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Česká liga se bude 
blyštit. Nabízí toho ale 

spoustu i pod povrchem
Očekávání před letošní sezonou jsou enormní. Slavia

a Sparta do české ligy přivádějí bezprecedentní posily 
za obří částky. Megalomanství Slavie a Sparty nemusí 
vydržet dlouho, to ale české lize nemusí vadit. Je toho 

spousta, proč ji sledovat mimo boj o titul.

Autor: Martin Vait

Fotbalisté Slavie s mistrovským pohárem. Zdroj: ČTK/Vít Šimánek
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Český fotbal se nachází ve zvláštní fázi. Těžko říct, zdali jeho 
nejdůležitější orgán, fotbalová asociace, je v poločasu rozpadu, 
přerodu, anebo se nakonec nic moc nezmění. Seniorský národní 
tým za poslední dobu nepředvedl žádné divy, když se lámal chleba. 
A panují otázky, zdali nastupující generace potvrdí svůj příslib, který 
ukázaly jak mládežnické reprezentace, tak hráči jako individuality.

Česká první liga se ale před novou sezonou zdá být tímto vývojem 
nedotčená. Její nejtradičnější kluby, Slavia a Sparta, se mohou 
přetrhnout, aby vytvořily dojem, že chtějí být znovu dominantními 
týmy v českém fotbale. Pozadu nechce zůstat ani Plzeň, která má 
stále spousty vítězných zkušeností. A aby na ně navázala, učinila 
kroky, které by před jakoukoliv jinou sezonou byly předmětem 
větších diskuzí, než je tomu nyní. 

To vše pro více než 330 milionů korun a prestiž v podobě účasti 
v základní skupině Ligy mistrů, do které se český mistr příští rok 
téměř jistě vrátí po pěti letech (ale také možná jen po jednom, 
v závislosti na úspěšnosti Slavie či Plzně v letošních předkolech). 
Lze si v tuto chvíli jen těžko představit, že tento triumvirát někdo 
v příští sezoně rozbije. Možná je to ale reálnější, než že příští rok 
uvidíme špičkové české kluby ve stejné síle.

Jsou elitní české kluby domečky z karet?

Je potřeba se podívat, o co se opírá momentální síla českých 
velkoklubů. A kdybychom chtěli být trochu jízliví, každý klub má 
svých problémů dost. Slavia je v současnosti v očích fanoušků 
řízena možná příkladně. Koupě stadionu, rozvoj datového 
skautingu a péče o příznivce jsou velmi rozumné tahy, které 
posilují zázemí a podhoubí klubu. 5



“Přes smršť tweetů šéfa Jaroslava Tvrdíka, který vždy rázně odrazí 
jakoukoliv nekalou spekulaci, je ale stále poměrně ticho 
o dlouhodobých záměrech čínského investora. A aniž by bylo nutné 
spouštět přehnaně pesimistické scénáře, malá destabilizace může 
nastat už v případě, kdyby Slavia v play-off Ligy mistrů dostala 
těžkého soupeře a nepostoupila do základní skupiny. Jaká pak 
bude pozice trenéra Jaroslava Šilhavého? Klub se od jeho příchodu 
prakticky nemusel vypořádávat se žádnou složitou interní situací, 
předtím ale vedení chyběla, eufemisticky řečeno, větší rozvaha 
a klid.

Lze si v tuto chvíli jen těžko představit, že 
triumvirát někdo v příští sezoně rozbije. 
Možná je to ale reálnější, než že příští
rok uvidíme špičkové české kluby
ve stejné síle.

A co Sparta, která už poněkolikáté v třináctileté éře Daniela 
Křetínského činí radikální řez v kádru i klubové filozofii? Zdá se, 
že klub vložil velkou důvěru do trenéra Andrey Stramaccioniho, 
přitom jeho dosavadní působení v seniorském fotbale postrádá 
hmatatelné úspěchy a je hodnoceno rozporuplně.

Klub zmítají permanentní protichůdné toky. Ačkoliv Sparta pro 
český fotbal produkuje nejvíc profesionálních hráčů a v posledních 
letech její mládežnické týmy dominují, je na Letné vždy těžké se 
prosadit v pozici odchovance. Majitel Daniel Křetínský v televizním 6



studiu zaujme taktickými analýzami a progresivními vizemi 
fotbalu, pak ale najme Petra Radu. Pojem Strahov versus Letná je 
už zbájnělá bizarní česká fotbalová variace na boj Monteků 
s Kapulety. Nebo, chcete-li, Přemka Krále s Vojtou Mrázem. Když 
nevyjde jedno radikální řešení, záhy následuje zcela opačné.

Pak je tu Plzeň, která navenek chce být jen tím regionálním klubem, 
pro který ztracený titul není vůbec žádná pohroma. Sama ale 
zpanikaří při sebemenším klopýtnutí a odvolá kouče, který po sobě 
zanechá tým na prvním místě. A protože současný model Viktorie 
je neudržitelný bez výrazných příjmů, ať už z prodeje hráčů nebo 
účasti v Lize mistrů, musí klub při svých omezených možnostech 
hrát tak trochu vabank. A to i s trenérem Pavlem Vrbou, u kterého 
zatím také není jisté, jak dlouho v tomto sňatku ze setrvačnosti 
vydrží. Buď to tedy vše vyjde, nebo se Plzeň tím regionálním 
klubem brzo doopravdy může stát.

Proč si užít tuto křiklavou sezonu?

Sparta, Slavia i Plzeň tak pro tuto sezonu provádějí kalkulovaný 
risk, který může a nemusí vyjít. A pokud nevyjde, nemusí se 
samozřejmě vše obrátit v pohromu. Jen jsou všechny tři lehce 
katastrofické scénáře důkazem, že i velké vzepětí českých klubů 
nemusí být nekonečné. I to je ale důvod, proč si příští sezonu užít 
a proč příští ročník bude jednoznačně nejzábavnější, 
nejatraktivnější a nejbláznivější od křiklavých ambiciózních 
klubových plánů v 90. letech.

Český fotbal má navíc v letošní sezoně další jedinečnou šanci, 
která už se nemusí jen tak naskytnout znovu. Fanoušci budou na 
Ligu mistrů chodit vždy. Pravidelně plnit ochozy by ale letos mohla 
také domácí soutěž. Pokud komise rozhodčích bude pracovat tak 
jako loni, tedy bez obřích chyb, které by spouštěly pochybnosti 
o regulérnosti soutěže, mohou se příznivci soustředit jen na fotbal. 7



Bez ohledu na to, jestli fanoušci na trávnících uvidí (snad) 
uzdraveného Tomáše Rosického nebo rodícího se slávistického 
špílmachra Dannyho, česká liga toho nabízí mnohem víc, než jen 
hvězdná jména. Úroveň soutěže samozřejmě nemůže soupeřit 
s elitními evropskými ligami. Doopravdy kvalitní, atraktivní 
a dramatické zápasy ale i loni nabízelo prakticky každé kolo.

Stačí se jen podívat na týmy mimo širší špičku. Baník Ostrava 
se po útrapách s předchozími majiteli vrací do nejvyšší soutěže 
relativně uzdravený a jeho fanoušci na to až na menší excesy 
v uplynulé sezoně reagovali mimořádně pozitivním způsobem. 
Jejich podpora na hřišti by tak mohla být postrachem především 
pro týmy soupeřů, ne jejich příznivce.

Tribunový masiv na Julisce či jablonecká rozhledna. A dobrý 
fotbal z periferie

Z čistě fotbalového hlediska není důvod, proč by si Dukla Praha 
neměla udržet velice vysokou úroveň, nehledě na její pozici 
v tabulce. A stadion na Julisce si kvůli své ikonické obří tribuně 
zaslouží více fanoušků. Podobným stadionovým tahákem zůstává 
Ďolíček, který neustále dokazuje, proč jsou Bohemians rodinným 
klubem. Reklamami ověšené ochozy jablonecké Střelnice tomu 
opravdu nenasvědčují, ale pohled z hlavní tribuny na Ještěd je až 
téměř turistickým tahákem. A pokračovat bychom mohli dál.

Ani české lize přitom nechybí progresivní trenéři a chytře řízené 
kluby. Liberec v létě přivedl správný mix mladých nadějných hráčů 
a pod velkým trenérským talentem Jindřichem Trpišovským 
by měl útočit na poháry. Zlín bude se sympatickým koučem 
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Bohumilem Páníkem a atraktivním přímočarým stylem fotbalu 
i přes navýšený rozpočet především chtít přežít v lize. Už se 
ale nemůže dočkat soupeřů, které jim přisoudí los v základní 
skupině Evropské ligy. Ševci jsou zároveň vůbec prvním 
moravským týmem, který se kdy představí ve skupinové fázi 
evropských pohárů. 

Pozornost na sebe strhly na jaře také Teplice, které se sice 
do Evropy nedostaly, pod trenérem Danielem Šmejkalem ale 
předváděly fotbal evropské úrovně. A snažit se ukočírovat 
nelehký návrat mezi elitu bude chtít i Václav Jílek v Olomouci.

V Premier League nebo Lize mistrů sice mnozí najdou útěchu 
po někdy promrzlých remízách 0:0 a budou se dušovat, že na 
domácí ligu už nikdy nepáchnou. A se všemi problémy v českém 
fotbale i honbou bohatých byznysmenů za statusem je to i 
pochopitelné. Ale česká liga toho vždy nabízí hodně i pod svým 
dnešním blyštivým povrchem, a to ani není potřeba být poněkud 
pomýleným fajnšmekrem. A letos je opravdu na co se těšit.

“

Ani české lize nechybí progresivní
trenéři a chytře řízené kluby.

9 Zpět na obsah 



Zahraniční experti 
hodnotí velké letní posily. 
Trefily se Slavia a Sparta

do černého?
Masivní příchod hráčů ze zahraničí zamotal hlavu 

nejednomu českému fanouškovi i odborníkovi. Proto jsme 
se obrátili na zahraniční experty, kteří znají nové posily 

především pražských ‚S‘ velmi dobře.

Halil Altintop v dresu Slavie. Zdroj: ČTK/Vít Šimánek

10 Průvodce českou ligou 2017/18  •  Články



Halil Altintop
Hodnotí KAAn BAyAzit

Nemyslím si, že věk je velká překážka, když je hráč dostatečně 
dobrý. Ale Halil stejně jako jeho bratr Hamit měli značné problémy 
se zraněními a fyzicky na tom ve starším věku možná nejsou 
tak dobře. Postupem času se zatáhl hlouběji do pole na pozici 
ofenzivního záložníka, přitom často hrál v Schalke v útoku. Myslím, 
že Danny se prosadí víc, když se vyhne zraněním, protože podle mě 
Halil není zase tak talentovaný. Samozřejmě má pořád čas od času 
naprosto brilantní momenty. Ale není to přestup, který by mě úplně 
vytrhl ze židle, i když musím říct, že mě docela překvapil.

tal Ben Chaim
Hodnotí MiCHAel yoKHin

Tal Ben Chaim je rychlý hráč, má výborné technické schopnosti, 
a když je dobře naladěný, může se dostat za jakéhokoliv hráče. Ale 
problém s ním je ten, že situace na hřišti neřeší vždycky ideálně 
a není vždycky nejchytřejší na hřišti. A v jeho 27 letech se dá 
předpokládat, že zřejmě dosáhl svého potenciálu a možná už se 
dále nebude zlepšovat. Což znamená, že je samozřejmě velice 
talentovaný, ale má své limity. Navíc je zvyklý hrát v izraelské lize, 
která je docela pomalá i ve srovnání s českou ligou, takže jeho 
rychlostní výhoda nemusí v Česku být tak markantní. Ale je to 
talentovaný kluk a určitě může strhávat zápasy. Ale nečekal bych, 
že to bude nejvyrovnanější hráč a lídr.

danny
Hodnotí MiCHAel yoKHin

Danny byl jeden z nejlepších hráčů v Rusku možná po celé 
desetiletí. Hrál v Rusku od roku 2005, kdy přišel do Dynama 
Moskva, a pak strávil deset let v Zenitu, kde byl kapitánem 11



a idolem. Ve svých třiatřiceti letech byl poměrně kontroverzně 
vyštípán ze Zenitu poté, co se zotavil z vážného zranění kolene. 
Poté, co se vrátil, hrál v posledních dvou měsících velice dobře, byl 
možná nejlepším hráčem klubu na začátku tohoto roku. Tudíž není 
jeho chyba, že Petrohrad nepostoupil do Ligy mistrů. Většinu času 
jsem si myslel, že zůstane, protože stále dokazoval, že je velice 
dobrý. 

Sílu jeho charakteru potvrzuje i to, že se rozhodl dál hrát i po svém 
přetrženém křížovém vazu, což je v tomhle věku velice těžké. 
A stále dokazoval, že na to má a jeho motivace a přístup byly 
vždycky perfektní. Takže je pro mě celkem překvapivé, že ho Zenit 
pustil a zejména pak takovýmhle ostudným způsobem. Slavia tak 
dostává velice, velice dobrého hráče s obrovskými zkušenostmi 
z evropských pohárů a technicky naprosto skvělého. Má parádní 
přehled na hřišti, vynikající přístup a velice silný charakter. Je to 
velice dobrá akvizice, a ještě ke všemu po vypršení smlouvy.

“
Danny byl jeden z nejlepších hráčů v Rusku 
možná po celé desetiletí. Má parádní 
přehled na hřišti, vynikající přístup 
a velice silný charakter.

Marc Janko
Hodnotí FABiAn zerCHe

Obecně je Marc Janko hráčem, který dobře podrží míč, je 
výborným hlavičkářem a skvělým zakončovatelem, jedním 
z nejlepších, které jsme v Rakousku kdy viděli. Ale samozřejmě je 
velmi pomalý a není to někdo, kdo by mohl přesprintovat protivníky 12



nebo jít do mnoha náběhů. Nejlépe se hodí do ofenzivního 
kombinačního stylu, kde dostane hodně šancí, a ne do týmu, který 
hraje na protiútoky. Ovšem myslím si, že v české lize vstřelí hodně 
gólů, protože v každé lize, kde hrál, nasázel hodně branek, až 
na Trabzonspor v Turecku, který zůstává jeho jediným 
nepovedeným angažmá. Ale to bylo spíš z osobních důvodů.

Opravdu si myslím, že by mohl dát gól každých 90 nebo 100 minut, 
jak se mu to dařilo během posledních tří sezon. Je to taky skvělý 
člověk, hrozně skromný a chytrý. A takových ve fotbale moc není, 
proto skoro mimo hřiště ani nepůsobí jako fotbalista. Jsem si 
opravdu jistý, že jeho přestup bude úspěšný, vsadil bych si na to, 
že se stane nejlepším střelcem české ligy. V každém rakouském 
klubu kromě Salzburgu by zářil.

Semih Kaya
Hodnotí KAAn BAyAzit

Semih je hráč, který se na turecké scéně objevil víceméně odnikud 
v době, kdy ještě Galatasaray trénoval Fatih Terim. Tomáš Ujfaluši 13

Danny v dresu Slavie. Zdroj: ČTK/Michal Kamaryt



byl tehdy Kayův parťák na stoperu, byl hlavní postavou defenzivy 
a vedle něj Kaya vypadal mnohem lépe, než jaké byly 
ve skutečnosti jeho opravdové schopnosti. I díky tomu původně 
zanechal neskutečný dojem, protože fyzicky je to velice statný 
hráč, je docela rychlý a umí vyskočit vysoko. Ale po první sezoně, 
kdy se dostal do národního týmu a kdy Ujfaluši většinu sezony 
laboroval se zraněními, už to tak slavné nebylo. Nejdřív si lidé 
mysleli, že to je jenom pokles formy, ale pak to pořád nešlo nahoru. 
Jeho hlavním problémem je víceméně to, že ztrácí svého hráče 
a má lapsy v koncentraci. Podle mě vedle něj dlouhodobě chyběl 
nějaký lídr v defenzivě. Pokud někoho takového bude mít vedle 
sebe, tak by klidně mohl hrát velice dobře. Pokud je soustředěný, 
dokáže být agresivní a dobře vypichovat balony. Ale pokud ho 
Sparta přivádí jako pilíř defenzivy, ten přestup se jí asi bohužel 
nevyplatí. Dlouho byl jedním z těch hráčů v Turecku, které mají 
velké kluby na vysokých platech, ale nemůžou se jich zbavit. A 
i kvůli tomu byl tento odchod docela pozitivně přijat fanoušky 
Galatasaraye. Vlastně nemohli věřit svým vlastním uším, když se 
dozvěděli, že za něho dostali dva miliony eur.

Georges Mandjeck
Hodnotí KAAn BAyAzit

Už je to pár let, co hrál v Turecku za Kayseri Erciyesspor, a poté, 
co klub sestoupil, on odešel. Pamatuju si, že byl fyzicky silný, 
atletický, rychlý a dobře technicky vybavený. Ale podobně jako 
mnoho afrických hráčů se s míčem až moc dlouho mazlí a zkouší 
dlouhé přihrávky, které potom nevycházejí.

Srdjan Plavšič
hodnotí Igor MladenovIč

Plavšič už je velice zkušený na to, jak je mladý. Je mu sice teprve 
21, ale už hrál pravidelně dva a půl roku v lize za Crvenou Zvezdu 14



Bělehrad a také už si párkrát zahrál za seniorskou srbskou 
reprezentaci. A myslím, že Sparta je nejlepším klubem, kde se 
může zlepšovat, protože to je tým, kde může hrát pravidelně a kde 
může být svým způsobem loajální sám vůči sobě. Jaké jsou jeho 
slabiny? Samozřejmě je velice malý, má jenom 166 centimetrů, 
takže pro něj jako hráče na křídle může být slabinou jeho 
nedostatečná fyzická síla. Ale už ukázal, že to pro něj není velký 
problém, protože je tak technicky zdatný a tak rychlý, že si dokáže 
poradit s jakoukoliv situací. A určitě bude schopný se vypořádat s 
výzvami české ligy.

Je to levonohý hráč, není to úplně klasický křídelník, spíš 
dynamický tvořivý hráč, který hraje po stranách a rád si zasekne. 
Nejdřív jsem si myslel, že by mohl hrát více ve středu, ale pak se 
potýkal s defenzivními záložníky a stopery, kteří byli vyšší a silnější 
než on. Takže se časem přesunul na křídlo, každopádně za mě 
by mohl hrát i roli desítky a může hrát všude možně v ofenzivní 
záloze. Vyzdvihl bych jeho přehled na hřišti, který má velmi dobrý, 
a jeho technické schopnosti, protože je velice těžké sebrat mu míč.15

Georges Mandjeck ve sparťanském dresu. AC Sparta Praha



To všechno z něj může udělat dobrého středního kreativního 
záložníka. Je to tedy celé o tom, co z něj chce Sparta mít. Byl také 
často skautován kluby z elitních evropských lig. Vím, že Celtic už 
byl velice blízko jeho příchodu. Takže to není o tom, jestli tyhle 
kluby přitahoval nebo ne, ale spíš o jeho fyzických vlastnostech.

ruslan rotaň
Hodnotí MiCHAel yoKHin

Rotaňovi už je 35, a i co se týče jeho, tak je stejně jako Danny 
charakterově příkladný. Je prostě fenomenální a jeho služby 
Dněpru byly po celá léta skvělé. V klubu v podstatě vyrostl a kromě 
tří let v Dynamu Kyjev tam strávil celou svou kariéru. Byl navíc 
kapitán a jeden z nejdůležitějších hráčů, z těch lokálních možná 
ten nejdůležitější. Bohužel Dněpr v podstatě zbankrotoval a letos 
sestoupil, takže Rotaň chtěl odejít už loni v létě, ale nevyšlo mu 
to. Nové dobrodružství v zahraničí si tak může užít teď, ale už 
si nejsem jistý ohledně jeho fyzické kondice. V Dannyho pozici 
tvůrce hry je věk méně důležitý než v Rotaňově pozici defenzivního 
záložníka či box-to-box záložníka. A ve svých pětatřiceti letech 

16

“

Sparta je nejlepším klubem, kde se Plavšič 
může zlepšovat. Je tak technicky zdatný 
a rychlý, že si dokáže poradit 
s jakoukoliv situací.



neměl moc dobrou poslední sezonu, ale to nemusela být jeho 
chyba, protože celý tým byl ve velice, velice špatném stavu kvůli 
všem problémům v klubu. Takže je těžší předpovědět, v jakém 
stavu bude Rotaň než Danny. Ale bude to zajímavé, protože 
Slavia koupila tři stárnoucí hvězdy, kromě Dannyho a Rotaně také 
Altintopa a není jisté, jestli hrát všechny tři ve stejné sestavě by byl 
dobrý nápad z fyzického hlediska.

Andrea Stramaccioni
Hodnotí JAMeS HornCAStle

Stramaccioni byl ještě nedávno považován za největší trenérský 
talent v Itálii. V Interu vyhrál soutěž NextGen, což byl předchůdce 
juniorské Ligy mistrů. Pár hodin poté, co jeho tým vyhrál nad 
Ajaxem ve finále, se stal koučem áčka Interu. A jeho první měsíce 
byly velice dobré, ale pak se to rozpadlo. Zčásti proto, že kádr 
nebyl dostatečně široký, zčásti proto, že ten kádr byl na konci 
svého cyklu. A v tomhle prostředí doplatil na svou naivitu a mládí – 
připomeňme si, že byl mladší než Javier Zanetti. A v Udine bychom 
mohli říct na Stramaccioniho obranu totéž. Byl to tým, který byl na 
konci svého cyklu, kdy se jejich úspěch docela zadrhnul. Možná 
jedna překvapivá věc na Stramaccionim je to, že vzhledem ke 
svým kořenům v mládežnickém fotbale pak nikdy moc nedokázal 
vytáhnout mladé hráče do áčka, což si myslím, že by mohlo být 
něco, co se od něj bude očekávat ve Spartě. Ale když odešel 
z Udine, rezignoval a zachoval si dobré vztahy s vedením. Nebyl 
vyhozen, jenom měli odlišnou vizi. Co se týče jeho osobnosti, je 
velice charismatický. Nejsem si jistý, jak moc se to projeví v Česku, 
protože myslím, že bude mluvit anglicky. Ale strávil nějaký čas 
mezi angažmá v Interu a v Udine v Los Angeles, kde podstoupil 
intenzivní kurz angličtiny. Je to taktik, který rád vidí nacvičené 
ofenzivní mechanismy z tréninků přenesené do zápasů a který 
klidně hraje se třemi i čtyřmi obránci, je mu to celkem jedno. 17



Jako všichni italští trenéři bude Spartu přizpůsobovat soupeřům, 
na které narazí. Takže jsem zvědavý, protože se Stramaccioniho 
reputací, jakou má v Itálii, existovala očekávání, že by tam mohl 
dostat další práci.

Andrea Stramaccioni
Hodnotí CoStAS BrAtSoS

V Panathinaikosu Stramaccioni tak trochu selhal. Učinil 
neskutečné množství přestupů, během patnácti měsíců přivedl 
18 nových hráčů, nejdřív devět v zimním okně, pak devět v létě. 
I když tam to byla trochu složitá situace. Snažil se koupit své 
hráče, které znal, ale ze zimních devíti posil byly „jeho“ jen tři. 
A žádná z nich nakonec nehrála moc dobře. Na jaře, těsně po konci 
zimního přestupového okna, už sportovní ředitel Leonidas Vokolos 18

Andrea Stramaccioni pózuje se sparťanskou šálou. Zdroj: AC Sparta Praha



“

Stramaccioni přivedl během patnácti 
měsíců 18 nových hráčů a žádný z nich 
nakonec nehrál moc dobře.
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(nynější technický vedoucí Sparty, pozn. ed.) odešel 
s dalším ředitelem Takisem Fyssasem. Novým sportovním 
ředitelem se stal Gilberto Silva, ale ten skoro celou dobu nebyl 
v Řecku, takže všechna jednání šla podle mě víceméně přes 
Stramaccioniho, který si to hodně užíval. Takže se dá říct, že 
z letních devíti posil už většina byla jeho. Ale Panathinaikos 
stejně nedokázal hrát dobře a úspěšně, nehrál ani defenzivně, 
ani ofenzivně. Stramaccioni tak byl víc sportovním ředitelem než 
trenérem. Vytvořil si skvělý vztah s majitelem Panathinaikosu, 
a i proto mohl přivádět tolik posil a vydržel mnohem déle, než je 
v Řecku běžné, i když měl kolikrát hodně špatné výsledky. V prvním 
roce tým hrál v rozestavení 4-2-3-1, protože mu ještě zbývali hráči 
od jeho předchůdce, takže nemohl hrát svůj preferovaný systém se 
třemi obránci. Před novou sezonou pak přešel na rozestavení 
3-4-2-1 nebo 3-5-2, ale výsledky se moc neměnily.

Zpět na obsah 



Česká liga vstupuje 
do nové éry. 

Jak to změní celý domácí 
fotbal?

20 Průvodce českou ligou 2017/18  •  Články

Nejvyšší domácí soutěž se může stát na evropské scéně o poznání 
důležitějším hráčem. Pomůžou posily české lize k růstu? A jak si 

může soutěž vybudovat větší prestiž mezi zahraničními fanoušky i 
nefotbalovou veřejností?

