
FOTBALOVÝ TÝDENÍK  |  52. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ V ÚTERÝ  27. 8. 2019  |  35/2019

Balkánská mise za dveřmi  10    Jak Komličenko řádil  36    Stoprocentní Lewandowski  55

 VLADIMÍR 

 DARIDA 

„Nebudu lhát, když odešel 
i Michael Ngadeu, určitě jsem 
přemýšlel nad tím, že by mohl být 
ve hře můj návrat, “ říká stoper 
hostující ze Slavie v Jablonci.

 JAKUB JUGAS

Martin 
Nešpor

„O kolenu 
nevím!“

  „Od Albánie si fotbal užívám!“  
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Vážení čtenáři!

„Staré“ ligové pořádky se zatím ani v této sezo-

ně příliš nemění. Stejně jako na konci uplynulého 

ročníku jsou na čele tabulky slávisté s náskokem 

pěti (na konci skončené ligy to bylo šesti) body před 

Plzeňany. Drží se i tradičně téměř zcela obmě-

něný Jablonec, který však vyměnil čtvrtou příčku 

za bronzovou. Z ní spadli až na sedmé místo spar-

ťané, jimž opět nevycházejí letní prognózy o nad-

cházejícím progresu. Nadějné pozice drží znovu 

Baník a vylepšuje si je Mladá Boleslav. Jablonecký 

zázrak - tak by se mohl jmenovat článek o dalším 

úspěšném budování týmu, který Petr Rada skládá 

pravidelně po každém přestupovém období, kdy 

mu z kádru mizí jedna opora za druhou. I tentokrát 

však klubový šéf Miroslav Pelta dokázal přivést od-

povídající náhrady. Jednou z nich je Jakub Jugas. 

Stoper, který na sever Čech přišel na hostování ze 

Slavie, vypráví v rubrice Můj týden nejen o poslední 

nečekané porážce Jablonce v Příbrami, ale hlavně 

o tom, jak nese svůj úděl hráče, který momentál-

ně nemá v Edenu místo. Své místo si v Olomou-

ci vybudoval po návratu z Polska útočník Martin 

Nešpor. Se zkušeným světoběžníkem si můžete 

přečíst rozhovor pod názvem: „Od Albánie si fotbal 

užívám!“ Fotbal si po sezoně plné zranění konečně 

naplno užívá i Vladimír Darida. Nejzkušenější český 

reprezentant v Gólu vypráví o cestě zpět na fotbalo-

vé trávníky, které obětoval i letní dovolenou, během 

v níž v Berlíně rehabilitoval, individuálně trénoval 

a radoval se z pětiměsíčního synka Andrease.

Krásné gólové čtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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DOSTAT ČTYŘI GÓLY JE HODNĚ ŠPATNÝ“
„Sobotní zápas nám absolutně nevyšel. Prohrát se může s každým, ale dostat čtyři 

góly v Příbrami je hodně špatný. Myslím, že celá kabina i trenér Rada porážku skousávali 

těžce. Co nám ale zbývá, než ji přijmout. Musíme si sednout a říct, proč se to stalo. Aby 

se takový výpadek neopakoval. Poslední dobou jsme zápasy zvládali výsledkově, i když 

herně mohly být lepší. Příbram jsme nepodcenili, ale inkasovali jsme rychlý gól, do tři-

cáté minuty druhý. Potom už je těžké zápas otáčet. Navíc soupeř hrál opravdu výborně, 

aktivně. Vyhrál naprosto zaslouženě.

„KRITIKA KOUČE RADY BYLA ZASLOUŽENÁ“
Dostali jsme dvě branky ze standardek. Příbram měla výškovou převahu, má sedm 

vysokých hráčů. První dva góly byly takové nešťastné, potom domácí trefili dvě šibenice. 

Jenže my jsme dopředu nic nepřevedli, nemohli jsme si od Litavky nic odvézt. Trenér 

Rada v kabině pojmenoval věci, jak se udály. Řekl nám je naplno, jeho kritika byla zaslou-

žená. Po zápase jsem se dozvěděl, že Jablonec jedenáctkrát za sebou venku nevyhrál. 

Jsem tu od léta, venku jsem hrál venku potřetí. Nemluvil bych ale o komplexu. Sparta 

nás přejela, v Budějovicích zasloužená remíza, teď nás přejela Příbram. Věřím, že doma 

s Baníkem zase zabereme.

 JAKUB JUGAS SE RYCHLE ZABYDLEL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ JABLONCE. 

Fotbalový týden Jakuba Jugase

„Čekal jsem, že ve Slavii 
dostanu šanci!“

Společně s Janem Matouškem a Janem Sýko-
rou tvoří v Jablonci slávistickou kliku. Také stoper 
JAKUB JUGAS totiž nedostal v Edenu šanci v letní 
přípravě a zvolil hostování na Střelnici. Po úvod-
ních šesti kolech stanul se Severočechy na druhé 
příčce za sešívanými, v sobotu však s nimi musel 
skousnout těžkou porážku 0:4 v Příbrami.

 PROTI PŘÍBRAMI SE JABLONECKÝ STOPER 
 DOČKAL PRVNÍ PORÁŽKY V NOVÉM ANGAŽMÁ. 

  Necid se dvakrát trefil
Český útočník Tomáš Necid v utkání čtvr-
tého kola nizozemské Eredivisie s Waalwij-
kem vstřelil dva góly a pomohl hostujícímu 
Haagu k výhře 3:0 i prvním bodům v nové 
sezoně. Třicetiletý forvard se v tomto roč-
níku trefil už třikrát. Poprvé se prosadil 
v 57. minutě, kdy ranou zpoza vápna za-
skočil brankáře Hemskeka a zvýšil na 2:0. 
Druhou branku přidal sedm minut před 
koncem z penalty, přestože domácí gólman 
si na střelu čtyřiačtyřicetinásobného re-
prezentanta sáhl.

  Tříbodová 
hlavička Kadeřábka
Tři minuty před koncem domácího utkání 
Hoffenheimu s Brémami si český obránce 
Pavel Kadeřábek naskočil hlavou na roho-
vý kop Geigera a přesnou hlavičkou zajistil 
svému týmu vítězství 3:2 i první body v no-
vém ročníku bundesligy, takže jeho krajané 
v dresu hostujícího Werderu brankář Jiří 
Pavlenka a bek Theo Gebre Selassie odjeli 
s prázdnou. Pro sedmadvacetiletého re-
prezentanta to byla šestá trefa v německé 
nejvyšší soutěži.

  Myslivečka
nahradil Psotka
Ve Viktorii Plzeň skončil po nepovedeném 
úvodu sezony sportovní ředitel František 
Mysliveček, který v západočeském klubu 
působil od roku 2010, kdy si rozjela úspěš-
ná mistrovská éra. Zastával rovněž funkci 
hlavního skauta. V roli ředitele ho nahradil 
Zdeněk Psotka, který dosud zastával stej-
nou funkci u mládeže. 

  Vydra zůstává v Burnley
Český útočník Matěj Vydra zůstane v Bur-
nley do zimního přestupového období. 
O sedmadvacetiletého reprezentačního 
forvarda usilovaly čtyři anglické celky, 
istanbulské týmy Basaksehir a Besiktas 
i Dynamo Moskva. Burnley ho však nepusti-
lo, přestože za něj v uplynulé sezoně nastou-
pil pouze do 13 ligových zápasů a vstřelil je-
diný gól. Do Burnley přestoupil před rokem 
z druholigového Derby County, v jehož dresu 
se díky 21 brankám stal nejlepším střelcem 
ročníku 2017/2018. Burnley za něj zaplatilo 
jedenáct milionů liber (zhruba 313 milionů 
korun). V Premier League však odehrál jen 
311 minut.  

  Novák přiblížil postup
Český obránce Filip Novák pomohl fotba-
listům Trabzonsporu přiblížit se postupu 
do skupinové fáze Evropské ligy, když se 
přihrávkou podílel na výhře 3:1 nad domá-
cím AEK Atény. Navázal tak na gól z odvety 
třetího předkola proti pražské Spartě. Navíc 
po faulu na něj odpískal rozhodčí penaltu, 
z které však kapitán José Sosa ve 24. minu-
tě překopl branku. Na 1:1 se povedl hostům 
vyrovnat až o pět minut později, kdy se míč 
po rohovém kopu odrazil na zadní tyč k re-
prezentačnímu bekovi, který ho patičkou 
přiklepl před branku, kde skóroval osamoce-
ný Caleb Ekuban. Ghanský útočník pak v 70. 
minutě završil hattrick. Zápas se hrál bez di-
váků kvůli disciplinárnímu trestu, který AEK 
dostal od UEFA za výtržnosti svých fanoušků 
v utkání Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam 
z minulé sezony. Trabzonspor před stejnou 
„kulisou“ odehrál i úvodní utkání třetího 
předkola na Letné se Spartou.

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

 PAVEL NEDVĚD 

„KDYŽ ODEŠLI STOPEŘI, MYSLEL JSEM, ŽE JE VE HŘE NÁVRAT“
Během léta skončili v Edenu dvě velké opory na stoperu. Nejdřív Simon Deli, po něm 

nakonec i Michael Ngadeu. Nebudu lhát, když odešel i Michael, určitě jsem přemýšlel 

nad tím, že by mohl být ve hře můj návrat. Bylo by to pro mě pozitivní vyústění té situace. 

Doufal jsem, dával jsem si docela solidní šanci. Ale nestalo se nic, tudíž nemůžu být ani 

zklamaný. Slavia si s tím poradila tak, že posunula Michala Frydrycha na stopera, navíc 

tam může využít i Alexe Krále. 

„JABLONEC JE V ČESKU TAKÉ POJEM“
Když jsem do Slavie před třemi lety přicházel ze Zlína, ocitl jsem se ve velkém fotbale. 

Jestli věřím, že se do něj zase někdy vrátím? Je to těžké. Sáhl jsem si na velký fotbal, jen-

že ve Slavii se vyměnili trenéři, navíc jsem se zranil. Moje pozice byla složitá. Chápu, že 

jsem v uplynulé sezoně nenastupoval. Bohužel, protože byla pohádková. Ale věřil jsem, 

že se dokážu poprat o tu letošní. Jsem v Jablonci, který je v Česku také pojem. Pokud 

bude navrchu, vyjdou na světlo jednotlivci. Budu třeba vidět i já.“ 

„CHCEME SLAVII DOKÁZAT, ŽE NA NI MÁME“
V Jablonci mám dva spoluhráče ze Slavie, univerzála Honzu Sýkoru a útočníka Honzu 

Matouška. Všichni jsme tady z Edenu na hostování. Bavili jsme se s klukama, že bychom 

Slavii chtěli dokázat, že na ni máme. Rozhodně to není tak, že bychom se jí nějakým způ-

sobem chtěli mstít. Vůbec ne! Na prvním místě je u nás Jablonec. Teď jsme ale v Příbra-

mi ani jeden nepřevedli nic, měli bychom tedy začít u sebe. Abychom týmu pomohli a on 

následně mohl pomoct nám. 

„KŘIVDU NECÍTÍM, ZKLAMÁNÍ ANO“
Přiznávám, že když jsem se dozvěděl, že ve Slavii nepůjdu ani do přípravy, byl jsem 

zklamaný. Každý chce být členem momentálně nejlepšího českého klubu, kterým Slavia 

teď je. Ale rozhodla se tak, šlape jí to i beze mě. Nicméně čekal jsem, že šanci dostanu. 

Je na mě, abych dokázal, že si ji v budoucnu zasloužím. Před začátkem přípravy jsem 

komunikoval s Honzou Nezmarem (sportovní ředitel), bavili jsme se, že bych měl začít 

a pak se uvidí. Cestou na první trénink mi ale bylo oznámeno, že nemám jezdit. Způsob 

oznámení nebyl nejlepší, ale takový je fotbalový život. Křivdu necítím, zklamání ano.

JAKUB JUGAS * Narozen: 5. května 1992 * Výška: 187 cm * Váha: 83 kg * Stav: šťastně 
ženatý, manželka Adéla * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: Jiskra Otrokovice 
(1999-2002), Tescoma Zlín/Fastav Zlín (2002-2012), 1. FK Příbram (2012-2014), Zbrojovka 
Brno (2014-2015), Fastav Zlín (2015-?), Slavia Praha (2017-2019), Mladá Boleslav (2019), 
FK Jablonec (2019-?) * Česká liga: 177 zápasů/ 8 gólů * Největší úspěchy: vicemistr Evro-
py hráčů do 19 let (2011), vítěz české ligy (2019), účastník ME U-21 (2015), účastník základní 
skupiny Evropské ligy (2017), vítěz MOL Cupu (2017, 2018)

 JAKUB JUGAS SI V DRESU SLAVIE LONI V ÚNORU ZAHRÁL 
 VÍTĚZNÉ DERBY 1:0 S VRŠOVICKÝMI RIVALY Z BOHEMIANS. 

STALO SE...

 ZA REPREZENTAČNÍ A-TÝM NASTOUPIL JAKUB JUGAS 
 VE DVOU UTKÁNÍCH. V ČERVNU 2018 PŘISPĚL K VÝHŘE 1:0 NAD NIGÉRIÍ. 

  Rabušic posílil Dynamo
Prvoligový nováček hlásí další novou tvář 
ve svém kádru. Českobudějovické Dynamo 
posílil útočník Michael Rabušic, který na-
posledy působil v maďarském klubu Szom-
bathelyi Haladás. Devětadvacetiletý forvard 
podepsal roční smlouvu s opcí. Do Haladáse 
přestoupil loni v únoru z Jihlavy. Smlouvu 
na dva a půl roku v Maďarsku ale nedodržel 
a v létě skončil s bilancí tří gólů ve 23 sou-
těžních zápasech. V české nejvyšší soutěži 
v dresu Jihlavy, Liberce a Brna zasáhl do 180 
utkání, v nichž zaznamenal 36 branek a 16 asi-
stencí. V Itálii hrával za Hellas Verona, Croto-
ne a Perugii, v roce 2013 si připsal tři starty 
za reprezentační „áčko“.

