři pohárové zápasy. 

LIGOVÉ STŘÍPKY Z KÁDRŮ PRVNÍ TROJKY

  Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy   
Po dvou a půl letech skončil v pražské Spartě Guélor Kanga. Devětadvaceti-
letý gabonský záložník, který patřil k oporám týmu, nepodepsal s letenským 
klubem novou smlouvu a vrátil se do Crvene Zvezdy Bělehrad. O jeho konci 
ve Spartě se mluvilo už delší dobu. Po sezoně mu vypršel kontrakt a na star-
tu letní přípravy už chyběl. Pražané nabídli tvořivému středopolaři roční 
smlouvu s opcí na další sezonu, která by se automaticky aktivovala podle 
hráčových podzimních výkonů, on ale chtěl rovnou dvouletý kontrakt. Kon-
troverzní záložník spekulace o odchodu v minulých dnech sám přiživoval tím, 
že na sociální síti sdílel příspěvky o možném návratu do Crvene Zvezdy. Srb-
ský šampion ho krátce poté, co se s ním rozloučili Letenští, představil na jako 
staronovou posilu. Se Spartou na konci uplynulé sezony získal domácí pohár 
MOL Cup, první vítěznou trofejí pro Letenské po šesti letech. Ve finále v Li-
berci vstřelil z penalty rozhodující gól.  Do Sparty přišel v lednu 2018 z Crvene 
Zvezdy a stal se jednou z opor týmu. V úvodním půlroce dal na Letné čtyři 
ligové branky, v dalších dvou sezonách nejvyšší soutěže si připsal shodně 
12 gólů. Za Spartu odehrál 81 soutěžních duelů, ve kterých vstřelil 31 gólů.

  Hancko pokračuje na Letné!   
Slovenský obránce Dávid Hancko zůstává ve Spartě. Letenský celek se s Fio-
rentinou domluvil na prodloužení hostování dvaadvacetiletého reprezentač-
ního stopera o další sezonu. Stejně jako při jeho loňském příchodu na Letnou 
je i nyní součástí dohody možnost změnit hostování v přestup. Před rokem 
činila opce šest milionů eur (asi 158 milionů korun), tolik však Pražané zapla-
tit nechtěli. Nyní by měla být částka poloviční. „Shodli jsme se s trenérem, 
že setrvání Dávida je naší jasnou prioritou. Máme za sebou složitá vyjedná-
vání, pracovali jsme na tom opravdu dlouhou dobu,“ rekapituluje sportovní 
ředitel Sparty Tomáš Rosický a dodává: „Samotný Hanci sehrál velkou roli 
v tom, že bude minimálně další rok oblékat náš dres. Dal jasně najevo, že 
chce bezpodmínečně zůstat. Udělal pod trenérem Kotalem velký pokrok 
a prokázal potenciál a kvalitu, kvůli kterým jsme ho před rokem přivádě-
li.“ Hancko za Spartu odehrál v první lize 19 zápasů, dal dvě branky a patřil 
k nejlepším hráčům. Letenským pomohl k třetímu místu v tabulce a vítězství 
v MOL Cupu, kterým Pražané ukončili šestileté čekání na trofej. Slovenský 
reprezentant před odchodem do Fiorentiny nastupoval za Žilinu.

 TOMÁŠ MALINSKÝ ZAMÍŘIL Z LIBERCE NA NOVOU ADRESU. 
 REPREZENTAČNÍ STOPER ONDŘEJ ČELŮSTKA SE 
 Z TURECKA VRÁTIL DO ČECH A ZAMÍŘIL DO SPARTY. 

 NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ SPARŤAN SEZONY GUÉLOR KANGA 
 BUDE OPĚT PŮSOBIT V CRVENE ZVEZDĚ BĚLEHRAD. 

 KARVINSKÝ ZÁLOŽNÍK 
 ADRIEL BA LOUA 
 UŽ JE VIKTORIÁNEM. 

 LETENSKÝM FUNKCIONÁŘŮM SE PODAŘILO PRODLOUŽIT 
 HOSTOVÁNÍ DÁVIDA HANCKA Z ITALSKÉ FIORENTINY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Jak dlouho bez diváků?

Evropské poháry a Liga národů znají již nějakou 
dobu svůj termínový jízdní řád v nové sezoně.  V mi-
nulých dnech připojila UEFA důležitý logistický 
doplněk v souvislosti s COVID-19, který na starém 
kontinentu stále razantně neustupuje, takže zatím 
se budou hrát klubové i reprezentační zápasy bez 
diváků. Pro český národní tým to znamená zářijo-
vé prázdné ochozy na Národním stadionu v Bra-
tislavě ve federálním derby se Slovenskem i o tři 
dny později v Olomouci proti Skotsku.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

I proto FAČR v předstihu oznámil, že žádný předprodej vstu-

penek na oba vstupní duely druhého ročníku Ligy národů se ko-

nat nebude, což je o to mrzutější, že se nechal čekat plný dům 

nejen na Andrově stadionu, ale i vzhledem k příznivé dojezdo-

vé vzdálenosti z Česka také zaplněný prostor příznivců hostů 

na někdejším ikonickém Tehelném poli. Jestli restriktivní opat-

ření UEFA budou platit také v říjnových a listopadových termí-

nech mezinárodního kalendáře, kdy jsou kvůli dohrání play off 

o postup na EURO 2020 na programu dokonce tři zápasy, se te-

prve rozhodne v příštích týdnech. 

Ve středu bude rozlosována tuzemská nejvyšší soutěž, kte-

rá bude mít unikátně osmnáct účastníků, než v létě 2021 dojde 

k návratu na tradičních šestnáct týmů. V tomto směru není Čes-

ko ve fotbalové Evropě bílou vránou. V Belgii rozšířili Jupiler ligu, 

která startuje už 8. srpna, rovněž na osmnáct celků. Po verdik-

tu soudu, u kterého uspěl s odvoláním proti sestupu v uplynulé 

předčasné ukončené sezoně Waasland-Beveren, že se mohl 

při dohrání ligy mezi elitou zachránit. Soud navíc pohrozil vede-

ní soutěže pokutou 2,5 milionu eur (66 milionů korun) za každý 

zápas, odehraný bez klubu z východních Flander v lize. Aby se 

nehrála v lichém počtu 17 týmů, byla rozšířena o oba účastníky 

druholigové baráže Lovaň a Beerschot, z nichž by za normálních 

okolností postoupil jen jeden… Turecká Super Liga skončila až 

minulou neděli a do posledního hvizdu se v ní bojovalo o záchra-

nu. Trojlístek sestupujících Ankaragücü, Kayserispor a Mala-

tyaspor ale truchlil jen do středy, kdy po schůzce šéfa svazu s mi-

nistrem sportu bylo rozhodnuto ponechat všechny týmy v elitní 

soutěži i pro příští sezonu, navíc přibrat i dva týmy z druhé ligy 

a vítěze play-off, takže nabobtná na 21 týmů…

Kromě středečního losu prvoligového ročníku 2020/2021, 

který má výkop 22. srpna, se očekávají i výstupy ohledně přítom-

nosti diváků v hledišti. Jestli budou početní možnosti vstupu fa-

noušků na stadiony navazovat na závěr nedávno skončené a ne-

dokončené sezony, kdy jich mohlo zápasy sledovat v oddělených 

sektorech až pět tisícovek, je ve hvězdách nebo spíš v rozhodnutí 

hygieniků podle aktuálního vývoje pandemie koronaviru. Není 

úplně vyloučena ani zpátečka ke sníženým číslům, která byla 

v platnosti po restartu obou profesionálních soutěží a postupně 

se rozvolňovala. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Vyrovnal rekord 
a má Zlatou kopačku

„Jsem šťastný a hrdý na to, co jsem dokázal. 
Hlavně když si vzpomenu, kde jsem začínal a čím 
jsem si prošel. Když opravdu věříte, někdy se 
sny splní. Mohu jen poděkovat trenérovi, lidem 
v klubu a spoluhráčům. Tyhle rekordy patří 
celému týmu,“ říká třicetiletý italský kanonýr 
a reprezentant, který před Laziem oblékal dresy 
Pescary, Turína, Borussie Dortmund a FC Sevilla.