Autor: Martin Vait

Choreografie slávistických fanoušků v derby proti Spartě. Zdroj: ČT sport/Ondřej Nováček



Až vyběhnou mistrovští slávisté v prvním ligovém zápase sezony 
na trávník proti Teplicím, v zaplněném Edenu budou sešívaní 
fanoušci netrpělivě očekávat posilu, o které se dřív českým 
fotbalovým divákům ani nesnilo – bývalého portugalského 
reprezentanta, kreativního křídelníka Dannyho. Sparťané by se 
zase v některém zápase letošního ročníku mohli ocitnout na hřišti 
s jedenácti cizinci, což by se stalo vůbec poprvé v historii všech 
českých i československých ligových soutěží.

Oba kluby dbají na komunikaci s fanoušky po sociálních sítích, a to 
i v angličtině. Českému fotbalu se podrobně věnuje britská stránka 
czefootball.com. V televizích sice diváci po celém světě českou 
ligu sledovat prakticky nemohou, díky evropským pohárům ale 
přijdou do kontaktu s předními českými celky pravidelně.

Globální vývozní artikl z české ligy ještě dlouho nebude. Zahraniční 
posily už ale nyní po letní přestupové smršti lákají pozornost 
cizích fanoušků. „Díky příchodu Ben Chajma do Sparty by měla 
její zápasy vysílat izraelská televize,“ tvrdí ředitel komunikace 
profesionálních soutěží Daniel Hajný a jeho slova potvrdila pro web 
ctsport.cz i společnost Pragosport, která práva prodává. „Už to je 
známka toho, že příchodem zahraničních hráčů zájem o českou 
ligu stoupá.“

Je otázka, jak dlouho vydrží vlastníkům Slavie a Sparty apetit po 
příchodech zahraničních hvězd. I kdyby ale měly být oba kluby 
s Plzní v dalších přestupových oknech mnohem skromnější, pro 
českou ligu je tato situace velká změna.

Jako prvotní atrakce mohou posily posloužit velmi dobře. Dá se 
tedy očekávat, že počet diváků na stadionech se alespoň zpočátku 
jistě zvedne. „Může se to projevit v návštěvnosti,“ potvrzuje Hajný. 21



„Šance, že se sledovanost na Slavii i Spartě zvýší, je kvůli velké 
fanouškovské základně vysoká. A pokud máte hodně fanoušků 
a velké stadiony, je to ideální stav. Máte totiž šanci, že je těmito 
atraktivními jmény oslovíte víc.“

Vyšší zájem návštěvnost zvýší, může zvýšit důvěru i nefotbalové 
veřejnosti

Není těžké odvodit si dopady větší návštěvnosti. Pražská Dukla 
je sice klub, který činí to, co se od rozumně vedeného celku 
očekává: má erudované vedení, které pracuje dlouhodobě, nehoní 
se za milionovými přestupy a seniorský tým dlouhodobě předvádí 
atraktivní fotbal. Mimo fotbalovou bublinu o tom všem ale ví jen 
minimum lidí – tím spíš, že na domácí zápasy chodí okolo pouhé 
tisícovky diváků.

Naopak čím víc fanoušků bude na český fotbal chodit, tím vyšší 
budou příjmy klubů, soutěž se zatraktivní pro sponzory a zvýší se 
cena televizních práv. A v očích celé společnosti bude mít domácí 
fotbal větší kredibilitu i pozornost.

Počet diváků na tribunách přitom v Česku dlouhodobě spíše 
stagnuje. Liga v očích fanoušků dlouhodobě bojuje s řadou 
problémů – návštěvnosti by jistě pomohlo kvalitnější a příjemnější 
prostředí na stadionech a transparentnější výkony rozhodčích. 
V tomto ohledu bude důležité sledovat bující přetahovanou mezi 
FAČR, Komisí rozhodčích a LFA. Místopředsedou Berbrem vedená 
fotbalová asociace sice vyvíjí tlak na komisi rozhodčích, Ligová 
fotbalová asociace ale kontruje videorozhodčím, který by mohl 
fungovat od jarní části a který by také mohl vnést do ligy výrazně 
větší transparentnost. Vliv Romana Berbra na rozhodčí by se tak 
mohl umenšit.

Doposud chyběli i výrazní hráči, na které by se mohlo týden 
co týden chodit. Především však stále chybí kvalitnější fotbal 22



jako takový. Jak ale z pozice obyčejného diváka posoudit, 
jestli se kvalita fotbalu v celé lize zlepšuje či zhoršuje? Nejvíce 
vypovídajícím kritériem je bezpochyby úspěch či neúspěch 
v evropských pohárech, a zvlášť v Lize mistrů.

„Když se podíváte na příběh Plzně a její úspěchy v evropských 
pohárech, může to zvednout vlnu, která je téměř nekonečná. Pořád 
tam chodí devět deset tisíc lidí. Úspěch Plzně je fenomenální 
a nemusí to být otázka miliardových investic,“ myslí si Tomáš 
Klečka, bývalý hráčský agent a v současnosti šéf české pobočky 
společnosti Coerver Coaching.

Cena hráčů se nezvýší, pokud české týmy nebudou hrát poháry

Úspěch v Lize mistrů a do jisté míry také v Evropské lize je také 
zásadní pro zahraniční prostředí. Je totiž určující pro cenu hráčů, 
samotné výkony v české lize prozatím nestačí. „Neumím si 
představit, že kdyby Sparta vypadla s Bělehradem, tak by hodnota 
jejích hráčů během sezony v české lize nějak dramaticky vzrostla. 
To vám potvrdí asi každý agent,“ říká Klečka. „Vyšvihnout se 
v české lize není při konkurenci hráčů v Evropě pro zahraniční kluby 
takový šlágr.“

“
Jak z pozice obyčejného diváka posoudit, 
jestli se kvalita fotbalu v celé lize zlepšuje 
či zhoršuje? Nejvíce vypovídajícím 
kritériem je úspěch v Lize mistrů.

23



To, že pouhý příchod zahraničních hvězd českou ligu do vyššího 
ranku nedostane, uznává i hráčský agent Jakub Otava ze 
společnosti Sport Invest. „Nemyslím si, že příchod zahraničních 
hráčů může mít přímý efekt na to, že se zvedne cena hráčů v lize,“ 
soudí bývalý personální ředitel Sparty. A jasno má i Hajný. „Důležité 
pro diváky je, jak se kluby prezentují v evropských pohárech, pak 
atraktivita stoupá i v domácí lize. Příchod zahraničních hráčů hraje 
v návštěvnosti roli taky, ale neznamená to, že když budeme mít 
plné týmy zahraničních hvězd, budeme mít vystaráno,“ myslí si 
zástupce STES a LFA.

I mimo svět agentů a klubových přestupů je ale zahraniční zájem 
o českou ligu podobný – tedy velmi povrchní. Izraelská nabídka na 
televizní práva je zatím výjimkou. O příchodech posil se v zahraničí 
i mezi odborníky ví jen velmi povrchně a reakci vzbudily především 
překvapivé přestupy Dannyho či Marca Janka. Oba jsou to ale 
hráči, kteří mají už to nejlepší za sebou, a tak i nezvyklé kariérní 
tahy zase takovou pozornost nevzbuzují.

Srdjan Plavšič pózuje se sparťanským dresem. Zdroj: AC Sparta Praha
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České kluby si mohou otevřít cestu na perspektivní trhy

Jiné je to ale u hráčů, jako je třeba Srdjan Plavšič, srbský křídelník, 
jehož Sparta pořídila z Crvene Zvezdy Bělehrad. I když mohl mít 
velké slovo v jeho příchodu bývalý sparťanský útočník a dnes 
Plavšičův agent Igor Gluščevič, hráčův příchod poukazuje na trend, 
kterým by se mohla česká liga v budoucnu ubírat – zaměřit se více 
na skauting mladých hráčů z perspektivních trhů.

Zvlášť balkánské prostředí je totiž pro týmy ze střední 
a severní Evropy poměrně málo probádané. Tu a tam se objeví 
balkánský hráč doporučený agentem, ale většinou nejde o příliš 
systematickou práci. Naopak skvěle mají balkánské prostředí 
proskautováno především týmy ze Serie A a španělské velkokluby. 
Za poslední léta také řada tamějších hráčů odešla do Benfiky, která 
má jeden z nejlepších mládežnických a skautingových systémů na 
světě.

Ne všichni se ale jednou prosadí v klubu naprosté špičky. A i kdyby 
na to měli, občas jdou do velkoklubů až příliš brzo. Podle srbského 
novináře Igora Mladenoviče je přitom balkánský trh plný talentů, 
kteří mají na to, aby se prosadili v evropském fotbale. Chybí jim ale 
ten správný mezičlánek, který může poskytnout právě česká liga.

„Obecně by byl velice dobrý nápad právě třeba od Sparty, kdyby 
se podívala do jihovýchodní Evropy jako na klíčový trh,“ myslí si 
Mladenovič. „V současnosti nejlepší srbský hráč, který možná 
překoná rekord za nejdražšího srbského hráče vůbec, je Nemanja 
Matič, kterého chtějí Juventus a Manchester United. Ten začínal 
v srbské lize, ale pak přestoupil do Košic a pak až přestoupil 
do Chelsea,“ vyzdvihuje úspěšný příklad anglického mistra.

Mladenovič si proto myslí, že česká liga je ideální přestupní stanice 
pro talenty z jihovýchodní Evropy. „Stejně jako další středoevropské 
soutěže je česká liga na úrovni mezi srbskou ligou a elitními 25



soutěžemi. A finančně to taky dává smysl, protože tohle nejsou zas 
tak drazí hráči. Takže kluby jako Sparta si na Balkáně mohou najít 
kvalitní hráče za nevelké prostředky,“ je přesvědčen srbský novinář. 
„A dává to smysl také kvůli geografické i kulturní blízkosti,“ dodává.

Naopak Klečka o přínosu zahraničních mladých hráčů příliš 
přesvědčen není. „Je smutné, že Dinamo Záhřeb prodává hráče 
do Barcelony a Realu Madrid a Sparta do Hoffenheimu a Genku. 
Pokud je tam mládežnický hráč světové úrovně, nepůjde do Sparty. 
A hledání druhořadých hráčů, aby tady zabírali místo mladým 
českým hráčům z Holoubkovy devatenáctky…“ přemítá.

„Je nějaký devatenáctiletý hráč z Chorvatska nebo z Afriky o tolik 
lepší, než třeba ten Pulkrab nebo Havelka, aby rozhodoval zápasy? 
Myslím si, že ne. Bony a Džeko se urodili, ale to jsou dva za deset 
let,“ soudí Klečka. Podle Klečky je také velmi ošemetné, aby kluby 
investovaly do skautingu. „Ten dnes stojí velké peníze, 
i pro velkokluby je to ruleta,“ soudí marketingový expert.

Jenže i když výdaje na skauty mohou být poměrně zásadní 
překážkou pro malé kluby, do rozpočtů Sparty, Slavie či Plzně to 
zase takový zásah být nemusí. A to zvlášť při množství letošních 
investic. Přitom řada z letenských posil, které přišly i za více než 
milion eur, jistě bude velkou část sezony sedět na lavičce. O co je 
tedy perspektivnější přivést za jeden rok čtyři levé obránce, 
a i s jejich platy na ně vynaložit dohromady zhruba 100 milionů, 
než zajistit skautovi balkánskou anabázi za částku okolo dvou či 
třech milionů korun?

A to ani nemluvě o výrazně levnějším datovém skautingu. Díky 
jeho rozsáhlým databázím mohou narazit na nedoceněné hráče 
po celém světě i menší kluby jako Zlín, který již služeb například 
společnosti Full Report Scouting využívá. Než ale mladí talentovaní 
hráči proniknou na scénu a prokážou se dobrými statistikami 
na dospělé úrovni, je přímý kontakt a vhled skautů stále zásadní.26



Hrozí české lize ruský scénář?

Přesto je třeba ptát se, co při současné smršti posil ve Spartě 
nastane třeba s hráči z úspěšné české devatenáctky, která se 
probojovala do semifinále Eura. „Všichni dorostenečtí junioři 
jdou někam hostovat, a když vidím, že jsou to dvouleté, tříleté 
smlouvy, tak tam nejspíš budou mít dlouhodobě zavřené dveře,“ 
argumentuje Klečka. Stejně tak i Slavia poslala na hostování 
Linharta a Trubače a na prvoligové soupisce pro podzim zatím 
není ani talentovaný stoper Matěj Chaluš.

Na druhou stranu je pádné ptát se, co se stane s hráči, kteří 
přerostli stín české ligy a krouží kolem nich zahraniční kluby. 
Ruský scénář je v tomto případě výstražný – tedy že elitní české 
celky budou schopné udržet na výplatní pásce i své nejlepší hráče, 
jenže ti se uspokojí na průměrné úrovni a nebudou mít motivaci se 
zlepšovat. Tomu zatím přestupové léto ve Slavii tolik nenasvědčuje 
– do zahraničí odešli Lüftner, Barák i Pavlenka. Na druhé straně si 
ale sešívaní dokázali udržet Simona Deliho.

Podle Otavy je ale finanční motivace v západoevropských ligách 
nadále vyšší než v domácím prostředí. A to i ve srovnatelně 
kvalitních soutěžích. „Zahraničí bude pořád lákavé i z ekono- 
mického hlediska. Nemyslím si, že tím, co se dnes děje, bychom se 
dostali ekonomicky na úroveň zemí jako Dánsko nebo Švýcarsko. 
Platy jsou tam pořád v průměru vyšší,“ vysvětluje hráčský agent.

“
Hráči, kteří stále koketují s reprezentací, by 
se mohli stěhovat do průměrných celků 
v průměrných soutěžích.
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To vše není případ leckterých současných sparťanů, jako je 
například Mario Holek, Matěj Hybš či Tiémoko Konaté. Sparta 
sice dokázala prodat Ondřeje Mazucha do Hullu, ale ostatní 
si už několik týdnů nemohou najít nové angažmá. A ke konci 
přestupového období se k nim mohou přidat i další – Jaromír 
Zmrhal se třeba nevešel do nominace Slavie proti BATE, Michal ani 
Václav Kadlecové zase neodcestovali se Spartou do Bělehradu.

Hodnota i platy českých hráčů jsou přitom ve Spartě, Slavii či Plzni 
stále dosti vysoké. Je proto těžko pravděpodobné, že by si tyto 
fotbalisty mohly dovolit některé jiné kluby v lize. Hráči, kteří stále 
koketují s reprezentací, by se tak mohli stěhovat do průměrných 
celků v průměrných soutěžích podobně jako loni Daniel Kolář či 
František Rajtoral do tureckého Gaziantepsporu. Nebudou však 
na rozdíl od těchto dvou za potenciálním vrcholem své výkonnosti. 
To vše nemusí pomoci české reprezentaci. Národní týmy obecně 
těží z toho, když jejich hráči působí pospolu i na klubové úrovni. 
Fotbalisté jsou navíc v zahraničí více vystaveni vrtochům majitelů 
i klubů, jejich místo je zde mnohem nejistější.
“

Trh je zmrazený pro celky širší české špičky. 
Teplice, Mladá Boleslav, Liberec i Dukla přes 
celé léto nepřivedly téměř žádné posily 
na přestup, všechny pouze na hostování.

28

Zmrazený český trh

A je také otázka, jak celé utrácení dopadne na malé ligové kluby. 
Ty sice při prodeji hráčů dostanou vysoké částky z přestupů, jenže 



cena hráčů, kterými chtějí nahradit své ztráty, se zase zvyšuje. 
„Když někdo prodá hráče do Sparty a hledá náhradu, jeho protějšek 
ví, že si může říct o hodně,“ potvrzuje Otava.

I proto je trh pro celky širší české špičky, které by chtěly přivést 
hráče z papírově slabších prvoligových týmů, zmrazený. Teplice, 
Mladá Boleslav, Liberec i Dukla přes celé léto nepřivedly téměř 
žádné posily na přestup, všechny pouze na hostování. Zlín si mohl 
dovolit nakupovat jen díky své jisté účasti v Evropské lize. A teprve 
se ukáže, jak pozitivně se tento trend odrazí na vývoji mladých 
českých hráčů.

„Jako sportovní ředitel Liberce čumím jako blázen, protože 
z pohledu našeho fungování je to pro mě neuchopitelný rozměr,“ 
uznal v rozhovoru pro Deník Sport Jan Nezmar. „Ale zároveň se 
snažím najít skulinu, protože v pozadí mohou zbýt hráči, kteří by 
mohli přijít k nám a dostat šanci fungovat v dobrém stabilním 
prostředí, aby na sobě dokázali zapracovat. Podobně jako se to 
naposledy povedlo Tomáši Součkovi.“

Česká liga tak letos vstupuje do velkého neznáma. Pokud 
zahraniční posily nebudou mít značný vliv, kluby letos nepostoupí 
do Ligy mistrů a návštěvnost se nijak závratně nezvýší, vše se 
po čase může vrátit do normálního režimu. Slavia a Sparta ale 
už zčásti loni a obzvlášť letos otevřely novou kapitolu, která má 
značný dopad na český fotbal. Revoluce, jak známo, požírají své 
děti. Teď tedy musejí oba kluby s celým českým fotbalem dělat vše 
pro to, aby seismické změny ukočírovaly ku svému prospěchu.

29 Zpět na obsah 



Velký rozhovor s Janem 
Suchopárkem: Poslední 
minuty jsou pro české 

týmy osudové
Euro do 19 let skončilo pro český tým nešťastně – gólem v semifinále 

proti Anglii v posledních vteřinách. O tom, proč devatenáctka 
skončila podobně jako další české týmy, ale i o vývoji mladých 

českých hráčů jsme mluvili ve velkém rozhovoru s koučem Janem 
Suchopárkem.

Autor: Martin Vait
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Po vašem vyřazení na Euru jste naznačoval, že se v celém týmu 
utvořil výborný duch. Můžete třeba zmínit nějaký střípek z toho 
turnaje, který vám v tomto ohledu utkvěl v paměti?

Střípků je víc. Mužstvo se na hřišti prezentovalo vítězným duchem 
a jakákoliv soutěž, která v průběhu soustředění byla, měla velkou 
odezvu. A na tom jsme to postavili už od začátku, navázali jsme 
i na práci předchozích trenérů. Tyto informace jsem věděl 
a využíval je k tomu, aby tým pořád táhnul za jeden provaz 
a zůstal ve střehu. Tým to i vyžadoval, aby se neustále o něco 
hrálo. Soutěží bylo nespočet a hrálo se klidně i o přání k obědu 
nebo o různá cvičení. A kdyby se do toho nezapojili i trenéři, 
odezva ze strany hráčů by taková nebyla.

Před šesti lety získala devatenáctka z Euro 2011 stříbro, 
jednadvacítka ve stejném roce postoupila do semifinále, ale 
příslib obou týmů se úplně nenaplnil. Jakou zkušenost si od nich 
mohou vzít letošní týmy, aby to dotáhly dál?

Můžu srovnávat z roku 2011, kdy jsem byl přítomen u týmu 
devatenáctek. Tehdy kvalita byla vyšší než letos, letos byl zase spíš 
vidět kolektivní duch. Každý tým byl trochu jiný, oběma se podařilo 
docílit poměrně slušného výsledku, ale vždycky nám chybí krůček. 
Většinou se nám to stává třeba v závěru utkání a myslím si, že se 
to opakuje celkem často. Málokdy se nám povedlo, a to i v dospělé 
kategorii, abychom rozhodli v poslední minutě. Povedlo se nám to 
třeba v Anglii v roce 1996, kdy jsme postupovali v poslední vteřině, 
ale potom jsme zase ve finále padli. V roce 2004 dostal národní 
tým stříbrný gól s Řeckem… Takže i na seniorské úrovni jsme 
spíš trpěli, než aby se nám něco takového povedlo. A já věřím, že 31



to snad zlomíme. Minulý týden k tomu bohužel zase došlo, ale 
je to spíš i o technické vyspělosti soupeřů. Na konci utkání se 
únava stupňuje a hráči, kteří umí přejít jeden na jednoho, to mají 
snadnější než v úvodu zápasu.

Na jednu stranu tady jsou technické nedostatky, na druhé 
straně ale i neuvěřitelná statistika českých týmů – na seniorské 
reprezentační úrovni ve všech penaltových rozstřelech 
nezaváhali na velkých turnajích ani jednou, v čemž jsou nejlepší 
na světě. Čím si vysvětlujete tu vítěznou mentalitu českých 
týmů?

Věnujeme se tomu i v průběhu turnajů, jsme na to připravení 
a opakování je matka moudrosti. Když si to hráči na tréninku zkusí 
a povede se jim to třikrát za sebou, mají větší sebevědomí i na 
samotný rozstřel. Nemyslím si, že na to ostatní týmy tolik dbají, 
a myslím si, že se to týká i nácviků standardních situací. Věnujeme 
se tomu více než soupeři. Další věc je, že se na to hráči dokážou 
zkoncentrovat, vydechnou si a zvládají to. Navíc v dorosteneckých 
soutěžích jsou penaltové rozstřely časté, i proto jsou pak hráči 
daleko lépe připraveni na stres v těchto fázích velkých turnajů.

“
Vždycky českým týmům chybí krůček. 
Většinou se to stává v závěru utkání
a opakuje se to často. Málokdy se povedlo, 
a to i v dospělé kategorii, abychom
rozhodli v poslední minutě.
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Už jsme se bavili o kvalitativní úrovni, vy jste po turnaji zmiňoval 
jednu hodně zajímavou věc, že se hráči možná bojí projevit, 
můžete to trochu víc rozvést? Zajímá mě rozpor mezi tím, že 
naznačujete, že hráči na jednu stranu technickou kvalitu mají, 
ale co jim zamezuje se více projevit?

Můj pocit je, že spousta těch pokynů je ve smyslu: „Udělej kličku, 
ale neudělej chybu.“ Ale ta chyba samozřejmě může přijít. 
Na druhou stranu, když uděláte kličku na vlastním pokutovém 
území, asi patřičnému hráči ne vždy vynadám, ale je to 
samozřejmě větší risk než na útočné polovině. Takže je potřeba 
podněcovat hráče, aby se toho nebáli i třeba za cenu chyby. Ale 
my často spíš dbáme na to, abychom dobře kombinovali, než aby 
hráči vytvořili prostor pro to, aby někdo mohl jít do situace jeden 
na jednoho.

A myslíte si, že tohle je i věc kultury výchovy mládeže v českém 
fotbale?

Myslím si, že ano. Vyspělé týmy si dokážou vytvářet prostory pro 
své hráče. Kdežto my na to svoji hru a filozofii moc nezaměřujeme.

V této souvislosti mě napadá otázka už na zhruba dva roky 
fungující regionální fotbalové akademie. Jakou s nimi máte 
zkušenost? A jak moc podle vás přispějí k tomu, abychom u nás 
měli lepší hráče?

Když máte konkurenci hráčů, nutí vás to více pracovat, máte větší 
motivaci, takže vždy existuje větší pravděpodobnost, že vám z toho 
vyjdou lepší fotbalisté. Navíc s těmi hráči se pracuje prakticky celý 
den. Od snídaně přes oběd, kompenzační cvičení a víceméně se 
pořád pohybují v nějakém fotbalovém prostředí, mají na to i svůj 
vymezený čas a je v tom samozřejmě zakomponovaná i škola. 
Naopak když jsou děti v domácím prostředí, tak to až tolik není. 
A počítám, že všichni kluci, kteří jsou v akademiích, jsou zanícení 33



fotbalisté, takže i ve volném čase se věnují fotbalu neustále. 
Samozřejmě nechceme, aby zaměření bylo úplně na fotbal, ale 
i na to trenéři v akademiích myslí.

A myslíte si, že to stačí, zvát tam kluky, kterým je především 
čtrnáct, patnáct let? A ne třeba i mladší, aby se právě technicky 
zlepšovali v ohledech, o jakých jsme mluvili?

Samozřejmě chceme, aby toho vstřebaly nejvíc i děti ve zlatém 
věku od osmi do dvanácti let, kdy je prokázáno, že se naučí nejvíc 
dovedností. Ale zase ve věku čtrnácti až patnácti let už nastává 
období, kdy už se kluci učí i určité věci ohledně profesionálního 
fotbalu. To je třeba stravování, které je nezbytnou součástí 
fungování, i dát tomu koloběhu určitý rytmus. A myslím si, že 
akademie jsou v tomto směru výborné. Kluci už mají tyto věci 
v dorosteneckých kategoriích naučené a je velká pravděpodobnost, 
že v tom v klubových akademiích budou pokračovat.

Vy máte zkušenost s Michalem Sadílkem, který právě už 
v dorosteneckém věku přestoupil do zahraniční akademie, vidíte 
tam velký rozdíl? Protože v posledních letech tady bylo hodně 
talentů, kteří odcházeli v šestnácti, sedmnácti letech 
do zahraničí.