  Liberec si pojistil 
Nguyena
Až do konce června 2022 je nově smluvně vá-
zaný v Liberci brankář Filip Nguyen, největší 
opora Slovanu. O šestadvacetiletého nejlepší-
ho gólmana minulé sezony první ligy se v letní 
pauze zajímala mistrovská Slavia. Brankář 
s vietnamskými kořeny přišel do severočes-
kého klubu předloni v zimě a v loňském ligo-
vém ročníku byl jasnou týmovou jedničkou.

  Pázler jde 
hostovat do Brna
Útočník Jan Pázler odchází z Liberce na roční 
hostování do druholigového Brna. Za Slovan 
nastoupil naposledy v 5. kole při porážce 
0:1 na Slavii. Zbrojovce má po nepovede-
ném vstupu pomoct k návratu do první ligy. 
V nejvyšší soutěži osmadvacetiletý útočník 
nastupoval také za Jablonec, Duklu a Slavii. 
Ve 105 zápasech dal 16 branek. V letech 2016 
a 2018 byl v dresu Hradce Králové nejlepším 
střelcem druhé ligy.

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

SRPEN
28. SRPNA

1896 František Plodr 1921-1926  6/1

1954 Jozef Barmoš 1977-1982 52/0

1970 Daniel Šmejkal 1994-1995 10/3

29. SRPNA

1924 Gejza Šimanský 1947-1955 15/7

1945 Karol Jokl 1963-1972 27/11

1972 Radek Bejbl 1992-2001 58/3

30. SRPNA

1936 Karel Lichtnégl 1963-1964 3/0

1947 Václav Samek 1973-1978 11/0

1972 Pavel Nedvěd 1994-2006 91/18

31. SRPNA

1909 Josef Košťálek 1930-1939 43/2

1962 Bartolomej Juraško 1991-? 4/0

ZÁŘÍ
1. ZÁŘÍ

1938 Pavel Kouba 1963 3/0

1990 Stanislav Tecl 2013-? 3/0

1993 Jan Kliment 2017-? 5/0

2. ZÁŘÍ

1925 Ladislav Müller 1952 3/2

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


https://www.facebook.com/narodak?sk=app_664684196979996&app_data=campaign_id=70
http://www.vstupenkyfotbal.cz/
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Balkánská mise za dveřmi

Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý ozná-
mí v úterý před polednem nominaci českého 
národního týmu na zářijový dvojzápas v Koso-
vu a Černé Hoře, který může, ale také nemusí 
rozřešit tajenku v kvalifikační skupině A, kdo 
doprovodí jejího jasného lídra Anglii z druhé-
ho místa na EURO 2020.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

V seznamu vyvolených a povolaných nelze na začátku nové 

sezony očekávat překvapivá jména. Velká důležitost nadcháze-

jících duelů na horké balkánské půdě proti týmům, které se do-

sud na žádném závěrečném turnaji neobjevily, logicky vylučuje 

prostor pro nasazení nových adeptů a objevů. Trenér proto vsadí 

na ověřené hráče, které si otestoval při minulých srazech, záro-

veň ale musí počítat s jejich rozdílnou rozehraností, neboť některé 

evropské ligy se až teprve nyní naplno rozjíždějí. A bohužel třeba 

vytíženost českých hráčů v italské Serii A nebyla při ostrém star-

tu zrovna masivní…

Z domácí fotbalové „kuchyně“ bude pochopitelně tvořit kostru 

v reprezentaci mistrovská Slavia, která razantně vyrazila za ob-

hajobou titulu. Červenobílí mají před sebou středeční odvetu s ru-

munskou Kluží v Edenu o postup do skupinové fáze Ligy mistrů. 

Pokud se jim po dlouhém tuctu let podruhé v historii vršovického 

klubu podaří udělat úspěšný poslední krok, bude to jistě mít bla-

hodárný vliv i na pozitivní klima v národním týmu, které by do něj 

Souček a spol. euforií z klubové kabiny přinesli.

O mezinárodně ostřílené hráče, kteří právě díky tomu her-

ně i psychicky zvládají mezní situace, má Jaroslav Šilhavý nou-

zi. Proto absence každého z nich mu přidělává vrásky na čele, 

naopak návraty rekonvalescentů je alespoň částečně zahlazují. 

Ani v tomto směru to nebude velký personální průvan. Kapitán 

Bořek Dočkal kvůli opakovaným operacím achillovky odepíše té-

měř celý kalendářní rok. Uzdravené plzeňské „kladivo“ Michael 

Krmenčík musel o víkendu z ligového zápasu s Opavou odstoupit 

kvůli zranění stehenního svalu, což se většinou nezhojí za dva-tři 

týdny, které zbývají do dvou kvalifikačních bitev. Tak snad alespoň 

nejzkušenější současný reprezentant, záložník berlínské Herthy 

Vladimír Darida se v plné fyzické zbroji bude hlásit znovu do akce 

s názvem EURO 2020. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Čína se vyzbrojuje z ciziny

Třicetiletý útočník, jenž hraje v čínské lize 
od roku 2013 a po naturalizaci převzal jméno Ai 
Kesen, bude prvním čínským reprezentantem 
bez rodinných vazeb na tuto zemi. Debut v čínské 
reprezentaci si už letos odbyl britský rodák Nico 
Yennaris, jenž má čínskou matku. Proces natura-
lizace v současnosti probíhá u hráčů čínského i za-
hraničního původu. Jsou mezi nimi další brazilští 
útočníci z čínské superligy nebo bývalý anglický 
mládežnický reprezentant Tyias Browning. „Chce-
me do Kataru a naturalizovaní hráči nám tohoto 
krátkodobého cíle mohou pomoci dosáhnout,“ říká 
nový prezident Čínské fotbalové federace Čchen 
Sü-jüan a zároveň dodává: „Nebude to však dlou-
hodobá politika federace, počet těchto hráčů bude 
velmi omezený.“ Čína se na světovém šampionátu 
poprvé a naposledy představila v roce 2002, kdy 
ho společně uspořádaly Japonsko a Korejská re-
publika. Aktuálně je až na 71. místě žebříčku FIFA 
a v druhém kole asijské části kvalifikace ji vedle 
Malediv čekají ještě Sýrie, Guam a Filipíny. 

 ČÍNSKOU REPREZENTACI 
 VEDE ITAL MARCELLO LIPPI. 

 VLADIMÍR DARIDA ODEHRÁL POSLEDNÍ ZÁPAS ZA NÁRODNÍ TÝM V BŘEZNU 
 PROTI BRAZÍLII. PO ZRANĚNÍ SE UŽ BUDE ZNOVU HLÁSIT NA REPREZENTAČNÍM SRAZU. 

 KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ POTŘEBUJE POSKLÁDAT ÚSPĚŠNOU SESTAVU PRO NADCHÁZEJÍCÍ DVA KVALIFIKAČNÍ MAČE. 

AKTUÁLNĚ

Nejlidnatější země světa se chce probo-
jovat na mistrovství světa 2022 do Kataru. 
Čína by teoreticky brzy mohla postavit re-
prezentaci složenou téměř pouze z hráčů na-
rozených v cizině. Úředníci nyní vyřizují ob-
čanství devíti zahraničním hráčům, kteří by 
mohli napodobit brazilského rodáka Elkeso-
na, jehož reprezentační trenér Marcelo Lippi 
povolal do týmu pro zářijový kvalifikační 
zápas o postup na MS proti Maledivám. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Český útočník Patrik Schick s největší pravděpodobností 

opustí ve finiši letního přestupového okna AS Řím. Třiadvaceti-

letý reprezentační forvard má nabídky jak z italské Serie A, tak 

z bundesligy, kde o něj velmi usiluje ambiciózní Lipsko.

KRESBA TÝDNE

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


V minulé sezoně běhal víc po doktorech a rehabilitacích než na hřiš-
ti. Proto také v ní záložník VLADIMÍR DARIDA odehrál minimum zápasů 
za berlínskou Herthu i český národní tým. Nyní je čerstvě devětadvace-
tiletý středopolař v plném tréninkovém a herním zápřahu bez jakýchko-
liv úlev, takže s ním mohou trenéři obou celků coby spolehlivým neúnav-
ným motorem opět počítat do základní sestavy. On sám se netají po tak 
dlouhé neplánované pauze ve své kariéře enormní fotbalovou chutí. 

Vladimír Darida: 

„O kolenu 
zatím 
nevím!“

Vladimír Darida: 

„O kolenu 
zatím 
nevím!“
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 Trenéra Ante Čoviče jste osobně poznal v rezervě…

„Byl jsem za ni hrát dva zápasy, jeden na podzim, druhý pak 

na jaře.“

 Vy jste se už předtím připravoval individuálně, ne?

„Po skončení sezony jsem zůstal v Berlíně, chodil jsem pravi-

delně na rehabilitační kliniku. Týden před začátkem letní přípravy 

jsem začal trénovat s fyzioterapeutem, abych start do ní stopro-

centně zvládl.“

 To bylo rozhodnutí realizačního týmu nebo vaše?

„Většinově spíš moje, také fyzioterapeut nebyl proti tomu, aby-

chom spolu začali o týden dřív.“

 Jak moc vás tělo bolelo, když jste byl v plném zápřahu 

naposledy na sklonku března?

„Myslím si, že jsem to zvládl celkem v pohodě. Někteří kluci 

na tom byli rozhodně hůř než já… Hlavně, že se koleno neozývalo, 

zatím o něm nevím.“

 VLADIMÍR DARIDA SE UŽ MŮŽE ZASE USMÍVAT. PO PROBLÉMECH SE ZRANĚNÍMI  JE ZPÁTKY V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ HERTHY.  VLADIMÍR DARIDA JE S 55 ZÁPASY NEJZKUŠENĚJŠÍM ČESKÝM REPREZENTANTEM. 

 VÁCLAV TICHÝ  BERLÍN/PRAHA 

 Lišily se letošní letní přípravy Herthy od té, kterou jste 

zažíval se spoluhráči pod bývalým koučem Pálem Dárdaiem?

„Řekl bych, že příprava byla podobná. Týden jsme byli na kon-

dičním soustředění nedaleko Berlína, pak jsme se připravovali 

doma a potom odjeli na herní kemp do Rakouska. Asi největší 

rozdíl byl v tom, že jsme s novým trenérem nacvičovali kon-

struktivní rozehrávku zezadu už od brankáře, což jsme dřív ne-

praktikovali.“

„Osmička mi vyhovuje 
víc než šestka!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V ZÁLOZE BERLÍNSKÉHO KLUBU NASTUPUJE VLADIMÍR DARIDA SPOLEČNĚ SE SLOVENSKÝM REPREZENTANTEM ONDREJEM DUDOU. 

 Hráčský kádr se až na Lazara, který přestoupil do Interu 

Milán, příliš nezměnil. Za získané miliony si Hertha pořídila bel-

gického útočníka Lukebakia, který v minulé sezoně zářil v dresu 

nováčka Fortuny Düsseldorf, ale patřil londýnskému Watfordu…

„Není to náhrada za Lazara, který hrával pravého obránce. Lu-

kebakio je krajním záložníkem nebo křídlem, protože nyní hraje-

me v rozestavění 4-3-3. Do stoperské dvojice přišel Boyata z Cel-

tiku Glasgow, který by nám měl v defenzívě hodně pomoci, ale 

bohužel se dva týdny před začátkem bundesligy zranil. Teď doma 

proti Wolfsburgu se dostali v závěru na hřišti další dva noví mladí 

hráči Löven a Redan, kteří v létě do Herthy přišli.“

 Máte v novém rozestavění jinou roli, než jste míval dřív?

„Měl jsem šestku na dresu a hrál jsem ji i na hřišti. Teď jsem 

osmičkou, ta mi jako post vyhovuje nejvíc, protože se pohybuji 

za hrotovým útočníkem, kterým je většinou Ibiševič. Jsem mno-

hem častěji u míče a ve hře. Druhou osmičkou je Ondra Duda.“

 V bundesligové premiéře v mnichovské Allianz Areně to 

ale moc neplatilo!

„Proti Bayernu jsme udělali změnu v tomhle taktickém roze-

stavění, abychom nehráli zbytečně příliš ofenzivně a neodvezli si 

domů nějaký debakl.“

 Nakonec jste si odvezli do Berlína nečekaný a cenný bod 

za remízu 2:2…

„Zlomovým momentem byly dva slepené góly, které jsme dali 

v závěru první půle, kdy jsme už prohrávali 0:1. Domácí hráči si 

asi moc nepřipouštěli, že by mohlo dojít k takovému obratu. Prv-

ní branka padla po šťastné teči, druhé pak předcházel vyhraný 

hlavičkový souboj Grujiče, který pak šel sám na Neuera. Škoda, 

že pak ve druhé půli ve vápně úplně mimo balon zbytečně stáhl 

k zemi Lewandowského, který se ochotně skácel na trávník a sudí 

na pokyn videorozhodčího odpískal penaltu. Po vyrovnání na 2:2 

už to z naší strany bylo víc o běhání než o fotbale.“

 V HERTĚ MÁ VLADIMÍR DARIDA KONTRAKT AŽ DO 30. ČERVNA 2021. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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přijde víc fanoušků, zvlášť když jsme bodovali na Bayeru. Dorazilo 

jich ale něco přes čtyřicet tisíc, tedy jen průměrná návštěva.“  

 Před reprezentační pauzou vás čeká duel v Gelsenkir-

chenu se Schalke, které o víkendu dostalo doma taky „trojku“ 

od Bayernu!