Poprvé od sezony 2008/2009 nedostane Zla-
tou kopačku jeden z trojice Lionel Messi, Cristia-
no Ronaldo, Luis Suárez. Immobile dal o dva góly 
víc než druhý nejlepší střelec v pořadí Robert 
Lewandowski z Bayernu Mnichov, který rovněž 
prožil životní sezonu. Bude prvním držitelem 
ocenění ze Serie A od ročníku 2006/2007, kdy 
triumfoval Francesco Totti z AS Řím. 

 CIRO IMMOBILE 

 ZATÍMCO SLÁVISTÉ MOHLI LIGU DOHRÁT A MISTROVSKÝ POHÁR 
 PŘEBRAT ALESPOŇ PŘED OMEZENÝM POČTEM DIVÁKŮ… 

 … REPREZENTANTI SI NA JAKOUKOLIV PODPORU 
 FANOUŠKŮ NA TRIBUNÁCH BUDOU MUSET JEŠTĚ POČKAT. 

AKTUÁLNĚ

Útočník Lazia Řím Ciro Immobile za-
končil životní sezonu italské ligy s 36 góly, 
vyrovnal rekord Serie A a získá Zlatou ko-
pačku pro nejlepšího střelce evropských 
soutěží. V sobotním utkání závěrečného 
38. kola v Neapoli zmírnil svojí poslední 
trefou porážku římského Lazia 1:3. Před 
ním dokázal 36 branek v italské lize na-
střílet pouze Argentinec Gonzalo Higuaín 
za Neapol v sezoně 2015/2016.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Trenér Pavel Hoftych počítá odchody hráčů z liberecké 
kabiny, kteří většinou zamířili do mistrovské Slavie. Zá-
roveň vyhlíží posily na uvolněná místa v sestavě a kádru 
Slovanu nejen z Edenu. 

KRESBA TÝDNE

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


V pátek odjel na otočku do Augsburgu, aby absolvoval s ostatními 
spoluhráči testy na COVID-19. Víkend strávil s rodinou ještě v Praze, 
ale v pondělí ráno vyrazil dvaatřicetiletý reprezentační stoper MAREK 
SUCHÝ po stejné trase do bavorského města opět. Nejprve na druhé 
povinné testování, neboť negativní výsledky byly podmínkou úterního 
startu letní přípravy na novou sezonu, která bude mít pro zkušeného 
českého obránce v tomto bundesligovém klubu pořadové číslo dvě.

Marek Suchý: 

„Byla to 
nejhorší 

sezona…“

Marek Suchý: 

„Byla to 
nejhorší 

sezona…“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Bundesliga se stihla dohrát v plánovaném termínu 

do konce června, takže jste nemuseli mít zkrácenou dovolenou 

jako fotbalisté ve většině evropských restartovaných lig…

„Přes všechny obavy se bundesliga zvládla dohrát, bohužel 

bez diváků. Hlavně v prvních kolech po jejím restartu to byl pro 

nás hráče velký problém, když vyběhnete na úplně prázdné sta-

diony bez tradiční bouřlivé atmosféry. Ale postupem času, po-

kud budu mluvit za sebe, jsem si na to zvykl. Malá dcerka začala 

chodit do první třídy, v Německu škola končí až v polovině čer-

vence, takže jsme zůstali do té doby v Augsburgu a o víkendech 

vyráželi s rodinou na výlety do okolních zajímavých míst, kterých 

tu je spousta. Do hor to odtud máme půldruhé hodiny autem, tý-

den dovolené jsme strávili v horském hotelu v nadmořské výšce 

1200 metrů, vyráželi jsme na túry a děti zde měly hodně vyžití.“

 Už víte, jak bude vypadat letní příprava Augsburgu?

„Dostali jsme zatím takový hrubý termínový náčrt. Budeme 

se připravovat v domácích podmínkách, na jeden víkend poje-

deme k jezeru poblíž Mnichova na team-building, kterého se 

mohou zúčastnit i manželky a partnerky. Příprava potrvá pět 

týdnů, 12. září rozjedou po reprezentační pauze novou sezonu 

tradičně zápasy Německého poháru a o týden později pak už 

startuje bundesliga.“ 

 BUNDESLIGOVÁ PREMIÉRA V DRESU AUGSBURGU PROTI DORTMUNDU (1:5) 
 JAKO BY PŘEDZNAMENALA NEPŘÍLIŠ VYDAŘENOU ÚVODNÍ SEZONU V NOVÉM ANGAŽMÁ. 

 ZRANĚNÍ STEHENNÍHO SVALU VYŘADILO MARKA SUCHÉHO ZE HRY 
 NA TÉMĚŘ CELOU PODZIMNÍ ČÁST NEDÁVNO SKONČENÉHO ROČNÍKU. 

„Udělám maximum, 
abych se dostal 

na EURO!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 HOME OFFICE SI MAREK SUCHÝ V BŘEZNU PŘÍLIŠ NEUŽIL. NECELÉ DVA TÝDNY PO NUCENÉM 
 PŘERUŠENÍ BUNDESLIGY SE HRÁČI AUGSBURGU ZAČALI PO SKUPINKÁCH VRACET K TRÉNINKU NA HŘIŠTI. 

 V minulé, pro vás premiérové sezoně, jste nastoupil jen 

čtyřikrát v základní sestavě, to dlouho nepamatujete…

„Byla to moje nejhorší sezona v kariéře, o polovinu z ní jsem 

přišel kvůli zranění. Naštěstí mě to potkalo až ve dvaatřiceti le-

tech…“ 

 Šlo o zranění ze zářijové kvalifikace EURO 2020 v Černé 

Hoře, kde jste po prvním poločase odstoupil?

„Tam jsem to dorazil. Od srpna mě tahal zadní stehenní 

sval na levé noze, ale protože jsem v létě přestoupil z Basileje 

do Augsburgu, nechtěl jsem v novém klubu začít jako marod. 

Bojoval jsem s bolestí, doufal jsem, že se to postupem času vy-

kurýruje a usadí.“

 Co se vám vlastně přihodilo?

„Utrhl jsem si úpon zadního stehenního svalu, který jde k hýž-

ďovému svalu, bolest vystřelovala až do zad. Rekonvalescence 

se stále protahovala, v listopadu jsem proto byl u specialisty, 

který zjistil, že mám posunutý nerv, který mi vrátil do původní 

pozice. Potom už jsem mohl běhat a před Vánocemi jsem byl 

schopný zase trénovat s týmem. I tyhle dlouhé zdravotní pauzy 

k fotbalu ale prostě patří.“

 V březnu se v Augsburgu změnil trenér, jaká je vaše po-

zice u nového kouče Heiko Herrlicha?