Ten rozdíl je velikánský. Hned na prvním srazu jsem se Michala 
ptal, jak se připravují na utkání, jak si ho hodnotí. Protože ti kluci 
musejí mít zpětnou vazbu. Když jim ukážete video, vidím i já 
sám, že ne každý se tomu rozboru věnuje. Ale v Eindhovenu mají 
zpětnou vazbu úplně jasnou. Trenér jim pošle i sestřih utkání, přes 
e-mail mu musejí odepsat, co si myslí o svém výkonu, potom jim 
trenér znovu napíše a o tom fotbalu se prostě baví. To nám chybí 
a je to o práci mimo hřiště. Myslím, že fotbalově, ale i tréninkově 
na hřišti zase tak velký rozdíl není. Ale velký rozdíl je v tom, že ti 
hráči už jsou připraveni profesionálně pracovat mimo hřiště. Ať 34



už směrem k hodnocení výkonu, nebo proto, aby kompenzovali, 
dokázali se uvolnit, protahovali a pracovat na těchto věcech. 
To v českém fotbale neumíme.

Ale často se potom právě hráči ze zahraničních akademií úplně 
neprosadí, respektive mají problém s přechodem do seniorských 
kategorií. Kde si myslíte, že je ten rozpor? Když se podíváme 
na Kadeřábka, Daridu, všechno to jsou hráči, kteří prošli českou 
ligou, naopak třeba Mašek je teď v Bohemians a Černý teď taky 
trochu stagnuje. Myslíte si, že tam možná chybí více ten osobní 
přístup, nebo dá se to vůbec zobecnit?

Myslím, že zrovna tyto příklady jsou hráči, kteří hrají první ligu, 
a musíme mít na paměti, že Venca Černý byl o kategorii výš než 
ostatní. A také někdo je v sedmnácti, osmnácti už dospělý, někdo 
doroste až v jednadvaceti. Ale ty návyky jsou nevratné 
a konkurence ve velkoklubech jim ukáže správnou cestu. 
A neřekl bych, že je velký rozdíl třeba v procentech, jestli se ti 
hráči prosadili skrze domácí nebo zahraniční akademie. Myslím, 
že Kadeřábek nebo Darida spíš poměrně v raném věku načichli 
do dospělé kategorie a tu šanci chytili za pačesy. Je důležité, aby 
hráči v období mezi dorostem a dospělým věkem dostali neustále 
příležitosti se zlepšovat a hrát.

“
Neřekl bych, že je velký rozdíl v procentech, 
jestli se hráči prosadili skrze domácí nebo 
zahraniční akademie.
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Jak třeba v tomto směru hodnotíte příchod zahraničních posil 
do českého fotbalu? Myslíte si, že mladým českým hráčům může 
tahle konkurence pomoct, anebo naopak třeba zablokovat cestu 
do špičkových českých klubů?

Pro hráče by to měla být motivace možná se i prosadit na úkor 
zahraničních posil. Příliv zahraničních hráčů je samozřejmě větší 
než v minulých letech, protože šance dostat se do Champions 
League je velká. Ale každý tým jde jinou cestou a uvidíme, která 
je správná. Třeba Plzeň oproti Spartě a Slavii spíš preferuje hráče 
ze Slovenska a pracuje s top hráči u nás. Řekl bych, že hráči ze 
zahraničí by měli být vzorem pro české fotbalisty, kteří zrovna 
vycházejí z dorostu.

Zmiňoval jste to, že u nás mladí hráči někdy dostanou prostor už 
i v dřívějších letech. Jak v tomto směru funguje juniorská liga 
a neprospělo by spíš, kdybychom se vrátili k systému B týmů?

Viděl jsem loni několik zápasů juniorské ligy a mělo to mnohem 
lepší úroveň než v předchozích letech. Tím, že kluby nemají béčka 
a juniorská liga se hraje po ligovém utkání, často se stane, že v 
utkání nastoupí až sedm hráčů z kádru A týmu. A to je pro mladé 
hráče výborná konfrontace, byť se nehraje vyloženě na nějaké 
soutěžní bázi. Ale kvůli konkurenci, která proti nim nastoupí, na to 
hráči musejí být připravení a tím, že se posunuli do juniorské ligy, 
se kolikrát posunula i jejich role v týmu do 19 let. Trénovali 
s áčkem a pak hráli juniorskou ligu, čili to určitě nebylo na škodu. 
Tento systém může mít kvalitu a budoucnost. Co se týče B týmů, 
nevím. Vidím některá utkání divize a nemyslím si, že to má úroveň 
zápasů juniorské ligy.



V Česku jsme měli zlatou generaci, jejíž jste byl součástí, dnes 
vidíme zlaté generace v Belgii nebo v Německu. Co si myslíte, že 
si český fotbal má vzít z vašich let za princip nebo model, který 
se dnes dá modernizovat a na který se dá navázat, abychom tady 
měli další zlaté generace?

Já si myslím, že je to pořád stejné. Je to o tom, aby ti kluci měli 
rádi fotbal. My ten fotbal milujeme dodnes, a když nám někdo 
řekne, tak si jdeme zahrát. Ale i u kluků, kteří nám prošli rukama 
v devatenáctce, je to stejné. Samozřejmě je škoda, že u nás není 
moc hráčů, kteří hrají v nejlepších evropských týmech. Když to tak 
bývalo, tak se v národním týmu vytvářelo sebevědomí a parta byla 
výborná, takže na hřišti to bylo potom vidět. Je to zase 
o tom, že se hráči musejí vyvíjet ve velké konkurenci. A my bohužel 
zatím nemáme hráče na nejlepší úrovni, ale věřím, že úspěchy 
jednadvacítky, možná i devatenáctky pomohou některým hráčům 
k tomu, aby se do těch nejlepších klubů dostali.

A co se týče vaší trenérské kariéry, přebíráte tento tým 
devatenáctky do vyšších věkových kategorií?

Ne ne, vracím se k týmu, který byl loni sedmnáctka, přebírám je teď 
do dvouletého cyklu a postupně teď začínáme jako osmnáctka. 
Další rok bychom měli hrát kvalifikaci o mistrovství Evropy 
do devatenácti let, stejně jako to bylo u tohoto týmu.
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Od Nedvěda přes 
Štajnera až po Horvátha. 

Sedm památných 
sezon

Nová hvězdná jména, velká očekávání. Nabídne 
nadcházející sezona velkolepou podívanou a drama 
až do konce? Historie české fotbalové ligy přinesla 

řadu neopakovatelných příběhů a nečekaných zvratů. 
Připomeňte si alespoň některé památné sezony.

Autor: Hynek Roleček
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Karel Poborský se raduje v derby na Letné v roce 1996. Zdroj: EMPICS/Neal Simpson



1994/95
SParťanSký fInIš v Pravou chvílI

Byla to sezona plná zvratů. Psal se příběh, který se poté opakoval 
ještě několikrát. Slavia šla do koncovky s náskokem, ale Sparta 
zvládla jaro skvělým způsobem, ztratila jen při remíze s loučícím se 
Chebem a nakonec slavila titul.

Ztráta devíti bodů se zdála jako nedosažitelná. Letenští střídali 
jednoho trenéra za druhým. Karol Dobiáš vydržel na lavičce 
navzdory dobrým výsledkům jen dvě kola, Vladimír Borovička 
dalších sedm. Velké manko měl dohnat Jürgen Sundermann. 
Německý trenér dělal, co se dalo, Sparta vyšplhala na druhé místo, 
jenže triumfu už se kouč nedočkal. Titul s týmem oslavil Jozef 
Jarabinský.

Symbolem zdrcujícího finiše letenského týmu se stala trefa Pavla 
Nedvěda do slávistické sítě. Výsledek v derby, do kterého téměř po 
půl roce od konce kariéry naskočil Jozef Chovanec, se ukázal jako 
zlomový bod. Zatímco sparťané třímali pohár, slávisté si museli 
na svou chvíli ještě počkat.

1995/96
SlavIa kontruje a Slaví nejSladší tItul

Slavia čekala přesně jednu sezonu. Přitom se od počátku nevyvíjely 
věci, jak by měly. V polovině září se svěřenci Františka Cipra krčili 
na 13. místě jen pár bodů od sestupových pozic. Pak to ale přišlo. 
S Karlem Poborským i dalšími hvězdami, které posléze zazářily 
na Euru v Anglii, Slavia už téměř nic neztratila a zvládla i psychicky 
náročnou koncovku.

Odvěký rival z Letné prožíval krušné období. Symbol porevolučního 
úspěchu Petr Mach se topil v dluzích, hráčský kádr výrazně oslabil. 39



Kanonýr Horst Siegl odešel do bundesligy a kouč Vlastimil Petržela 
nebyl v lehké situaci. Nakonec z toho bylo až čtvrté místo a na to 
fandové železného klubu nebyli zvyklí.

Do historie bitvy o titul promluvil klub z Uherského Hradiště. 
Zatímco Slavia ho porazila rekordně vysoko 9:1, Sigma Olomouc, 
která zbyla jako jediný vážný konkurent pražskému celku, 
v rozhodujícím okamžiku na hřišti Slovácké Slavie selhala. 
Po 49 letech tak putoval nejcennější domácí pohár do rukou 
sešívaných.

1999/00
tItul okořeněný debakleM v derby

Znovu to byl ryze pražský souboj. Obě „S“ podávala od začátku 
sezony vynikající výkony a opět to byla Slavia, která se držela 
povětšinou v čele. V podzimním derby hráči z Edenu dobyli 
vítězství, ale od té doby začali dominovat sokové z Letné.
Od výhře k výhře je vedl trenér Ivan Hašek a také střelec Vratislav 
Lokvenc v nejlepší formě. Celková čísla byla na konci sezony 
velkolepá. Sparta nasbírala 76 bodů a nastřílela 81 gólů – z toho 
plných 22 obstaral právě Lokvenc.

“
Hráčům, kteří to zabalili, bych přál, 
aby museli projít uličkou jásajících 
sparťanských fanoušků jako já 
cestou na tiskovou konferenci.
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Vše bylo nakonec korunováno v derby, které vešlo do dějin české 
kopané. Sparta přestřílela na vyprodané Letné Slavii 5:1. „Udělali 
jsme tady ostudu, ale někomu jako by to bylo jedno. Hráčům, 
kteří to zabalili, bych přál, aby museli projít uličkou jásajících 
sparťanských fanoušků jako já cestou na tiskovou konferenci,“ 
posteskl si po vysoké porážce slávistický trenér Cipro.

Dvacet bodů za Slavií skončily třetí Drnovice. Byl to největší 
úspěch „zázraku“ z malé moravské vsi. V brance tehdy čaroval 
Martin Vaniak, obranu si režíroval velezkušený Miroslav Kadlec. 
Jenže naftové kohouty měly brzy vyschnout a rozkošný moderní 
stadionek brzy osiřet.

2001/02
draMa do PoSlední MInuty

Sezona z nejvyrovnanějších. Konečné pořadí? Liberec – 64 bodů, 
Sparta a Žižkov po 63 bodech. Na severu Čech řádili Jiří Štajner, 
Jan Nezmar, Václav Koloušek a především trenérské duo Ladislav 
Škorpil a Josef Csaplár.

Po osmnáctizápasové vítězné šňůře Slovanu přišlo klopýtnutí 
a závěr přinesl nevídané drama. Až poslední minuty rozhodly 
o tom, kam poputuje pohár. Prim hrály kluby z Vršovic. Slavia 
uštědřila porážku Žižkovu, Bohemians Liberci. Jenže ten měl bod 
k dobru, a tak se mohl radovat z premiérového titulu.

Alespoň částečně se usmívala třetí vzadu Sparta, která urvala 
druhé místo za pět minut dvanáct. Byl to pro letenské turbulentní 
rok. Vítězslav Lavička nahradil Jaroslava Hřebíka, strůjce 
úspěšného tažení v Lize mistrů. Nakonec se Sparta musela třást 
i o účast v předkole Champions League.
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2003/04
baník zaSlouženě na vrcholu

Ta tam byla doba bronzová žižkovské Viktorie. Poprvé v historii 
samostatné ligy tradiční pražský klub sestoupil. Byl to také konec 
ligové éry Blšan – v nuceném exilu na stadionu v Příbrami dorazilo 
na duel s Jabloncem plných 51 diváků.

Ale především to byla sezona, která patřila ostravskému Baníku. 
Marek Heinz s Miroslavem Matušovičem obstarávali góly, Martin 
Čížek vymýšlel útočné akce a vše dirigoval z lavičky František 
Komňacký. Na Bazaly tehdy chodilo téměř dvacet tisíc fanoušků. 
O čtvrtém titulu v historii klubu rozhodl Baník tři kola před koncem.
Pronásledovatelé ze Sparty měli co dělat, aby vybojovali pozici 
v předkole Ligy mistrů. V té se jim přitom na podzim tak dařilo.

Zahraniční posila Igor Gluščevič, od kterého se čekalo mnohé, 
pomohl k účasti v základní části. Překvapivé tažení utnul 
překvapivě až po velkém boji AC Milán v osmifinále prestižní 
soutěže. Ligové pozice však musel zachraňovat mistr motivátor 
trenér František Straka.

2007/08
SláviStiCKá poHádKA

Tenhle rok patřil Slavii. Na začátku postoupili sešívání přes Ajax 
do Ligy mistrů a na konci vybojovali titul na zrekonstruovaném 
stadionu v Edenu. Štěstěnu přinesl do kabiny Vladimír Šmicer. 
Jeho návrat byl přitom pro tu dobu příznačný. Tomáš Došek přišel 
do Brna, Radek Bejbl, Jan Nezmar a Adam Petrouš do Liberce, 
Václav Svěrkoš a René Bolf do Baníku Ostrava.

Slavii se dařilo. Tvar vtiskl červenobílým Karel Jarolím, na podzim 
se o góly staral Stanislav Vlček a i díky němu dlouho ligu vedli.42



Jenže tři kola před koncem by si na Slavii vsadil málokdo. Sparta 
měla pohodlný čtyřbodový náskok a s historickou zkušeností 
z podobných případů to na žádný velký obrat nevypadalo. Jenže 
stačil „blikanec“ Tomáše Řepky v utkání s Brnem a s psychicky 
rozloženým celkem z Letné se to vezlo. Tři porážky a Slavia je 
po 12 letech mistrem.

2010/11
Plzeň Míří ke hvězdáM

Byl to ročník obzvláště vydařený. Hrálo se ofenzivně, což 
dokumentuje rekordních 634 gólů a brankový průměr na utkání 
2,64. O titul se praly Sparta s Plzní a nakonec se radovali poprvé 
v dějinách Viktoriáni.

Pražané nezvládli především první poločas sezony. Klopýtli 
nečekaně hned v prvním kole na hřišti Hradce Králové, čímž 
ukončili vskutku impozantní 33zápasovou šňůru neporazitelnosti. 
To Plzeň zvládla prvních dvanáct kol bez porážky. Nakonec ale 
dalo ještě hodně práce udržet dvanáctibodový náskok.

Konečný účet? Plzeň 69 bodů a jen o jediný bod za ní pražská 
Sparta. Pražané mohli jen litovat skutečnosti, že řada 
západočeských opor přišla z Letné. Kapitán Pavel Horváth byli 
v nejlepších letech a zlatá plzeňská éra pod Pavlem Vrbou teprve 
začínala.
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Naučte se chodit, než 
budete běhat. Jak si stojí 
česká liga v porovnání se 

soupeři v koeficientu?

44 Průvodce českou ligou 2017/18  •  Články

Souboj v koeficientové tabulce UEFA je záležitost tak trochu 
pro nerdy. Přesto není od věci poznat, jak se daří soutěžím, 
které jsou na tom podle výsledků v evropských pohárech 

podobně jako česká liga. A zjistit, v čem zaostává, či v čem 
naopak předčí ligy z Dánska, Švýcarska, Turecka či Rakouska.

Autor: Martin Vait

Slavící hráči Galatasaraye Wesley Sneijder a Selcuk Inan. Zdroj: imago sportfotodienst



Zatímco se Slavia, Plzeň a Sparta letos chystají na souboj o Ligu 
mistrů, výsada přímého postupu nemusí vydržet dlouho. Naopak. 
Česká liga má před sebou mimořádně těžký úkol. Aby si udržela 
velkou pravděpodobnost přímého postupu do Ligy mistrů, musí 
navázat na skvělý výsledek ze sezony 2011/12. Tehdy se Plzeň 
poprvé probojovala do Champions League a Sparta si zahrála jarní 
fázi Evropské ligy.

Právě výsledky z této sezony se letos v koeficientu UEFA vymazaly. 
A jedenácté místo v tabulce národů, které zajišťuje prakticky přímý 
postup do LM, se České republice vzdaluje. Z dvanácté příčky teď 
Češi ztrácejí na Nizozemsko poměrně hodně – více než dva a půl 
bodu. A to není vše. České kluby se musejí ohlížet za záda, protože 
od Švýcarů, Rakušanů, Řeků a Dánů je dělí jen desetiny bodů.

Na místě je tedy ptát se, s kým vlastně domácí celky bojují. Kde 
mají rezervy Plzeň, Sparta či Slavia, a kde je zase mají celky jako 
Salcburk, Kodaň či Basilej.

Hlavním tématem letošního léta jsou samozřejmě velké 
přestupové manévry Slavie a Sparty. Na české prostředí jsou sice 
příchody bezprecedentní, ale například FC Kodaň, dominantní 
dánský klub, v posledních třech letech pokaždé přivedl alespoň 
jednu posilu za více než 3 miliony eur. Nejinak je tomu v případě 
již zmiňované Basileje. A u obou klubů takovéto příchody nejsou 
výjimečné. Běžný je i nákup řady dalších hráčů za více než 
1 milion eur.

Oba kluby si ale na tyto přestupy vydělají, a to různými způsoby. 
Za prvé pečlivě skautují, skupují talentované mladé hráče a ty pak 
s velkým výnosem prodávají do elitních soutěží. „Klíčem k úspěchu 
Basileje je jednoznačně mládežnická akademie,“ říká švýcarský 
skaut hry Football Manager Oliver Zesiger.
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K úspěchům přes mládež

Právě akademie byla strůjcem velkých úspěchů Basileje v Evropské 
lize. Klub v roce 2013 postoupil s týmem okolo Salaha, Elnenyho či 
Sommera až do semifinále, už před začátkem sezony přitom odešli 
Xhaka či Shaqiri. Tak pronikavé výsledky sice klub v posledních 
dvou či třech sezonách nezažil, přesto je schopen prodávat hráče 
za vysoké ceny – útočník Breel Embolo například loni zamířil 
do Schalke za 25 milionů eur. Klub má navíc k dispozici okolo osmi 
skautů a každoročně sem zamíří nadějní hráči z celé Evropy.

Podobně je na tom i Red Bull Salcburk, který sice do Ligy mistrů 
ještě nikdy nepostoupil, každoročně ale zažívá úctyhodné úspěchy 
v Evropské lize. A loňský odchod jeho největší opory, Nabyho 
Keity, byl strůjcem obřího úspěchu „mateřského“ Lipska v uplynulé 
sezoně. „Salzburg má čtyřikrát nebo pětkrát vyšší rozpočet než 
zbytek týmů v Rakousku. Často kupuje dobré hráče z menších 
týmů a je to prostě jako Bayern v Německu,“ říká rakouský novinář 
Fabian Zerche. „V minulé sezoně také vyhrál mládežnickou Ligu 
mistrů, což bylo hodně překvapivé, tudíž má spoustu dobrých 
mladých fotbalistů,“ doplňuje.

Tito mladí hráči, ať už se jedná posily z menších klubů, nebo 
o odchovance, dostávají v Basileji i Salcburku značný prostor  
na hřišti. Zcela výjimečný je pak samozřejmě příklad nizozemských 
mužstev, která si na mladých hráčích zakládají celou ligovou 
identitu. Salcburk zase stejně jako Lipsko zapadá do vize 
Red Bullu – nekupovat hráče, kterým je přes 24 let.

Šance jen pro ty nejlepší

Není to ale vždy bez výjimky. „V Basileji se do A týmu přímo 
z dorostu dostanou jen ty opravdu největší talenty. A pro klub to 
je problém, protože jestliže jste dobrý mladý hráč ve Švýcarsku, 46



“
musíte se ptát: ‚Půjdu do Basileje, kde moje šance na pravidelný 
prvoligový fotbal nebudou tak dobré jako jinde?‘ Třeba Young Boys 
Bern mají dobrý mladý tým, tam dávají mladým hráčům větší šanci, 
protože skok z mládežnického fotbalu do seniorského není tak 
velký,“ podotýká Zesiger.

Nemělo by přitom zůstat bez pominutí srovnání s českou ligou. 
Přestože domácí kluby vynakládají za hráče velké částky, pobízí je 
k utrácení i peníze vydělané z odchodů. Bořek Dočkal odešel 
v zimě do Číny za více než 230 milionů korun, Spartě také pomohl 
transfer Patrika Schicka do Sampdorie. Slávisté zase srovnatelnou 
sumu obdrželi z přestupů Baráka, Lüftnera či Pavlenky.

Zcela jiná cesta k sestavování hráčských kádrů je pak v Turecku. 
Do Süper Lig často míří vysloužilé hvězdy či zavedená jména, která 
se ale jinde neprosadila třeba kvůli svému nepříliš profesionálnímu 
přístupu. „V Turecku nepanuje kultura výchovy mládeže, která je 
třeba v Nizozemsku,“ myslí si Kaan Bayazit, turecký novinář žijící 
v Antverpách. „V mládežnických akademiích by mohl být velký 
potenciál, ale spousta klubů na to ještě neklade důraz. Je tady 
spíše hlad po nakupování. Spousta mladých hráčů, kteří působí 
v tureckém národním týmu, se narodila a byla vychována 
v Německu,“ přidává.

Přestože Slavia a Sparta vynakládají 
za hráče velké částky, mohou
utrácet i díky penězům
z nedávných odchodů.
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“Turecko si drahé hráče může dovolit – jedná se o velký trh, 
kluby mají velkou návštěvnost na stadionech, bohaté vlastníky, 
a pomáhají také výdělky z televizních práv. „Katarská společnost 
BeIN navíc přednedávnem převzala televizní firmu Digiturk, která 
měla práva na tureckou ligu. Liga se tak bude vysílat ve Francii, 
možná i v USA, a turecké kluby tak budou mít ještě více peněz 
z televizních práv a větší sledovanost,“ upozorňuje Bayazit.

Země velikostí podobné české lize ale mají i jiné způsoby, jak si na 
sebe vydělat jinak než čistě výsledky na hřišti. „FC Kodaň je veden 
profesionálně, víceméně jako firma. A oni v podstatě jsou firma, 
protože kromě fotbalového klubu provozují i zábavní park, fitness 
centrum a podobně. Je to takový konglomerát všech možných 
firem, které nejsou na první pohled ani tolik spojené s fotbalem,“ 
říká dánský bloger Claus Røndbjerg.

Kodaň se také v posledních deseti letech stala dominantním 
týmem ve Skandinávii na úkor dřívějšího regionálního giganta 
Rosenborgu. Stejně jako v Turecku přitom dánským celkům 
pomáhají i jisté formy daňových úlev.

Nedostižní giganti

Všechny tyto soutěže kromě Turecka a Nizozemska ale mají 
jedno společné – jeden dominantní tým, který je na domácí úrovni 
nedostižný. Nadvláda jednoho týmu, který má větší finanční sílu 48

Všechny popisované soutěže kromě Turecka 
a Nizozemska mají jedno společné.
Jeden dominantní tým, který je
na domácí úrovni nedostižný.



než ostatní, tak není jen výsadou elitních soutěží ve Francii, Itálii 
či v Německu. Olympiakos od roku 1997 nevyhrál řeckou ligu jen 
dvakrát. Basilej slavila titul osmkrát v řadě, Salcburk byl mistrem 
v šesti z posledních osmi sezon, Kodaň zase dánskou ligu od roku 
2003 opanovala desetkrát.

Jeden důvod je nasnadě – pravidelná účast v Champions League, 
ze které v minulosti profitovala Sparta a v posledních letech 
i Plzeň. „Ve srovnání s ostatními týmy si Olympiakos vytvořil 
základy svého úspěchu už před lety. Dokázal si udržet své místo 
v základní skupině Ligy mistrů skoro každý rok, a tak si udržoval 
velký rozpočet,“ líčí situaci v Řecku novinář Costas Bratsos.

Situace se ale může brzo změnit, pokud Olympiakos letos 
do Champions League podruhé v řadě nepostoupí. „V loňské 
sezoně neměl Olympiakos poprvé po dlouhé době jisté místo 
v základní skupině Ligy mistrů a nedostal se tam ani z předkol. 
To je ztráta skoro deseti, dvaceti milionů eur, což je poměrně velká 
rána, ale majitel Olympiakosu tuto díru v rozpočtu zalátal. Takhle 
to ale moc dlouho pokračovat nebude,“ upozorňuje Bratsos.

A jakkoliv byla pro úspěch Basileje velmi důležitá i mládežnická 
akademie, na počátku úspěchu nejen jí, ale i dalších klubů stála 
velká investice. V případě švýcarského klubu to byl kapitál 
majitelky Gisely Oeri, Salcburk doslova stvořila korporace Red Bull. 
Svého štědrého vlastníka má i Olympiakos.