„Los nám v úvodu sezony moc nepřál, vyhrát potřebujeme my 

i Schalke, abychom si vylepšili start před reprezentační přestáv-

kou.“

 Zářijový kvalifikační dvojzápas sehraje český národní 

tým venku - v Kosovu a v Černé Hoře…

„Už se to pomalu blíží a moc se těším, protože jsem červnové 

domácí zápasy kvůli bolavému kolenu vynechal. Budou to velmi 

důležitá utkání, kdyby se nám v nich povedlo stoprocentně uspět, 

tak bychom se hodně přiblížili k postupu na EURO 2020.“

ROZHOVORROZHOVOR

 VLADIMÍR DARIDA V PLNÉM TRÉNINKU. 

 Jaké jsou berlínské cíle do nové sezony…

„Být do desátého místa a mít co nejdřív 40 bodů.“

 To jsem od vás v minulosti už slyšel!

„Cíl Herthy se nemění. Čtyřicet bodů znamená jistotu bundes-

ligy pro další sezonu a každým dalším bodem se přibližujete k ev-

ropským pohárům, o které se hraje zhruba kolem padesátky.“ 

 Může Bayern někdo sesadit z německého trůnu, na kte-

rém sedí už sedm let v řadě?

„Docela bych si přál, aby boj o titul nebyl tak fádní jako v posled-

ních sezonách. Dortmund se v létě dobře posílil o kvalitní hráče, 

kteří mají zažitou bundesligu. Uvidíme, jestli to bude na Bayern sta-

čit. Ani v Mnichově v přestupovém okně nezaháleli, místo Ribéryho 

a Robbena, kteří na jaře skončili, přivedli Coutinha a Perišiče…“

 O víkendu jste na Olympijském stadionu prohráli s Wolfs-

burgem 0:3…

„Chtěli jsme bod z Mnichova potvrdit. Hned v úvodní minutě 

rozhodčí odpískal pokutový kop po zákroku na Ondru Dudu, jenže 

pak ho na pokyn VAR odvolal. No a chvíli potom propadl míč mezi 

našimi stopery a jeden z nich unikajícího hráče Wolfsburgu sundal, 

že k tomu VAR ani zapotřebí nebyl, protože to byla jasná penalta. 

Měli jsme do přestávky dost šancí, abychom minimálně vyrovnali 

nebo spíš otočili výsledek jako proti Bayernu. Jenže nic nám tam 

nespadlo, hosté měli jen jedinou střelu z té proměněné penalty. 

Ve druhé půli se „Vlci“ soustředili na brejky do naší otevřené obra-

ny a dva v závěru zápasu využili, takže z toho nakonec byla dost 

krutá prohra 0:3… Čekali jsme taky, že na úvodní domácí zápas 

 PŘI BŘEZNOVÉM STARTU KVALIFIKACE PŘIVEDL VLADIMÍR DARIDA ČESKÝ TÝM NA PLOCHU STADIONU VE WEMBLEY JAKO KAPITÁN. 

Vladimír Darida 
Narozen: 8. srpna 1990 * Výška: 171 cm * Váha: 66 kg * Stav: 
ženatý, manželka Kateřina, syn Andreas (5 měsíců) * Fotba-
lový post: záložník * Hráčská kariéra: Viktoria Plzeň (1995-
2011), Baník Sokolov (2011), Viktoria Plzeň (2011-2013), SC 
Freiburg (Německo, 2013-2015), Hertha BSC Berlín (Němec-
ko, 2015-?) * Reprezentace: 55 zápasů, 4 góly * Největší úspě-
chy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, 
účast na EURO 2016 ve Francii, postup do osmifinále Evropské 
ligy (2013), postup do základní části Ligy mistrů (2011, 2013),  
mistr české ligy (2011, 2013), vítěz Ondrášovka cupu (2010), ví-
těz ankety Fotbalista roku 2017

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ŠŤASTNÍ MANŽELÉ VLADIMÍR A KATEŘINA DARIDOVI NA PROJÍŽĎCE BERLÍNEM S KOČÁRKEM S PĚTIMĚSÍČNÍM SYNKEM ANDREASEM. 

 Kterého ze dvou balkánských soupeřů považujete za ob-

tížnějšího?

„Asi Kosovo, které je pro nás velkou neznámou. Ale většina 

jeho hráčů působí v Evropě, tak to rozhodně nebude snadný sou-

peř. Já vlastně znám jen útočníka Rashicu z Brém, který asi nej-

spíš proti nám nenastoupí, protože si nedávno natrhl stehenní 

sval. Černohorci se v Olomouci snažili hrát ofenzivní fotbal, což 

by nám mělo vyhovovat.“

 Mezi oběma duely je jen třídenní pauza. Nemůže na tým 

dolehnout únava třeba i z tamního horka, jako tomu bylo očivid-

ně na Hané?

„Toho bych se nebál. V Olomouci bylo znát, že je konec sezo-

ny, ta klubová pro většinu kluků byla hodně náročná a namáhavá. 

Museli se po krátké dovolené znovu do toho dostávat. Teď je te-

prve začátek sezony a všichni budeme plni sil.“  

 Mluvil jste v poslední době s trenérem Šilhavým?

„Jsme spolu často v kontaktu, byl se podívat i na našem zápase 

v Mnichově. Především ho zajímalo, jak se cítím zdravotně a fyzic-

ky. Byl jsem rád, že jsem mu mohl říct jen samé pozitivní zprávy.“  

„Když v září uspějeme, 
EURO se přiblíží!“

 POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ MAČ 26. BŘEZNA 2019 V PRAZE PROTI BRAZÍLII VLADIMÍR DARIDA PRO ZRANĚNÍ NEDOHRÁL. 
 NYNÍ JE PŘIPRAVEN POMOCI NÁRODNÍMU TÝMU V NADCHÁZEJÍCÍCH KVALIFIKAČNÍCH BOJÍCH V KOSOVU A V ČERNÉ HOŘE. 

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Když vstřelí fotbalista hattrick, je oslavován za hrdi-
nu. A co když přidá ještě jeden gólový zásah navrch… 
Čtyřbrankové představení nabídl fanouškům Mladé 
Boleslavi ruský útočník Nikolaj Komličeno, který svý-
mi trefami navíc otočil stav duelu s Českými Budějovi-
cemi z 0:2 na vítězných 4:2!

Gólové 
galapředstavení 
Komličenka

 7. KOLO 

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Gólové 
galapředstavení 
Komličenka
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S trenérem Látalem se po úspěšné štaci s polských 
Gliwicích sešel v létě Olomouci, kterou bývalý repre-
zentant převzal. Útočník MARTIN NEŠPOR věří, že 
i Sigma bude pod Látalem kvést. A že k tomu přispě-
je nějakými góly. Na podzim se zatím trefil jednou. 
V pátek s Teplicemi (výhra 2:0) byl blízko druhé bran-
ky, v závěru ale nastřelil břevno.

Martin Nešpor: „Od Albánie 
si fotbal užívám!“

 MARTIN NEŠPOR ZAHÁJIL SVOJI DRUHOU SEZONU V SIGMĚ. 

 Měl jste před Teplicemi obavy, jestli s týmem nezamává prohra na Bohemians? 

U Botiče jste prohráli, byť jste vedli o dva góly.

„Co si budeme povídat, každé takové utkání, které ztratíte, vás po psychické stránce po-

znamená. Proto je pro nás po nezdaru v Ďolíčku výsledek velmi pozitivní. Potřebovali jsme 

zápas s Teplicemi zvládnout, klidně i na úkor fotbalové kvality.“

 Jak jste prožíval situaci, kdy videorozhodčí zrušil Teplicím vyrovnávací gól?

„Ještě jsem seděl na lavičce, akce se odehrála na druhé straně hřiště. S brankářem 

Milošem Buchtou jsme si ale hned říkali, že teplický hráč zahrál rukou. Jak šel hlavní řešit 

situaci s videorozhodčím, byli jsme přesvědčeni, že gól neuzná. Bohudík pro nás.“

 Jakou zkušenost zatím s videem máte?

„Zažil jsem ho poprvé během angažmá v Polsku, nasadili ho tam dřív než u nás. Na můj 

vkus brání plynulosti hry, která je při zkoumání situací zastavována. Přimlouval bych se 

za to, aby rozhodli sudí u videa a jen informaci poskytli hlavnímu. Ten, když se pak jde ještě 

dívat na obrazovku u postranní čáry, vzniká další prodleva. Souhlasím, že s videem je fot-

bal spravedlivější, ale občas na úkor plynulosti.“

 Nakolik se změnila Olomouc pod novým koučem Radoslavem Látalem?

„Každý trenér má svůj systém. Pana Látala znám ze společného působení v Gliwicích. 

Vyznává nátlakový fotbal, co nejrychleji dostat míč dopředu, do šestnáctky musí chodit 

spousta centrů. Co se týká předchozího trenéra Jílka, nesetkal jsem se s koučem, který by 

byl takový detailista. Ohledně taktiky, presinku. Jenže i z malých věcí vznikají velké. Látal 

vyžaduje extrémně nasazení, agresivitu. Pro mě nic nového, tehdy v Gliwicích si všechno 

sedlo jako zadek na hrnec. Pasovali nás na sestup, jenže my jsme od začátku šlapali.“

 OLOMOUCKÝ ÚTOČNÍK V BŘEZNOVÉM MAČI NA LETNÉ, V NĚMŽ HANÁCI SE SPARTOU PADLI 1:2. 

ECHO 7. KOLA

  Pět bodů k dobru
Mají fotbalisté Slavie na čele tabulky před 
svými pronásledovateli po jasném vítěz-
ství 4:0 ve vršovickém derby nad Bohe-
mians. Dosud druhý Jablonec totiž utržil 
debakl 0:4 v Příbrami, což byla jeho druhá 
porážka v lize.

  Pálilo se ostrými
Na šesti stadionech z osmi se diváci do-
čkali minimálně čtyř branek, nejméně 
však dvou. Ani jeden mač neskončil bez 
rozvlnění sítě! Rekordní šestigólová úroda 
byla k vidění v Mladé Boleslavi, kde obrat 
nepříznivého stavu 0:2 s Českými Budě-
jovicemi na vítězných 4:2 zařídil čtyřmi 
zásahy ruský snajpr Komličenko.

  Vášně v Liberci
Hodně vyhecovaný mač Liberec - Sparta 
skončil na stadionu U Nisy výhrou Slovanu 
3:1, na níž se podílel dvěma góly a penal-
tovým pádem domácí Malinský. Sparťané 
proti penaltě potvrzené i videorozhodčím 
protestovali marně, za pravdu jim dala až 
pondělní Komise rozhodčích. Pražané se 
propadli na sedmé místo s devítibodovou 
ztrátou na Slavii.

  Plzeň zabrala
Konečně! Po remíze na Bohemians, do-
mácí porážce se Slováckem a plichtě 
v Teplicích se Západočeši probudili herně 
i výsledkově. V sestavě plné zkušených 
borců nedali žádnou šanci Opavanům, 
které poslali zpátky na sever Moravy 
s porážkou 0:4.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 7 6 1 0 15:1 19

2. Plzeň 7 4 2 1 13:7 14

3. Jablonec 7 4 1 2 13:9 13

4. Ostrava 7 4 0 3 12:8 12

5. Mladá Boleslav 6 4 0 2 14:11 12

6. Slovácko 7 4 0 3 7:11 12

7. Sparta Praha 7 3 1 3 13:11 10

8. Příbram 7 3 1 3 10:9 10

9. Sigma Olomouc 7 3 1 3 8:8 10

10. Liberec 7 3 0 4 8:8 9

11. Zlín 7 3 0 4 7:8 9

12. Bohemians 1905 7 2 1 4 10:15 7

13. Opava 7 2 0 5 4:15 6

14. Karviná 7 1 2 4 8:9 5

15. České Budějovice 7 1 2 4 7:13 5

16. Teplice 6 1 2 3 4:10 5

PROGRAM 8. KOLA
31.08. 15:00 Bohemians 1905 - Liberec

31.08. 17:00 Slovácko - Mladá Boleslav

31.08. 19:30 Příbram - Plzeň

01.09. 16:30 České Budějovice - Zlín

01.09. 16:30 Jablonec - Ostrava

01.09. 16:30 Opava - Slavia Praha

01.09. 16:30 Teplice - Karviná

01.09. 19:00 Sparta Praha - Sigma Olomouc

VÝSLEDKY 7. KOLA
Liberec 3 - 1 Sparta Praha

Mladá Boleslav 4 - 2 České Budějovice

Plzeň 4 - 0 Opava

Slavia Praha 4 - 0 Bohemians 1905

Příbram 4 - 0 Jablonec

Zlín 1 - 4 Karviná

Ostrava 3 - 0 Slovácko

Sigma Olomouc 2 - 0 Teplice

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 7. KOLA

 PŘED ODCHODEM DO POLSKA V LÉTĚ 2015 
 HRÁL MARTIN NEŠPOR JEDNU SEZONU ZA SPARTU, 
 ALE VINOU ZRANĚNÍ SE V NÍ PŘÍLIŠ NEPROSADIL. 

 Co nejvíc vám v Albánii vadilo?

„Věci se pomalu víc a víc nabalovaly. Třeba záchod na stadio-

nu. Nebylo u něj prkýnko, chyběl toaletní papír. Nebo po tréninku 

nám, aniž by předtím něco alespoň naznačili, zničehonic sdělili: 

Sbalte se, vyrážíme na hotel, kde budeme týden. Hráli jsme navíc 

kvalifikaci o Evropskou ligu, takže po týdnu jsme letěli na pohár, 

po něm zase návrat na hotel. Žádná organizace, nic.“

 Taková ruská báza?

„Majitel klubu měl hotel blízko Tirany, vedle byla tréninková 

hřiště. Když se hrálo venku, vyráželi jsme tam také. Pět hodin 

v autobuse, Korce, kde jsem působil, totiž leží dole u řeckých hra-

nic. Takže před odjezdem rychle zařídit manželce letenku, taxíka 

do Soluně, aby odletěla do Prahy. Já byl zavřený na hotelu, čekal 

jsem na pátou hodinu na trénink. Ale i přes to všechno, Albánie 

pro mě byla pozitivní životní zkušenost.“ 

 Na podzim nastupujete střídavě. Představoval jste si 

větší vytížení?