„Po pěti týdnech společné přípravy jsem se cítil dobře, ale 

musel jsem čekat na šanci. Trenér Herrlich nastoupil v týdnu 

a na jeho konci se bundesliga kvůli koronaviru přerušila, takže se 

moje čekání na návrat neplánovaně znovu protáhlo. Myslím si, že 

moje pozice je slušná, kouč vidí, jak v trénincích pracuju, nepřehlí-

ží mě. Musím se ale předvést v zápasech, po restartu mě třikrát 

nasadil do základní sestavy proti Wolfsburgu, na Hertě a doma 

s Hoffenheimem, dvakrát jsem střídal, takže konec sezony byl pro 

mě lepší než její loňský začátek. Jsem proto plný očekávání, jak to 

bude vypadat v novém ročníku bundesligy, opět počítám s tím, že 

to bude boj o místa v základní sestavě. Odešel sice jeden z mých 

konkurentů Jedvaj, kterému skončilo hostování z Leverkusenu, 

ale kromě tří nových hráčů, kteří přišli do Augsburgu po vypršení 

smlouvy, je docela reálné, že ještě někdo další dorazí.“   

 ANGAŽMÁ V PRESTIŽNÍ BUNDESLIZE SI VYKOPAL VE ŠVÝCARSKÉ BASILEJI, 
 S NÍŽ ČTYŘIKRÁT OVLÁDL ŠVÝCARSKOU LIGU A DVAKRÁT TAMNÍ POHÁR. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Na začátku září se po dlouhých deseti měsících opět sejde ná-

roďák a zápasy Ligy národů se Slovenskem v Bratislavě, kam by 

jistě dorazily tisícovky našich fanoušků, i pak v Olomouci se Skot-

skem se odehrají na prázdných stadionech…Musíme to respekto-

vat a doufat, že takhle to nebude po celou sezonu!“

 EURO 2020 je o rok odložené, je to pro vás jedna z hlav-

ních motivací do nové sezony?

„Kdyby se odehrálo v původním termínu, měl bych to asi hodně 

těžké se probojovat do konečné nominace, protože jsem na jaře 

v Augsburgu pravidelně nehrál. Teď mám novou sezonu před se-

bou, jsem zdravý, takže moje pozice je mnohem lepší. Udělám 

maximum, abych se vrátil do reprezentace a měl reálnou šanci se 

dostat příští rok v červnu na mistrovství Evropy.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA PRVNÍ ZAHRANIČNÍ ANGAŽMÁ SE MAREK SUCHÝ VYDAL V LEDNU 2010, 
 ZA MOSKEVSKÝ SPARTAK NAKONEC VÁLEL NECELÉ ČTYŘI SEZONY. 

 Se starousedlíkem Janem Morávkem a brankářem To-

mášem Koubkem, který do bavorského klubu přestoupil loni 

v létě jako vy, tvoříte českou minikolonii. Můžete se v komplet-

ním složení sejít i na trávníku?

„Všichni si to přejeme. Honza si po prvním zápase, který ode-

hrál po zranění, na tréninku poranil sval, předtím jsem převzal 

od něj štafetu na marodce já. Když bude zdravý, měl by stabilně 

nastupovat. „Koubis“ (Tomáš Koubek) to měl v minulé sezoně těž-

ké, svezl se s naší prostupnou defenzívou, inkasovali jsme hodně 

branek. Na jaře toho moc neodchytal, ale každý, myslím, vidí, jak 

v trénincích maká, aby se dostal zpátky na post brankářské jed-

ničky. Klub nyní přivedl Gikiewicze z Unionu Berlín, takže bude mít 

o konkurenta víc.“

 Překvapila vás něčím bundesliga?

„Samozřejmě, že jsem ji sledoval dávno předtím, než jsem do ní 

přestoupil. Věděl jsem o kvalitě hráčů a týmů, o vysoké úrovni 

zápasů a tempu, v jakém se odehrává. Zažíval jsem to na vlast-

ní kůži, viděl jsem, že všude je to svátek a společenská událost, 

na kterou se všichni těší. Proto jsou plné stadiony, i v Augsburgu, 

který není velkým městem, chodí na bundesligu pravidelně třicet 

tisíc diváků. Ti jsou teď ochuzeni a emočně je ochuzený i fotbal, 

když se hraje bez lidí na stadionech. Snad tenhle nenormální stav 

nebude už trvat příliš dlouho, i když v současné době to moc pří-

znivě nevypadá…“ 

 UEFA v minulých dnech deklarovala, že zatím bez diváků 

se bude hrát nový ročník Ligy národů a evropské poháry…

 VINOU ZRANĚNÍ MAREK SUCHÝ ODEHRÁL V NAKONEC ÚSPĚŠNÉ 
 KVALIFIKACI O POSTUP NA EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT JEN ČTYŘI DUELY. 

Marek Suchý
Narozen: 29. března 1988 * Výška: 182 cm * Váha: 76 kg * Stav: 
ženatý, manželka Alena, dcera Anna (8,5), syn David (3,5) * Fot-
balový post: stoper * Hráčská kariéra: Slavia Praha (1993-
2010), Spartak Moskva (Rusko, 2010-2014), FC Basilej (Švýcarsko, 
2014-2019), FC Augsburg (Německo, 2019-?) * Reprezentace: 
44 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: vicemistr světa hráčů 
do 20 let z Kanady 2007, postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku 
a na Ukrajině, účast na EURO 2016 ve Francii, postup na EURO 
2020, bronz na EURO hráčů do 21 let (Dánsko 2011), postup do os-
mifinále Ligy mistrů (2014, 2017), český mistr (2008, 2009), švý-
carský mistr (2014, 2015, 2016, 2017), ruský vicemistr (2012)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 SMLOUVU V AUGSBURGU MÁ DO KONCE PŘÍŠTÍ SEZONY. 
 KAM POVEDOU JEHO DALŠÍ FOTBALOVÉ KROKY? 

 Švýcarská liga se teprve nyní dohrála, potřetí triumfovali 

Young Boys Bern, Basilej skončila až třetí, což je její nejhorší umís-

tění od roku 2009… Co způsobilo ústup z dřívějších mistrovských 

pozic, které jste i vy s brankářem Tomášem Vaclíkem zažívali?

„Změnil se majitel klubu, také hráčský kádr se dost výrazně 

omladil a nějaký čas vždycky trvá, než si obměněná sestava sed-

ne. Basilej si může sezonu ještě vylepšit v dohrávané Evropské 

lize. Její někdejší ligovou nadvládu převzali Young Boys Bern, kteří 

nyní jedou na podobné mistrovské vlně.“  

 Platí pořád váš záměr ukončit kariéru v Edenu?

„Je to spíš můj sen, že bych si znovu oblékl červenobílý dres 

a zahrál si za Slavii v Edenu.“ 

 Na jak dlouho máte ještě v Augsburgu smlouvu?

„Na rok s roční opcí, která se automaticky aktivuje po ode-

hrání určitého počtu zápasů. V Augsburgu se nám s rodinou líbí, 

rád bych tady minimálně tuhle dobu, co mám ve smlouvě, ještě 

zůstal.“ 

„Fotbal bez diváků je 
emočně ochuzený…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Nováček z Pardubic: 
dvanáct let z podpalubí na vrchol

Před dvanácti lety vše pomyslně začalo. Tehdy byl fotbal v Pardubicích 
sice už trvale zapsán jako kvalitní mládežnická základna, ale ten seniorský 
se hroutil. V roce 2008 však přišel pro fanoušky nenápadný obrat. Tehdej-
ší klubově roztříštěný fotbal ve městě dal dohromady a cesta na český vr-
chol, zakončená před několika týdny, mohla začít.