Nerovný boj malých týmů

V pozadí přitom s velkým odstupem bojují menší týmy, jejichž 
šance na titul jsou značně omezené. Nadvláda velkých klubů tak 
vytváří zvláštní klima, ve kterém fotbal v celé zemi jde na papíře 
nahoru, ale zároveň poměrně stagnuje. „Dominance Basileje 
švýcarské lize pomohla, ale i nepomohla. Klub do švýcarského 
koeficientu přispěl víceméně z poloviny, ale švýcarská liga není 49



atraktivní. Nebyl bych proti tomu, kdyby švýcarskou ligu vyhrál 
někdo jiný, protože by to vyvolalo reakci Basileje ke zlepšení a dalo 
by to dalším švýcarským týmům naději, že mohou ligu také vyhrát,“ 
vysvětluje Zesiger.

Je tedy celková úroveň těchto soutěží výše než v Česku? Finanční 
možnosti menších týmů ve Švýcarsku, Dánsko či Rakousku jsou 
samozřejmě větší než v české lize. Je to ale zejména proto, že jde 
o západní Evropu, kde jsou platy obecně vyšší. Potenciál 
na domácí úrovni je ale limitovaný. Kupříkladu skauting je takřka 
pro veškeré menší kluby nedostižným luxusem. Třeba v Rakousku 
se majitelé a sportovní ředitelé podle Zercheho nadále spoléhají 
na doporučení agentů. 

Poněkud extrémním případem je pak podle Bratsose Řecko. „Slovo 
sportovní ředitel se tady ujalo až někdy v posledních deseti letech. 
Skauting tady není chápán ve svém pravém smyslu slova. Tady 
se většinou skautem stane nějaký bývalý oblíbený hráč fanoušků 

Mohamed Salah v dresu Basileje střílí gól proti Chelsea. Zdroj: Reuters/Ruben Sprich
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“
nebo vedení. A nezáleží na tom, jestli na to má, nebo ne. A stejné je 
to i s trenérskými rolemi v mládežnických týmech a v akademiích. 
Takže kromě Olympiakosu a PAOKu tady není žádný vývoj hráčů, 
žádná velká příprava na zápasy, skauting a podobně. Jenom 
krátkodobá řešení od trenérů nebo klubového vedení,“ přemítá 
řecký novinář.

Je angažmá ve Švýcarsku či Dánsku fotbalově krok dopředu?

Zdali tedy českého hráče angažmá v těchto soutěžích posune 
po fotbalové stránce, je otázka. „Myslím, že jen jeden nebo dva 
kluby ve Švýcarsku mohou být pro českého hráče krokem kupředu. 
Basilej je o světelná léta nejlepším švýcarským týmem. A Young 
Boys hrají pravidelně v základní skupině Evropské ligy, ale to může 
Sparta nabídnout taky,“ soudí o švýcarském prostředí Zesiger. 
„Ostatní kluby nejsou zase o tolik lepší ve srovnání s těmi českými, 
takže to pro ně z fotbalového hlediska nedává velký smysl,“ 
přidává.

Zcela jiné jsou možnosti celé soutěže v Turecku. „Třeba Anderlecht 
platí těm nejlepším zhruba 1,5 milionů eur a nizozemské kluby 
jsou na tom dost podobně. Na druhé straně je tu dnes druholigový 
turecký Eskişehirspor, který ještě před pár lety v první lize platil těm 
nejlepším 1,8 milionu nebo 2 miliony. To je sice trochu výjimka, ale 

Myslím, že jen jeden nebo dva kluby ve 
Švýcarsku mohou být pro českého hráče 
krokem kupředu.
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i průměrné turecké týmy mohou naprosto bez problému zaplatit 
velké částky,“ říká Bayazit.

„Pro ligy, které jsou líhněmi talentů, Turecko není považováno 
za další krok dopředu, je to spíše konečná stanice, nebo nějaká 
mezistanice,“ pokračuje turecký novinář. I tak ale soudí, že 
přestoupit do Turecka pro hráče nemusí být nutně krokem zpátky. 
„Turecko mívalo reputaci evropského Kataru, ale v posledních 
deseti letech se to docela změnilo. Je to stále dobrá možnost, kam 
jít, a to i pro hráče, kteří se ještě chtějí prosadit ve svých národních 
týmech,“ dodává.

Je tedy těžké do těchto různorodých prostředí zasadit, kam patří 
česká liga. Na jedné straně je důkazem, že ani přemrštěné částky 
a velké platy nemusejí být vždy jedinou cestou k úspěchu. 
Na straně pravidelné neúspěchy v kvalifikaci o Ligu mistrů 
dokumentují, že bez rozdílových hráčů a finančního polštáře se 
těžko operuje rovnocenně.

Je toho spousta, v čem se mohou české celky od svých 
evropských soupeřů přiučit, ale čeho se také vyvarovat. Co tedy 
radí evropští odborníci české lize na základě zkušeností se svým 
prostředím?

oliver zesiger
švýcarSko

Stavějte na mladých. Investujte do akademií, vychovávejte lepší 
hráče a nesoustřeďte se jen na fotbal, ale také na osobní vzdělání. 
Můžu dát za příklad to, že švýcarští hráči často podstupují stáže 
v normálních pracích kromě toho, že hrají fotbal za svůj klub. 
Takže mají něco, co je v dobrém smyslu slova odradí od fotbalu. 
Nesoustředí se na něj stoprocentně, ale také více rozvíjí své 
obecné schopnosti, a nakonec jim to pomůže i na hřišti. Podle 52



mě to je strašně důležité. Byl tady i případ německého hráče Kaie 
Havertze z Leverkusenu, který vynechal zápas v Lize mistrů proti 
Atlétiku Madrid, protože měl před sebou zkoušky ve škole.
Tohle je podle mě správná cesta – neinvestovat pouze do fotbalu, 
ale také do vzdělání, a dostanete tak lepší, inteligentnější hráče. 
Češi mají skvělou hráčskou tradici Čecha, Rosického, Nedvěda 
nebo Poborského. Měli byste stavět na svém dřívějším úspěchu, 
podívat se na to, jak jste takové hráče vychovali, a modernizovat 
výchovu tak, aby se přizpůsobila dnešním podmínkám.

pieter zwart
nizozeMSKo

Moc toho o české lize nevím! Pamatuju si z poslední doby snad 
jen Liberec, který hrál s Groningenem, a řekl bych, že jeho výkon 
byl slušný a organizovaný. Takže je pro mě těžké vám dát nějakou 
radu. Způsobů, jak ve fotbale dosáhnout úspěchu, je spousta. 
A hodně záleží na vizi vašich klubů a na tom, jaká vaše země je 
jako taková. Když hrajete v klubu, jako je Ajax, musíte hrát útočně, 
jinak fanoušci nebudou spokojeni. Takže pak musíte zkoušet jiné 
věci než třeba tým Tonyho Pulise.

“

Stavějte na mladých. Investujte 
do akademií, vychovávejte lepší hráče 
a nesoustřeďte se jen na fotbal, 
ale také na osobní vzdělání.
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Claus røndbjerg
dánSKo

Česká liga se samozřejmě musí zlepšit v produkci talentů. Ale jestli 
se dostanete do evropských pohárů, ostatní uvidí vaši tvář 
a zapamatují si vaše jméno. Momentálně všichni v Dánsku 
víceméně vědí o Spartě, Slavii a Plzni. Ale pokud česká liga 
dostane více klubů do Evropy, lidé uvidí vaše hráče a více je ocení. 
Tak dokáže třeba Kodaň pravidelně prodávat hráče do elitních 
evropských soutěží. Třeba na Euru jednadvacítek před dvěma lety 
měli Češi vynikající tým a viděl jsem tam dobré hráče. Ale potřebují 
hrát často v Evropě, aby se otestovali na evropské úrovni proti 
lepším týmům.

Costas Bratsos
řecko

Řekl bych, že klíčové je dlouhodobé plánování. Viděl jsem, že české 
kluby udělaly hodně velkých přestupů, takže je to známka toho, že 
se chtějí dostat na vyšší úroveň. Ale na tu se klub dostane jenom 
díky dlouhodobému plánování a konzistentním výkonům na hřišti 
i mimo něj. Je těžké odhlédnout od okamžitých výsledků, ale je to 

Naučte se chodit, než budete chtít začít 
běhat. Spousta klubů, které se snaží 
vyšvihnout na vrchol, na tohle 
nepamatuje.

“
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nutné, aby klub mohl postupovat vzhůru. A samozřejmě v Evropě 
se každý bod počítá v koeficientu. Každá výhra, každá remíza, 
i když se to nezdá, je strašně důležitá. Zvlášť po změnách, které 
UEFA udělala a kvůli kterým to teď bude pro země, jako je Řecko 
nebo Česko, ještě těžší dostat se přímo do základní skupiny Ligy 
mistrů. Je to ale nesmírně důležité finančně, kvůli prestiži české 
ligy, aby kluby přitahovaly větší částky za své posily, a aby do české 
ligy chodili lepší hráči.

Kaan Bayazit
turecko

České kluby by se měly podívat do turecké ligy a poučit se z jejích 
chyb, spíš než aby se jejím příkladem měly řídit. Vidím, že spousta 
starších hráčů jde do české ligy jako Danny nebo Altintop, což se 
v Turecku děje často. Nevěřím tomu, že věk je nějaké omezení, 
ale hráč to i v třiatřiceti nebo ve čtyřiatřiceti musí zvládat, což není 
úplně časté. U Dannyho tomu věřím, u Altintopa už tolik ne. 
A to je jedna věc, ve které turecké kluby často střílí vedle. Další 
rada na základě znalostí tureckých reálií je: naučte se chodit, než 
budete chtít začít běhat. Spousta klubů, které se snaží vyšvihnout 
na vrchol, na tohle nepamatuje. Po počátečním úspěchu chtějí 
být okamžitě jako velkokluby a nakonec je to zanechá v troskách.
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Bony, Džeko a spol. 
Pět nejlepších cizinců 

v historii české ligy
Letošní léto bylo z hlediska importu zahraničních hráčů 

extrémní a hvězdné akvizice s sebou nesou nemalá 
očekávání. Vstoupí některá z posil do historie ligy podobně 

jako další hráči původem mimo české a slovenské 
prostředí? Pojďme si zavzpomínat na těch pět nejlepších.

Autor: Jakub Vaněk
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Wilfried Bony slaví vstřelenou branku v dresu Sparty. Zdroj: ČTK/Vlastimil Vacek



1. Wilfried Bony
Pobřeží SlonovIny

Miláček letenských fanoušků přišel do Sparty v roce 2007 
po neúspěšných testech ve slavném Liverpoolu. Po jedné sezoně 
v béčku mu trenér Jozef Chovanec dal šanci, kterou Wilfried Bony 
náramně využil a zlatým písmem se zapsal do dějin české ligy. 
Během 59 utkání zaznamenal 22 branek, dalších 11 přidal 
v evropských pohárech.

Jeho fyzická vyspělost, dynamika, technická dovednost 
a instinkt střelce v pokutovém území pochopitelně nezůstala bez 
povšimnutí. Zájem věhlasnějších klubů rapidně stoupal.
Další stanicí se stal Vitesse Arnhem, kde Bony svůj nesporný 
talent od ledna 2011 rozvíjel dál. Po 31 ligových trefách v sezoně 
2012/13 a ocenění pro nejlepšího hráče Eredivisie nabral směr 
Premier League. Ve sněhobílém dresu Swansea potvrdil pověst 
kanonýra, což vedlo k přestupu do Manchesteru City. Na Etihad 
Stadium působí dodnes.

2. edin džeko
BoSnA A HerCeGovinA

Legionářem, který neupadne v zapomnění, je také Edin Džeko. 
Česká anabáze bosenského útočníka sice trvala pouze dva roky, 
ale stopu, kterou zanechal, lze vzhledem k současné kariéře 
označit za nesmazatelnou.

V dresu Željezničaru Sarajevo zaujal v létě 2005 trenéra Jiřího 
Plíška, ten ho následně doporučil a vytáhlý forvard podepsal 
s Teplicemi profesionální smlouvu. Po krátkém hostování v Ústí 
nad Labem si během své druhé sezony připsal 13 gólů, byl oceněn 
nejlepším cizincem nejvyšší soutěže a přestoupil do Wolfsburgu.
Mimořádné dispozice prokazoval také v bundeslize, kde získal 57



zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra a výrazně pomohl Vlkům 
k titulu v sezoně 2009/10. O rok později zamířil do Manchesteru 
City, s nímž opanoval Premier League dokonce dvakrát. Od října 
2015 hájí barvy AS Řím. Loni rozvlnil síť 29x a stal se králem 
střelců Serie A.

3. Mickaël tavares
SeneGAl

Senegalský záložník byl jedním ze základních stavebních kamenů 
pražské Slavie při návratu na český trůn v sezoně 2007/08. 
Do hlavního města jej přivedl trenér Karel Jarolím a defenzivní 
středopolař mu vloženou důvěru mnohonásobně splatil. Mickaël 
Tavares mezi tuzemskou elitou zářil a vršovickému klubu pomohl 
kromě zmíněného titulu i k historickému postupu do základní 
skupiny Ligy mistrů.

Komplexním herním pojetím výrazně převyšoval soupeře, což 
neuniklo pozornosti zahraničních klubů. Angažmá v Hamburku 
nicméně nevyšlo a stejně dopadly i další štace – Norimberk, 
Middlesbrough, Fulham, Waalwijk, Mladá Boleslav. Až v austral-
ském Sydney FC, kam zamířil před sezonou 2015/16, znovu 
pravidelně nastupoval. Přesto se v rámci A-League stěhoval 
a momentálně obléká dres Central Coast Mariners.

4. leonard Kweuke
kaMerun

Letenské kladivo bylo postrachem obran českých klubů od ročníku 
2010/11 do léta 2013. Ve Spartě vstřelil Leonard Kweuke 
26 ligových branek a konstantními výkony si vysloužil nominaci 
do kamerunského národního týmu.

Pražská kapitola útočníka, kterého zdobila především enormní síla 
v osobních soubojích, však idylicky neskončila. Příchod Davida 58



Lafaty znamenal ztrátu místa mezi jedenáctkou vyvolených a poté 
vyfasoval dvanáctizápasový disciplinární trest za brutální zákrok 
na obránce Radka Dosoudila z Mladé Boleslavi, jemuž zlomil nohu.
I proto vedení slavného klubu souhlasilo s prodejem do tureckého 
Rizesporu, kde třicetiletý rodák z Yaoundé hraje dodnes. Loni se 
stal pátým nejlepším kanonýrem Superligy (14 branek), ale sestupu 
nezabránil.

5. aidin Mahmutovič
BoSnA A HerCeGovinA

Výčet hvězdných internacionálů, kteří zazářili v nejvyšší soutěži, 
uzavírá historicky nejlepší střelec mezi cizinci – Aidin Mahmutovič. 
Bosenský forvard zde rozdával radost nepřetržitě od sezony 
2007/08 do začátku letošního roku a postaral se o 70 ligových 
gólů. Vzhledem k dlouhodobě nadprůměrným výkonům se dokon- 
ce hlasitě spekulovalo o posílení české fotbalové reprezentace.

Nejvýraznější stopu zanechal v Teplicích, kde se vypracoval do role 
jednoho z nejobávanějších snajprů na tuzemských stadionech. 
Vynikal individuálními dovednostmi, především rychlostí. V prosinci 
2014 změnil dres, ale plzeňské angažmá mu nevyšlo. Ztracenou 
formu poté nenalezl ani během hostování v Olomouci nebo 
Příbrami, a proto se rozhodl zkusit štěstí jinde. Od ledna působí 
v řeckém Panioniosu Atény.

“

Komplexním herním pojetím Tavares 
výrazně převyšoval soupeře, což
neuniklo pozornosti zahraničních
klubů.
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Anketa webu ČT sport: 
Kdo vyhraje titul?

Vybírat největšího favorita ligy je těžké, i když může být 
jasný – do hry mohou vstoupit zranění, nečekané přestupy, 
výpadek z evropských pohárů a řada dalších faktorů. Bývalí 

fotbalisté, trenéři, novináři a další fotbaloví insideři se 
ale téměř jednohlasně shodují – titul podle nich vyhraje 

Slavia.
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Chris Boothroyd
autor Stránky czefootball.coM

Slavia. Zapracovala na svých slabinách, udržela si klíčové hráče
a v Jaroslavu Šilhavém má nejlepšího trenéra v lize. Pojede hned 
od začátku a bude ji těžké zastavit.

otakar duben
redAKtor CtSport.Cz

Bude hodně záležet na tom, jak si trojice Slavia, Plzeň, Sparta 
povede v pohárech a jak dokážou rozložit síly na ligu. Nejvíc věřím 
Slavii, protože byť poměrně značně posilovala, tak na rozdíl
od Sparty úplně nepřekopala koncepci týmu a už může na něčem
z minula stavět. U Sparty se můžou změny projevit pozitivně, ale 
nevěřím, že hned první rok. V Plzni příliš sází na minulost
a donekonečna jim to vycházet nemůže.

Karel Häring
šéfredaktor Magazínu football club

Několik posledních sezon začínám odpovědi na tuto otázku tím, 
že verdikt můžu dát na konci srpna – podle toho, jak dopadnou 
české kluby v kvalifikacích evropských pohárů. Protože ten, který 
do nich nezasáhne, paradoxně má větší šanci… Osobně nevěřím 
zjednodušené rovnici, že nejmasivnější posílení znamená titul. 
Těch změn ve Spartě mi připadá až příliš na to, aby si to hned 
od startu sedlo. Slavia vsadila na zkušenosti. A pokud si její 
zahraniční posily udrží motivaci, mají „červenobílí“ velkou šanci 
na obhajobu. Posílila i Plzeň, přičemž méně někdy znamená více. 
Ale myslím, že na titul to tentokrát stačit nebude.
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Martin Hyský
exPert čt SPort

Jednoznačně největší předpoklady pro to má Slavia a Sparta, je to 
pro ně povinnost. Protože to, co se děje teď v létě, nemá obdoby. 
A trochu favorizuji Slavii, protože Sparta má hodně neznámý 
realizační tým z Itálie, deset nových tváří, to je obrovský zásah
do mužstva, jsem sám zvědavý, jak si to sedne. Poslední přípravný 
zápas s Arnhemem mě moc nepřesvědčil.

pavel Jahoda
redAKtor CtSport.Cz

Slavia. Obhájce titulu přes léto dokázal udržet téměř celý kádr, 
navíc skvěle posílil. Do české ligy přivedl hráče, o kterých dříve 
fanoušci sešívaných, ale i dalších klubů, jen snili. Téměř všechny 
pozice tak mají Pražané zdvojené, což jim umožní i přes zvýšenou 
vytíženost v podobě pravděpodobné účasti v evropských pohárech 
udržet vysoký standard a kvalita se sehraností je dovedou
k obhajobě titulu.

“
Jako mistra tipnu Slavii. U ní lze přece 
jen spíše hovořit o tom, že novými muži 
doplnila mistrovský kádr, zatímco 
Sparta vlastně buduje úplně 
nové mužstvo.
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verner lička
InternacIonál a trenér

Ze tří aspirantů, kterými jsou Slavia, Plzeň, Sparta, budou dva 
hodně zklamaní. Kdo z nich to bude, netuším. Je to soutěž 
dlouhodobá a každý z nich má své přednosti i mouchy.

luděk Mádl
redaktor aktuálně.cz a hoSPodářSkých novIn

Letos je tipování před startem soutěže mimořádně obtížné. 
Pražská „S“ významně obměnila kádry a při hledání odpovědi na 
otázku, jak si novinky takzvaně sednou, budeme chytřejší až za 
pár týdnů. Jako mistra tipnu Slavii. U ní lze přece jen spíše hovořit 
o tom, že novými muži doplnila mistrovský kádr, zatímco Sparta 
vlastně buduje úplně nové mužstvo, a to může trvat déle.

Antonín panenka
internACionál

Někdo z té silné trojky. Asi bych dal největší šance Slavii. Dali 
dohromady dobré mužstvo a teď ho ještě vhodně doplnili, takže 
budou určitě silnější než v minulé sezoně, kdy získali titul.

lukáš Pečeně
redaktor a koMentátor čt SPort

Slavia. Plzeňský kádr stárne a ztrácí výbušnost. I přes pár 
zajímavých posil (Havel, Živulič) bude mít Viktoria problémy
v obraně i přechodu do útoku a čekám, že bude bojovat jen o třetí 
místo. Sparta výrazně zkvalitnila sestavu a experiment s italským 
trenérem je sympatický. Zároveň ale to, že je kouč Ital, neznamená, 
že je kouzelník – nový tým si bude dlouho sedat, trápit ho navíc 63



bude slabý střed hřiště. Na titul tak tipuji Slavii, i když ani ta se 
nevyhne klopýtání. Očekávám, že se to v průběhu sezony projeví 
výměnou trenéra, na obhajobu ale přesto v Edenu dosáhnou.

Michal Petrák
redaktor deníku SPort

Slavia. Dobře posílila, ale ne tak, aby se musela půl roku sehrávat. 
Posilám pomůže, že naskočí do harmonie z minulé sezony. 
Ta může ještě rok vydržet. A strašně důležitá je osoba 
Jaroslava Šilhavého.

jan Podroužek
redaktor deníku SPort

Bude to pravděpodobně obligátní boj - buď Slavia, Sparta, nebo 
Viktoria. Tipnu Slavii, protože během léta dala dohromady tým 
nejrychleji, a v přípravě hrála nejlíp, o nic jiného se člověk v tuhle 
chvíli ještě opřít nemůže. Sparta dělá hráče ještě týden před 
ostrým startem, Viktoria je o něco slabší.

jan Suchopárek
InternacIonál a trenér národního týMu do 19 let

Ze své pozice trenéra národního týmu nemůžu moc tipovat! 
Protože když něco řeknu, vrátí se vám to ve špatném. Ale bude 
záležet na tom, jak budou týmy úspěšné v evropských pohárech.
A pak to snad bude do posledního kola stejně napínavé jako loni.

Martin vait
redAKtor CtSport.Cz

Slavia. Přestože se na ni soupeři připraví lépe, oproti minulé 
sezoně není slabší, naopak. Obrana je na tom výborně, v útoku 
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jsou prověření střelci. A tentokrát má ještě lepší zálohu, která 
možná není nejmladší, ale hráči jako Danny nebo Altintop společně 
s kvalitativně rostoucím Součkem budou vysoce převyšovat 
standardy české ligy. A s nimi může být Slavia kompletním týmem, 
který ke svým přednostem - protiútokům a standardkám – doplní
i obrovskou kreativitu.

jakub vaněk
redAKtor CtSport.Cz

Slavia. Od příchodu kouče Jaroslava Šilhavého prohrála
z 30 soutěžních utkání jediné. Po výrazném posílení už tak 
kvalitního kádru, který loni nejvyšší soutěž opanoval, a výsledkově 
úspěšné letní přípravě je pro mě největším favoritem. Ve všech 
liniích má k dispozici nadstandardní hráče (Laštůvka, Deli, Danny, 
Škoda). Na lavičce trenéra, jenž hvězdami nabitou kabinu dokáže 
ukočírovat, a v ochozech tisíce nadšených fanoušků. Sečteno, 
podtrženo – obhajoba titulu je více než reálnou predikcí.

ladislav vízek
internACionál

Bude to někdo z těch tří nejlepších celků Slavia, Plzeň, Sparta. 
Nejspíš Slavia, získala titul, je na takové té vlně, dobře nakoupila
a na rozdíl od Sparty a Plzně odehrála dobře i přáteláky.

luděk zelenka
exPert čt SPort

Sparta. Jednak kvůli obrovské hladovosti, protože už je to 
dlouho, co to vyhráli, a jednak kvůli tomu, že zvládne nákupy 
díky zahraničnímu trenérovi dát dohromady a že ten tým bude 
fungovat.
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Anketa webu ČT sport: 
Kdo sestoupí z nejvyšší 

soutěže?
Jestliže bylo dříve ohledně největších kandidátů na sestup 
celkem jasno, letos je výběr těžší – ambiciózní nováčci se 

totiž loni postarali o vynikající úroveň druhé ligy. Problémy 
by tak mohli mít spíše prvoligoví starousedlíci – a podle 
redaktorů ctsport.cz a oslovených odborníků především 

Jihlava.

66 Průvodce českou ligou 2017/18  •  Ankety
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Chris Boothroyd
autor Stránky czefootball.coM

Jihlava se v minulé sezoně jen sotva zachránila a je možná ještě 
slabší než v květnu. A nevidím, jak letos dokáže zábavný, ale až 
nekompromisní hurá fotbal Karviné přinést výsledky.

otakar duben
redAKtor CtSport.Cz

V ohrožení budou klasicky oba nováčci. Sigma i Baník ale mají 
dost zkušeností a síly na to, aby se návratu do druhé ligy vyhnuly. 
Víc starostí bude mít nejspíš Ostrava, ale i ona by se měla udržet. 
Sestup se dá čekat u Jihlavy, která měla už v minulé sezoně 
problém se střílením branek a výrazněji neposílila. Jako druhý 
tým tipuji možná překvapivě Brno, přišlo o Řezníčka se Zavadilem, 
náhradu za ně zatím nemá a tým celkově nemá žádnou výraznou 
herní tvář.