„Dal jsem gól Zlínu, jenže kvůli problémům s kotníkem jsem 

pak nejel do Liberce. Ve fotbale je to jako na houpačce. Během týd-

ne se změní tolik věcí... Jsem šťastný, že dělám věc, která mě baví.“

 Fotbal i život prý od angažmá v Albánii berete s nadhle-

dem...

„Zrovna v sobotu jsme se bavili s Milošem Buchtou. Je mu čty-

řicet, na každý zápas se ale připraví, jako kdyby šel do brány. Mám 

to stejně. Albánie byla škola života. Člověk si tam potvrdí, že ho 

fotbal strašně baví, ale že životní priority jsou jinačí. Například ta 

čerstvá.“

 Povídejte.

„V neděli jsem si vezl do Olomouce dcerku Stellu. Narodila se 

v pondělí... Prostě od Albánie si fotbal užívám. Ale pozor, proží-

vám ho pořád. Jsem typ, který v tréninku nebo v zápase nic neo-

šidí. Když se na tréninku hraje o sušenku, a já jsem v týmu, který 

prohraje, jsem pořádně naštvaný jako dřív. Ovšem koukám na to 

všechno už jinak než před Albánií. Je důležité, aby se člověk cítil 

dobře po všech stránkách, což tam nebylo.“

 MARTIN NEŠPOR SE V TOMTO LIGOVÉM ROČNÍKU PŘEDSTAVIL V ŠESTI ZÁPASECH SIGMY, 
 V NICHŽ SI ZATÍM PŘIPSAL JEDEN GÓL. V EDENU PROTI SLAVII VŠAK PŘI PORÁŽCE 0:1 VYŠEL BRANKOVĚ NAPRÁZDNO. 

MARTIN NEŠPOR * Narozen: 5. června 1990 * Výška: 183 cm * 
Váha: 75 kg * Stav: ženatý, manželka Karolína, dcera Stella (8 dnů) 
* Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Bohemians 1905 
(1997-2012), Mladá Boleslav (2012-2014), Sparta Praha (2014-
2015), Piast Gliwice (Polsko, 2015-2016), Zaglebie Lubin (Polsko, 
2016-2017), Skënderbeu Korcë (Albánie, 2017-2018), Sigma Olo-
mouc (2018-?) * Česká liga: 137 zápasů/ 32 gólů * Největší úspě-
chy: vítěz Českého superpoháru (2014), člen reprezentačních vý-
běrů do 20 a 21 let, účastník základní skupiny Evropské ligy (2014)

 Liberec - Sparta  3:1 (1:0)
Branky: 45.+2 Malinský (samostatná akce), 58. Potočný (penalta), 80. Malinský (Musa) - 63. Hložek 
(M. Hašek). Rozhodčí: Julínek - J. Paták, M. Podaný - Adam (video). ŽK: Kačaraba, Mikula, Malin-
ský, Alibekov - Radakovič, Hancko, L. Krejčí II, M. Hašek. Diváci: 8765.
Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mikula, Hybš - Alibekov - Malinský (86. Dordič), Breite, Potoč-
ný, Pešek (77. Koscelník) - Kuchta (74. Musa). Trenér: Hoftych.
Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Hancko, Matěj Hanousek - L. Krejčí II - Hložek, Hašek, Trávník 
(77. Karlsson), Plavšič (59. Kozák) - Tetteh. Trenér: V. Jílek.

 Ml. Boleslav - Č. Budějovice  4:2 (2:2)
Branky: 45. Komličenko (Budínský), 45.+2, Komličenko (odražený míč), 54. Komličenko (Matě-
jovský), 67. Komličenko (Mešanovič) - 33. Provod (Kulhánek), 41. Brandner (Javorek). Rozhodčí: 
Proske - Kotík, Horák. ŽK: Komličenko, Mešanovič - Čolič, Čavoš. ČK: (71.) Kladrubský (Č. Budě-
jovice). Diváci: 2852.
Ml. Boleslav: Šeda - Hubínek, Takács, Pudil, Fulnek - Ladra (80. Jakub Klíma), Budínský, Matějov-
ský, Bucha, Auer (46. Mešanovič) - Komličenko (90.+1 Pech). Trenér: J. Weber.
Č. Budějovice: Staněk - Čolič, L. Havel, P. Novák, Kladrubský - Čavoš, Kulhánek (62. Ledecký) - 
Brandner (75. Helešic), Javorek, Provod - Schranz (79. Mršič). Trenér: Horejš.

 Plzeň - Opava  4:0 (2:0)
Branky: 14. A. Čermák (Hejda), 36. J. Kovařík (A. Čermák), 46. Limberský (Hořava), 68. Chorý (Hořa-
va). Rozhodčí: Zelinka - Flimmel, Vlček - Pechanec (video). ŽK: A. Čermák - Juřena, M. Helebrand, 
Mondek. Diváci: 8113.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Hejda, J. Brabec, Limberský - Kalvach, Hořava - Kayamba (6. J. Kovařík), 
A. Čermák (82. Janošek), J. Kopic - Krmenčík (33. Chorý). Trenér: Vrba.
Opava: Šrom - M. Helebrand (64. Jan Řezníček), Simerský, Svozil (46. Zapalač), Žídek - F. Souček 
(56. Dedič), Schaffartzik - Jurečka, Jursa, Mondek - Juřena. Trenér: Kopecký.

 Olomouc - Teplice  2:0 (1:0)
Branky: 2. Plšek (odražený míč), 48. Hála (Zmrzlý). Rozhodčí: Klíma - I. Nádvorník, Hock - Julínek 
(video). ŽK: P. Mareš, Ljevakovič. ČK: (53.) Kodeš (všichni Teplice). Diváci: 3062.
Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Štěrba, Jemelka - Pilař (84. Radek Látal), Plšek, Zmrzlý (71. Zlato-
hlávek), Houska, Falta - Yunis (75. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora (71. Moulis), Kodeš, T. Kučera, Žitný 
- J. Mareš (58. Ljevakovič), Vyhnal (80. Jindráček). Trenér: Hejkal.

 Zlín - Karviná  1:4 (0:1)
Branky: 90.+1 Jiráček (samostatná akce) - 11. Bukata (V. Vukadinovič), 59. Marek Hanousek (Ba 
Loua), 64. Petráň (Ba Loua), 77. Puchel (Bukata). Rozhodčí: Franěk - Moláček, Vitner. ŽK: Azackij, 
Čanturišvili, Jiráček - Straka (trenér). ČK: (52.) Azackij. Diváci: 3514.
Zlín: S. Dostál - Hlinka, P. Buchta, Azackij - Fantiš (74. Cedidla), D. Mašek, Jiráček, Podio (55. Čan-
turišvili), Džafič - Janetzký (65. Železník), Poznar. Trenér: Csaplár.
Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Marek Hanousek, Janečka - Ba Loua, Bukata 
(78. Smrž), V. Vukadinovič (34. Puchel) - Petráň (90. J. Šašinka). Trenér: Straka.

 Příbram - Jablonec  4:0 (2:0)
Branky: 2. Soldát (Jan Rezek), 31. Michal Škoda (vyražený míč), 70. Jan Rezek (Tregler), 74. Michal 
Škoda (Alvir). Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: Jan Rezek - Považanec, Hübschman. 
Diváci: 2872.
Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič (89. Drame) - Alvir (90. P. Hájek), Jan Rezek, 
Soldát, Zeman - Polidar - Milan Škoda (78. Voltr). Trenér: R. Nádvorník.
Jablonec: V. Hrubý - Libor Holík, Jugas, Břečka, Krob - Jovovič (57. Chramosta), Hübschman, Pova-
žanec (25. Kratochvíl), Matoušek (81. T. Pilík), Sýkora - Martin Doležal. Trenér: P. Rada.

 Ostrava - Slovácko  3:0 (2:0)
Branky: 15. De Azevedo (Smola), 23. Fleišman (Fillo), 50. Hofmann vlastní. Rozhodčí: K. Hrubeš 
- Blažej, Kubr. ŽK: Zajíc, Divíšek, Michal Kadlec, V. Daníček, Kalabiška, Svědík (trenér, všichni Slo-
vácko). Diváci: 7288.
Ostrava: Laštůvka - Fillo, Šindelář, V. Procházka, Fleišman - Reiter (85. Holzer), A. Jánoš, Jirásek, 
De Azevedo (87. Lalkovič) - Kuzmanovič, Smola (74. Baroš). Trenér: Páník.
Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Divíšek (53. Šimko) - Havlík, V. Daníček - 
M. Petržela (61. Kalabiška), O. Šašinka (88. P. Hellebrand), Jan Navrátil - Zajíc. Trenér: Svědík.

 Slavia  - Bohemians 1905  4:0 (1:0)
Branky: 9. Hušbauer (přímý kop), 49. Frydrych (Ševčík), 56. Kúdela (vyražený míč), 90.+1 Traoré 
(Milan Škoda). Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka - Berka (video). ŽK: Baluta, Hilál, Hušbauer - 
Keita, Vacek, Fryšták, Ugwu. ČK: (59.) Vacek. Diváci: 16.243.
Slavia: Markovič - Holeš, Kúdela (66. Traoré), Frydrych, Zelený - A. Král - Ševčík, Hilál (57. Milan 
Škoda), Hušbauer, Baluta - Tecl (73. Van Buren). Trenér: Trpišovský.
Bohemians 1905: Fryšták - Bartek, Hůlka, Krch, J. Podaný - Vaníček (71. Schumacher), Jindřišek, 
Vacek, Vodháněl (80. Záviška) - Hronek - Keita (63. Ugwu). Trenér: M. Hašek st.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO VÝHŘE NAD BANÍKEM PADLI SPARŤANÉ V LIBERCI. A TEĎ JE NA LETNÉ ČEKÁ NEVYZPYTATELNÁ OLOMOUC. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Plzeň měla velmi jednoduchou cestu za jasným vítězstvím. Opava 

nekladla téměř žádný odpor, takže zápas byl jen otázkou skóre. Viktorii 

herně pomohl i návrat uzdraveného kreativního středopolaře Aleše Čer-

máka. Slavia před středeční domácí odvetou play-off Ligy mistrů s Kluží 

výrazně zamíchala se sestavou ve vršovickém derby s Bohemkou, dala 

šanci dalším hráčům z lavičky a ty klíčové naopak pošetřila. Na obrazu 

hry červenobílých tyto razantní změny nebyly příliš vidět a domácí dokrá-

čeli k jasnému vítězství. Hosty navíc nepodržel brankář Fryšták, který 

neměl čisté svědomí při prvních dvou brankách. Sparta v bitvě pod Ješ-

tědem znovu doplatila na opakující se fatální chyby v defenzívní činnosti, 

které hráči Slovanu dokázali potrestat. Hledání stabilní, a hlavně spoleh-

livé stoperské dvojice je na Letné zřejmě nekonečný příběh…“  

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


34

3434

FORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e
Úterý 27.8.2019
35/2019

Na pěti z osmi stadionů vstřelil 
vítězný tým čtyři branky, což je 
unikátní záležitost tuzemské nej-
vyšší soutěže. Ostatně jen jediný 
gól chyběl k vyrovnání historického 
rekordu samostatné české ligy. Pa-
radoxně k těmto brankovým hodům 
tentokrát nepřispěl dosavadní lídr 
z Jablonce, který si připsal nulu 
v Příbrami a sám naopak inkasoval 
potupnou „čtyřku“. Kromě Stře-
dočechů se výstavní střeleckou 
muškou blýskli také slávisté, vikto-
riáni a překvapivě i fotbalisté dosud 
poslední Karviné ve Zlíně. Mladé 
Boleslavi stačil doma v duelu s ji-
hočeským nováčkem jen uzdravený 
snajpr Komličenko…

1. Slavia 15 2,143

2. Ml. Boleslav 14 2,333

3.-5. Plzeň 13 1,857

3.-5. Jablonec 13 1,857

3.-5. Sparta 13 1,857

6. Ostrava 12 1,714

7.-8. Příbram 10 1,429

7.-8. Bohemians 1905 10 1,429

9.-11. Olomouc 8 1,143

9.-11. Liberec 8 1,143

9.-11. Karviná 8 1,143

12.-14. Slovácko 7 1,000

12.-14. Zlín 7 1,000

12.-14. Č. Budějovice 7 1,000

15. Opava 4 0,571

16. Teplice 4 0,666

Poznámka: Teplice a Ml. Boleslav 
mají o utkání méně

 NIKOLAJ KOMLIČENKO PROSTŘÍLEL 
 „BOLKU“ NA DRUHOU PŘÍČKU GÓLOVÉ JÍZDY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Ve znamení čtyřek

VYCHYTANÉ NULY

5
Ondřej Kolář (Slavia)

4 - Matouš Trmal (Slovácko) * 3 - Florin Nita (Sparta), Michal Reichl (Olomouc) * 2 - Marek Boháč 
(Příbram), Stanislav Dostál (Zlín), Vilém Fendrich (Opava), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Aleš Hruška 
(Plzeň), Roman Valeš (Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

5
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav), Michal Škoda (Příbram)

4 - Guélor Kanga (Sparta), Muris Mešanovič (Ml. Boleslav), Jakub Plšek (Olomouc), Jan Sýkora 
(Jablonec) * 3 - Josef Hušbauer (Slavia), Nemanja Kuzmanovič (Ostrava), Jan Matoušek (Jablonec), 
Michal Petráň (Karviná), Roman Potočný (Liberec), Tomáš Poznar (Zlín), Lukáš Provod (Č. Budějovi-
ce), Tomáš Smola (Ostrava) * 2 - Dyjan De Azevedo (Ostrava), Lukáš Budínský (Ml. Boleslav), René 
Dedič (Opava), Martin Doležal (Jablonec), Petr Hronek (Bohemians 1905), Martin Hašek (Sparta), 
Adam Hložek (Sparta), Ibrahim Keita (Bohemians 1905), Jan Kopic (Plzeň), Jan Kovařík (Plzeň), 
Michael Krmenčík (Plzeň), Tomáš Malinský (Liberec), Jakub Pešek (Liberec), Milan Petržela (Slo-
vácko), Jakub Podaný (Bohemians 1905), Nicolae Stanciu (Slavia), Benjamin Tetteh (Sparta), Kamil 
Vacek (Bohemians 1905), Tomáš Zajíc (Slovácko)