 FOTBALOVÉ RADOSTI SI PARDUBIČTÍ UŽÍVALI CELOU SEZONU, NA JEJÍM 
 KONCI BYL NÁVRAT MEZI ELITU PO DLOUHÝCH JEDENAPADESÁTI LETECH. 

 PŘED SEZONOU BY NA TO, ŽE SE BUDOU MOCI CHLUBIT TOUTO FOTOGRAFIÍ, I V PARDUBICÍCH ASI MÁLOKDO VSADIL. 

Skončila po dvanácti sezonách, během níž pardubický fotbal 

urazil štreku do ligy z divize, do níž nastoupil s týmem mužů klub 

vzniklý z několika subjektů. „Říkal jsem kolegům tehdy na začát-

ku, že by to mohlo vyjít do deseti let. Je to dvanáct, ale to nevadí,“ 

nechal se slyšet po nedávném posledním možném postupu Vladi-

mír Pitter, předseda představenstva pardubického klubu.

Klub vede od chvíle, kdy současný a nyní už prvoligový FK Par-

dubice vznikl. Do jeho vínku dal mimo jiné trpělivost, s níž chtěl se 

svým týmem spolupracovníků oživit hodně zaprášenou prvoligo-

vou slávu pardubického fotbalu. Jen pro ilustraci, nejvyšší soutěž 

se ve městě, kde v posledních desetiletích byl fotbal válcovaný ho-

kejem, hrála před jedenapadesíti lety. „Šli jsme pozvolnou cestou 

a nechtěli jsme být nějaké rychlokvašky. Každý úspěch v rámci 

klubu byl pro nás úspěch. Třeba dřív postup do extraligy dorostu, 

byli jsme za něj rádi,“ říká Pitter o tom, co s klubem zažíval.

Pardubice se na fotbalový vrchol škrábaly postupně i proto, že 

na začátku své cesty neuspěly se snahou odkoupit druholigovou 

licenci od zanikající FK AS Pardubice. „Když jsem své parťáky 

lákal do organizace, tak se nám nepodařilo koupit licenci, která 

přešla do Sokolova. Začali jsme tady mládeží, pak v dospělé ka-

tegorii od divize,“ připomíná šéf klubu. V divizi klub strávil dvě se-

zony, další dvě v ČFL a od sezony 2012/13 působil ve 2. lize. V ní se 

 TRENÉR JIŘÍ KREJČÍ VEDE MUŽSTVO PARDUBIC S KRÁTKOU 
 PAUZOU UŽ SEDM LET, NA POSTUPU MÁ VÝRAZNÝ PODÍL. 

 VLADIMÍR PITTER STOJÍ V ČELE PARDUBICKÉHO KLUBU OD CHVÍLE, 
 KDY V ROCE 2008 SLOUČENÍM NĚKOLIKA JINÝCH VE MĚSTĚ VZNIKL. 

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 posledních sezonách zařadil do špičky. Předloňské třetí místo 

se ještě bralo s rezervou, což by však loni, kdy jsme bohužel sko-

čili pátí, stačilo na prvoligovou baráž.“

Letos přišel vrchol, pro pardubický fotbal počtvrté v historii. 

Poprvé si klub z Pardubic postup do 1. ligy vybojoval v roce 1937 

a tehdejší SK v ní odehrál osm sezon. Podruhé se nejvyšší soutěž 

objevila v městě v roce 1957, ale o klasický postup nešlo. Ve měs-

tě totiž tehdy začala působit Dukla, která tam byla převelena 

z Prahy poté, co se tehdy prvoligový klub Tankista přejmenoval 

právě na Duklu. Jenomže klub s tímto v Praze už byl, takže se šlo 

do Pardubic. Výsledek? Tři prvoligové sezony. Zatím poslední, ale 

opravdový prvoligový postup se v Pardubicích odehrál v roce 1968, 

tehdejší VCHZ ale mezi elitou vydrželo jen jediný ročník. Třinác-

tá prvoligová sezona bude v Pardubicích v režii FK, což značí, že 

i počtvrté vstoupí pardubický fotbal na prvoligovou scénu s novým 

názvem. Bude pro něj šťastná? 

 MICHAL HLAVATÝ (VLEVO) NASTŘÍLEL JAKO HOST Z PLZNĚ ZA PARDUBICE V MINULÉ 
 SEZONĚ 14 GÓLŮ, NEJVÍC Z CELÉHO TÝMU. V PARDUBICÍCH BY MĚL HRÁT I 1. LIGU. 

Pavel Černý: „Překvapivý postup? 
Všechno si sedlo!“

Jeho děda Jiří získal s Hradcem v roce 1960 mistrovský titul. Otec Pavel patří 
rovněž k legendám hradeckého klubu, výborný útočník je historicky nejlepším 
střelcem celku, v jehož dresu před čtvrt stoletím zvedl nad hlavu trofej za vítěz-
ství v tehdejším Poháru ČMFS, a už předtím to dotáhl až do reprezentace. A rov-
něž PAVEL ČERNÝ mladší většinu kariéry strávil v hradeckém dresu. 

 PAVEL ČERNÝ SE ZA TŘI SEZONY OD SVÉHO PŘÍCHODU DO PARDUBIC ZAŘADIL 
 MEZI ZKUŠENOU KOSTRU TÝMU, KTERÁ TMELILA DRAVÉ A NADĚJNÉ MLÁDÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Pardubice sice patřily už nějaký čas mezi přední druho-

ligové týmy, ale zase tak horkým favoritem na postup nebyly. 

Překvapilo vás, jak jste se s tím vypořádaly?

„Hlavně si myslím, že si letos všechno sedlo. V minulých dvou 

sezonách nám vždycky něco málo chybělo. Už při mé první v Par-

dubicích jsme skončili třetí, loni jsme byli zase nahoře, ale nedaři-

lo se nám venku, takže z toho bylo páté místo.“

 Letos jste soutěží projeli téměř nezadržitelně.

„I proto si myslím, že jsme ji vyhráli zaslouženě, i když nám asi 

moc lidí nevěřilo. Od pátého kola jsme ale byli první a dalších pět-

advacet nás z prvního místa nikdo nesesadil.“

 Bylo pro vás výhodou, že jste nebyli vedeni jako jeden 

z hlavních favoritů?

„Možná a dlouho to opravdu bylo bez nějakého výraznějšího tla-

ku. Když jsme byli první po podzimu, měli jsme malé sezení s ve-

dením klubu, kde nám bylo řečeno, že by bylo fajn vyhrát, ale když 

to nevyjde a bude z toho třeba baráž, bude to také dobré. Nikam 

nás netlačili.“

 S blížícím se koncem ale tlak asi narůstal, přece jen se 

úspěch blížil. Bylo to tak?

„Asi tak od 25. kola už ano. Do té doby to bylo spíš v poloze, že se 

to třeba povede, posledních pět kol ale už nervozita trochu přišla.“

 Kdy jste vy začal věřit, že se postup povede?