Karel Häring
šéfredaktor Magazínu football club

Týmů, kterých se boj o záchranu může týkat, je dost. Složité to 
bude pro oba staronové účastníky Ostravu a Olomouc, Karviná 
jde do druhé, „nebezpečné“ sezony. Nicméně bych vůbec nebyl 
překvapený, kdyby měl na podzim velké potíže Zlín. Není zvyklý 
hrát na dvou frontách. Pokud bych měl ale vybrat dva, dal bych 
Jihlavu, která už si koledovala v minulé sezoně, a možná trochu 
překvapivě Slovácko. Už poněkolikáté v řadě svůj kádr neposílilo 
a ono to nepůjde do nekonečna. Samozřejmě, že hodně může 
změnit zbytek přestupového okna.

67



Martin Hyský
exPert čt SPort

Myslím, že Olomouc a Baník mají sílu na to hrát v klidném středu 
tabulky. Největší kandidát je pro mě určitě Jihlava, protože tam se 
toho moc nezměnilo, navíc přivedla pro mě neznámého trenéra. 
Minulý rok měla problémy Bohemka, která to i vzhledem 
k ekonomickým podmínkám nebude mít jednoduché ani letos.

pavel Jahoda
redAKtor CtSport.Cz

O patro níže letos zamíří dva moravské celky. Karviná, nováček 
a velké překvapení loňské sezony, letos doplatí na druhý ročník 
mezi elitou, který zlomil vaz celé řadě předchůdců. Nadšení už tak 
Slezanům letos stačit nebude. Dolů je doprovodí také Jihlava, která 
koketovala s pádem o patro níže už loni. Tým z Vysočiny nepřivedl 
žádné posily, což se ukáže jako rozhodující faktor.

verner lička
InternacIonál a trenér

Ke smůle ligových starousedlíků to ti dva postoupivší Ostrava 
a Olomouc určitě nebudou. Takže kromě těch prvních tří týmů 
budou v pohodě ještě Mladá Boleslav, Liberec, Zlín a Dukla, ale ten 
zbytek bude hrát do 26. a 27. kola o udržení.

“

Slovácko. Už poněkolikáté v řadě svůj kádr 
neposílilo a ono to nepůjde 
do nekonečna.
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luděk Mádl
redaktor aktuálně.cz a hoSPodářSkých novIn

Kandidáty sestupu vidím zejména na Moravě, ve Slezsku 
a případně v Ďolíčku. Tipnu Slovácko, kde mi přijde, že z kádru 
už příliš dlouho odcházejí dobří hráči, kteří nejsou dostatečně 
kvalitně nahrazování. A Olomouc, kde vidím problém v 
nedostatečném ekonomickém zajištění klubu a nevyjasnění 
budoucnosti vlastnických vztahů uvnitř Sigmy.

Antonín panenka
internACionál

Postoupila dvě mužstva, která jsou velmi ambiciózní, Ostrava 
a Olomouc, ty asi takové problémy mít nebudou. Já si myslím, 
že největší starosti bude mít Jihlava. Na další sestupové místo je 
šest, sedm kandidátů.

lukáš Pečeně
redaktor a koMentátor čt SPort

Bohemians mají podle mě nejslabší kádr v lize, navíc velmi úzký. 
Trenér Hašek chtěl na startu přípravy posílit na všech postech, což 
se nepovedlo, a navíc přišel o Havla možná i s Hubínkem. Před 
svými diváky odehraje Bohemka pár dobrých zápasů, na záchranu 
to ale nakonec stačit nebude. Spolu s nimi spadne Karviná, kterou 
tipuji na poslední místo. Nováčkovská euforie je pryč, spolu s ní 
i spolehlivý Jan Laštůvka. Karviná měla už jaro velmi slabé a teď 
mi to vychází na pád do druhé ligy.
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Michal Petrák
redaktor deníku SPort

Jihlava a Bohemians. Oba tyhle týmy si se sestupem nějakou 
dobu zahrávají a zběžný pohled na prostou sílu jejich soupisek 
nasvědčuje, že tentokrát by to mohlo dopadnout špatně.

“
Bohemians neposílili na důležitých postech 
a loni spousta hráčů nevypadala, 
že by měla na prvoligovou 
úroveň.

jan Podroužek
redaktor deníku SPort

Oba týmy, které postoupily – Baník a Sigma – nebudou mít 
pohodovou sezonu, vůbec ne. Ale Baník to ustojí, je stabilnější, 
zatímco Sigma se může stát jojo klubem. A nejvíc na ráně je teď 
i Jihlava, která když řešila záchranu minulou sezonu, povolala 
Josefa Jinocha. Velmi vypočítavý krok, ale bez sportovní ambice…

Martin vait
redAKtor CtSport.Cz

Vybírá se to těžko, oproti minulé sezoně se hůř hledají vyložení 
kandidáti. Ale myslím, že nejspíš sestoupí Jihlava, protože zatím 
prakticky neposílila a moc nevidím, že by klub směřoval správným 
směrem. Namočit by se klidně mohlo Brno i nováčci, ale i přes 
velmi solidní práci v klubu by mě nepřekvapilo, kdyby se tentokrát 70



neudrželi Bohemians. Přišli o klíčového hráče v Havlovi, neposílili 
na důležitých postech a přes snahu loni spousta hráčů nevypadala, 
že by měla na prvoligovou úroveň.

jakub vaněk
redAKtor CtSport.Cz

Jihlava a Bohemians. Obě mužstva loni dlouho bojovala o přežití. 
I proto očekávám, že nejhlubší patra tabulky neopustí ani tentokrát. 
V kabinách nedošlo k velkým rošádám a vzhledem k síle ostatních 
celků je považuji za hlavní aspiranty sestupu. Vysočina vstoupí 
do sezony pod vedením Ivana Kopeckého, který stál za jarním 
zmrtvýchvstáním Vítkovic. Záchranářská mise jej podle mě čeká 
i v Jihlavě. Bohemians 1905 spíše oslabili, než posílili. Z tohoto 
důvodu stojí před trenérem Martinem Haškem nelehký úkol.

ladislav vízek
internACionál

Kandidátů, kteří se budou koukat hlavně směrem dolů, bude tak 
šest, sedm, ale myslím si, že jedním z nich bude Jihlava nebo 
Bohemka.

luděk zelenka
exPert čt SPort

Řekl bych, že Jihlava a Zlín. Je to můj odhad a střela od boku, ale 
myslím, že by Zlínu mohla opravdu uškodit účast v evropských 
pohárech. A Jihlava měla hodně nevydařenou loňskou sezonu, 
zachránila se jen díky štěstí a kvůli tomu, že tam byly horší týmy.
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Anketa webu ČT sport: 
Kdo bude nejlepším 

střelcem ligy?
Česká liga se loni potýkala s krizí středních útočníků. 
Desetibrankovou hranici přesáhla jen hrstka z nich, 

a tak i elitní kluby do svých kádrů přivedly nové forvardy. 
Podle redaktorů, trenérů a bývalých fotbalistů má ale 

přesto největší šanci znovu opanovat titul krále střelců 
slávistický Milan Škoda.
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Slavící Milan Škoda. Zdroj: ČTK/Michal Kamaryt



Chris Boothroyd
autor Stránky czefootball.coM

Pokud – a je to samozřejmě hodně velké pokud – se vyhne 
zraněním, tohle bude rok, kdy Jan Chramosta konečně naplní svůj 
potenciál.

otakar duben
redAKtor CtSport.Cz

Nedá se úplně čekat, že by některá z nových ofenzivních tváří 
v týmech ze špičky hned vystřelila až k titulu krále kanonýrů, spíše 
bude potřebovat nějaký čas na aklimatizaci. Pravděpodobně tedy 
zůstane u souboje dvou nejlepších střelců uplynulé sezony. Tady 
má lepší výchozí pozici Milan Škoda, protože na rozdíl od Davida 
Lafaty má svou pozici na hrotu mnohem jistější. Kapitánovi 
Sparty by mohlo pomoct, pokud bude nastupovat více v lize než 
v pohárech (pokud se Sparta dostane do EL) a nebude tolik tříštit 
síly jako Škoda.

Karel Häring
šéfredaktor Magazínu football club

Přišla řada zajímavých jmen, a co se týká gólů, nejvíce se asi čekají 
od Marka Janka ze Sparty, protože, jak se připomíná, skóroval 
pravidelně všude, kde byl. Ale v tomhle směru bývám opatrný. 
Už jsme viděli, jak se hráči, kteří přišli s nálepkou kanonýra, 
v Česku neprosadili. Dvacet devět gólů za dvě sezony ve Švýcarsku 
je velmi dobré číslo, jenže David Lafata jich měl v Česku za stejnou 
dobu 35. A je švýcarská liga výrazně těžší? Není. Naopak, hraje se 
v ní ofenzivněji než u nás. Takže zůstávám u snajpra, který zdejší 
prostředí dobře zná, a tím je Milan Škoda.
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Martin Hyský
exPert čt SPort

V minulých letech tu byla nadvláda Lafaty a Škody a myslím si, že 
teď to bude taky někdo z pražských S, protože budou znovu dávat 
nejvíc gólů. V Plzni se o góly spíše dělili a už si nejsem tolik jistý 
Lafatou, protože pozice podhrota není pro něj. Na hrotu ale bude 
v lize platný i letos, ale nejspíš nedostane tolik šancí. Janko přišel 
jako střelec, tam, kde byl, góly, dával, ale také mě zklamal 
v přípravě v Arnhemu. Hodně toho spálil, navíc jeho přínos 
defenzivě byl nulový, přitom vždycky pomáhal obraně a byl 
bojovník. Proto by mě nepřekvapilo, kdyby se znovu dařilo Milanu 
Škodovi. Ten je pro mě největší favorit.

pavel Jahoda
redAKtor CtSport.Cz

Loni nasázel 15 branek a podělil se o korunu pro krále střelců 
s Davidem Lafatou. Letos už kanonýrům bude Milan Škoda 
vládnout sám. Jednatřicetiletý kapitán Slavie totiž opět dostane 
spoustu prostoru a minut, k čemuž je potřeba přičíst, že letos mu 
bude posílat pasy taková hvězda jako Portugalec Danny. Škoda tak 
opět bude zářit a pomůže Slavii k obhajobě titulu.

verner lička
InternacIonál a trenér

Někdo ze Sparty, Slavie, Plzně a možná z Mladé Boleslavi. Podle 
mě je největším kandidátem Škoda. Je na vrcholu sil a Slavia bude 
hodně silná a bude střílet góly. Ze Sparty by to mohl být Lafata, 
ale je otázkou, jak často a na kolik minut se na hřiště skutečně 
dostane. Z Plzně asi nikdo, přestože měla v posledních letech 
výborné výsledky, tak takový klasický šutér tam nebyl a není ani 
teď.74



luděk Mádl
redaktor aktuálně.cz a hoSPodářSkých novIn

Zkusím možná ústřel: Matěj Pulkrab. Vycházím z toho, že ve 
favorizovaných týmech ligy se o góly bude dělit větší počet hráčů. 
A z toho, že Liberec půjde oproti minulé sezoně výkonnostně 
nahoru. A že si Pulkrab udrží výtečná čísla efektivity, jež si jako 
náhradník zapisoval ve Spartě.

Antonín panenka
internACionál

Velké očekávání je ve Spartě s Jankem, ale podle mě by to mohl 
být Řezníček v Plzni.

lukáš Pečeně
redaktor a koMentátor čt SPort

Stát se králem střelců bude mít tentokrát Milan Škoda 
jednodušší – lehké góly mu bude chystat asistent Danny. David 
Lafata už ve Spartě nebude mít pozici hlavního kanonýra a Škoda 
toho využije.

“

Pro Lafatu pozice podhrota není. Na hrotu 
bude v lize platný i letos, ale nejspíš 
nedostane tolik šancí.
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Michal Petrák
redaktor deníku SPort

David Lafata přinejmenším začne v trochu jiné roli, a když už tipuju 
Slavii na titul, je pravděpodobné, že ji k němu prostřílí Milan Škoda. 
Je radost sledovat jeho škálu zakončení, s věkem se zlepšuje.

jan Podroužek
redaktor deníku SPort

Nejlepší střelec vyběhne z první trojky klubů, protože je předpoklad, 
že ty budou dávat nejvíc gólů. Jak už jsem psal, nejlíp je na tom 
teď asi Slavia, a Milan Škoda z toho může hodně těžit. K dobru mu 
jde také celkem neotřesitelná pozice v mužstvu.

jan Suchopárek
InternacIonál a trenér národního týMu do 19 let

Tím, že zůstane ve Slavii, je patrně Milan Škoda jedním z adeptů. 
Samozřejmě i David Lafata, o kterém by někdo mohl říct, že už by 
to nemusel stíhat, je střelec, ze kterého je potřeba čerpat 
i pro hráče v dorosteneckých kategoriích. Rozbor výběru místa 
v šestnáctce by stál za to, aby se jím zabývali i trenéři a dostávali 
to do hráčů. Ale můžou vyskočit i jiní.

Martin vait
redAKtor CtSport.Cz

Mnoho dobrých středních útočníků loni v lize nebylo. Tipl bych 
proto Janka, ale než Sparta najde klíčového útočníka a sedne si 
její hra, mohlo by to chvíli trvat. Proto si myslím, že Milan Škoda. 
I když na jeho pozici budou útočit Mešanovič i Van Buren, dovedu 
si představit, že ti dostanou prostor spíše v Evropě. Už loni byla 
Slavia nejofenzivnějším týmem ligy a letos by si mohla vytvářet 76



ještě více šancí, ze kterých by mohl těžit Škoda, prototyp solidního 
ligového útočníka v nejlepších letech.

jakub vaněk
redAKtor CtSport.Cz

Během posledních tří sezon vstřelil více ligových gólů pouze David 
Lafata (55), s nímž se o korunu nejlepšího kanonýra podělil loni. 
Milan Škoda rozvlnil síť 48x a předpokládám, že bude ofenzivní 
akce Slavie zakončovat i v nadcházejícím ročníku. K dispozici má 
posílenou záložní řadu, kterou vede kouzelník Danny, což považuji 
za rozhodující faktor v honbě za zlatou kopačkou. Adresných 
přihrávek do pokutového území obdrží nespočet - reprezentační 
útočník by toho měl využít.

ladislav vízek
internACionál

Měl by to být někdo z těch drahých posil, ale když jsem viděl 
toho Janka... Takže by to mohl být Lafata, já bych mu to i přál. 
Prosazovat by se měli hodně i Krmenčík z Plzně a Škoda ze Slavie.

luděk zelenka
exPert čt SPort

Van Buren. Líbil se mi hodně v přípravě, byl to frajer, který byl 
jednou nohou v Liberci, ale neuvěřitelně se kousnul, zabojoval 
a vypadá to, že se protlačí do základu. Pokud to takhle zůstane, 
může předčit i větší hvězdy. A také by ho tato konkurence mohla 
na tréninku vést do lepších výkonů, které by mohly vyústit až třeba 
v krále střelců.
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Anketa webu ČT sport: 
Kdo bude nejlepším 

hráčem ligy?
Která z velkých zahraničních posil bude nejlepší 

a opanuje si hned ve své první sezoně českou ligu? 
Anebo zůstane nejlepším hráčem některý z ligových 

hráčů? Redaktoři, trenéři a bývalí fotbalisté se 
každopádně nejvíce těší, co na hřišti předvedou Danny 

a Tomáš Rosický, pokud oba zůstanou fit.

78 Průvodce českou ligou 2017/18  •  Ankety

Tomáš Rosický opět ve sparťanském dresu. Zdroj: ČTK/Radek Petrášek



Chris Boothroyd
autor Stránky czefootball.coM

Martin Frýdek. Nasází deset gólů a zaznamená deset asistencí? 
Ne. Ale bude plícemi Sparty, požene ji a potichu se stane jejím 
nedoceněným drahokamem.

otakar duben
redAKtor CtSport.Cz

Sláva a ocenění jsou většinou vyhrazené pro ofenzivní opory, ale 
pokud vydrží v české lize až do konce sezony, mohl by mít velkou 
šanci Simon Deli. Ačkoliv obecně jde kreativita středních obránců 
v české lize pomalu nahoru, tak Deli v tomto ohledu stále vyčnívá. 
Hraje elegantně, má sebevědomí a může se zapojit do kombinace, 
což hra Slavie bude potřebovat. V obraně takřka nechybuje, má 
přehled i dobrý timing a v pokutovém území soupeře dokáže být 
velmi nebezpečný. Je ale otázkou, zda opravdu zůstane celou 
sezonu.
“

Ačkoliv obecně jde kreativita středních 
obránců v české lize pomalu nahoru, Deli 
v tomto ohledu stále vyčnívá.

Karel Häring
šéfredaktor Magazínu football club

Moc jsem zvědavý na Tala Ben Chaima ze Sparty, jenže toho 
zabrzdilo v přípravě zranění, takže je složité předpovídat, v jaké 79



formě do toho naskočí. Ale pokud zůstanu u zahraničních posil, 
zvolil bych Portugalce Dannyho. Kvality na to určitě má. Skvělá 
kopací technika, jakou v Česku moc nevidíme. Otázka je, jak silná 
bude jeho motivace, pokud by se Slavii nepovedlo postoupit 
do jedné z pohárových skupin.

Martin Hyský
exPert čt SPort

Jsem zvědavý na Dannyho asi jako každý, protože to byl velký hráč, 
uvidíme, jak to bude zvládat. Tito všichni hráči přicházejí 
do Slavie a do Sparty proto, aby pomáhali v Evropě. Podle toho je 
budeme měřit, ne podle toho, jestli budou kralovat v lize. Myslím, 
že ani jejich motivace nemusí být největší v těchto zápasech, 
navíc je nemusí hrát. A v Evropě si nejsem úplně jistý, jestli na té 
úrovni budou stíhat, teprve uvidíme, jestli budou rozdílovými hráči, 
protože tam se hraje fotbal ve velké rychlosti. Ale musím říct, že se 
těším na Rotaně. To je hodně nenápadný hráč, nikdy kolem sebe 
nestrhává pozornost, ale je velmi platný.

pavel Jahoda
redAKtor CtSport.Cz

Zářil v ruském Zenitu Petrohrad a v portugalské reprezentaci, 
letos si podmaní českou ligu. Portugalec Danny je nejzvučnější 
posilou Slavie a nejzvučnější zahraniční posilou, která kdy do první 
ligy přišla. Vytříbený technik už sice není nejmladší a ve třiatřiceti 
letech ani nejrychlejší. Přípravné zápasy však ukázaly, že ze své 
fotbalové geniality neztratil vůbec nic a bude hráčem, na kterého 
budou chodit lidi na všech stadionech. Pokud ho nepostihne 
nějaké zranění, českou ligu si naprosto podmaní, pomůže Milanu 
Škodovi ke koruně krále střelců a dotáhne Slavii k titulu.
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verner lička
InternacIonál a trenér

Záleží na tom, komu se líbí jaký herní styl. Může to být někdo 
z těch příchozích. Jestliže Mavuba potvrdí výkony z posledních let 
v Lille, tak bude jedním ze žhavých kandidátů. Kdyby ale byl zdravý 
a odehrál dvacet pět utkání v základu, tak by byl stoprocentně 
nejlepším hráčem Rosický, jenže tam je ten otazník. V lize 
v současné době nikdo lepší není.

luděk Mádl
redaktor aktuálně.cz a hoSPodářSkých novIn

Nejlepším hráčem ligy bude Tomáš Rosický. Samozřejmě záleží 
na tom, kolik času na trávníku stráví. Z těch hráčů, u kterých se 
očekává velmi vysoká minutáž, to pak bude slávista Danny.

Antonín panenka
internACionál

O nových hráčích nemám moc informací, ale jako divák se těším 
na Rosu, protože u něho vždycky člověk něco pěkného vidí.

“

Danny je nejzvučnější posilou Slavie 
a nejzvučnější zahraniční posilou, 
která kdy do první ligy přišla.
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lukáš Pečeně
redaktor a koMentátor čt SPort

O tom, který z dua Tomáš Rosický či Danny bude mít lepší sezonu, 
rozhodne jen zdraví. Oba dalece přesahují úroveň české ligy, 
a pokud budou hrát, budou nejlepší. Víc věřím v pevnější zdraví 
Dannyho, i když bych chtěl zažít ještě jeden rok geniality Tomáše 
Rosického.

Michal Petrák
redaktor deníku SPort

V ideálním světě by to musel být Tomáš Rosický, ale... U Václava 
Pilaře je přece jen trochu větší předpoklad, že by mohl být zdravý – 
a taky je to player, který rozbuší srdce každému, kdo má rád fotbal.

jan Podroužek
redaktor deníku SPort

Když hrával za Viktorii ve svých nejlepších letech, byl Daniel Kolář 
velmi produktivní a důležitý hráč. Teď si pochvaluje pauzu, kterou 
shodou okolností měl, a vrací se do známého klubu s novou 
energií. To mu může pomoct, a třeba všem vyrazí dech.

“
Kdyby byl zdravý a odehrál dvacet pět 
utkání v základu, tak by byl 
stoprocentně nejlepším
hráčem Rosický.
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jan Suchopárek
InternacIonál a trenér národního týMu do 19 let

Těším se na nové akvizice. Všichni si od nich hodně slibujeme, 
jsou to zkušení zahraniční hráči a můžou tam přinést úplně jiné 
prvky, než které tady byly k vidění doposud. Řekl bych, že žádný 
z týmů v české lize neměl klasického špílmachra od dob, kdy odešli 
Bořek Dočkal nebo Pavel Horváth. Takže si slibuju, že třeba Tomáš 
Rosický nebo Danny ve Slavii i hráči z Plzně tuhle roli můžou splnit.

Martin vait
redAKtor CtSport.Cz

Těším se na Plavšiče a doufám, že Rosický letos odehraje 
mnohem více než jen devatenáct minut. Ale věřím, že Danny by 
mohl být v lize, co se týče kreativity, rozdílovým hráčem podobně 
jako kdysi Pavel Horváth, byť jsou to samozřejmě velmi odlišní 
hráči.

jakub vaněk
redAKtor CtSport.Cz

Za možného krále ligových trávníků lze nepochybně označit více 
hráčů. Asi každý fanoušek českého fotbalu, nehledě 
na klubovou příslušnost, by s potěšením přivítal stálý návrat 
Tomáše Rosického. Jeho zápasové vytížení nicméně nelze 
předpovědět, a proto zvolím hvězdnou posilu rivala z Edenu – 
Dannyho. Portugalský záložník je typologicky stejným fotbalistou. 
Cit pro míč, periferní vidění a nečekané řešení finální fáze nelze 
přehlédnout. Liga v něm získala klenot, jehož si je třeba vážit.
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ladislav vízek
internACionál

Měl by to být ten nejdražší, a to je Ben Chaim, ale toho jsem ještě 
hrát neviděl. Samozřejmě by to mohl být Rosa, ale na toho se spíš 
vypisuje kurs, jak dlouho vydrží. Byl bych rád, kdyby to byl nějaký 
špílmachr nebo útočník, ale toho teď u nás žádného moc nevidím. 
Takže by to mohl být třeba Deli nebo Hubník, ti se mi líbí.

luděk zelenka
exPert čt SPort

To je strašně těžké říct, vybírat mezi obránci, útočníky… Ale řeknu 
Vjačeslava Karavajeva. V hodnocení nejlepších hráčů mají vždy 
lepší pozici ti, kteří mají jednoduše měřitelné statistiky, tedy góly 
a přihrávky. On jich asi tolik mít nebude, ale jeho platnost byla 
výrazná už i na jaře, takže podle mě to bude výrazná pomoc 
Spartě, která se jinak hodně obmění.
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Autor: Jakub Vaněk

PředStavení týMu

Po krátké epizodě ve Fotbalové národní lize se Baník Ostrava vrátil 
mezi tuzemskou elitu. Slezané, kteří v roce 2004 získali mistrovský 
titul, uhájili na jaře jednobodový náskok před dějinným rivalem 
z Opavy a slavili bleskový comeback.

U mužstva však skončil Vlastimil Petržela. Zkušený kouč se 
z lavičky nečekaně odsunul do role poradce majitele Václavce 
Brabce a předal otěže Radimu Kučerovi. Dlouholetá opora Sigmy 
Olomouc či německé Arminie Bielefeld se po konci hráčské kariéry 
vrhla na trenérskou dráhu a během angažmá ve Znojmě upoutala 
pozornost řady celků z první ligy. Za místo svého dalšího rozvoje 
zvolil právě Ostravu, kde podepsal dvouletý kontrakt.

Hlavním úkolem klubu bude stabilizace tradičního klubu v nejvyšší 
soutěži. Po rozsáhlých bojkotech vůči minulému majiteli Petru 
Šafarčíkovi by ke splnění cíle mohla pomoci i podpora zaplněných 

Baník 
Ostrava
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ochozů. Fanoušci jsou s vedením na jedné lodi a Městský stadion 
ve Vítkovicích už není překážkou. Proto lze očekávat, že domácí 
návštěvnost bude výrazně přesahovat ligový průměr.