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

11,5
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 5 + 1)

11
Guélor Kanga (Sparta, 4 + 2), Muris Mešanovič (Ml. Boleslav, 4 + 2)

10
Michal Škoda (Příbram, 5 + 0)

9,5 - Jan Sýkora (Jablonec, 4 + 1) * 8 - Aleš Čermák (Plzeň, 1 + 4), Jakub Plšek (Olomouc, 4 + 0) * 
7,5 - Jan Matoušek (Jablonec, 3 + 1), Tomáš Smola (Ostrava, 3 + 1) * 7 - Lukáš Budínský (Ml. Bole-
slav, 2 + 2), Adam Hložek (Sparta, 2 + 2), Lukáš Provod (Č. Budějovice, 2 + 2), Tomáš Zajíc (Slovácko, 
2 + 2) * 6 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 0), Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 3 + 0), Michal Petráň 
(Karviná, 3 + 0), Roman Potočný (Liberec, 3 + 0), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 0), Petr Ševčík (Slavia, 0 + 
4) * 5,5 - Dyjan De Azevedo (Ostrava, 2 + 1), Martin Doležal (Jablonec, 2 + 1), Martin Hašek (Sparta, 
2 + 1), Ibrahim Keita (Bohemians 1905, 2 + 1), Jan Kovařík (Plzeň, 2 + 1), Milan Petržela (Slovácko, 2 
+ 1), Jakub Podaný (Bohemians 1905, 2 + 1) * 5 - Marko Alvir (Příbram, 1 + 2), Vladimir Jovovič (Jab-
lonec, 1 + 2), Jan Rezek (Příbram, 1 + 2) * 4,5 - Martin Fillo (Ostrava, 0 + 3), Marek Matějovský (Ml. 
Boleslav, 0 + 3) * 4 - René Dedič (Opava, 2 + 0), Petr Hronek (Bohemians 1905, 2 + 0), Josef Hušbauer 
(Slavia, 2 + 0), Jan Kopic (Plzeň, 2 + 0), Michael Krmenčík (Plzeň, 2 + 0), Tomáš Malinský (Liberec, 2 + 
0), Lukáš Pešek (Liberec, 2 + 0), Nicolae Stanciu (Slavia, 2 + 0), Benjamin Tetteh (Sparta, 2 + 0), Kamil 
Vacek (Bohemians 1905, 2 + 0) * 3,5 - Pavel Bucha (Ml. Boleslav, 1 + 1), Martin Bukata (Karviná, 1 + 
1), Mick Van Buren (Slavia, 1 + 1), Benjamin Čolič (Č. Budějovice, 1 + 1), Vlastimil Daníček (Slovácko, 
1 + 1), Jiří Fleišman (Ostrava, 1 + 1), Jan Chramosta (Jablonec, 1 + 1), Joel Kayamba (Plzeň, 1 + 1), 
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 1 + 1), Petar Musa (Liberec, 1 + 1), Luděk Pernica (Plzeň, 1 + 1), Tomáš 
Souček (Slavia, 1 + 1), Ibrahim Traoré (Slavia, 1 + 1), Milan Škoda (Slavia, 1 + 1), Pavel Zavadil (Opava, 
1 + 1), Jaromír Zmrhal (Slavia, 1 + 1), Patrik Žitný (Teplice, 1 + 1)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://repre.fotbal.cz/
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Jak Komličenko řádil
  Ml. Boleslav - Č. Budějovice   4:2 (2:2)

Nováček z  Českých Budějovic zaskočil favorizované domá-

cí dvěma góly, když z  toho prvního se radoval Lukáš Provod 

ve 33. minutě (1). Ale ani stav 2:0 hostům body nezaručil. Po mě-

síční herní abstinenci se totiž probudil ruský snajpr Nikolaj Ko-

mličenko, kterého mohli spoluhráči objímat po  jeho čtyřech (!) 

trefách (2). Stav 2:4 neunesl Jiří Kladrubský, který při strkanici 

udeřil hlavou do obličeje Murise Mešanoviče (3). Zatímco útočník 

z Bosny a Hercegoviny vyfasoval žlutou kartu, českobudějovický 

kapitán si v ruce sudího Zbyňka Proskeho zblízka prohlédl její čer-

venou variantu (4). Domácí kapitán Marek Matějovský společně 

s gólovým hrdinou Komličenkem zdravili fanoušky po vítězném 

zápase a postupu „Bolky“ na čtvrtou příčku tabulky (5). 

1)

2)

3)

5)

4)



http://www.jutagrass.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Markéta Ringelová: „Společná 
radost je na fotbale nejúžasnější!“

Hráčka Sparty Praha na postu záložnice. 
Na kontě má 27 zápasů v české reprezentaci.

 V kolika letech jste začala s fotbalem? Kde to bylo a kdo 

vás k němu přivedl?

„S fotbalem jsem začínala tuším v jedenácti letech, což si 

myslím, že je docela pozdě, ale tak nějak jsem se nemohla po-

řád odhodlat dojít na první trénink. Začínala jsem v Hradci Krá-

lové a k fotbalu mě přivedl můj tatínek, který byl profesionální 

fotbalista.“

 Jak vám tehdy šlo střílení gólů? Vzpomenete si na ten 

úplně první?

„Na úplně první gól si určitě nevzpomenu, ale myslím si, že 

střílení gólů mi opravdu šlo. Začínala jsem jako útočník, a jelikož 

jsem hrála soutěže proti klukům i holkám, tak jsem o víkendu 

zvládala i dva zápasy, takže jsem těch gólů za sezonu nastřílela 

i přes sto.“  

 Začínala jste tedy jako útočnice, nyní hrajete v záloze. 

Prošla jste si za svou kariéru ještě nějakými jinými posty? 

„Přesně tak, začínala jsem jako útočnice a jako útočnice jsem 

i přišla do Sparty, pak mě ovšem přeformovali na krajní záložníci, 

a to je post, na kterém po celou dobu ve Spartě hraji. Nepamatuji 

si, že bych hrála jiný post.“

 Jak vzpomínáte na své začátky? Měla jste nějaký fotba-

lový vzor?

„Odmalička byl mým obrovským vzorem ať už po fotbalové či 

charakterové stránce Zinedine Zidane.“

 Máte ve světě nějaký oblíbený tým a případně proč?

„Co se týče světového fotbalu, tak fandím Realu Madrid. Líbí se 

mi jeho přímočará hra i typy fotbalistů, kteří tam hrají. Co se týče 

naší ligové scény, tak je to jednoznačně Sparta.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=31NGQo0r9B4
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 A máte ve světě nějakého oblíbeného hráče?

„Ze světových hráčů je to určitě Cristiano Ronaldo, ale myslím 

si, že výborných hráčů je strašně moc, takže si stačí pustit Pre-

mier League nebo španělskou ligu.“ 

 Již od roku 2007 jste členkou seniorské reprezentace, 

jaké pro vás je nastupovat za svou zemi?

„Znamená to pro mě strašně moc, těžko se to vyjadřuje. Mu-

sím říct, že jsem hrozně ráda za to, že mohu nosit reprezentační 

dres.“ 

 Vzpomínáte si na své první utkání v rámci reprezentace? 

A na první gól?

„Moje první utkání za reprezentaci bylo určitě v kategorii U19, 

ale nevzpomenu si, proti jakému soupeři jsme hráli. Na první re-

prezentační gól si bohužel nevzpomenu.“

 Na jaké utkání v rámci reprezentace ráda vzpomínáte?

„Co se týče reprezentace, tak ráda vzpomínám na kvalifika-

ci, kterou jsme odehráli s kategorií U19 v Bosně a Hercegovině. 

V každém ze třech utkání jsem vstřelila gól, takže tato kvalifikace 

se mi hodně povedla, byť to bylo na absolutně prázdném stadionu. 

Já si to však užila jako by bylo vyprodáno.“

 A na jaké utkání mimo reprezentaci ráda vzpomínáte?

„Ráda vzpomínám na zápas proti Frankfurtu, kdy se mi poda-

řilo dát neskutečný gól na 1:1 a díky tomuto gólu se nám podařilo 

následně postoupit. Ráda také vzpomínám na jakékoli derby, pro-

tože derby sama o sobě jsou hodně důležitá a jsou to specifická 

utkání. Dát gól v těchto zápasech je skvělý pocit.

 Mluvila jste o prázdném stadionu. Přijde mi, že ná-

vštěvnost se v ženském fotbale trochu zlepšuje. Vnímáte to 

podobně?

„Co se týče návštěvnosti ženského fotbalu, tak musím zmí-

nit probíhající mistrovství světa ve Francii, kde už při několika 

zápasech se podařilo vyprodat stadiony a není tam nereálných 

například 40 000 lidí na zápas. Co se týče našich zápasů, tak 

nejnavštěvovanější zápasy jsou standartně derby. Samozřejmě 

bych chtěla někdy hrát před vyprodaným stadionem, což se mi 

bohužel ještě nepodařilo. Nejvíce lidí jsme zaznamenali v zápase 

Ligy mistrů proti Lyonu.“  

 Je vaším cílem zahrát si v zahraničí? 

„Zahraniční angažmá nyní nemám v plánu, protože se vracím 

po docela náročném zranění zpátky na scénu a chci se prosadit 

momentálně hlavně tady ve Spartě a vrátit se zpět do reprezenta-

ce. Pak uvidíme, co přijde dál.“

 Od roku 2007 také hrajete za Spartu, jak jste se dostala 

k podpisu smlouvy v nejslavnějším českém klubu?

„Nabídka ze Sparty přišla v momentě, kdy jsem odehrála své 

první utkání za ženy právě proti Spartě. Asi dva dny na to mi zvo-

nil telefon a volal trenér. V první chvíli jsem tomu vůbec nemohla 

uvěřit. Ihned jsem běžela za rodiči a říkala jim, že mi volal trenér 

ze Sparty, protože pro mě to do té doby byl absolutní sen. Po půl 

roce se přestup uskutečnil a mohla jsem do Sparty odejít. Jeli-

kož mi v té době bylo teprve šestnáct let, tak u veškerých podpisů 

smluv byli přítomni rodiče.“ 

 Sledujete podrobněji i mužský A-tým Sparty? Máte mezi 

hráči i nějaké kamarády?

„Co se týče našeho mužského A-týmu, tak nemohu říct, že ho 

sleduji úplně dopodrobna, ale snažím se ho maximálně sledovat 

a hodně jim fandím. Byť se jim momentálně nedaří, tak doufám, 

že se to zvedne a zase vrátí na tu správnou vlnu. 

 MARKÉTA RINGELOVÁ TO S MÍČEM UMÍ! 

MŮJ PRVNÍ GÓL

Můj první gól je projekt zaměřený na začínající mladé fotbalisty 

a fotbalistky, zejména pak na kontinuální podporu náborové činnosti 

fotbalových klubů a fotbalové mládeže v České republice. Patronaci 

nad projektem Můj první gól převzal po Tomáši Rosickém kompletní 

A-tým české fotbalové reprezentace. FAČR se se s projektem Můj 

první gól dočkala velkého úspěchu na mezinárodním fóru, když jej  

Evropská fotbalová unie (UEFA) ocenila jako nejlepší Grassroots 

projekt roku 2015 v rámci všech jejích členských zemí.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://mujprvnigol.cz/
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V rámci své práce samozřejmě často navštěvuji stadion na Let-

né, takže spolu s hráči přijdeme do styku, pozdravíme se, proho-

díme pár slov, ale že bych tam měla nějakého dobrého kamaráda, 

se říct nedá. To se spíše dá říct o klucích z juniorky.“ 

 Máte větší radost z gólu vstřeleného, nebo připraveného 

pro spoluhráčku?

„Na to nedokáži přesně odpovědět, protože z obojího mám 

strašně velkou radost.“

 Provozujete rekreačně i jiné sporty?

„Kromě fotbalu mám spoustu jiných koníčků a baví mě spousta 

jiných sportů, naposledy jsem si teď na dovolené hodně zahrála 

tenis, byť mi to v některých momentech moc nejde. Naštěstí mám 

jenom jednu raketu, takže jí nemůžu rozbít. Jsem sportovně za-

ložený typ.“ 

 Co pro vás znamená gól? 

„Gól pro mě znamená strašně moc emocí, radost, hlavně týmová 

radost. Pak samozřejmě záleží na tom, v jakém je to zápase, protože 

ať chceme nebo nechceme, ta úroveň tady u nás bohužel není taková. 

Ne, že bych z některých gólů měla menší radost, ale je to samozřej-

mě o tom, proti komu hrajete a jak důležitý ten gól dáte. S tím pak 

souvisí emoce a společná radost, která je na tom to nejúžasnější.“

 Co pro vás znamená fotbal?

„Fotbal pro mě jednoznačně znamená styl života, protože 

k němu směřuje vše, co dělám a to, kde bydlím, protože jsem se 

musela odstěhovat od rodiny a musela jsem si zvolit takovou prá-

ci, která mi umožňuje se fotbalu takto věnovat. Je to styl a smysl 

života. Fotbal samozřejmě není na prvním místě, ale po rodině 

a zdraví je tam právě fotbal.“ 

 MARKÉTA RINGELOVÁ PŘI NATÁČENÍ PŘÍSPĚVKU PRO MŮJ PRVNÍ GÓL. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://mujprvnigol.cz/
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https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://sport.ceskatelevize.cz/
http://www.fotbal.cz
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Z Kluže přivezli naději

Fotbalisté Slavie se přiblížili k postupu do základní skupiny Ligy mis-
trů. Pražané v úvodním utkání závěrečného 4. předkola zvítězili v Kluži 
1:0 a vytvořili si velmi výhodnou pozici pro domácí odvetu, která se hraje 
příští středu. O výhře českého šampiona rozhodl v Rumunsku v 28. mi-
nutě Lukáš Masopust. Po přestávce zachránila hosty tyč a v 79. minutě 
brankář Ondřej Kolář chytil penaltu Billelu Omranimu.