Nyní ale do rodinné kroniky připsal úspěch, který oběma jeho 

předchůdcům chybí. Člen třetí generace známého fotbalového 

rodu se ve své třetí sezoně v sousedních Pardubicích výrazně 

podílel na postupu do nejvyšší soutěže. „Že se ještě do první ligy 

budu moct vrátit? Upřímně, v to už jsem moc nedoufal,“ neta-

jí pětatřicetiletý fotbalista, jenž do postupové skládačky přinesl 

potřebnou fotbalovou zkušenost a vyzrálost, stejně jako důležité 

góly.

 Pro mnohé byl postup Pardubic překvapivý, v čem podle 

vás byla největší síla vašeho týmu?

„Že jsme dokázali ve svůj prospěch rozhodnout i zápasy, v nichž 

to fotbalově třeba nebyla z naší strany žádná krása. Vždycky se 

našel někdo, kdo dal gól, kterým jsme vyhráli. A také to, že jsme 

málo inkasovali. Dostali jsme nejméně branek ze všech, a to se 

dobře hraje, když víte, vzadu nedostanete zbytečný gól.“

„Když jsme v dohrávce 26. kola vyhráli v Třinci z 88. minuty 1:0. 

Tehdy jsem si říkal, že už by to mohlo na první místo vyjít.“

 Pardubice šly za první ligou postupně a dlouhodobě, jak 

jste to vnímali vy hráči?

„Bylo to trpělivé, nikam se nespěchalo a teď se to dotáhlo tam, 

kam vedení chtělo. Třeba před letošní sezonou bylo řečeno, že cí-

lem je pohybovat se co nejvýš a případně zkusit dostat se do bará-

že. A vše vyústilo v první místo.“

 Vybojoval ho tým, který měl zkušenou kostru, kam jste 

patřil i vy, a kolem ní mladé hráče, kteří budou pro první ligou 

většinou novinkou.

„A vypadá to, že se kádr, který podle mě má velký potenciál, po-

daří udržet a asi i vhodně doplnit.“

 A ti mladí?

„Je pravda, že v některých případech jsou ještě neokoukaní, ale 

své jméno si tady už udělali. Navíc mají ještě všechno před sebou 

a ambici dostat tým i sebe výš.“

 To asi v případě Pardubic znamená nejdříve se zachránit 

a pak se pokusit v první lize zabydlet. Jak těžké to, i vzhledem 

k osmnácti týmům a třem sestupujícím, bude?

„Určitě to těžké bude, osmnáct mužstev bude pro všechny no-

vinkou. Podle mě bude záležet na tom, jak do ligy vstoupíme. Fajn 

by bylo se co nejdřív dostat do klidu.“ 

 NA TOMTO STADIONU POD VINICÍ SICE PARDUBICKÉ MUŽSTVO 
 VYBOJOVALO POSTUP MEZI ELITU, 1. LIGU NA NĚM ALE HRÁT NEMOHOU. 

 PARDUBICE DOHRÁVALY SLAVNÝ ROČNÍK ZA SLOŽITÉ 
 KORONAVIROVÉ SITUACE, I TAK SI ALE EUFORIE UŽILY DOST. 

ĎOLÍČEK MAJÍ TAKÉ, 
S LIGOU ALE MÍŘÍ DO PRAŽSKÉHO

Jeden ze tří areálů, který nováček z Pardubic pro tréninky a zápasy svých mužstev 
využívá, se jmenuje Ďolíček. Na stadionu stejného jména bude tým s velkou pravděpo-
dobností hrát i prvoligové zápasy, nebude to ale ten na okraji Pardubic, ale pražský, kde 
hrají tamní Bohemians. Takové rozuzlení má zápletka vycházející z toho, že v Pardubi-
cích není stadion, který by splňoval nároky na pořádání prvoligových zápasů. Původní 
předběžná dohoda s Mladou Boleslaví padla i proto, že fanoušci poukazovali na lepší 
dostupnost vlakem do Prahy… Pardubice v posledních sezonách včetně té letošní po-
stupové hrály svá druholigová utkání na stadionu Pod Vinicí, který je ale rád, že splňuje 
podmínky pro druhou nejvyšší soutěž. Klub teď s napětím vyhlíží, jak dopadnou jednání 
a hlasování v zastupitelstvu ohledně rekonstrukce Letního stadionu, kde se kdysi hrá-
la i 1. liga, ale nyní je ve fotbalově neutěšeném stavu. Situace nevypadá beznadějně, 
ale jistého, a už vůbec ne termínově, nic není. Takže zatím asi směr Praha...

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby se hrálo o kolo víc... Fotbalisté Juven-
tusu si už minulý víkend zajistili devátý titul v řadě, jenže nakonec vy-
hráli Serii A o pouhý bodík před Interem. V závěrečných dvou duelech 
totiž „Stará dáma“ totálně propadla.

Byly oslavy tak divoké, nebo se na to jen vykašlali? Turíňané v týdnu rupli 0:2 v Cagliari 

a doma 1:3 s AS Řím. Přestože kouč Sarri nechal opory včetně Ronalda odpočívat na Ligu 

mistrů, Juve potvrdilo, že závěr sezony mělo mizerný. „Možná to byl ten správný budíček 

před Ligou mistrů,“ ušklíbl se Sarri.

Inter ve šlágru poslední kola, což byl přímý souboj o druhou příčku, vyhrál v Bergamu 

2:0. Nejofenzivnější mužstvo soutěže (98 gólů!) se proti nejlepší obraně ligy neprosadilo, 

Milánským se povedl nejlepší výsledek od sezóny 2010-11, kdy skončili také druzí. „Ale mu-

síme si přiznat, že náš skutečný odstup za Juventusem je mnohem větší než ten jeden bod,“ 

přiznal trenér Conte. Atalanta nakonec skončila třetí, k čemuž jí pomohla výhra Neapole 

nad Laziem 3:1. Lídr Římanů Ciro Immobile 36. gólem vyrovnal čtyři roky starý Higuaínův 

střelecký rekord Serie A. Zajistil si i Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských lig, 

když o dvě trefy předčil Lewandowského z Bayernu. „Splnil se mi sen, jsem superšťastný. 

Když se ohlédnu, kde jsem začínal a čím vším jsem si prošel,“ slzel dojetím.

Veterán Ibrahimovic parádní bombou pomohl AC Milán k výhře 3:0 nad Cagliari a šesté 

příčce. V 38 letech a 302 dnech se stal nejstarším hráčem v historii Serie A, kterému se po-

vedlo nastřílet deset gólů. Navíc je historicky prvním borcem, který dokázal nasázet přes 

padesát gólů za oba milánské týmy. „Zlatan je prostě bůh. A na této úrovni jsem schopen 

hrát klidně do padesáti,“ hlásil švédský šutér sebevědomě. Milánští byli i díky němu jedi-

ným týmem v soutěži, který po koronavirové pauze neprohrál! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Juventus 38 26 5 7 76:43 83
2. Inter 38 24 10 4 81:36 82
3. Atalanta 38 23 9 6 98:48 78
4. Lazio 38 24 6 8 79:42 78
5. AS Řím 38 21 7 10 77:51 70
6. AC Milán 38 19 9 10 63:46 66
7. Neapol 38 18 8 12 61:50 62
8. Sassuolo 38 14 9 15 69:63 51
9. Verona 38 12 13 13 47:51 49