Na zeleném pažitu moderní arény, která pravidelně hostí atletický 
mítink Zlatá tretra, se v bílém dresu FCB znovu objeví i nejslavnější 
odchovanec Milan Baroš. Třetí návrat velezkušeného kanonýra, 
tentokrát z Liberce, byl hlavní přestupovou bombou. Pětatřicetiletý 
vítěz Ligy mistrů neměl o konkrétní nabídky nouzi. Tečku 
za úspěšnou kariérou nicméně toužil udělat v mateřském celku, 
kde podepsal roční smlouvu.

Kromě něj zlanařil management Baníku obránce Martina Šindeláře 
z Olomouce, srbského záložníka Stefana Paniče, středopolaře 
Tomáše Hykela z Frýdku-Místku a formou hostování i útočníka 
Tomáše Poznara z Plzně. Roční anabáze ve Slezsku naopak 
skončila pro duo Petr Nerad - Ľubomír Urgela, které zamířilo zpět 
do Jihlavy, respektive Karviné. Štefan Pekár posílil slovenskou 
Trnavu a Tomáš Zápotočný se týden před začátkem ligy nedohodl 
s vedením na prodloužení vzájemné spolupráce. Dominik Smékal 
stráví minimálně pět měsíců na hostování v Senici, odkud se vrátil 
kapitán reprezentační devatenáctky Ondřej Šašinka. Jeho starší 
bratr Jakub zařadil zpátečku z Popradu.

Do sezony vstoupí československý šampion z let 1976, 1980, 1981 
duelem v Brně. Přípravou letěl ve velkém stylu (porazil 3:1 Karvinou 
i Znojmo, 6:1 Slovácko a 2:1 Trnavu), ale velmi nadějné výsledky 
degradoval havířovskou generálkou s Třincem. Od druholigového 
soupeře totiž inkasoval „bůra“. Nad v loňském ročníku skálopevnou 
defenzivou se proto vznáší stín pochybnosti. Ofenzivní vozba 
naopak vzbuzuje naděje.
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PřednoStI

Už za předcházejícího kouče Petržely zdobil nováčka rychlý 
přechod do útoku, dravost a týmová oddanost. Těmito zbraněmi 
bude za vydatné podpory z tribun atakovat soupeře i v nejvyšší 
soutěži.

SlABiny

Jak už naznačil debakl s Třincem, slabinou by mohla být 
defenziva – zejména stoperská dvojice. Při posledním testu ji 
tvořila olomoucká posila Šindelář a zkušený harcovník Zápotočný, 
který poté v Baníku skončil. Ne nadarmo se hlasitě hovoří 
o dodatečném posílení právě této pozice.

klíčový hráč

Ostravským X faktorem byl během postupové sezony jednoznačně 
gólman Petr Vašek. Rekordních osmnáct vychytaných nul hovoří 
jasnou řečí. Na zákroky osmatřicetiletého veterána, který mimo 
jiné působil i v ruských mužstvech Sibir Novosibirsk a Tom Tomsk, 
se bude Baník spoléhat i mezi elitou.

vycházející hvězda

Kdo byl nejlepším střelcem FCB v letní přípravě? Jakub Šašinka. 
Jednadvacetiletý forvard se vrátil z hostování v Popradu a zakončil 
léto s průměrem gólu na zápas. V konkurenci zkušenějších 
útočníků (Baroš, Poznar, Jakubov) bojuje srdnatě o místo, čímž 
možná zamotal hlavu trenéru Kučerovi. Pozornost si zaslouží 
i trojice bronzových reprezentantů do 19 let – Dominik Granečný, 
Ondřej Chvěja a Ondřej Šašinka.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění      12. místo

12.



SouPISka týMu baník oStrava

Zpět na obsah   •   

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

16 Chmiel František CZE 20 B 0 0 0

1 Šustr Martin CZE 27 B 0 0 0

30 Vašek Petr CZE 38 B 0 0 0

18 Breda Petr CZE 24 O 0 0 0

24 Celba Josef CZE 22 O 0 0 0

6 Granečný Denis CZE 19 O 0 0 0

2 Helešic Matěj CZE 21 O 0 0 0

32 Mešaninov Arťom RUS 21 O 0 0 0

20 Pokorný Jakub CZE 21 O 0 0 0

4 Sus Martin CZE 27 O 0 0 0

13 Šindelář Martin CZE 26 O 0 0 0

11 De Azevedo Dyjan Carlos BRA 26 Z 0 0 0

33 Hlinka Marek SVK 27 Z 0 0 0

10 Hrubý Robert CZE 23 Z 8 0 0

9 Hykel Tomáš CZE 21 Z 0 0 0

25 Mičola Tomáš CZE 29 Z 0 0 0

19 Mondek Karol SVK 26 Z 0 0 0

3 Panič Stefan SRB 25 Z 0 0 0

21 Stáňa Bronislav CZE 24 Z 0 0 0

27 Baroš Milan CZE 36 Ú 24 5 2

22 Jakubov Alexander CZE 26 Ú 0 0 0

26 Poznar Tomáš CZE 29 Ú 23 2 1

23 Šašinka Ondřej CZE 19 Ú 0 0 0
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Autor: Martin Vait

PředStavení týMu

Své nejdelší působení v samostatné české první lize letos dovrší 
Bohemians. Z tradičního jojo klubu se v posledních letech stal 
relativně stabilní klub, což je vzhledem ke všem problémům 
úctyhodný úspěch.

Klokani se vždy potýkali s finančními problémy, nejistotou okolo 
Ďolíčku a nevyrovnaným kádrem, kterému chybělo dostatek kvality 
na to, aby se udržel mezi elitou. To vše do jisté míry přetrvává, 
v uplynulých letech to ale Bohemians zvládli nahradit stabilní 
koncepcí, chytrým výběrem trenérů a povedenou sázkou na mládí.

Klokani budou doufat, že podobné principy jim k úspěchu poslouží 
i letos. Jenže i když je to teprve rok od poslední sezony Romana 
Pivarníka, který dokázal sestavit brilantní tým s atraktivním, 
agresivním a přímočarým fotbalem, úroveň hráčského kádru 
mezitím šla strmě dolů.

Bohemians 
1905
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Zastavit propad se nepodařilo Miroslavu Koubkovi a zatím moc ani 
Martinu Haškovi, který mužstvo převzal letos v dubnu. Přestože 
se Bohemians stále mohou pyšnit několika reprezentanty do 21 
let a na jaře se předvedli velmi sympatickými výkony, trápil je až 
tragikomický nedůraz v obou vápnech – jak v obraně, tak v útoku. 
Nedůstojná série sedmi zápasů bez vstřeleného gólu a deseti 
utkání bez vítězství málem potopila Klokany už loni, nakonec se ale 
našly ještě horší týmy.

Letos se samozřejmě může také stát, že nováčci budou těžko 
hledat půdu pod nohama. Baník a Olomouc ale jasnými kandidáty 
na sestup nejsou, a to nejsou vůbec dobré zprávy pro Bohemians. 
Klokani sice přivedli hned několik relativně nadějných posil, díky 
kterým by oproti loňské sezoně mohli mít širší kádr, není ale jisté, 
zdali to bude stačit. Naopak, ztratili klíčového levého obránce 
Milana Havla, plíce týmu.

Za Havla přichází makedonský obránce Jani Urdinov, který má 
za sebou solidní sezonu v Jihlavě, a v záloze bude pokračovat 
reprezentant jednadvacítky Martin Hašek. Bohemians ale 
potřebovali především posílit střed obrany, a i když je Lukáš Hůlka 
z Mladé Boleslavi solidní posilou, je velká neznámá, jak se prosadí 
slovinský levý obránce Milan Kocič, který uspěl v klubu na testech. 
Doposud zcela zoufalý útok má posílit loni ve Slovácku působící 
kmenový hráč Standardu Lutych Benjamin Tetteh, ten si ale 
v loňské sezoně připsal všehovšudy jediný gól.

Bohemians tak mají před sebou velice těžkou úlohu. Trenér 
Martin Hašek musí potvrdit příslib, který naznačilo jeho povedené 
angažmá v druholigové Vlašimi. Pokud ale Klokani nepřivedou 
ještě pár slušných posil, mohou se naplnit reálné obavy, že letos už 
to na záchranu stačit nebude.
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PřednoStI

Řada mladých talentovaných hráčů, kteří mají motivaci 
a v minulé sezoně prokázali, že mají kvalitativně i na víc než 
na boj o záchranu. Hlučné domácí prostředí, o které se 
v posledních letech mohli Bohemians opřít. Nadějný trenér Martin 
Hašek, který se svým profilem k týmu i celému klubu hodí.

SlABiny

Žalostný střed útoku, nedůrazný střed obrany. Slabý finanční 
potenciál, kvůli kterému Bohemians nemohou doplnit kádr podle 
představ.

klíčový hráč

Bude nesmírně důležité, jak se letos dokáží prosadit stopeři 
a hrotoví útočníci. Mladému týmu pak dodá zkušenosti a kvalitní 
čtení hry ve středu hřiště Josef Jindřišek. Pro přechodovou fázi 
a střílení gólů ze zálohy by ale mohl být nejdůležitější Dominik 
Mašek, který se už loni projevil ve velmi slušném světle. Velký 
dorostenecký talent letos potřebuje prokázat, že si ještě může 
vysloužit angažmá na výsluní.

vycházející hvězda

Středopolař Michal Hubínek sice na Euru nedostal takový prostor, 
ale při svých výkonech rozhodně nezklamal a v lize se stal 
stabilním členem jedenáctky Bohemians. Už teď z kádru Klokanů 
vyčnívá, existují ale otázky, zdali si ho klub dokáže udržet.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění

15. místo

15.



SouPISka týMu boheMIanS 1905

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

1 Budinský Viktor SVK 24 B 13 0 0

30 Fryšták Tomáš CZE 29 B 12 0 0

26 Kouba Marek CZE 18 B 0 0 0

3 Buchta Petr CZE 25 O 20 0 0

16 Dostál Martin CZE 27 O 26 1 2

28 Hůlka Lukáš CZE 22 O 19 2 0

23 Kocič Milan SVN 27 O 0 0 0

15 Krch Daniel CZE 25 O 24 2 0

14 Šmíd Michal CZE 30 O 24 2 0

2 Švec Michal CZE 30 O 18 0 0

18 Urdinov Jani MKD 26 O 19 1 0

5 Bartek David CZE 29 Z 13 0 0

21 Hašek Martin CZE 21 Z 22 2 0

6 Hubínek Michal CZE 22 Z 26 0 0

4 Jindřišek Josef CZE 36 Z 21 0 1

8 Jirásek Milan CZE 25 Z 22 1 0

17 Luts Siim EST 28 Z 23 0 4

33 Mašek Dominik CZE 22 Z 25 3 0

7 Reiter Rudolf CZE 22 Z 0 0 0

22 Vaníček Antonín CZE 19 Z 0 0 0

99 Kabajev Jevgenij RUS 29 Ú 11 2 0

11 Kuchta Jan CZE 20 Ú 17 0 1

19 Tetteh Benjamin GHA 20 Ú 13 1 0
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Dukla
Praha

Autor: Martin Vait

PředStavení týMu

I když se loni po odchodu Luboše Kozla i Jaroslava Šilhavého 
mohlo zdát, že Duklu poprvé od návratu do první ligy může čekat 
nestabilní období, nestalo se tak. Naopak – klub pod mladým 
trenérem Jaroslavem Hynkem navázal na to nejlepší ze svých 
prvoligových let, okysličil svou sestavu a znovu potichu proplul 
do první poloviny tabulky. Tým z Julisky nakonec skončil sedmý, 
což je pro něj už víceméně standardní výsledek. Jen jednou se 
Dukla od svého postupu do ligy v roce 2011 umístila hůře, a to 
právě v poslední sezoně Luboše Kozla.

Pražané tedy v první lize nadále operují tak jako od začátku. Jedná 
se o dobře řízený klub, který se zaměřuje na výchovu mladých 
fotbalistů, koupi nenápadných hráčů z českého, slovenského 
i zahraničního prostředí a který především hraje atraktivní fotbal.
A takových stabilních celků s dlouhodobou koncepcí je v české lize 
pomálu.
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O to je větší záhadou, že klub postrádá fanoušky. Přitom zápas 
na Julisce je na české poměry dosti jedinečným fotbalovým 
zážitkem. Stadion sice viditelně zestárnul, obří hlavní tribuna je 
ale i po rekonstrukci komfortní a nabízí velice fotogenický výhled 
na fotbal i velkou část Prahy. Chybí tu sice vyloženě fotbalové 
prostředí v podobě většího fanouškovského povzbuzování, 
na Julisce je ale v dobrém smyslu slova klid, který většinou patří 
spíš do vesnického fotbalu. A to je v Praze těžko k nalezení.

Možná je to právě klid a závětří, které definuje i samotný klub. 
A to i v tom smyslu, že Dukla přes silného majitele jako by neměla 
ambici posouvat se výš. K evropským pohárům má vždy relativně 
blízko, ale nakonec na ně nedosáhne. Klub už je relativně zafixován 
v očích fotbalové veřejnosti, ale k tomu, aby přitáhl nové zvědavce 
do tribun, to očividně nestačí. A to Dukle k růstu nepomáhá. Buď 
je tedy potřeba počkat si na úspěšné odchovance, kteří by mohli 
přesáhnout stín klubu, nebo více zariskovat na přestupovém trhu. 
Po šesti letech se ale nedostavuje zatím ani jedno, ani druhé.

Teď se navíc zdá, že by Dukla mohla jít o něco výkonnostně dolů. 
Přišla o klíčové a loni výborné stopery Šimůnka i Štetinu 
a nahradila je jen veteránem Jiránkem, který sestoupil s Příbramí, 
a Srbem Ostojičem, jenž v uplynulé sezoně působil v Myjavě 
a kyperské Karmitoisse. Na druhé straně tým z Julisky trápila 
produktivita, přestože si vytvářel spoustu šancí. Nadějný útočník 
Olayinka se ale vrátil do Gentu a nahradil jej slovenský útočník Ivan 
Schranz, který loni v Trnavě vstřelil jen čtyři góly. Je tedy otázka, 
jestli se letošní nízkonákladový model Dukle nevymstí.
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Stabilní klub, který hraje pohledný fotbal a může se spolehnout 
na dlouhodobý herní systém. Dukle výborně vyšla příprava, ve které 
sice nehrála s příliš silnými soupeři, ale ztratila body jen jednou. 
I když někdy nemusejí vyniknout individuality, Dukla si dokáže 
pomoci týmovostí. Pražané navíc loni stabilně bodovali tam, kde se 
to od nich očekává. Teď to budou muset zopakovat.

SlABiny

V minulých sezonách Dukla ztrácela hodně bodů z pozic, kdy vedla, 
a její obranná hra nebyla dostatečně silná. To se v loňské sezoně 
o něco zlepšilo, ale klub zase na druhé straně nedokázal 
proměňovat herní převahu v góly. Ve vyrovnané české lize to může 
být problém tím spíš, že obrana by letos mohla být slabší a útok by 
zase nemusel být silnější.

klíčový hráč

V relativně vyrovnaném kádru Dukly se těžko hledá osobnost, která 
by měla vyloženě vyčnívat. Ale Pražané si budou nadále vytvářet 
gólové příležitosti a Jan Holenda i jeho partneři v útoku je budou 
muset proměňovat častěji, než tomu bylo loni.

vycházející hvězda

Dukla má k dispozici celou řadu relativně mladých a nadějných 
fotbalistů. Po vážném zranění se ale do hry pomalu vrací slovenský 
třiadvacetiletý záložník Róbert Kovaľ. Pokud dokáže navázat 
na příslib, který ukázal před svými vleklými problémy s kolenem, 
může se z něj stát nová hvězda české ligy ve středu pole.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění     8. místo
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SouPISka týMu

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

29 Hruška Matúš SVK 22 B 2 0 0

1 Rada Filip CZE 32 B 23 0 0

25 Bezpalec Michal CZE 20 O 19 1 1

52 Jiránek Martin CZE 38 O 21 1 1

33 Kušnír Ondřej CZE 33 O 26 2 0

14 Ostojič Ivan SRB 28 O 0 0 0

39 Podaný Jakub CZE 30 O 18 1 5

27 Preisler Dominik CZE 21 O 11 2 1

10 Bilovský Frederik SVK 25 Z 5 1 0

12 Brejcha Ondřej CZE 23 Z 2 0 0

5 Hanousek Marek CZE 25 Z 29 1 1

3 Koreš Štěpán CZE 28 Z 6 1 2

16 Kovaľ Róbert SVK 23 Z 3 0 0

11 Mustedanagič Zinedin BIH 18 Z 14 1 1

15 Tetour Daniel CZE 23 Z 28 0 3

8 Brandner Patrik CZE 23 Ú 19 3 0

23 Djuranovič Uroš MNE 23 Ú 0 0 0

9 Holenda Jan CZE 31 Ú 23 7 1

26 Schranz Ivan SVK 23 Ú 0 0 0

28 Vlček Adam CZE 19 Ú 0 0 0

Zpět na obsah   •   97 Zpět na přehled týmů



Jablonec

Autor: Jan Dvořák

PředStavení týMu

Doba, kdy se bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta pokoušel 
z jabloneckého týmu velkými penězi vytvořit české galácticos, je 
už definitivně pryč. Sen o malé české obdobě Realu Madrid skončil 
a na Střelnici se vrátila realita všedních ligových dnů regionálního 
klubu. Hra na super tým pod Ještědem nevyšla, a tak se nyní spíš 
než na velká jména hraje znovu na velké srdce.

S tím koresponduje i fakt, že se v létě nekonaly žádné velké 
nákupy. Kádr spíš oslabil, když z něho odešli Adam Zreĺák, Martin 
Pospíšil, Petr Jiráček a Vít Beneš. Přišli fotbalisti z druhé ligy – 
Adam Kučera z Vlašimi a Jakub Janetzký z Opavy. To je jasný 
signál, že se sází na sílu kolektivu – dřinu a trénink a souhru.

Jak to vidí Tomáš Hübschman, nejzkušenější hráč týmu s velkými 
zkušenostmi z velkého fotbalu, který za deset let v Šachtaru 
Doněck vyhrál i Pohár UEFA? „Jsou to ještě mladí kluci, ale co 
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vidím, nevypadají špatně. Mají vše před sebou, věřím, že se jim 
bude dařit a že pomůžou zvednout našemu týmu úroveň a kvalitu.“

Herní posun má zařídit hlavně trenér Zdeněk Klucký, který převzal 
tým v minulé rozjeté sezoně. Z dočasného kouče, který je také 
místním patriotem, se stal stálý trenér. Je to jeho první velká štace, 
dosud působil hlavně jako asistent a teď má šanci se ukázat.

To je další motivace celku – v kádru jsou totiž stále hráči, kteří 
zažili galaktickou éru, a většinou na tehdejší přezdívku nechtěli 
moc slyšet. Nyní se od nich tolik nečeká, proto nemusejí žít pod 
tlakem a mohou hrát fotbal, na který by mohlo chodit v Jablonci 
víc fanoušků než v minulém ročníku. Severočeši se totiž 
s průměrnou návštěvou 2541 diváků na domácí zápas umístili 
v lize až na třináctém místě.

Zdá se, že se Kluckému daří poskládat celek tak, aby se dalo 
na éru galácticos vzpomínat bez lítosti. V přípravě byl jeho tým 
dlouho bez porážky, a dokonce i bez inkasovaného gólu, ale podíl 
na tom měli i soupeři vesměs z nižších soutěží. Až na soustředění 
v Rakousku ze tří zápasů dva prohrál s anglickým Fleetwoodem 
i tureckým ligovým nováčkem Göztepe vždy 1:2 a další anglický 
celek z nižší ligy Wolves porazil 1:0.

Porážka s tureckým celkem ukázala Kluckému, že před prvním 
ligovým zápasem, který Jablonec sehraje 29. července v Uherském 
Hradišti na stadionu Slovácka, bude ještě třeba zapracovat hlavně 
na obraně. Přesto jablonecký kouč věří, že jeho celek odehraje na 
Slovácku kvalitní zápas. Těšit ho může i fakt, že jeho svěřenci dali 
v každém přípravném utkání aspoň jeden gól.
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Kádr se příliš nezměnil, takže trenéři vědí, na čem jsou a mají 
možnost pracovat s hráči, které znají. To by jim mělo ulehčit 
přípravu týmu, v němž si asi nikdo nebude hrát na hvězdu. Jak se 
zdá, táhnou v Jablonci za jeden provaz.

SlABiny

Žádný střelec se během přípravy neukázal být jasným tahounem 
celku, který má k tomu ještě problémy i v obraně. To se projevilo 
také v posledním přípravném utkání v tureckým Göztepe.

klíčový hráč

Stále je hodně důležitým členem jablonecké sestavy Tomáš 
Hübschman. Sice mu v září bude už šestatřicet, ale svými 
zkušenostmi pomáhá mladým spoluhráčům na hřišti. Pro ně je 
tedy jasným příkladem toho, že zaujetí pro hru dává smysl, 
a může každého dovést k velkým penězům v zahraničním 
angažmá. Příklad, který stojí za to.

vycházející hvězda

Michal Trávník odehrál v záloze reprezentační jednadvacítky na 
mistrovství Evropy hráčů v Polsku všechny zápasy a dal jeden 
gól – Itálii. Své předpoklady by měl odchovanec Slovácka opět 
potvrdit i v lize, kde ve třiadvaceti letech odehrál už přes stovku 
zápasů.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění      9. místo

9.



SouPISka týMu

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

20 Bárta Michal CZE 27 B 0 0 0

30 Hrubý Vlastimil CZE 32 B 22 0 0

29 Valeš Roman CZE 27 B 8 0 0

5 Hanousek Matěj CZE 24 O 17 0 0

26 Holeš Tomáš CZE 24 O 15 1 0

22 Jankovič Nikola SRB 24 O 12 0 2

6 Kysela Marek CZE 25 O 4 0 0

4 Pernica Luděk CZE 27 O 22 1 1

25 Rys Petr CZE 21 O 0 0 0

12 Zelený Jaroslav CZE 24 O 31 1 6

14 Breda David CZE 21 Z 2 0 0

3 Hübschmann Tomáš CZE 35 Z 22 0 1

24 Janetzký Jakub CZE 20 Z 0 0 0

27 Kubista Vojtěch CZE 24 Z 25 1 0

11 Kučera Adam CZE 24 Z 0 0 0

8 Masopust Lukáš CZE 24 Z 19 0 3

9 Mehanovič Mirzad BIH 24 Z 25 6 2

77 Považanec Jakub SVK 26 Z 27 2 0

10 Trávník Michal CZE 23 Z 28 3 7

7 Diviš Jaroslav CZE 31 Ú 27 3 3

15 Doležal Martin CZE 27 Ú 21 8 3

17 Mihálik Ondřej CZE 20 Ú 26 7 0

Zpět na obsah   •   101 Zpět na přehled týmů



Jihlava

Autor: Jan Dvořák

PředStavení týMu

Hodně špatnou sezonu, kterou vylepšil až závěr, kdy nakonec těsně 
unikla sestupu, má za sebou Jihlava. Oddechnout si na Vysočině 
mohli až po předposledním kole. Na lavičce se mezitím vystřídali 
tři trenéři, když po Michalu Hippovi a Michalu Bílkovi zařídil 
záchranu a 14. místo v tabulce až bývalý manažer klubu Josef 
Jinoch.

To oddechnutí bylo slyšet až ve druhé lize a mělo své pokračování. 
Ve funkcích skončili po mnoha letech ředitel klubu Zdeněk Tulis 
(nyní je předsedou dozorčí rady klubu) i sportovní manažer Milan 
Bokša. Na jejich místa přišli Jan Staněk a právě Jinoch. Novým 
hlavním koučem se zase stal Ivan Kopecký, který přišel z Vítkovic. 
Zkrátka škatulata hejbejte se po jihlavsku.

Všichni ve Vysočině nyní doufají, že nové vedení přinese lepší 
výsledky, klidný střed tabulky a lepší herní projev. Ovšem kde brát 
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a nekrást? Ve skromných podmínkách se žádné výsledkové 
veletoče dělat nedají. Nezopakuje se loňská bída, kdy tým poprvé 
vyhrál až ve třináctém kole a do zimní pauzy nakonec šel s třinácti 
body, což je vůbec nejhorší bilance jihlavského celku v lize?

Aby se tak nestalo, má zařídit hlavně kouč Kopecký. Pro 
sedmačtyřicetiletého trenéra, který v první lize na postu hlavního 
kouče debutuje, je to velká výzva. To přiznal i Kopecký sám na 
klubovém webu: „Hrozně si této nabídky vážím a je to pro mne 
velká motivace.“ Tak hlavně pozor na přemotivovanost. Bývalý 
záložník ligových Drnovic věří, že vytvoří dobrou partu a dostane 
z hráčů víc, než předváděli dosud. A chce na svou stranu získat 
i diváky.