 FOTBALISTÉ SLAVIE ZDRAVÍ PO VÝHŘE V KLUŽI ROZJÁSANÉ FANOUŠKY. 

 PRAŽANŮM POMOHL GÓLOVOU ASISTENCÍ RUMUNSKÝ ZÁLOŽNÍK NICOLAE STANCIU, 
 KTERÉHO PŘIJELI PODPOŘIT NA STADION PŘÁTELÉ A RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI. 

Slavia, která v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále Evropské 

ligy, usiluje o druhou účast v základní skupině Ligy mistrů v histo-

rii, hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže si dosud zahrála jen 

v roce 2007. Pražané by za postup získali prémii v přepočtu 393 

milionů korun. Pokud by slávisté přes Kluž nepřešli, čekala by je 

stejně jako v předchozích dvou sezonách základní skupina Evrop-

ské ligy. Červenobílí zůstali jediným českým zástupcem v pohá-

rech, zbylé kluby už vypadly v kvalifikaci Evropské ligy.

Zatímco Kluž už přešla přes tři předkola a vyřadila postup-

ně Astanu, Maccabi Tel Aviv a Celtic Glasgow, Slavia vstoupila 

do kvalifikace Ligy mistrů až dnes. Přesto v úvodu působili ro-

zehranějším dojmem Pražané, kteří po rozhodnutí UEFA poprvé 

hráli až v třetí zelené sadě dresů, odkazující na partnerství s čín-

ským klubem Peking Čung-che Kuo-an.

CFR KLUŽ - SLAVIA PRAHA 0:1 (0:1)
Branka: 28. Masopust. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Kalkavan (video, všichni Tur.). ŽK: Djoko-
vič, Bordeianu, Burca - Coufal, Souček, Škoda. Diváci: 15.196.

Kluž: Arlauskis - Sušič, Cestor, Burca, Camora - Aurélio (72. Paun-Alexandru), Bordeianu (87. Ho-
ban), Djokovič - Deac, Tucudean (46. Rondón), Omrani. Trenér: Petrescu.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré (64. Král) - Masopust (84. Holeš), 
Stanciu, Olayinka - Van Buren (68. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Foto: slavia.cz

Foto: slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Domácí spoléhali na brejky, po jednom z nich se v osmé minutě 

dostával do zakončení Tucudean, ale Hovorka ho zablokoval. Čer-

venobílí většinu času drželi míč, první velkou šanci však měl ru-

munský šampion. V 27. minutě Djokovič hlavou posunul míč smě-

rem k brance na Tucudeana a hosté děkovali gólmanu Kolářovi, 

že neprohrávali. O minutu později otevřeli skóre slávisté. Nejdraž-

ší letní posila rumunský reprezentant Stanciu, který se poblíž Klu-

že narodil, rozehrál rohový kop signálem za vápno a Masopustův 

volej na teč překvapivě zapadl až do sítě. Reprezentační záložník 

dal první gól v pohárech.

Domácí kouč Petrescu po přestávce poslal místo Tucudeana 

na trávník Rondóna a právě střídajícího hráče dělily v 51. minutě 

od vyrovnání centimetry, když trefil z úhlu tyč. Rumunský šampi-

on ožil a vzápětí těsně minut Bordeianu.

Slavia se postupně z tlaku vymanila a v 72. minutě hlavou 

o kousek přestřelil Souček. O sedm minut později měli domácí 

velkou možnost k vyrovnání. Po Olayinkově zákroku na Omraniho 

odpískal rozhodčí Cakir penaltu, kterou ale sám faulovaný zahrál 

lajdácky a brankář Kolář střelu vyrazil. Závěr už český šampion 

takticky zvládl.

Dan Petrescu (trenér Kluže): „Jsme velmi zklamaní. V první 

půli hrála Slavia, dala podle mě takový divný gól, který jsem nikdy 

předtím neviděl. Nepamatuji si další šanci Slavie. My jsme v první 

půli měli dvě šance, bohužel jsme nedali. V druhé půli jsme ne-

proměnili penaltu, nastřelili jsme tyčku. Slavia sice celkově více 

držela míč, ale neměla šance. Nejlepší hráč zápasu byl brankář 

Slavie. Jak už jsem říkal před zápasem, Slavia je velký favorit. Ale 

my se ještě porveme o svou šanci.“

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): „Zápas byl hodně vyrov-

naný, takový 50 na 50. My jsme do utkání lépe vstoupili, odehráli 

jsme velice slušnou první půli. Signál po rohu vymysleli asistenti 

a trénovali jsme ho přímo na Kluž. Druhý poločas byli lepší do-

mácí. Ukázalo se, že oba týmy jsou nesmírně kvalitní, že budou 

rozhodovat určité maličkosti a detaily, možná i kousek štěstí. Vý-

sledek dopadl velmi dobře, ale k tomu, abychom postoupili, mu-

síme v odvetě podat mnohem lepší výkon. Kluž v podobné pozici 

jela na Celtic, nikdo jim nevěřil a dala tam čtyři góly. Dokážou 

velké věci.“ 

 ZÁKLADNÍ SESTAVA, S NÍŽ SLÁVISTÉ NASTOUPLI DO ÚVODNÍHO MAČE PLAY OFF PROTI KLUŽI. 

 O CENNÉM VÍTĚZSTVÍ ROZHODL SVÝM GÓLEM LUKÁŠ MASOPUST. 

Foto: slavia.cz

Foto: slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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https://zeny.fotbal.cz/
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Bez ztráty jen Liverpool!

Stačila tři kola a v Premier League zůstal pouze jediný premiant, 
který dosud nezaváhal. Plejeři Liverpoolu si totiž v duelu s dalším 
do té doby stoprocentním týmem Arsenalem počínali skvěle a Londý-
ňany poslali domů s jasnou porážkou 1:3. Na druhou příčku poskočili 
po vítězství v Bournemouthu „Citizens“.

Arsenal přijel na Anfield natěšen výborným startem do soutěže, ale na výhry v New-

castlu a s Burnley nenavázal. Sice mohl jít v úvodu zápasu do vedení Aubemayangem, ale 

ten svou šanci promarnil stejně jako útočná posila Nicolas Pépé, jehož technická rána šla 

mimo bránu. A tak se před závěrem poločasu radovali „Reds“, když se po rohovém kopu 

hlavou prosadil Joel Matip. Ve druhé půli převaha domácích gradovala a navíc byla vyjá-

dřena zásluhou dvou gólů Salaha. Egypťan nejprve proměnil penaltu, nařízenou na faul 

Luize právě na něj, a poté utekl brazilskému stoperovi Gunners od půlící čáry a balón po-

slal přesně k tyči Lenovy brány. Za hosty už jen pět minut před závěrem snížil uruguayský 

záložník Torreira. Arsenalu tak zbyly jen oči pro pláč, a jak je to s jeho formou, ukáže hned 

další kolo a derby s úhlavním nepřítelem Tottenhamem.

Právě „Kohouti“ budou mít co napravovat. Proti bránícímu Newcastlu se doma těžko 

dostávali do příležitostí a naopak hosté z brejku vstřelili posilou z Hoffenheimu Jolintonem 

jediný a tedy vítězný gól zápasu. Na druhé místo se po výhře 3:1 v Bournemouthu dostal 

mistrovský Manchester City. Dvě branky „Citizens“ zaznamenal Agüero a další přidal Ster-

ling, který se s pěti góly dělí překvapivě s finským útočníkem Teemu Pukkim z Norwiche 

o první příčku v tabulce kanonýrů. 

 MOHAMED SALAH PROMĚŇUJE PENALTU 
 A POSÍLÁ LIVERPOOL DO VEDENÍ 2:0 NAD ARSENALEM. 

Stoprocentní Lewandowski

Ještě dvacet minut před koncem měli kolínští „Kozlové“ nakročeno 
ke sladkému pamlsku po svém návratu do bundesligy, neboť drže-
li nejtěsnější vedení nad Dortmundem. Borussia však po vyrovnáva-
cí brance mladíka Sancha šla nekompromisně za vítězstvím a dvěma 
bleskovými akcemi do otevřené domácí obrany ještě dvakrát gólově 
udeřila. Třikrát se prosadil i mistrovský Bayern v Gelsenkirchenu proti 
Schalke s jedním autorským rukopisem.

Polský kanonýr Robert Lewandowski si totiž připsal hattrick a protože oba góly vstřelil 

i v premiéře v mnichovské Allianz Areně proti berlínské Hertě, je v nové sezoně jediným 

a tedy i stoprocentním střelcem bavorského velkoklubu. Jeho šéfové mají ještě jeden per-

spektivní důvod k velké spokojenosti, jsou totiž těsně před prodloužením kontraktu s třice-

tiletým elitním snajprem o další dva roky, nově až do června 2023!

V ambiciózním Lipsku mají stejný akt už za sebou, do totožného termínu je nyní smluvně 

vázaný o sedm let mladší německý forvard Timo Werner, okolo kterého dlouhodobě krouží 

právě Bayern. Z českého pohledu se druhé kolo vydařilo pouze Pavlu Kadeřábkovi, který 

se stal navíc hrdinou domácího duelu Hoffenheimu s Brémami, neboť ho tři minuty před 

koncem přesnou hlavičkou po rohovém kopu rozhodl. Jeho krajané v dresu Werderu Jiří 

Pavlenka a Theo Gebre Selassie tak na první bod stále čekají. Augsburg ho sice už zís-

kal, ale doma v duelu s úplným bundesligovým nováčkem Unionem Berlín to zase takové 

terno zrovna není. Do sestavy bavorského klubu se tentokrát vešel pouze gólman Tomáš 

Koubek. Namlsaná Hertha po remíze v Mnichově s Bayernem musela spolknout pořádně 

hořkou pilulku, neboť na Olympijském stadionu inkasovala „trojku“ od Wolfsburgu… 

 ROBERT LEWANDOWSKI JE V ÚVODU SEZONY VE SKVĚLÉ STŘELECKÉ FORMĚ. 
 TŘEMI GÓLY ROZHODL O VÝHŘE BAYERNU NA SCHALKE. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Dortmund 2 2 0 0 8:2 6

2. Freiburg 2 2 0 0 6:1 6

3. RB Lipsko 2 2 0 0 6:1 6

4. Wolfsburg 2 2 0 0 5:1 6

5. Leverkusen 2 2 0 0 6:3 6

6. Bayern 2 1 1 0 5:2 4

7. M ǵladbach 2 1 1 0 3:1 4

8. Düsseldorf 2 1 0 1 4:4 3

9. Hoffenheim 2 1 0 1 3:3 3

10. Frankfurt 2 1 0 1 2:2 3

11. Hertha 2 0 1 1 2:5 1

12. Schalke 2 0 1 1 0:3 1

13. Augsburg 2 0 1 1 2:6 1

14. Union Berlín 2 0 1 1 1:5 1

15. Brémy 2 0 0 2 3:6 0

16. Paderborn 2 0 0 2 3:6 0

17. Kolín n. R. 2 0 0 2 2:5 0

18. Mohuč 2 0 0 2 1:6 0

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 3 3 0 0 9:3 9
2. Manchester City 3 2 1 0 10:3 7
3. Arsenal 3 2 0 1 4:4 6
4. Leicester 3 1 2 0 3:2 5
5. Manchester Utd 3 1 1 1 6:3 4
6. Burnley 3 1 1 1 5:3 4
7. Tottenham 3 1 1 1 5:4 4
8. Brighton 3 1 1 1 4:3 4
9. Sheffield Utd 3 1 1 1 3:3 4

10. Crystal Palace 3 1 1 1 2:2 4
11. Bournemouth 3 1 1 1 4:5 4
12. Everton 3 1 1 1 1:2 4
13. Chelsea 3 1 1 1 4:7 4
14. West Ham 3 1 1 1 4:7 4
15. Wolves 3 0 3 0 2:2 3
16. Aston Villa 3 1 0 2 4:5 3
17. Norwich 3 1 0 2 6:8 3
18. Southampton 3 1 0 2 3:5 3
19. Newcastle 3 1 0 2 2:4 3
20. Watford 3 0 0 3 1:7 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Pukki T. Norwich 5 1
2. Sterling R. Manchester City 5 0
3. Agüero S. Manchester City 4 0
3. Barnes A. Burnley 4 0
5. Salah M. Liverpool 3 1
6. Martial A. Manchester Utd. 2 1
6. Rashford M. Manchester Utd. 2 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 5 0

2. Alcácer P. Dortmund 3 1

3. Sancho J. Dortmund 2 2

4. Mamba S. Paderborn 2 0

4. Waldschmidt G. Freiburg 2 0

4. Weghorst W. Wolfsburg 2 0

4. Werner T. RB Lipsko 2 0

8. Sabitzer M. RB Lipsko 1 3

PROGRAM
4. KOLO

31.8. Southampton - Manchester Utd., Burnley - Liverpool,
Crystal Palace - Aston Villa, Chelsea - Sheffield Utd.,
Leicester - Bournemouth, Manchester City - Brighton,

Newcastle - Watford, West Ham - Norwich
1.9. Everton - Wolves, Arsenal - Tottenham

VÝSLEDKY
3. KOLO

Tottenham 0 - 1 Newcastle * Wolves 1 - 1 Burnley
Bournemouth 1 - 3 Manchester City * Liverpool 3 - 1 Arsenal

Brighton 0 - 2 Southampton * Aston Villa 2 - 0 Everton
Man. Utd. 1 - 2 Crystal Palace * Norwich 2 - 3 Chelsea
Sheffield Utd. 1 - 2 Leicester * Watford 1 - 3 West Ham

PROGRAM
3. KOLO

30.8. Mönchengladbach - RB Lipsko
31.8. Bayern - Mohuč, Freiburg - Kolín n. R.,
Leverkusen - Hoffenheim, Schalke - Hertha,

Wolfsburg - Paderborn, Union Berlín - Dortmund
1.9. Brémy - Augsburg, Frankfurt - Düsseldorf

VÝSLEDKY
2. KOLO

Hertha 0 - 3 Wolfsburg * RB Lipsko 2 - 1 Frankfurt
Schalke 0 - 3 Bayern * Augsburg 1 - 1 Union Berlín

Düsseldorf 1 - 3 Leverkusen * Hoffenheim 3 - 2 Brémy
Mohuč 1 - 3 Mönchengladbach * Paderborn 1 - 3 Freiburg

Kolín n. R. 1 - 3 Dortmund

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Giganti trpí, Vaclík se nudí

Odehrána jsou pouhá dvě kola a bodové ztráty už zaznamenali oba 
španělští giganti! Po Barceloně klopýtl nečekaně i Real, a to dokonce 
doma s tuctovým Valladolidem. Selhání hlavních favoritů zatím využí-
vají jejich největší rivalové.