10. Fiorentina 38 12 13 13 51:48 49
11. Parma 38 14 7 17 56:57 49
12. Bologna 38 12 11 15 52:65 47
13. Udinese 38 12 9 17 37:51 45
14. Cagliari 38 11 12 15 52:56 45
15. Sampdoria 38 12 6 20 48:65 42
16. Turín FC 38 11 7 20 46:68 40
17. FC Janov 38 10 9 19 47:73 39
18. Lecce 38 9 8 21 52:85 35
19. Brescia 38 6 7 25 35:79 25
20. Spal 38 5 5 28 27:77 20

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Immobile C. Lazio 36 9
2. Ronaldo C. Juventus 31 5
3. Lukaku R. Inter 23 2
4. Caputo F. Sassuolo 21 7
5. Zapata D. Atalanta 18 6
6. Joao Pedro Cagliari 18 4
7. Muriel L. Atalanta 18 1
8. Džeko E. AS Řím 16 7
9. Belotti A. Turín FC 16 3

10. Iličič J. Atalanta 15 5
11. Berardi D. Sassuolo 14 10
12. Martinez L. Inter 14 3

 TAHOUN LAZIA CIRO IMMOBILE GÓLEM ZMÍRNIL PORÁŽKU 1:3 
 S NEAPOLÍ A VYROVNAL STŘELECKÝ REKORD SERIE A! 

Immobile vyrovnal rekord
www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

VÝSLEDKY
37. KOLO

Cagliari 2:0 Juventus * Fiorentina 4:0 Bologna
Turín FC 2:3 AS Řím * Lazio 2:0 Brescia

Sampdoria 1:4 AC Milán * Sassuolo 5:0 FC Janov
Udinese 1:2 Lecce * Verona 3:0 Spal

Inter 2:0 Neapol * Parma 1:2 Atalanta

38. KOLO

Bologna 1:1 Turín FC * FC Janov 3:0 Verona
Lecce 3:4 Parma * Sassuolo 0:1 Udinese

Spal 1:3 Fiorentina * AC Milán 3:0 Cagliari
Atalanta 0:2 Inter * Juventus 1:3 AS Řím
Neapol 3:1 Lazio * Brescia 1:1 Sampdoria

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


Gian Piero Gasperini

Z kořisti 
stvořil 
šelmu

Než v roce 2016 usedl na lavičku Atalanty, plácal se mančaft z Ber-
gama v podprůměru a v žádné z osmi předešlých sezon se neumís-
til v horní polovině tabulky Serie A. Pod vedením zkušeného trenéra 
GIAN PIERA GASPERINIHO (62) se však z kořisti stala šelma a ex-
perti mají jasno - v Itálii momentálně není lepšího celku!

Gian Piero Gasperini

Z kořisti 
stvořil 
šelmu
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Jasně, ceněné Scudetto podeváté v řadě ukořistil Juventus 

a potvrdil tak svou zdrcující dominanci nad italským fotbalem. 

K titulu však Stará dáma pod vedením kouče Maurizio Sarriho 

nedotančila ladně a bez škobrtnutí, byla to v jejím podání občas 

hodně upocená jízda a všem se v Turíně ulevilo, když si tři kola 

před koncem po výhře 2:0 nad Sampdorií zajistila titulovou defi-

nitívu. Body za styl ale putují do nakonec třetího Bergama, což je 

něco, co se v Juventusu špatně kouše a proč byl jeho trenér Sarri 

v průběhu celé sezony neustále pod tlakem. Prezident Andrea Ag-

nelli chce z Juventusu vybudovat globálně proslulý tým, k čemuž 

potřebuje tým superhvězd, který bude hrát atraktivní a ofenzivní 

fotbal a uspěje na evropském poli. Vydřít domácí titul navzdory in-

vestici 100 milionů eur za 33letého Cristiana Ronalda v létě 2018 

prostě nestačí. A na triumf v Lize mistrů čeká od roku 1996… 

JUVE MĚL NAMÁLE
Právě Atalanta svým fotbalem pije Agnellimu krev, na začátku 

března v Londýně na summitu Financial Times Business of Foot-

ball prezident Staré dámy pronesl: „Respektuji vše, co Atalanta 

dokázala, ale bez historie v evropských pohárech a jen díky jedné 

povedené sezoně má přímý přístup do elitní evropské pohárové 

soutěže. Je to dobře, nebo špatně? Myslím třeba na AS Řím, který 

v posledních letech hodně přispěl ke koeficientu italského fotba-

lu. Měl jednu špatnou sezonu a je mimo se všemi důsledky včetně 

těch finančních.“ 

Prezident Staré dámy je jedním z nejhlasitějších proponentů 

založení evropské Superligy jakožto náhrady za Ligu mistrů, v níž 

by nejbohatší kluby kontinentu měly zajištěnou účast a do níž by 

týmy jako právě třeba Atalanta měly výrazně omezený přístup. 

„Musíme chránit naše investice a náklady. Měla by Atalanta menší 

šanci zahrát si na té nejvyšší úrovni? Na to ještě nemám odpověď, 

jde o to nastavit transparentní proces a udělat rozhodnutí. Jsou 

týmy, které vyhrají ligu nebo pohár a mají jistou kvalifikaci díky ná-

rodnímu koeficientu. Podstatou je, jak vybalancovat přínos evrop-

skému fotbalu a výsledky z jedné sezony.“ Za svou řeč si Agnelli 

vysloužil kritiku, a to dokonce i od turínských novin Tuttosport, a je 

krásnou ironií, že by v honbě za zatraktivněním Ligy mistrů poslal 

z kola ven tým, který v Itálii předvádí nejatraktivnější fotbal… 

To ostatně mančaft kouče Gasperiniho dokázal před necelý-

mi třemi týdny ve šlágru právě na půdě Juventusu, který jen díky 

dvěma sporně nařízeným penaltám, které proměnil Cristiano 

Ronaldo, ukořistil bod za remízu 2:2. Atalanta utkání dominovala 

a v jedné pasáži hry neumožnila Juventusu ani jeden dotek s mí-

čem na své polovině na dlouhých 8 minut a 11 vteřin! Skutečně 

ponižující fáze utkání pro tým, který platí ročně 31 milionů eur jen 

samotnému Ronaldovi, zatímco Atalanta vynaloží na platy celého 

týmu o pouhých pět milionů eur více.

 ZKUŠENÝ STRATÉG LONI DOVEDL ATALANTU K HISTORICKY 
 PRVNÍ ÚČASTI V LIZE MISTRŮ A LETOS S NÍ STEJNÝ ÚSPĚCH ZOPAKOVAL. 

 ŽÁDNÝ JINÝ TÝM SI LETOS V SERII A NEUŽIL TOLIK 
 GÓLOVÉ RADOSTI JAKO SVĚŘENCI KOUČE GASPERINIHO. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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HLAVA NA ŠPALKU
Mezi lety 1994 a 2011 Atalanta pětkrát sestoupila a postou-

pila do Serie A, poslední umístění v horní polovině tabulky před 

příchodem Gasperiniho zaznamenala v roce 2008, když sezonu 

zakončila devátá. Od roku 1990 v nejvyšší italské soutěži skon-

čila nejvýše na sedmé pozici a její drtivý nástup a atak předních 

příček tak způsobil ve fotbalových kruzích na Apeninském po-

loostrově velký šok. Hlavní strůjce úspěchu? Právě trenér Gian 

Piero Gasperini! Když rodák z Grugliasca usedal na lavičku „La 

Dea“, ani nejvěrnější fanoušci Atalanty asi nečekali, do jakých vý-

šin jejich milovaný klub vytáhne. Provázela jej pověst náročného 

kouče a protřelého taktika, který umí pracovat s omezeným roz-

počtem, ve hře klade důraz na okamžitý presink a ofenzivní hru, 

a má za sebou slušné úspěchy - postupy s týmy v nižších soutěží, 

pohlednou hru a postup do pohárové Evropy s Janovem, kde pod 

jeho vedením rozkvetl talent Domenica Criscita, Marca Di Vaia, 

Marco Borriella, Thiaga Motty či Diego Milita. 