K tomu má k dispozici kádr s průměrným věkem pětadvacet let 
a několika známějšími jmény. Jsou to útočníci Pavel Dvořák, 
Michael Rabušic a Davis Ikaunieks. Hlavně „Rambo“ Rabušic, který 
má za sebou i angažmá v Itálii, by měl v sedmadvaceti letech oživit 
pověst elitního snajpra, na kterou se už pomalu zapomíná.

Žádné velké posily se v létě do Jihlavy nehrnuly, většinou se 
vraceli jen hráči z hostování. Zato po skončení smlouvy odešel 
do Bohemians makedonský obránce Jani Urdinov, jehož měli rádi 
fanoušci víc než vedení klubu.

Přípravu uzavřel celek z Vysočiny výhrou 3:0 nad reprezentací 
slabého Bahrajnu a na soustředění v Rakousku dokázal porazit 
i šestý celek druhé bundesligy 1. FC Hendeinheim 2:1, ovšem 
tam také prohrál 0:3 s posledním týmem uplynulého ročníku první 
bundesligy SV Darmstadt. Je tedy nasnadě, že nadcházející ligová 
sezona bude pro jihlavský tým opět tvrdou dřinou.
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Největší devízou jilhlavského celku by měla být sázka na kolektiv, 
jako u dalších provinčních týmů s ambicemi hrát pod středem 
tabulky. Důležité bude, jestli se trenéru Kopeckému podaří dát 
kolektiv dohromady a zkvalitnit hru, aby přitáhl do ochozů diváky 
a ti začali skutečně fandit.

SlABiny

Absence osobnosti. Týmu zatím schází hráč, který by dokázal 
vzít osud zápasu na sebe a režírovat hru. Typická desítka – ale tu 
zatím nemá ani Sparta, i když se při nákupech hodně vyřádila.

klíčový hráč

Tím by měl opět být třiadvacetiletý rychlík Davis Ikaunieks. 
Lotyšský reprezentant nastřílel v minulém ročníku devět gólů, což 
je v jihlavském celku, který dal celkem 26 branek, slušný kousek. 
Není proč nevěřit, že by letos mohl být ještě lepší.

vycházející hvězda

Prošel všemi reprezentačními výběry a minulou sezonu strávil 
na hostování ve Znojmě, v jehož dresu dal ve druhé lize pět gólů. 
Trefil se i při výhře Jihlavy na turnaji v Žirovnici proti Dukle. Jiřímu 
Klímovi je dvacet, měří bez deseti centimetrů dva metry a umí se 
dostávat do šancí. Když jich začne ještě víc proměňovat, můžeme 
o něm ještě hodně slyšet.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění

16. místo

16.



SouPISka týMu jIhlava

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

1 Hanuš Jan CZE 29 B 26 0 0

34 Rakovan Matej SVK 27 B 5 0 0

13 Soukup Pavel CZE 22 B 0 0 0

5 Krejčí Jiří CZE 31 O 28 0 2

15 Kryštůfek Lukáš CZE 24 O 4 0 0

23 Mišůn Milan CZE 27 O 14 0 0

26 Nový Martin CZE 24 O 10 0 0

25 Rosa Antonín CZE 30 O 24 0 0

17 Tlustý Petr CZE 31 O 19 0 0

22 Fulnek Jakub CZE 23 Z 12 1 2

7 Hronek Petr CZE 24 Z 23 4 1

8 Novotný Filip CZE 21 Z 4 0 0

9 Popovič Marin BIH 22 Z 10 1 0

12 Štěpánek David CZE 20 Z 24 0 2

30 Urblík Josef SVK 20 Z 15 1 2

11 Vaculík Lukáš CZE 34 Z 27 0 3

16 Vitásek Čestmír CZE 20 Z 2 0 0

10 Záviška Jan CZE 21 Z 6 0 0

19 Zoubele Lukáš CZE 31 Z 20 2 2

21 Duba Tomáš CZE 21 Ú 3 0 1

28 Dvořák Pavel CZE 28 Ú 30 4 1

24 Ikaunieks Davis LVA 23 Ú 30 9 3

20 Klíma Jiří CZE 20 Ú 0 0 0

14 Rabušic Michael CZE 27 Ú 27 2 1
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Karviná

Autor: Ondřej Nováček

PředStavení týMu

Fotbalisté Karviné si v první sezoně mezi českou elitou vedli 
překvapivě obstojně. Za desátým místem v tabulce stojí hlavně 
osoba trenéra Jozefa Webera. Tým, který navázal na úspěch ve 
druhé lize, se prezentoval bojovnou hrou, které svědčil i pravidelně 
zaplněný parádní nový stadion. Karviná doslova obživla fotbalem.

Weber, který karvinský soubor převzal v létě 2014, se může 
spolehnout na solidní zázemí a zkušený tým doplněný 
o talentované mladíky. Mančaft táhly zejména výkony brankáře 
Jana Laštůvky, který dříve působil v Šachtaru, Dněpru či Bochumi.

Laštůvka ale od nové sezony nahradí ve Slavii Jiřího Pavlenku, 
který se po všech peripetiích nakonec upsal bundesligovým 
Brémám. Opačným směrem na hostování přišla kvalitní náhrada – 
Martin Berkovec.
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V regionu tak teď budou působit dva kluby v nejvyšší soutěži, 
protože do ligy se dokázal vrátit Baník Ostrava. Pro Karvinou se nic 
nemění, návrat Baníku by naopak mohl být ještě silnějším hnacím 
motorem pro kvalitní výkony, které zvlášť doma měly vynikající 
momenty. To bylo třeba jarní utkání s Plzní (2:3) a se Spartou (1:1), 
byť se zakončení ročníku karvinským absolutně nepovedlo.

Jestliže tedy Karviná, která se popasovala i se ztrátou hlavního 
partnera, myslela před rokem na záchranu, teď už jsou takové 
myšlenky spíše zažehnány. Klub by se rád stabilizoval minimálně  
v průměru tabulky.

Slezanům se ovšem moc nepovedla příprava, z pěti utkání prohráli 
třikrát a za úspěšné se dá považovat snad jen utkání s Ruchem 
Chorzów, který sestoupil do druhé polské ligy. Kádr nedoznal příliš 
velkých změn.

Přišel hlavně pětadvacetiletý pravý obránce Benjamin Čolič, který 
má ve sbírce čtyři bosenské tituly – jeden s týmem Zrinjski Mostar 
a tři v barvách Željezničaru Sarajevo. Karviné se navíc zatím 
podařilo udržet jednadvacetiletého Filipa Panáka, o jehož služby 
má zájem Slavia.
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Styl trenéra Webera, který ordinuje aktivní hru a hráči Karviné jeho 
pokyny do puntíku plní. Do zápasů dávají všechno a nejednou se 
stane, že favorita utkání svým napadáním a důmyslností odzbrojí.

SlABiny

Karviná přišla o důležitou postavu v podobě brankáře Laštůvky, 
Berkovec by jej však měl umět dobře nahradit. Na výši jinak nebyla 
obranná složka hry.

vycházející hvězda

O záložníka Panáka je mezi kluby zájem, aktuálně kolem něj krouží 
Slavia, což také dokládá, že Panák má ve svých jednadvaceti letech 
nesporný talent. Karviná by se ho měla pokusit ještě udržet.

klíčový hráč

Zcela jistě nejlepší střelec mužstva (sedm gólů) Lukáš Budínský. 
Dobré výkony podával i zkušený čtyřiatřicetiletý obránce Marek 
Janečka, který měl za loňskou sezonu na kontě šest asistencí.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění

11. místo

11.



SouPISka týMu karvIná

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

12 Berkovec Martin CZE 28 B 9 0 0

16 Ciupa Jiří CZE 19 B 0 0 0

1 Le Giang Patrik SVK 24 B 0 0 0

18 Pastornický Martin CZE 21 B 0 0 0

1 Pidrnoch Branislav SVK 25 B 1 0 0

2 Čolič Benjamin BIH 26 O 0 0 0

17 Eismann Pavel CZE 32 O 24 1 0

22 Hošek Jan CZE 28 O 28 1 3

3 Košťál Pavel CZE 36 O 20 0 0

11 Stěpanovský Peter SVK 29 O 0 0 0

19 Vondra Jan CZE 21 O 2 0 0

23 Budínský Lukáš CZE 25 Z 29 7 4

25 Duda Lukáš CZE 20 Z 5 0 0

66 Janečka Marek SVK 34 Z 26 4 6

10 Lingr Ondřej CZE 18 Z 2 0 0

14 Moravec Jan CZE 30 Z 29 0 3

7 Puchel Erik CZE 21 Z 19 2 2

8 Smrž Vojtěch CZE 20 Z 4 0 0

6 Šisler Jan CZE 29 Z 23 3 0

21 Weber Tomáš CZE 21 Z 11 0 1

9 Kalabiška Jan CZE 30 Ú 21 2 2

27 Panák Filip CZE 21 Ú 27 3 2

4 Řapek Daniel CZE 20 Ú 0 0 0

15 Wágner Tomáš CZE 27 Ú 23 7 2
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Mladá 
Boleslav

Autor: Ondřej Nováček

PředStavení týMu

První krok už udělat zvládli, ten další, neméně důležitý, je čeká. 
Fotbalisté Mladé Boleslavi dokázali postoupit přes irský Shramrock 
Rovers do 3. předkola Evropské ligy, kde na ně čeká neprobádané 
albánské Skënderbeu Korcë. Boleslav si možnost hrát poháry 
zajistila těsně čtvrtým místem v uplynulé sezoně, cesta to ale 
snadná vůbec nebyla. Ambice před novým ročníkem ligy nicméně 
zůstávají – opět se popasovat o horní příčky.

Hned na startu loňské nejvyšší fotbalové soutěže se museli 
Boleslavští popasovat s nepříjemným faktem odchodu trenéra 
Karla Jarolíma k reprezentačnímu áčku. Vedle toho klub přišel 
i o další opory včetně Milana Baroše, Jasmina Ščuka či Aleše 
Čermáka. Problémy se objevily i na poli herním – Boleslav začala 
boj o play-off Evropské ligy bídně, když se Škendijí Tetovo prohrála 
0:2.
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Přitom s makedonským celkem se hrát jistě dalo, rozhodla však 
nejspíš nervozita. Doma pak sice Boleslav zvítězila 1:0, na postup 
do hlavní fáze soutěže to ale nestačilo. Boleslav čeká na základní 
skupinu už od roku 2007. „Když bylo jasné, že Karel Jarolím odejde, 
tak jsem cítil, že bude zle,“ prohlásil po konci sezony prezident 
klubu Josef Dufek.

Boleslav ale do ligy nakročila dobře a vyhrávala, i když se 
neprezentovala nijak zvlášť sympatickým fotbalem. Novému kouči 
Leoši Kalvodovi ale ke konci podzimu namazaný stroj přestal 
fungovat. Boleslav čekala na výhru dlouhých devět kol, těžká krize 
Kalvodu mezitím stála místo a tým dočasné vedení v tabulce.

Novou krev měl vlít Martin Svědík, což se zásadně povedlo 
důležitým jarním vítězstvím 1:0 proti Spartě. Do týmu se navíc 
vrátili Jan Chramosta a Marek Matějovský. Boleslav dokázala 
zabrat, čtvrté místo nicméně o bod vyšlo jen díky tomu, že páté 
Teplice svůj poslední zápas s Duklou nezvládly. A zklamáním 
byl pro vedení zcela jistě domácí pohár, v němž Mladá Boleslav 
obhajovala trofej, ale v semifinále prohrála s druholigovou Opavou.

Do ligy tým vstupuje pod generálním manažerem Dušanem 
Uhrinem a kosmetickými změnami v kádru. Teprve po půl roce 
přišla Boleslav o Lukáše Železníka, který projevil zájem vrátit se 
do domovského Zlína. Vedení klubu navíc dalo svolení 
k půlročnímu hostování někdejšího hráče Sparty Romana Poloma 
v Sigmě Olomouc. A Jiří Valenta zkusí štěstí v kazašském Šachtaru 
Karagandy. Opačným směrem přijdou útočník Nikolaj Komličenko 
z FK Krasnodar a reprezentační gólman Ázerbájdžánu Kamran 
Agájev.
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PřednoStI

Útok Boleslavi jde na výbornou, dokáže si hledat šance, dokáže se 
spolehnout i na slušnou obranu. Velkým faktorem je také hlad po 
úspěchu. Podle Uhrina je kádr lepší, než když trénoval ve Slavii, 
a o jeho slovech jsou v klubu očividně přesvědčeni.

SlABiny

Deka. Jakmile se přestane dařit, na Mladou Boleslav to velmi 
dopadá. Velkou vzpruhou nejsou ani kvanta fanoušků, kteří se 
kupodivu v městě automobilů nehrnou na stadion.

klíčový hráč

Zatím se tak nejvíce jeví Australan Golgol Mebrahtu, který si připsal 
v bojích o poháry už tři góly. Pro tým jsou velmi důležití i útočník 
Jan Chramosta a záložníci Jakub Rada s Markem Matějovským.

vycházející hvězda

Na stejném postu jako Mebrahtu a Chramosta hraje i šikovný 
třiadvacetiletý Stanislav Klobása, kterého čeká třetí sezona v lize. 
Na svou šanci čeká mládežnický reprezentační brankář Luděk 
Vejmola.

tIP na uMíStění Podle redakce webu čt SPort

4. místo

4.



SouPISka týMu Mladá boleSlav

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

23 Diviš Jakub CZE 31 B 16 0 0

36 Jedlička Martin CZE 19 B 0 0 0

1 Vejmola Luděk CZE 22 B 9 0 0

24 Čmovš Pavel CZE 27 O 8 0 0

4 Da Silva Douglas BRA 33 O 25 3 1

5 Fabián Tomáš CZE 27 O 7 1 1

3 Fleišman Jiří CZE 32 O 30 0 3

29 Keresteš Miroslav SVK 27 O 3 0 0

34 Křapka Antonín CZE 22 O 1 0 0

20 Kysela Jan CZE 31 O 4 1 0

21 Pauschek Lukáš SVK 24 O 22 0 1

15 Stronati Patrizio CZE 22 O 14 0 0

6 Jánoš Adam CZE 25 Z 22 1 1

9 Ladra Tomáš CZE 20 Z 0 0 0

16 Ljovin Vladislav RUS 22 Z 8 1 1

17 Mareš Petr CZE 26 Z 23 2 3

8 Matějovský Marek CZE 35 Z 13 1 0

33 Nečas Jakub CZE 22 Z 8 1 1

14 Přikryl Tomáš CZE 25 Z 26 5 8

25 Rada Jakub CZE 30 Z 5 2 2

22 Takács Ladislav CZE 21 Z 23 1 0

19 Chramosta Jan CZE 26 Ú 23 9 1

31 Klobása Stanislav CZE 23 Ú 10 2 0

11 Komličenko Nikolaj RUS 22 Ú 12 3 0

18 Magera Lukáš CZE 34 Ú 21 4 2

26 Mebrahtu Golgol AUS 26 Ú 21 8 1
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Sigma 
Olomouc

Autor: Jakub Vaněk

PředStavení týMu

Střídání první a druhé nejvyšší soutěže je v posledních čtyřech 
sezonách opakujícím se příznakem Sigmy Olomouc. O hlavní misi 
té letošní proto nemůže být pochyb – záchrana a ustálení tradičního 
klubu mezi elitou.

Hanácký expres loni suverénním způsobem vyhrál druhou ligu, což 
znamenalo okamžitý postup o patro výš. V úvodních třech kolech sice 
pokaždé remizoval, ale poté nastartoval motory, vyhnul se krizi 
a bezpečně dorazil do kýženého cíle s předstihem čtyř kol.

Zajímavostí je, že více než polovina gólů (34 z 59) nesla rukopis 
dvojice Jakub Plšek - Tomáš Chorý. Především střelecký počin 
spíše defenzivního záložníka Plška, který skóroval osmnáctkrát, byl 
hodný uznání. Jejich nadprůměrné výkony nezůstaly bez odezvy, ale 
management olomouckého klubu nelenil a adekvátně jednal. Hlavního 
strůjce úspěchu si zavázal novou smlouvou s platností do června 
2019.
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Kontrakt prodloužil i trenér Václav Jílek. Čtyřicetiletý stratég, jenž 
mimo jiné působí v roli asistenta u reprezentační jednadvacítky, vede 
Sigmu od podzimu 2015. Vzhledem k červnovému mistrovství Evropy 
přišel o zahájení letní přípravy, i bez něj se ale ambiciózní tým odrazil 
pod dohledem asistenta Ladislava Onofreje a sportovního manažera 
Ladislava Mináře k velmi dobré předsezonní části.

Z deseti utkání našel přemožitele pouze jednou a vstřelil 29 branek. 
Za zmínku stojí zejména demolice předního izraelského klubu 
Maccabi Haifa 5:0 nebo bláznivá remíza 3:3 s Žilinou, úřadujícím 
šampionem Slovenska. V generálce porazila Sigma zásluhou dvou 
gólů Tomáše Chorého kyperský celek Omonia Nikósie 2:0.

Kádr nováčka doznal několika změn, ale osa mužstva zůstala stejná. 
K novým tvářím v kabině patří záložník Obročník, který do hanácké 
metropole zamířil na hostování s opcí z Liberce. Stejnou formou 
angažovala Sigma také útočníka Linharta ze Slavie a obránce Poloma 
z Mladé Boleslavi. Další posilou je venezuelský forvard Romero 
z Deportiva Lara. Kromě výše zmíněných se do prvoligového kolotoče 
pokusí naskočit i trojice navrátilců Kalvach, Texl a Moulis. Andrův 
stadion naopak opustili Šindelář (Baník Ostrava) či Petr (Slovácko).

Sečteno, podtrženo – konkurence se v Olomouci po loňském 
ročníku ve Fotbalové národní lize zvýšila a povedené léto přineslo 
trenérům, hráčům i fanouškům možná více radosti, než sami 
očekávali. Problematická je ale zatím nejistota ve vedení klubu, který 
hledá nového majitele, a může se ocitnout ve značných finančních 
problémech. Dokáže hanácký expres konečně naplnit svůj potenciál, 
nebo do třetice zamíří po postupu vstříc hlubinám? Uvidíme na konci 
sezony.
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PřednoStI

Hanáci si vstupenku o patro výš zajistili kombinačním fotbalem 
s důrazem kladeným na přímočarost a rychlost jak směrem dopředu, 
tak dozadu po ztrátě míče. Soupeře přehrávali i zásluhou pravidelného 
doplňování ofenzivní vozby. Jejich vyhlášená mládežnická akademie 
chrlí rok co rok řadu talentů a právě odchovanci tvoří hlavní kostru 
současného týmu – Reichl, Plšek, Houska, Chorý…

SlABiny

Absence výraznějších zkušeností s první ligou může způsobit nemalé 
problémy. Pokud svěřenci kouče Jílka nezachytí začátek, a že ho 
zrovna snadný nemají (Mladá Boleslav venku, Liberec doma, Plzeň 
venku), může na mladou skvadru padnout deka. Nicméně i kdyby se 
tento scénář naplnil, v silách mužstva je umístění v klidném středu 
tabulky.

klíčový hráč

Během loňské sezony ve druhé nejvyšší soutěži se stal alfou a ome-
gou úspěchu Sigmy střední záložník Jakub Plšek. Třiadvacetiletý 
rodák z obce Jasenná stíhal bránit, útočit i střílet. S osmnácti 
přesnými zásahy opanoval tabulku kanonýrů, což lze vzhledem k jeho 
víceméně defenzivnímu postu označit za stěží napodobitelný kousek.

vycházející hvězda

Hlavním střeleckým rivalem Plška byl paradoxně o rok mladší 
spoluhráč Tomáš Chorý. Dvoumetrový útočník je silný v osobních 
soubojích, disponuje instinktem zabijáka v pokutovém území a také 
velmi slušnou technikou, kterou prokázal i na evropském šampionátu 
do 21 let. Za zmínku stojí i rychlonohý křídelník Bidje Manzia z Konga.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění     13. místo

13.



SouPISka týMu SIgMa oloMouc

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

30 Buchta Miloš CZE 37 B 0 0 0

1 Reichl Michal CZE 24 B 0 0 0

35 Spurný Štěpán CZE 21 B 0 0 0

25 Hála Martin CZE 25 O 0 0 0

2 Jemelka Václav CZE 22 O 0 0 0

18 Polom Roman CZE 25 O 8 0 0

26 Radakovič Uroš SRB 23 O 0 0 0

28 Škerle Aleš CZE 35 O 0 0 0

12 Štěrba Jan CZE 23 O 0 0 0

21 Vepřek Michal CZE 32 O 0 0 0

7 Buchvaldek Lukáš CZE 21 Z 0 0 0

20 Falta Šimon CZE 24 Z 0 0 0

8 Houska David CZE 24 Z 0 0 0

22 Kalvach Lukáš CZE 22 Z 0 0 0

9 Moulis Pavel CZE 26 Z 0 0 0

29 Obročník Michal SVK 26 Z 4 0 0

6 Plšek Jakub CZE 23 Z 0 0 0

27 Sladký Martin CZE 25 Z 0 0 0

47 Texl Jiří CZE 24 Z 0 0 0

23 Zahradníček Tomáš CZE 23 Z 0 0 0

15 Chorý Tomáš CZE 22 Ú 0 0 0

99 Linhart Zdeněk CZE 23 Ú 9 1 0

11 Manzia Bidje COD 22 Ú 0 0 0

16 Vašíček Václav CZE 26 Ú 0 0 0
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Slavia 
Praha

Autor: Martin Vait

PředStavení týMu

Má k dispozici nejlepší a nejvyrovnanější kádr, silné zázemí 
a velkou fanouškovskou podporu. Přesto má Jaroslav Šilhavý před 
sebou v lize pekelný úkol. Ačkoliv výkony zvlášť na jaře kolísaly, 
výsledkově bude pro trenéra Slavie téměř nemožné se vyrovnat 
loňskému úspěchu. A to už jen proto, že sešívaní od jeho příchodu 
loni v září ani jednou neprohráli.

Pak jsou tady také evropské poháry, jejichž základní část Slavia 
s velkou pravděpodobností bude hrát. Přestože má Šilhavý 
k dispozici mimořádně široký kádr, nebude vůbec jednoduché 
správně nastavit fyzickou připravenost a také rotovat v základní 
jedenáctce tak, aby neutrpěly výkony.

Svědčí o tom anglický týden, který si Slavia odbyla na jaře jen 
jednou, a právě tehdy sešívaní jedinkrát prohráli, když vypadli 
z poháru se Zlínem, a v lize šly mezitím výkony i výsledky také 
dolů. Šilhavý není zvyklý moc točit sestavou, bude se však muset 
učit velmi rychle, zvlášť s ostrým vstupem do sezony a předkoly, 
které klub musí absolvovat.
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Pokud však Slavia tohle všechno zvládne, odkrývá se jí velký 
potenciál. Dokázala udržet fungující jádro týmu a zvlášť podpis 
nové smlouvy se Simonem Delim je pro sešívané výhra v loterii, 
pokud si obránce Pobřeží slonoviny udrží výkonnost z posledních 
dvou sezon.

Zároveň se Slavii povedlo něco, co se v české lize děje málokdy 
– nahradit hráče odcházejícího do zahraničí (Michael Lüftner) 
minimálně stejně kvalitním fotbalistou, konkrétně Jakubem 
Jugasem. A na druhé straně se Slavia může opřít o ne jednoho, ale 
řadu spolehlivých hrotových útočníků.

Především má ale dnes Slavia nově bezkonkurenčně nejsilnější 
zálohu v lize. Návratem Součka z hostování a příchody Dannyho, 
Altintopa a Rotaně má širokou škálu středopolařů, z nichž každý 
umí něco jiného. Navíc u všech posil je jen velmi málo pochyb o 
tom, jestli bude jejich přístup příkladný, či nikoliv.

Sešívaní tak budou schopni nalézat okénka v zatažených obranách 
a zpřesnit přechod do útoku. Zlepší se tak přesně v tom, v čem se 
jim v poslední třetině loňské sezony tolik nedařilo.

Jediným slabším místem v kádru Slavie jsou kraje obrany. Sešívaní 
jsou poměrně dobře pokryti, co se týče počtu hráčů, ale žádný z 
krajních obránců si svou pozici v loňské sezoně úplně nepodmanil.

Otázka také bude, kolik trpělivosti bude mít slávistické vedení, 
pokud si tým bude procházet sebemenší krizí. Tlak na Šilhavého 
bude enormní, přitom v něm má Slavia velmi vnímavého muže, 
který se čím dál lépe dokáže přizpůsobit složitému ekosystému 
velkoklubu. Pokud Slavia nebude unáhlená a Šilhavý ji udrží 
pohromadě, obhájí titul.
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PřednoStI

Široký kádr, který má na každém postu zdvojené a kvalitní 
zastoupení. Gólové útočníky, kteří se v případě výpadku formy 
mohou střídat. Zálohu, která je nejsilnější a nejkreativnější od dob 
Plzně v Lize mistrů. Citlivého trenéra Jaroslava Šilhavého.