V čele tabulky se totiž usadila zatím stoprocentní dvojička Sevilla s Atlétikem, oba spo-

lufavorité v nové sezoně ještě neinkasovali. Reprezentační gólman Tomáš Vaclík se ovšem 

v sevillské bráně zatím moc nezapotil - při výhře 2:0 na Espanyolu na něj šly pouhé dvě 

střely, během vítězství 1:0 v Granadě dokonce žádná! „Jsme letos hodně motivovaní a roz-

hodně dokážeme hrát ještě mnohem lépe,“ varoval soupeře střelec jediného gólu Jordán.

Dvě nejtěsnější výhry mají na kontě i Rojiblancos, kteří tak naznačují, že ani po odcho-

du defenzivního pilíře Godína nebudou mít s bráněním potíže. „Potřebovali jsme vyhrát 

a zkoušeli jsme toho dosáhnout různými způsoby. Nakonec se nám to proti velmi silnému 

týmu podařilo,“ jásal po úspěchu v Leganes kouč Simeone.

To už věděl, že městský rival doma jen plichtil 1:1. Real se trápil, vedení mu sice osm mi-

nut před koncem vystřelil Benzema, jenže v 88. minutě urvali hosté z Valladolidu senzační 

bod. „Zápas nám pořádně zhořkl. Dokázali jsme tu nejnáročnější věc a dali jim gól, přesto-

že jsme nehráli dobře. Ale pak naše obrana nezvládla situaci pozičně,“ hlesl trenér Zidane.

Jestliže „bílý balet“ se opět musel obejít bez letní superposily Hazarda, Barceloně nadá-

le chybí tahoun Messi i kanonýr Suárez. A když šampioni po úvodní porážce v Bilbau doma 

prohrávali s Betisem, fanoušci na Nou Campu se klepali strachy. Naštěstí se ale v novém 

dresu poprvé prosadil hvězdný forvard Griezmann, který dvěma trefami otočil skóre a na-

směroval favorita k výhře 5:2. „V naší situaci jsme potřebovali, aby to vzal na sebe a on 

zareagoval perfektně. Všem ukázal, jak velkou posilou pro nás bude,“ blahořečil francouz-

ského štírka kouč Valverde. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Sevilla 2 2 0 0 3:0 6

2. Atl. Madrid 2 2 0 0 2:0 6

3. Real Madrid 2 1 1 0 4:2 4

4. Valladolid 2 1 1 0 3:2 4

5. Real Sociedad 2 1 1 0 2:1 4

6. Ath. Bilbao 2 1 1 0 2:1 4

7. Alaves 2 1 1 0 1:0 4

8. Osasuna 2 1 1 0 1:0 4

9. Barcelona 2 1 0 1 5:3 3

10. Mallorca 2 1 0 1 2:2 3

11. Levante 2 1 0 1 2:2 3

12. Celta Vigo 2 1 0 1 2:3 3

13. Villarreal 2 0 1 1 5:6 1

14. Granada 2 0 1 1 4:5 1

15. Eibar 2 0 1 1 1:2 1

16. Valencia 2 0 1 1 1:2 1

17. Getafe 2 0 1 1 1:2 1

18. Espanyol 2 0 1 1 0:2 1

19. Leganes 2 0 0 2 0:2 0

20. Betis 2 0 0 2 3:7 0

 TOMÁŠ VACLÍK VEDE PO DVOU KOLECH SE SEVILLOU TABULKU LA LIGY. 
 A TO JEHO TÝM HRÁL OBA ZÁPASY NA HŘIŠTÍCH SOUPEŘŮ. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Benzema K. Real Madrid 2 1

1. Griezmann A. Barcelona 2 1

1. Loren Betis 2 1

4. Guardiola S. Valladolid 2 0

4. Moreno G. Villarreal 2 0

4. Roger M. Levante 2 0

SERIE A

Těžký start favoritů

Jako poslední z elitních lig odstartovali novou sezonu v Itálii. A hned 
v úvodním kole Serie A se favorité pořádně zapotili. Bolestné bodové 
ztráty si na své konto připsali fotbalisté AC Milán i AS Řím.

Premiéru obstarali borci Juventusu, vítězi posledních osmi ročníků. Na úvod ale Turínští 

vydřeli jen hubené vítězství 1:0 v Parmě, které zařídil kapitán Chiellini. Když sudí po zkou-

mání videa odebrali gólovou radost Ronaldovi, fyzicky vadnoucí hosté se třásli o tři body. 

„První zápas sezony je vždy těžký, navíc když se hrálo v takovém horku,“ upozornil asis-

tent Martusciello, který Juve koučoval místo ze zápalu plic se zotavujícího trenéra Sarriho. 

Pouze na lavičce nechal velké letní posily De Ligta a Ramseyho.

Horké chvíle zažili i hráči Neapole ve Fiorentině. V divoké přestřelce urvali výhru 4:3, 

rozhodl dvougólový Insigne. Za domácí v závěru nastoupil i hvězdný Ribéry, který přišel 

po dvanácti letech v Bayernu. Málem si vykoledoval penaltu, ale sudí si nevzal na pomoc vi-

deo. „Tohle neskousnu! Mertens simuluje a rozhodčí jim daruje penaltu, zákrok na Ribéry-

ho pak ignoruje. Má k ruce video, ale ani jednou jej nevyužije,“ zuřil domácí kouč Montella.

Hráči milánského AC přišli v posledním kole o Ligu mistrů a smutek je provázel i na star-

tu nového ročníku. V Udine za celý zápas nevystřelili na bránu a padli 0:1. Rossoneri prohráli 

první mač popáté za posledních osm let! „Byli jsme sterilní. Tenhle zápas mi otevřel oči,“ 

hlesl nový milánský kouč Giampaolo. Domácí Antonín Barák proseděl zápas na lavičce.

Šokem byl vstup do sezony i pro AS Řím, který doma hrál s Janovem 3:3. Patrik Schick, 

o jehož odchodu na hostování do Lipska se spekuluje, zůstal pouze na lavičce. Záložník Ja-

romír Zmrhal má naopak za sebou úspěšný debut v italské lize. Při výhře 1:0 v Cagliari ode-

hrál za Brescii závěrečných 19 minut. Suverénně tak vletělo do sezony jen Lazio výhrou 3:0 

na Sampdorii. Král střelců minulé sezony Quagliarella vyšel v domácím dresu naprázdno. 

 LORENZO INSIGNE PŘISPĚL DVĚMA GÓLY K VÝHŘE NEAPOLE NA TRÁVNÍKU FIORENTINY. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Lazio 1 1 0 0 3:0 3

2. Neapol 1 1 0 0 4:3 3

3. Atalanta 1 1 0 0 3:2 3

4. Turín FC 1 1 0 0 2:1 3

5. Brescia 1 1 0 0 1:0 3

6. Udinese 1 1 0 0 1:0 3

7. Juventus 1 1 0 0 1:0 3

8. FC Janov 1 0 1 0 3:3 1

9. AS Řím 1 0 1 0 3:3 1

10. Bologna 1 0 1 0 1:1 1

11. Verona 1 0 1 0 1:1 1

12. Lecce 0 0 0 0 0:0 0

13. Inter 0 0 0 0 0:0 0

14. Fiorentina 1 0 0 1 3:4 0

15. Spal 1 0 0 1 2:3 0

16. Sassuolo 1 0 0 1 1:2 0

17. AC Milán 1 0 0 1 0:1 0

18. Cagliari 1 0 0 1 0:1 0

19. Parma 1 0 0 1 0:1 0

20. Sampdoria 1 0 0 1 0:3 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Insigne L. Neapol 2 2
2. Immobile C. Lazio 2 0
2. Muriel L. Atalanta 2 0
4. Callejon J. Neapol 1 1
4. Džeko E. AS Řím 1 1
4. Petagna A. Spal 1 1
4. Pulgar E. Fiorentina 1 1

PROGRAM
3. KOLO

30.8. Sevilla - Celta Vigo, Ath. Bilbao - Real Sociedad
31.8. Osasuna - Barcelona, Getafe - Alaves,

Levante - Valladolid, Betis - Leganes
1.9. Valencia - Mallorca, Atl. Madrid - Eibar,
Espanyol - Granada, Villarreal - Real Madrid

VÝSLEDKY
2. KOLO

Barcelona 5 - 2 Betis * Leganes 0 - 1 Atl. Madrid
Alaves 0 - 0 Espanyol * Mallorca 0 - 1 Real Sociedad

Celta Vigo 1 - 0 Valencia * Getafe 1 - 1 Ath. Bilbao
Real Madrid 1 - 1 Valladolid * Osasuna 0 - 0 Eibar

Levante 2 - 1 Villarreal * Granada 0 - 1 Sevilla

PROGRAM
2. KOLO

30.8. Bologna - Spal, AC Milán - Brescia, Juventus - Neapol
1.9. Lazio - AS Řím, Atalanta - Turín FC, 

Cagliari - Inter, FC Janov - Fiorentina, Lecce - Verona,
Sassuolo - Sampdoria, Udinese - Parma

VÝSLEDKY
1. KOLO

AS Řím 3 - 3 FC Janov * Cagliari 0 - 1 Brescia
Sampdoria 0 - 3 Lazio * Spal 2 - 3 Atalanta

Turín FC 2 - 1 Sassuolo * Verona 1 - 1 Bologna
Udinese 1 - 0 AC Milán * Fiorentina 3 - 4 Neapol
Parma 0 - 1 Juventus * Inter - Lecce (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V pondělí začal předprodej 
na Anglii a Severní Irsko

Už v pondělí 26. srpna v 8 hodin ráno začal předprodej vstupenek na říj-
nové zápasy proti Anglii a Severnímu Irsku. V první vlně se k lístkům 
na atraktivní utkání mohou dostat členové oficiálního Fanklubu fotbalo-
vé reprezentace. Široká veřejnost dostane možnost nákupu v září.

 JAK ZVLÁDNE ČESKÝ TÝM ODVETU ZA BŘEZNOVOU ÚVODNÍ KVALIFIKAČNÍ PORÁŽKU V LONDÝNĚ? UVIDÍ SE 11. ŘÍJNA VEČER. 

 ČEŠTÍ FANOUŠCI VYTVOŘILI VE WEMBLEY SKVĚLOU ATMOSFÉRU. NÁRODNÍ TÝM 
 BUDE POTŘEBOVAT JEJICH VELKOU PODPORU I NA SINOBO STADIUM V PRAŽSKÉM EDENU. 

Národní tým nastoupí 11. října v kvalifikaci o postup na mistrov-

ství Evropy proti Anglii (Sinobo Stadium, domácí stadion Slavie) 

a tři dny nato v přípravě proti Severnímu Irsku (Generali Arena, 

domácí stadion Sparty).

Lístky na obě utkání bude možné zakoupit na internetové 

stránce www.vstupenkyfotbal.cz, a to v několika fázích (vždy od 8 

hodin ráno):

• od 26. srpna 2019: členové Fanklubu české reprezentace 

(Anglie i Severní Irsko samostatně)

• od 2. září 2019: volný prodej 

(pouze Severní Irsko)

• od 9. září 2019: volný prodej 

(balíčky Anglie + Severní Irsko)

• od 13. září 2019: volný prodej 

(Anglie i Severní Irsko samostatně)

Největší šanci dostat se ke vstupenkám na zápas proti Anglii 

tedy mají členové Fanklubu, pro které je vyhrazených dva tisíce 

lístků. Do Fanklubu se na internetové adrese www.fanklubrepre.

cz může přihlásit každý, a tím navíc získat výhody i do budoucna 

(předkupní právo na vstupenky, slevy na lístky, soutěže o ceny, 

slevy u partnerů, účast na vybraných akcích reprezentace a po-

dobně). Každý platící člen má nárok na dvě vstupenky.

Lístky jsou rozdělené do tří cenových kategorií:

• proti Anglii: 900, 1900 a 2900,- Kč

• proti Severnímu Irsku: 200, 400 a 600,- Kč

PROGRAM ČESKÉ REPREZENTACE V ROCE 2019

22. března 2019 Anglie - Česko (5:0)

26. března 2019 Česko - Brazílie (1:3)

7. června 2019 Česko - Bulharsko (2:1)

10. června 2019 Česko - Černá Hora (3:0)

7. září 2019 Kosovo - Česko

10. září 2019 Černá Hora - Česko

11. října 2019 Česko - Anglie

14. října 2019 Česko - Severní Irsko

14. listopadu 2019 Česko - Kosovo

17. listopadu 2019 Bulharsko - Česko

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO VÝHŘE NAD BULHARSKEM A NAD ČERNOU HOROU SI FOTBALOVÍ REPREZENTANTI 
 PŘIPSALI DO KVALIFIKAČNÍ TABULKY EURO 2020 ŠEST BODŮ. KOLIK JICH PŘIDAJÍ 
 V ZÁŘIJOVÝCH UTKÁNÍCH V KOSOVU A V ČERNÉ HOŘE?  