Zároveň měl za sebou výbuch v milánském Interu, kde vydržel 

tři měsíce a odkoučoval jen pět utkání, což se připisuje na vrub 

tomu, že hvězdní hráči nemohli přijít na chuť jeho náročným poža-

davkům, či turbulentní angažmá v Palermu, kde vydržel necelých 

šest měsíců i se započtením jednoho vyhazovu a opětovného ná-

stupu k týmu o dvacet dní později… Navíc úvod bergamského an-

gažmá se mu hrubě nevydařil. Sedmigólová přestřelka s Laziem, 

kterou Atalanta nakonec prohrála 3:4, sice v prvním utkání sezony 

2016/17 naznačila, že Gasperiniho fotbal nebude žádná nuda, ov-

šem čtyři porážky z úvodních pěti kol dostaly nového kouče pod 

velký tlak a někteří horkokrevní tifosi začali žádat jeho hlavu.

PŘEPISUJÍ HISTORII 
Zlom k lepšímu přišel v sedmém kole proti ambiciózní Neapoli. 

Gasperini cítil, že vyhazov visí ve vzduchu, a poslal do hry dva do té 

doby relativně neznámé italské mladíky Mattia Caldaru a Roberta 

Gagliardiniho. Nezkušené talenty neochromila svazující nervozi-

ta, naopak mladickým elánem nakazili ostatní spoluhráče a vý-

sledkem byla cenná výhra 1:0, která v hráčích Bergama probudila 

dravce - v následujících sedmi kolech 6x vyhráli a získali cenné 

skalpy milánského Interu a římského AS! Silnou Neapol zdolali 

také o pár měsíců později na jejím hřišti a navzdory zpackanému 

startu proťali cílovou čáru na senzačním čtvrtém místě, což jim 

zajistilo návrat do evropských pohárů po dlouhých 26 letech! 

Účast v Evropské lize v následující sezoně si vybrala na výko-

nech Bergama v nejvyšší italské soutěži svou daň a Gasperiniho 

parta tak skončila sedmá, což by se však v letech nedávno minu-

Gian Piero Gasperini
Narozen: 26. ledna 1958, Grugliasco * Výška: 177 cm * Tým: 

Atalanta (trenér) * Preferovaná formace: 3-4-1-2 * Hráčská 

kariéra (roky, tým, zápasy, góly): 1976-1978 Juventus 0 / 0, 1977-

1978 Reggiana (host.) 16 / 0, 1978-1983 Palermo 128 / 0, 1983-1984 

Cavese 34 / 0, 1984-1985 Pistoiese 34 / 0, 1985-1990 Pescara 

160 / 0, 1990-1991 Salernitana 35 / 1, 1991-1993 Vis Pesaro 61 / 0 *  

Trenérská kariéra (roky, tým, zápasy, body na zápas): 1994-2003 

Juventus (mládež) - / -, 2003-2004 Crotone 57 / 1,58, 2004-2005 

Crotone 53 / 1,6, 2006-2010 FC Janov 186 / 1,55, 2011 Inter Milán 

5 / 0,2, 2012-2013 Palermo 21 / 0,76, 2013 Palermo 2 / 0,5, 2013-

2016 FC Janov 111 / 1,33, 2016-? Atalanta 186 / 1,82
 DROBNÝ OFENZIVNÍ ZÁLOŽNÍK ALEJANDRO GÓMEZ JE PRO OFENZÍVU ATALANTY 
 KLÍČOVÝM HRÁČEM, S 16 ASISTENCEMI BYL NEJLEPŠÍM NAHRÁVAČEM LETOŠNÍ SERIE A. 

 KOLUMBIJSKÝ FORVARD DÚVAN ZAPATA POD VEDENÍM GASPERINIHO 
 POOKŘÁL, VE DVOU SEZONÁCH ZA ATALANTU NASÁZEL 47 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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lých považovalo za velký úspěch. V mezinárodní konfrontaci ale 

předvedla své kvality, když pěti góly potupila anglický Everton 

a bez porážky a se ziskem 14 bodů vyhrála svou základní skupinu. 

V úvodním kole play off poté měla na lopatě silný Dortmund, ov-

šem chyba gólmana Berishy sedm minut před koncem odvetného 

duelu znamenala konec snu o postupu. Ve své třetí sezoně u kor-

midla „La Dea“ dovedl Gasperini své svěřence do finále Coppa 

Italia i senzačnímu třetímu místu v Serii A, které Atalantu poprvé 

v historii katapultovalo do elitní Ligy mistrů.

LEVNĚ KOUPIT, DRAZE PRODAT
Postup mezi fotbalovou smetánku kontinentu podtrhnul fan-

tastickou práci, kterou Gasperini na lavičce Atalanty odvádí. Ta je 

o to působivější, vezmeme-li v úvahu omezený rozpočet, s nímž 

musí Gasperini v porovnání s konkurenty pracovat, a zároveň 

také obrovskou každoroční fluktuaci hráčů, ke které v mančaftu 

z Lombardie každoročně dochází. Atalanta těží ze své vyhlášené 

mládežnické akademie, kterou studie CIES Football Observatory 

v roce 2014 ohodnotila jakou osmou nejlepší na světě, a úspěšné 

přestupové politiky, jež se řídí jednoduchou zásadou - vychovat či 

levně koupit a draze prodat. A jelikož je Gasperini celou svou ka-

riéru velmi úspěšný v tom, že dokáže z nedoceňovaných či přehlí-

žených hráčů vymáčknout maximum a tím je výrazně zhodnotit, 

přestupová bilance Atalanty je více než lichotivá - v posledních 

pěti letech je v prodejích a nákupech hráčů v plusu 84,45 milionů 

eur. V tomto ohledu jsou v Serii A úspěšnější jen oba kluby z Jano-

va. Naopak Juventus je za stejné období 286 milion eur v mínusu… 

A jelikož v letošní sezoně mančaft z Bergama znovu zářil, je 

dost možné, že některé své tahouny znovu výrazně zhodnotí. Ač-

koliv v samotném finiši Serie A nezvládl přímý souboj s milán-

ským Interem (0:2) o druhou příčku, konečné třetí místo a další 

účast v Lize mistrů jsou znovu fantastickým úspěchem. Navíc jeho 

mise v letošním ročníku milionářské soutěže stále není u konce! 

Ačkoliv z úvodních čtyř duelů v Lize mistrů vydolovala Atalanta je-

diný bod, dokázala nakonec ze základní skupiny prostoupit do os-

mifinále. V úvodním kole play off si pak ve velkém stylu poradi-

la s Valencií, do jejíž sítě ve dvou duelech nasázela osm branek 

a o postup do semifinále si to rozdá s hvězdným Paris St. Germain! 

KRŮČEK OD STOVKY
Gasperini a jeho svěřenci nejsou oslavováni jen za úspěchy, 

kterých s provinčním celkem dosáhli, ale především za styl, ja-

kým se k nim dopracovali. Protřelý taktik je velkým pedantem 

a hráče na tréninku opravdu nešetří, to měl být hlavní důvod krát-

ké anabáze čtyřiatřicetiletého stopera Martina Škrtela v bergam-

ském celku - slovenský bek byl loni 9. srpna představen jako velká 

posila, o necelé čtyři týdny později však někdejší obránce Liver-

poolu rozvázal s Atalantou kontrakt a odešel do tureckého Başa-

kşehiru. Tréninkové galeje, které před lety nevoněly ani hvězdám 

Interu, se však bergamským hráčům ve výsledku vyplácí a jsou 

podmínkou pro náročný styl, který Gasperini praktikuje. Jeho zá-

kladem je rozestavení 3-4-1-2 či 3-4-3, neúprosné napadání sou-

peře, rychlý pohyb balonu po jeho zisku a kreativita v ofenzívě. 

Už loni byla Atalanta nejlépe střílejícím týmem Serie A a v le-

tošní sezoně ještě přiložila pod kotel - čtyřmi góly pokořila Sassu-

olo (dvakrát) a v Lize mistrů Valencii (dvakrát), pěti góly se blýskla 

proti AC Milán a Parmě, šesti góly rozdrtila rivaly z Brescie a sed-

mi góly znemožnila Lecce, FC Turín a Udinese. Forvardi Atalanty 

se těžko brání, nebezpečí hrozí odkudkoliv - útočné trio Zapata 

(18 gólů), Muriel (18) a Ilicic (15) nastřílelo dohromady 51 ligo-

vých branek, celkem Atalanta nasázela do sítí protivníků v Serii A 

98 gólů, což je nejlepší výkon od roku 1950! A pokud bude nadá-

le pokračovat v progresu, mohla by v příští sezoně pod taktovkou 

opěvovaného stratéga Gaspariniho pokořit magickou stovku… 

 V MILÁNSKÉM INTERU TO GASPERINIMU NEVYŠLO. VYNESE MU 
 SKVĚLÁ PRÁCE V ATALANTĚ DALŠÍ ANGAŽMÁ NA LAVIČCE GIGANTA? 

 SOUBOJE ATALANTY S JUVENTUSEM JSOU HODNĚ VYPJATÉ. V POSLEDNÍM VZÁJEMNÉM 
 DUELU (2:2) UCHRÁNILY STAROU DÁMU OD PORÁŽKY DVĚ SPORNÉ PENALTY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 REPREZENTANTI DO 18 LET BUDOU MÍT MÍSTO ZRUŠENÉHO MEMORIÁLU VÁCLAVA JEŽKA NÁHRADNÍ AKCI. 

Rozhodčí absolvovali 
fyzické i teoretické prověrky

Fyzické testy na tartanovém oválu a pak prověrky z teorie a znalosti pravidel, 
které před novou sezonou po dvou letech tradičně doznali několika kosmetic-
kých úprav. Rozhodčí z profesionálních soutěží v letní pauze mezi sezonami 
v Praze podstoupili na pražském Strahově svůj tradiční rituál, který je na pro-
gramu vždy dvakrát během kalendářního roku.

 ROZHODČÍ BĚHEM KONDIČNÍHO TESTU NA STADIONU PŘÁTELSTVÍ NA PRAŽSKÉM STRAHOVĚ. 

Kondiční FIFA test na stadionu Přátelství zvládli všichni roz-

hodčí, před novou sezonou je tak připraveno 35 hlavních rozhod-

čích a 46 asistentů - mezi nimi také deset „nováčků“, kteří mohou 

v elitních soutěžích dostat šanci.

Po fyzických prověrkách sudí absolvovali i pravidlový test. Obě 

splněné záležitosti jsou podmínkou pro zařazení na listinu pro 

profesionální soutěže. Předseda pravidlové komise FAČR Jiří Ku-

reš je také seznámil se všemi novinkami, které se promítnou již 

do nové sezony.

Členka komise rozhodčích UEFA a FIFA Dagmar Damková ho-

vořila o tematice VAR a rozhodčí také analyzovali vybrané herní 

situace z nedávno skončených domácích elitních soutěží. 

Memoriál Václava Ježka je zrušen

Tradiční mezinárodní turnaj reprezentačních týmů do 18 let Memoriál Václava 
Ježka se letos neuskuteční. Důvodem je složitá epidemiologická situace ohled-
ně nemoci Covid-19. Turnaj měl proběhnout na začátku září.

Kromě českého národního týmu do 18 let se měly turnaje zúčast-

nit i stejně staré týmy Slovenska, USA, Německa, Finska a Rakous-

ka. Již 27. ročník Memoriálu Václava Ježka měl letos od 31. srpna 

do 7. září hostit Jihočeský kraj.

„Nejprve nám účast na turnaji odřekli Američané, kteří sem 

cestovat nemohou, k nim se přidali i Finové. Rakušané a Němci se 

cesty na turnaj velice obávají. Abychom předešli případným kom-

plikacím, rozhodli jsme se po dohodě s dalšími týmy turnaj raději 

zrušit,“ líčí Karel Poborský, ředitel Úseku elitní mládeže FAČR.

Tým trenéra Davida Holoubka bude mít ve stejném termínu 

náhradní program. Od 31. srpna do 6. září čeká reprezentanty 

do 18 let soustředění. „V rámci tohoto soustředění by měl národní 

tým sehrát alespoň jedno modelové utkání,“ dodává Poborský, pod 

něhož spadají mládežnické reprezentace U15 až U20. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Liga národů i evropské poháry
bez diváků…

Úvodní dva zápasy české reprezentace v Lize národů 4. září v Bratislavě se 
Slovenskem a o tři dny později v Olomouci se Skotskem se budou kvůli pande-
mii koronaviru hrát bez diváků. Nařízení UEFA se vztahuje na všechny soutěžní 
klubové a reprezentační zápasy mužských i ženských týmů a platí do odvolání. 
FAČR proto na utkání se Skotskem nebude prodávat lístky.

 NAPOSLEDY SI ČEŠTÍ REPREZENTANTI ZAHRÁLI DOMA PŘED PLNÝMI TRIBUNAMI 
 14. LISTOPADU 2019 PŘI VÝHŘE V KVALIFIKACI ME NAD KOSOVEM. NYNÍ JE ČEKAJÍ MAČE BEZ DIVÁKŮ… 

 „Pokud by se názor UEFA v tomto směru změnil, je česká aso-

ciace připravena podle nově nastavených podmínek okamžitě re-

agovat,“ konstatuje FAČR v prohlášení. Posledním soupeřem vý-

běru trenéra Jaroslava Šilhavého ve skupině B2 je Izrael, kde se 

Češi představí 11. října. Ve Skotsku poté nastoupí 14. října a v listo-

padu skupinu zakončí domácími zápasy s Izraelem a Slovenskem. 

Reprezentaci čekají na podzim také dvě přípravná utkání: 7. října 

na Kypru a 11. listopadu v Lipsku proti Německu. Bez diváků se 

budou hrát také předkola evropských pohárů. Jako první do nich 

vstoupí Plzeň, která 25. nebo 26. srpna odehraje druhé předkolo 

Ligy mistrů. Hraje se na jedno utkání, dějiště určí los. Liberec, Jab-

lonec, Sparta a mistrovská Slavia začnou v kvalifikaci později. 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal-nadacefi.cz/
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://www.chancefutsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://futsalliga.cz/
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