„Věřím, že jsme se trefili do takové cenové hladiny, která odpo-

vídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým posledního 

mistrovství světa a na soupisce má spoustu opravdu hvězdných 

jmen. Průměrná cena vstupenek je navíc nižší, než byla v březnu 

na přípravný duel proti Brazílii. Proto věřím, že jsme našli rozum-

ný kompromis mezi hodnotou exkluzivity utkání a snahou učinit ho 

dostupným co největšímu počtu našich fanoušků,“ uvedl Martin 

Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky.

Především na zápas proti Anglii se chystá velké množství hos-

tujících fanoušků. Už teď má soupeř navýšenou kvótu pro své pří-

znivce, tak jako ji recipročně měla česká reprezentace v březnu 

v Londýně. „Budeme moc rádi, když proti Anglii bude na stadionu 

co nejvíc českých fanoušků. Jejich podporu budeme v tak těžkém 

zápase potřebovat. Dorazí určitě i hodně Angličanů, takže atmo-

sféra na tribunách bude pěkná, a my se na to už teď těšíme. A co 

nejvíc příznivců na stadionu bychom si přáli i proti Severnímu Ir-

sku. Bude to sice přípravné utkání, ale i v něm uděláme všechno 

pro to, abychom uspěli,“ prohlásil trenér české reprezentace Ja-

roslav Šilhavý.

První podzimní sraz čeká reprezentaci už v září, kdy naopak 

oba zápasy odehraje na hřištích soupeřů. Nejdřív 7. září v Kosovu, 

tři dny nato v Černé Hoře. Obě utkání budou součástí kvalifikace 

mistrovství Evropy 2020, ve které je Česko průběžně na druhém 

postupovém místě. 

www.vstupenkyfotbal.cz

MEMORIÁL VÁCLAVA JEŽKA
Češi podlehli ve finále Ukrajině na penalty

Čeští fotbalisté do 18 let mají za sebou letošní ročník Memoriálu Vác-
lava Ježka. V sobotním finále se utkali s Ukrajinou v Ústí nad Labem, 
po  neúspěšných penaltách podlehli 2:3 a končí v turnaji druzí. 

 TRENÉR JAN SUCHOPÁREK UDÍLÍ POKYNY SVÝM SVĚŘENCŮM V PRŮBĚHU FINÁLOVÉHO ZÁPASU. 

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


6766

66 67

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 27.8.2019

35/2019
Úterý 27.8.2019
35/2019

www.fotbal.cz

 VE FINÁLOVÉM MAČI PROTI UKRAJINĚ BYLI SICE ČEŠTÍ MLADÍCI LEPŠÍ, ALE GÓL UKRAJINCŮM VSTŘELIT NEDOKÁZALI. 

 VE SVÉM ÚVODNÍM VYSTOUPENÍ NA TURNAJI ZDOLALI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ MAĎARSKO VYSOKO 5:1. 

 ČESKÝ TÝM U18 PŘED DRUHÝM DUELEM VE SKUPINĚ, 
 V NĚMŽ SI PO VÍTĚZSTVÍ 2:1 NAD LOTYŠI ZAJISTIL POSTUP DO FINÁLE PROTI UKRAJINĚ. 

Čeští mladíci vedeni trenérem Janem Suchopárkem šli do finá-

le s bilancí dvou výher ve dvou zápasech ve skupině, když porazili 

Maďarsko 5:1 a Lotyšsko 2:1. Výběr Ukrajiny ve skupině nejprve 

remizoval 1:1 se Slovenskem, ve druhém zápase ale porazil Se-

verní Makedonii 2:1 a vyhrál svou skupinu se čtyřmi body.

V dopoledních zápasech o konečné umístění uspěla Makedo-

nie, která porazila v souboji o třetí místo Maďarsko. A Slovensko 

porazilo 2:0 Lotyšsko a umístilo se na pátém místě. 

Finálové utkání skončilo po devadesáti minutách hry bez bra-

nek. O vítězi tak rozhodly penalty, ve kterých byli úspěšnější hráči 

Ukrajiny v poměru 3:2.

„V zápase jsme měli územní převahu, ale zejména v prvním 

poločase jsme hráli do obranného bloku soupeře pomalou a ne-

přesnou kombinací. Soupeř poměrně slušně bránil na své polovi-

ně a čekal na možnost rychlého protiútoku. Ve druhé půli se naše 

hra zrychlila, vytvořili jsme si drtivý tlak, ale ve slibných příleži-

tostech jsme byli nepřesní. Často jsme volili horší řešení a bylo 

vidět i hodně technických chyb. V penaltách jsme z pěti pokusů 

vstřelili pouhé dvě branky a soupeř slavil vítězství. Celkově byl 

turnaj dobrou prověrkou a ukázal hodně dobrých momentů a in-

dividuálních výkonů,“ hodnotil zápas trenér Jan Suchopárek. 

MEMORIÁL VÁCLAVA JEŽKA: 
KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ

1. Ukrajina * 2. Česká republika * 3. Severní Makedonie
4. Maďarsko * 5. Slovensko * 6. Lotyšsko

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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UMĚLÉ TRÁVNÍKY 
Na co si dát pozor, pokud chceme stavět nové hřiště...

Od počátku devadesátých let se pro stavbu tenisových, multifunkčních a fot-
balových tréninkových hřišť používají ve velké míře umělé trávníky. Pro fotbal 
známé pod zkratkou UT3G. Za dobu používání takto vybavených hřišť se zafixo-
valy určité předsudky kombinované s neznalostí, které vedou jednak k chybám 
při zadávání výběrových řízení, ale hlavně k chybám v chápání potřeb takových 
investic z pohledu výstavby a udržování. V tomto článku se pokusíme shrnout 
problémy, které s umělými trávníky souvisí tak, aby zadavatelé a investoři mi-
nimalizovali problémy při celém procesu realizace investičního záměru a aby 
hráči dostali kvalitní a bezpečné hřiště.

 VÝBĚR VHODNÉHO TRÁVNÍKU JE ZÁKLADEM PŘI BUDOVÁNÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ. 

Výběr vhodného umělého trávníku - základ spokojenosti hráčů. 

Prvním krokem při výběru umělého trávníku je stanovení potřeby, 

tedy toho, co od trávníku očekáváme a jaký sport se na něm bude 

hrát jako hlavní. Jiný trávník bude použit pro městské multifunkční 

instalace a veřejná hřiště, jiný trávník pro fotbalové kluby a zcela 

jiné požadavky jsou kladeny na hřiště, na kterém budou trénovat 

profesionální hráči. U fotbalu se jedná hlavně o celkové zatížení 

plochy a využití hřiště v průběhu dne i ročních období. Čím větší 

bude jeho využití, tím robustnější trávník musí být. S tím souvisí 

i možnosti a schopnost trávníky udržovat. Současné kvalitní tráv-

níky jsou vyrobeny z polyetylénu a jejich kvalita je specifikována 

několika základními údaji. Jsou to zejména: výška vlasu (stébla), 

která bývá 40, 50 nebo 60 mm pro fotbal; 12 - 25 mm pro multi-

funkce a tenis; jemnost použitého mono filamentu na „stéblo“- 

udává se v dTex; filamenty jsou volbou pro fotbalová hřiště, pro 

multifunkce se většinou jedná o fibrilovanou pásku; síla mono fi-

lamentů v nejširším místě průřezu, která se udává v mikronech; 

hustota trávníku dána počtem konců (stébel) na metr čtverečný, 

případně množství vláken (hmotnost všitých vláken na m2).

Tato kritéria by mělo obsahovat zadání výběrových řízení. 

U multifunkčních hřišť je volba trávníku ještě komplikovanější 

z pohledu sortimentu, a proto je třeba vhodný trávník specifiko-

vat s projektantem nebo stavitelem. K dispozici jsou samozřejmě 

i prodejci nebo technici dodavatele. Často se stává, že zadání je 

technický nesmysl, protože jej sestavují lidé, kteří o konstrukci 

trávníku nemají potuchy a zadávají chybně hodnoty, které jsou vý-

sledkem matematické operace.

Dalším kritériem, které by při výběru trávníku mělo být zohled-

něno je cena. Z pohledu investice je velmi lákavé nakoupit nejlev-

nější výrobek, ale pokud uvažujeme, že průměrná životnost tráv-

níku na českých hřištích je kolem patnácti let, je třeba mít kvalitní 

trávník a v dosahu kompletní servis nejen od výrobce, ale i od pro-

fesionální firmy, která instalaci provedla a která by měla provádět 

také odborný servis. Cena je odrazem volby trávníku s ohledem 

na jeho zatížení (využití), je třeba vždy posuzovat cenu ve vztahu 

k parametrům.

Instalace umělých trávníků je zdánlivě jednoduchý proces, ale 

ve skutečnosti se jedná o náročnou stavební operaci. Bezpod-

mínečně musí stavbu - pokud se staví nové hřiště, nebo obnovu 

- tedy výměnu starého povrchu za nový, provádět profesionální 

firma, která má v daném oboru zkušenosti a příslušné strojní vy-

bavení. Často se v poslední době stává, že se trávníky snaží insta-

lovat firmy, které nemají dostatečné znalosti nebo nejsou k tako-

vému úkolu dostatečně personálně a strojně vybaveny. Výsledky 

tomu bohužel odpovídají. 

Požadavky na kvalitu se týkají i spodní stavby. Ta musí být řádně 

vyprojektovaná odborným architektem, který je ve stavbě spor-

tovních povrchů vyškolen a zaveden. Následně musí být realizace 

svěřena profesionální odborné firmě, jak jsem uvedl výše. Z praxe 

je ověřeno, a to nejen v Česku, že devadesát pět procent problé-

mů, které na hřišti vzniknou, pramení nikoli z umělého trávníku, 

ale ze špatně provedené spodní stavby. Nejčastějšími problémy 

jsou špatná rovinatost a vodopropustnost. Pokud například nemá 

hřiště příslušné spádování a kvalitně provedený drenážní systém, 

tvoří se po dešti kaluže a nedá se na něm hrát. 

V samotné pokládce trávníku lze napáchat také řadu chyb. 

Jedním z rozhodujících kritérií pro výstavbu kvalitního hřiště 

je volba ročního období, kdy se stavba bude realizovat. Stavět 

spodní stavbu se dá v podstatě vždy. Instalovat trávník ale vy-

žaduje bezpodmínečně vhodné klimatické podmínky. Lepení 

travních pásů k sobě musí probíhat při teplotách nad 12 stupňů 

Celsia a za sucha. Jakákoliv vlhkost zapříčiní rozlepování spojů 

v průběhu užívání. Velmi důležité je, aby se trávník zasypával 

pískem jen tehdy, když je naprosto suchý. Vlhký písek se nedá 

zapravit do prostoru mezi „stébly“ a jejich značná část tak zů-

stane utopena v písku. Podobné je to i se zásypem granulátu, ale 

tam není požadavek absolutního sucha tak striktní. Nikdy nedo-

volte zasypat trávník za mokra.

Když máme hřiště postavené a těšíme se na hru, je třeba mít 

zajištěnou údržbu. Mezinárodně pravdivé pořekadlo praví, že 

„Umělý trávník je tak kvalitní, jak kvalitní je jeho údržba“. To se 

potvrzuje dnes a denně při našich návštěvách hřišť po celé Evro-

pě. Je proto žádoucí, aby si zadavatel vyžádal ve výběrovém řízení 

i nabídku údržby trávníku profesionální firmou. Taková údržba by  

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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 SPOLEČNOST JUTA VYRÁBÍ UMĚLÉ TRÁVNÍKY JIŽ DESET LET. 

měla být, mimo běžného kartáčování a čištění, provedena mini-

málně jednou za rok. K tomu je opět potřeba příslušná technika, 

kterou firmy mají.

Poslední důležitou věcí, kterou je třeba rozhodnout, je vol-

ba vhodného zásypu k zasypání hřiště. Gumový granulát slouží 

jednak jako ochrana hráčů před zraněním, ale také jako elastic-

ká vrstva, která určuje měkkost povrchu. V našich podmínkách 

většinou volíme recyklované EPDM, které se získává recyklací 

gumových těsnění v automotive nebo při výrobě bílé elektroniky. 

Vhodný granulát doporučí projektant nebo technicky způsobilý 

odborník. Tenisová a multifunkční hřiště se pouze pískují.

Naše společnost Juta a.s. vyrábí umělé trávníky již deset let. 

Máme několik stovek fotbalových hřišť instalovaných nejen v Ev-

ropě a stavíme hřiště i v bundesligových klubech, jako je třeba 

Borussia Dortmund, Schalke 04 nebo Mainz 05. Vybavili jsme tré-

ninkové centrum v Bayernu Mnichov. Za dobu své činnosti jsme si 

získali pověst výrobce kvalitní trávy za odpovídající cenu s velmi 

dobrým servisem. Více informací je možno najít na stránkách 

www.jutagrass.cz , kde jsou prezentovány jak výrobky, tak návody 

na stavbu, instalaci i údržbu. Naším stávajícím i budoucím zákaz-

níkům je k dispozici odborný servis jak ze strany našeho stavební-

ho technika, tak ze strany příslušných prodejců.

Tento článek svým rozsahem nemůže pokrýt celou problema-

tiku umělých trávníků do detailu, ale snaží se podat základní infor-

maci pro všechny, kdo o realizaci takové investice uvažují. 

Ing. Jaroslav Buda, ředitel závodu J 15 - Jutagrass

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsal.cz

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