SlABiny

Kraje obrany. Bořil, Frydrych ani Flo v loňské sezoně úplně 
nepřesvědčili o tom, že by z nich na těchto postech mohli být hráči 
špičkové úrovně a je otázka, v jakém stavu je Švento po celém roce 
mimo hřiště. Zatím také není příliš jisté, jak by vedení zareagovalo 
na krizové momenty.

klíčový hráč

Slavia má celou řadu velkých osobností a opor, pro její úspěch 
v Evropě i obhajobu v lize ale bude klíčová kreativita Dannyho 
a také rychlá aklimatizace Halila Altintopa.

vycházející hvězda

Se všemi velkými letními posilami se stále trochu pozapomnělo 
na Jana Sýkoru. Ten po lehkých zraněních na jaře a výpadku formy 
tolik nenavázal na potenciál, jaký ukazoval na podzim a zkraje 
jara. Jenže jeho neuvěřitelná univerzalita, schopnost prosadit se 
v soubojích jeden na jednoho, výborné centry a rychlost – to jsou 
všechno atributy, které by mu měly umožnit rozvinout se 
v tomto systému Slavie naplno. Pro český fotbal by bylo nesmírně 
dobře, kdyby se tak stalo, podobných českých hráčů po zdejších 
trávnících moc neběhá.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění       1. místo

1.



SouPISka týMu SlavIa Praha

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

31 Kovář Přemysl CZE 31 B 0 0 0

16 Laštůvka Jan CZE 35 B 29 0 0

29 Otáhal Martin CZE 21 B 0 0 0

20 Bílek Jiří CZE 33 O 17 1 1

18 Bořil Jan CZE 26 O 24 1 1

19 Deli Simon CIV 25 O 25 1 1

15 Flo Per-Egil NOR 28 O 11 0 0

25 Frydrych Michal CZE 27 O 25 4 1

4 Jugas Jakub CZE 25 O 27 3 1

81 Švento Dušan SVK 31 O 12 0 2

5 Altintop Halil TUR 34 Z 0 0 0

11 Alvir Marko HRV 33 Z 0 0 0

7 Danny POR 23 Z 0 0 0

26 Hromada Jakub SVK 21 Z 18 1 1

10 Hušbauer Josef CZE 27 Z 29 3 10

9 Mingazov Ruslan TKM 25 Z 16 3 2

13 Ngageu Ngadjui Michael CMR 26 Z 27 6 1

29 Rotaň Ruslan UKR 35 Z 0 0 0

22 Souček Tomáš CZE 22 Z 19 0 1

6 Sýkora Jan CZE 23 Z 24 2 5

23 Ščuk Jasmin BIH 27 Z 17 0 1

8 Zmrhal Jaromír CZE 23 Z 30 7 5

24 Mešanovič Muris BIH 27 Ú 26 12 2

21 Škoda Milan CZE 31 Ú 29 15 6

17 Tecl Stanislav CZE 26 Ú 19 6 3

14 Van Buren Mick NDL 24 Ú 10 0 0
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Slovácko

Autor: Jan Dvořák

PředStavení týMu

Slovácko je mančaft, který chce a umí hrát fotbal. Skromnější 
přestupová politika drží tým v reálných podmínkách a hráči vědí, 
že bývalý reprezentant a dnes už zkušený trenér Stanislav Levý 
dokáže tým bez velkých jmen připravit tak, že umí potrápit 
i favority, ale někdy i vlastní fanoušky.

V minulé sezoně dokázal celek z Uherského Hradiště například 
uhrát osm zápasů v lize bez porážky, ale pak také téměř stejně 
dlouhou sérii utkání bez výhry. V Uherském Hradišti je to o fotbale, 
na který se dá koukat, ale žádnou velkou jistotu úspěšných 
výsledků tamní fandové nemají. Vždyť loni skončilo Slovácko 
v tabulce dvanácté a podle pořadí domácích zápasů dokonce ještě 
o místo níž. Doma sice prohrálo jen čtyřikrát, ale osm remíz je na 
výsledku hodně znát.

Celek ze skromných poměrů má za sebou přípravu a i v ní potvrdil, 
že dokáže překvapit tak, i tak. Porazil například druhý celek 
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minulého ročníku chorvatské ligy Dinamo Záhřeb (2:1) a prohrál 
jen těsně (0:1) s AS Řím. Ovšem taky dokázal inkasovat šest 
„kousků“ (1:6) od Baníku Ostrava. Soustředění ve Slovinsku uzavřel 
tým porážkou 0:1 s jedenáctým týmem minulé sezony turecké ligy 
Karabüksporem a z posledních šesti přípravných zápasů vyhrál 
jediný, k tomu je třeba uvést, že v posledních třech dal jen jeden 
gól.

Ovšem přípravné zápasy jsou od toho, aby se v nich hráči připravili 
na sezonu. Až ta pak ukáže, jak dobře se jim to podařilo. 
Ve Slovácku dnes už jen teskně vzpomínají na svého „Zlatana“ 
Libora Doška, který v lize nastřílel 128 gólů, z toho 52 právě 
v dresu moravského celku.

V útoku nejspíš bude mít Slovácko v nadcházející sezoně problém. 
Tým totiž v létě opustili útočníci Fracis Koné, jenž měl problémy 
s dochvilností při návratech k týmu z domovského Pobřeží 
slonoviny, až vedení v Uherském Hradišti došla trpělivost a Koné 
už je ve Zbrojovce Brno, stejně jako Benjamin Tetteh, jenž ve 
Slovácku hostoval ze Standrdu Lutych. Jejich absenci by měl 
pomoci nahradit Jakub Petr ze Sigmy Olomouc a v obraně by měl 
tvrdit muziku Josef Divíšek z Příbrami.

Scházet asi bude zejména záložník Eldar Čivič, který se zařadil 
do zástupu zahraničních posil pražské Sparty, a nahradit ho bude 
velký oříšek. Sázka na mládí například v podání osmnáctiletého 
mládežnického reprezentanta Patrika Hellebranda bude spíš 
investicí do budoucna než okamžitým řešením.

Inu ve skromných podmínkách nejdou dělat žádné zázraky. 
Ale pokud se Slovácku podaří najít střelce, kterým by mohl být 
například Tomáš Zajíc, tak mohou příznivci tohoto sympatického 
klubu věřit v dobré časy strávené kolem středu tabulky.
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PřednoStI

Fotbalová akademie v Uherském Hradišti pracuje slušně a nese 
své ovoce – na ME devatenáctek i jednadvacítek bylo vždy 
po třech odchovancích Slovácka. Diváci berou tým za svůj 
a dokážou vytvořit slušnou atmosféru, která je pak dvanáctým 
hráčem. Ještě aby to hráči dokázali převést na góly.

SlABiny

Hodně špatná produktivita. Jen jednou v minulém ročníku dokázali 
hráči Slovácka dát v utkání tři góly, ale zato v deseti se netrefili 
vůbec. A to je na pováženou. Méně gólů v celé soutěži nastříleli jen 
hráči třináctých Bohemians (22) a čtrnácté Jihlavy (26). A Hradec 
Králové s Příbramí se stejným počtem vstřelených gólů (29) jako 
Slovácko spadly do druhé ligy.

klíčový hráč

Střelec je žádané zboží. A Tomáš Zajíc má šanci stát se oporou 
týmu. S pěti góly nejlepší kanonýr Slovácka v uplynulém ročníku 
by v tom nadcházejícím měl trápit obrany soupeřů ještě víc. Zápas 
proti AS Řím sice nedohrál kvůli zranění, ale nemělo by jít o nic 
vážného a začátek ligy prý stihne v pohodě.

vycházející hvězda

Osmnáctiletý mládežnický reprezentant Patrik Hellebrand marně 
čekal na šanci v záloze Zlína, a tak po vypršení smlouvy podepsal 
smlouvu se Slováckem. Teď bude na něm, jak si v novém působišti 
povede – předpoklady má.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění

10. místo

10.



SouPISka týMu Slovácko

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

25 Daněk Michal CZE 34 B 9 0 0

29 Heča Milan CZE 26 B 21 0 0

27 Břečka Tomáš CZE 23 O 15 0 0

14 Divíšek Josef CZE 26 O 27 1 0

6 Hofmann Stanislav CZE 27 O 16 0 0

24 Chyla Petr CZE 23 O 1 0 0

4 Rada Tomáš CZE 33 O 16 1 0

23 Reinberk Petr CZE 28 O 26 0 0

16 Šimko Patrik SVK 26 O 20 0 1

26 Tkáč Pavel CZE 19 O 0 0 0

14 Biolek Matěj CZE 26 Z 7 0 0

28 Daníček Vlastimil CZE 26 Z 26 2 1

20 Havlík Marek CZE 22 Z 29 4 4

13 Hellebrand Patrik CZE 18 Z 1 0 0

24 Juroška Jan CZE 24 Z 22 1 2

8 Machalík David CZE 21 Z 13 0 1

10 Navrátil Jan CZE 27 Z 24 3 0

22 Petr Jakub CZE 27 Z 0 0 0

9 Rezek Jakub CZE 19 Z 9 0 0

18 Sadílek Lukáš CZE 21 Z 0 0 0

5 Šumulikoski Veliče MKD 36 Z 29 2 1

11 Ťok Tomáš CZE 22 Z 14 1 1

21 Kubala Filip CZE 17 Ú 1 0 0

24 Ju Kang-hjon KOR 21 Ú 1 0 0

17 Zajíc Tomáš CZE 20 Ú 25 5 1
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Slovan 
Liberec

Autor: Martin Vait

PředStavení týMu

Liberec v posledních letech střídá vynikající sezony 
s podprůměrnými. Kdyby tento trend měl pokračovat, mohou 
fanoušci Slovanu vyhlížet nadcházející ročník s velkým optimismem. 
Nehraje jim přitom do karet jenom poměrně těžko udržitelná 
statistika, ale i klima v kádru, které se zdá mnohem zdravější než 
loni.

Slovan musí znovu lepit díry po odchodech řady hráčů. Letos se ale 
zdá, že Liberec bude mít k dispozici velice nadějný tým. Dohlížet 
na to, jakým způsobem se mladé domácí talenty zapracují do 
seniorského fotbalu, bude Jindřich Trpišovský, který stále platí za 
největší českou trenérskou naději.

Ostatně, i když se na podzim Slovan trápil s nevyrovnaným 
kádrem, z něhož se rozhodně nevylouplo tolik opor, kolik si vedení 
představovalo, je potřeba mít na paměti, že klub s nimi dokázal uhrát 
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úspěšnou kvalifikaci do základní skupiny Evropské ligy 
a na týmu byl stále znát trenérský rukopis.

Mužstvo hrálo agresivní, náročný a efektivní rychlostní fotbal, 
kterému prostě jen chyběly lepší individuality. To svědčí o tom, že 
Trpišovského kouzlo se stále neomrzelo – i když to by bylo poměrně 
těžké vzhledem k tomu, že v týmu často sezonu co sezonu pomalu 
nezůstane kámen na kameni.

Liberec sice letos v létě opustily ofenzivní opory Baroš či Ekpai spolu 
s brankářem Dúbravkou, je ale řada důvodů se domnívat, že v příští 
sezoně bude Slovan silnější. Napovídají tomu letní posily a zvlášť do 
zálohy se Slovanu podařilo přitáhnout dva velmi talentované hráče. 
Z Hradce přichází šikovný Tomáš Malinský a ze Sparty na hostování 
středopolař Filip Havelka, jeden z největších příslibů úspěšné české 
devatenáctky.

Slovan také výrazně zapracoval na tom, aby předešel loňskému 
trápení v ofenzivě. Liberec totiž nedokázal strhávat herní převahu 
na svou stranu výsledkově. A byť Milan Baroš bude Liberci chybět 
i kvůli svému přínosu v kabině, Matěj Pulkrab může ve středu útoku 
rozvinout svůj velký talent. Pomůže mu v tom i Martin Graiciar, dnes 
již kmenový hráč Fiorentiny. A ke všemu je tady i levačka Romana 
Potočného.

Otázky však přetrvávají ohledně defenzivy. Přestože Kerbr loni zaujal 
na levém kraji a Coufal je jedním z nejlepších ligových pravých 
obránců, za Karafiáta s Kúdelou na stoperu zatím Liberečtí nemají 
viditelnou náhradu. Prosadit se musí naplno také relativně mladí 
gólmani, kteří v minulých sezonách spíše sekundovali. Trpišovský ale 
prokázal, že jeho mužstva si dokáží rychle sednout. A letos se zdá, 
že má trenér k dispozici charakterově i kvalitativně lepší kádr než 
loni. Pokud tedy potvrdí naděje, bude mířit hodně vysoko.
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PřednoStI

Jasný a pohledný styl hry, chytré klubové vedení, skvělý trenér 
Jindřich Trpišovský a řada talentovaných mladých hráčů. Často 
nenápadní a podceňovaní, ale kvalitní hráči ve všech řadách.

SlABiny

Úzký kádr především v obraně, stále nesehraný a lehce těžkopádný 
útok. Malé finanční možnosti přivádět lepší posily. Nejistota ohledně 
brankářské pozice.

klíčový hráč

Je to už opakující se téma pro mnohé kluby, ovšem pro Liberec to 
platí taktéž – Slovan potřebuje střelce, který vstřelí alespoň deset 
branek v sezoně. A v tomto ohledu pro něj bude stěžejní forma 
Matěje Pulkraba hostujícího ze Sparty.

vycházející hvězda

Liberec má k dispozici celou řadu talentovaných hráčů a je velmi 
těžké vybrat jen jednoho z nich. Český fotbal ale ve středu pole 
nemá mnoho kvalitních hráčů, a proto bude i z tohoto pohledu velmi 
pozoruhodné sledovat, jak si s pravidelnou porcí dospělého fotbalu 
poradí další posila na hostování ze Sparty Filip Havelka.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění

5. místo
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SouPISka týMu Slovan lIberec

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

17 Hladký Václav CZE 26 B 2 0 0

1 Kolář Ondřej CZE 22 B 0 0 0

5 Coufal Vladimír CZE 24 O 17 0 0

4 Karafiát Ondřej CZE 22 O 22 0 1

15 Kúdela Ondřej CZE 30 O 30 0 0

3 Mikula Jan CZE 25 O 17 2 1

24 Bartl Daniel CZE 28 Z 20 4 1

10 Bosančič Miloš SRB 29 Z 8 0 0

2 Breite Radim CZE 27 Z 26 3 2

7 Folprecht Zdeněk CZE 26 Z 14 1 1

23 Havelka Filip CZE 19 Z 4 0 0

37 Kerbr Milan CZE 27 Z 24 4 2

14 Knejzlík Karel CZE 20 Z 0 0 0

26 Kulhánek Jiří CZE 21 Z 0 0 0

25 Machuča Ondřej CZE 21 Z 3 0 0

6 Malinský Tomáš CZE 25 Z 27 4 2

22 Ševčík Petr CZE 23 Z 22 0 4

33 Da Silva Wesley BRA 21 Ú 6 0 0

8 Graiciar Martin CZE 21 Ú 6 0 1

13 Potočný Roman CZE 26 Ú 26 4 1

18 Pulkrab Matěj CZE 20 Ú 14 4 2

9 Voltr Radek CZE 25 Ú 24 3 2
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Sparta 
Praha

Autor: Ondřej Nováček

PředStavení týMu

Pracovat na lavičce klubu, jakým je Sparta, není zhola nic lehkého. 
Majitel Daniel Křetínský do Sparty sice už léta pumpuje rok co rok 
miliony korun, jenže pořádné výsledky se zkrátka ne a ne dostavit. 
A když už ano, pak ne dlouhodobě.

Klasickou ukázkou toho, jak to na Letné už roky po herní sinusoidní 
stránce chodí, byl loňský výbuch se Steauou v boji o Ligu mistrů, 
kterou Sparta hrála naposledy v roce 2005. Trenér Ščasný sice pár 
měsíců nazpět úspěšně dotáhl mužstvo až do čtvrtfinále Evropské 
ligy, tohle bylo ovšem setkání s realitou.

Dotažen byl velký návrat Tomáše Rosického z Arsenalu, od září 
nastoupil ale až teď v přípravě proti Blackburnu. Křetínský rovněž 
za 73 milionů korun přivedl Václava Kadlece, ale jeho přínos týmu 
i vinou zdravotních problémů neodpovídal nevídané sumě 
ani z rychlíku.
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Po antifotbalu Zdeňka Ščasného a jeho konci po derby se Slavií 
následovaly pravé veletoče. Éra Davida Holoubka přinesla 
spanilou jízdu skupinou Evropské ligy, v tuzemské soutěži už 
to ale moc slavné nebylo. Holoubek si musel poradit i s bizarně 
velkou marodkou, jejíž příčiny hledalo vedení klubu všude – od 
přetrénovanosti až po špatné podloží trávníku na Letné. Do hry tak 
trenér s tu menším, tu větším úspěchem zapojil i několik juniorů.

Jenže pak přišel příšerný vstup do jara, který provázel odchod 
Bořka Dočkala. Na Letné sice vyinkasovali téměř čtvrt miliardy 
korun, ale ta velkou trhlinu v souhře nezacelila. Prohry 
a nepřesvědčivé výkony utnul až triumfální vjezd Petra Rady 
na trénink Sparty. Byla to už jen křeč, jak zchřadlé mužstvo 
vycepovat k čemukoliv. Rada se ale s týmem došoural jen ke 
třetímu místu v tabulce.

S vědomím, že takhle to dál nejde, na Letné bouchli do stolu 
a zvolili formu, o které se už delší čas spekulovalo – zahraniční 
trenér a investice do posil, které už překonaly hranici tří set milionů 
korun. Po příchodu italského kouče Stramaccioniho se příchody 
Sparty zastavily na deseti jménech. Vedle Izraelce Tal Ben Chaima 
a Srba Srdjana Plavšiče přišel také rakouský útočník Janko, 
slovenský brankář Dúbravka, jeho krajan stoper Štetina, srbský 
záložník Vukadinovič, kamerunský středopolař Mandjeck, bosenský 
bek Čivič a Francouz Mavuba.

Sparta má totálně nový tým a dá se předpokládat, že základní 
sestavu budou z většiny tvořit hráči, kteří v létě nově přišli. 
Stramaccioni se i tak bude chtít opírat o některé staré tváře, 
k čemuž ho mimo jiné nutí vcelku početná přetrvávající marodka. 
Jeho start bude hodně ovlivněn tím, jak si jeho svěřenci poradí 
s CZ Bělehrad. V přípravě to zatím příliš nefungovalo.
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PřednoStI

Nový tým. Stramaccioni přichází s naprostou revolucí, která by 
mohla mít blahodárné účinky. Záleží to zejména na tom, jak se 
sestava sehraje. Klub má navíc značně široký kádr, zcela v pohodě 
by měl zvládnout boj na dvou frontách.

SlABiny

Nový tým. V přípravě Sparta nijak zvlášť neoslnila, vrcholem byla 
unylá remíza 1:1 s nizozemským Arnhemem. Sparta má jinak 
tradičně velké problémy v obraně, navíc ji chybí tolikrát skloňovaná 
tvořivá desítka. Otazník visí i nad samotným Stramaccionim, jehož 
kariéru zatím úspěchy příliš nelemovaly. Na Letné navíc musí 
fungovat velmi intenzivní kurz angličtiny.

klíčový hráč

Tomáš Rosický musí být zdráv, pak ještě předvede velký koncert. 
Jinak by to měl být Ben Chaim, ale nikdo ho zatím neviděl hrát. 
V Izraeli si už po přestupu do Česka přivodil koňara a je otázka, jak 
dlouho bude ještě mimo. Pokud se najde, gólově by mohl být velmi 
prospěšný i Marc Janko. Kapitán David Lafata bude patrně plnit 
funkci, jakou má ve Slavii Jiří Bílek.

vycházející hvězda

Srdjan Plavšič přišel z CZ Bělehrad a zatím se ze všech nových 
posil Sparty prezentuje nejlépe. Je hbitý, míč přilepený na noze, 
vytváří si dobré šance. „Jde do hry tak, jako by to byl jeho poslední 
balon, i když má asi 40 kilo,“ zhodnotil Stramaccioni.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění     2. místo

2.



SouPISka týMu SParta Praha

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.
35 Bičík David CZE 36 B 7 0 0

93 Budinský Viktor SVK 24 B 13 0 0

1 Dúbravka Martin SVK 28 B 28 0 0

33 Koubek Tomáš CZE 24 B 23 0 0

31 Vorel Vojtěch CZE 21 B 0 0 0

4 Čivič Eldar BIH 21 O 20 1 3

8 Hovorka David CZE 21 O 11 1 0

3 Kadlec Michal CZE 32 O 28 3 1

39 Karavajev Vjačeslav RUS 22 O 27 3 8

2 Kaya Semih TUR 26 O 0 0 0

26 Nhamoinescu Costa ZWE 31 O 16 0 1

5 Piško Milan CZE 21 O 0 0 0

19 Štetina Lukáš SVK 25 O 28 2 1

28 Zahustel Ondřej CZE 26 O 13 0 0

9 Ben Chaim Tal ISR 27 Z 0 0 0

17 Frýdek Martin CZE 25 Z 9 2 1

15 Mandjeck Georges CMR 28 Z 0 0 0

11 Mareček Lukáš CZE 27 Z 22 0 0

24 Mavuba Rio Antonio Zoba FRA 33 Z 0 0 0

22 Plavšič Srdjan SRB 21 Z 0 0 0

10 Rosický Tomáš CZE 36 Z 1 0 0

16 Sáček Michal CZE 20 Z 15 0 0

23 Šural Josef CZE 27 Z 21 6 3

69 Vácha Lukáš CZE 28 Z 16 0 1

88 Vatajelu Bogdan ROU 24 Z 6 0 5

20 Vukadinovič Vukadin SRB 26 Z 29 3 8

7 Albiach Néstor ESP 24 Ú 20 5 4

49 Janko Marc AUT 34 Ú 0 0 0

30 Juliš Lukáš CZE 22 Ú 22 3 1

14 Kadlec Václav CZE 25 Ú 15 3 0

21 Lafata David CZE 35 Ú 28 15 2
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Teplice

Autor: Martin Vait

PředStavení týMu

V minulé sezoně patřily Teplice k největším překvapením ligy, 
i když jejich konečné páté místo se dá od klubu jejich postavení 
čekat. Možná ale nezaujala ani tak samotná pozice Severočechů 
v tabulce jako to, jakým způsobem se klub dokázal po náhlé smrti 
svého šéfa Františka Hrdličky zkonsolidovat.

Nový předseda představenstva Pavel Šedlbauer loni našel 
po nepříliš povedených prvotních pokusech pravou chemii ve 
vedení. Na místo sportovního ředitele přišel Jakub Dovalil a ještě 
před ním trenér Daniel Šmejkal. Kouč, který před svým angažmá v 
Teplicích dva roky působil v druholigovém Sokolově, dal nejdříve 
dohromady neochvějnou defenzivu a na jaře na ní vystavěl náročný 
agresivní způsob hry.

Teplice tak ve svém herním projevu našly ideální rovnováhu. 
Kompaktní projev při hře bez míče střídaly okamžité a atraktivní 
výpady dopředu. Žlutomodří odehráli několik velmi kvalitních utkání 
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s papírově silnějšími soupeři – v Edenu jim jen těsně unikl bod, 
v Plzni už ho vybojovali, a vyhráli třeba i ve Zlíně. Tepličtí tak 
obecně byli možná nejsvěžejší podívanou českého fotbalového 
jara.

Jenže Severočeši nakonec zanechali na dojmu ze sezony značnou 
pachuť. Přestože byli velmi blízko evropským pohárům, když 
Mladá Boleslav v posledním kole prohrála 0:4 na půdě Liberce, 
Šmejkalovo mužstvo na blamáž Středočechů nedokázalo 
zareagovat a prohrálo doma s Duklou.

Teplice ale přesto mohou v příští sezoně zabojovat o evropské 
poháry znovu. I když okolo Martina Filla nadále krouží ostatní kluby 
a spekulovalo se i o přestupu stopera Michala Jeřábka, na rozdíl 
od jiných klubů zatím zůstal teplický kádr prakticky nezměněný.

Severočeši jsou naopak možná ještě silnější než v uplynulé 
sezoně. Na jednu stranu doslova zmizel jeden z nejatraktivnějších 
hráčů ligy, levý křídelník Nivaldo, Teplice ale mají celou řadu velmi 
perspektivních hráčů. Už v zimě se jim podařilo přivést mladé 
stopery Šušnjara a Krále, kteří budou bojovat o místo v základní 
sestavě, a ze zranění se vrátí nejlepší asistent minulé sezoně, levý 
obránce Jan Krob.

Do zálohy se dále Teplicím podařilo ze Slavie přivést talentovaného 
Daniela Trubače na hostování i plzeňského Jana Suchana. Zkušený 
Jan Rezek na jaře v Příbrami dokázal, že ještě není hráčem 
na odpis. Severočeši ale jinak kontinuálně omlazují svůj tým, 
ve kterém mají technicky velmi dobře vybavené i spolehlivé 
a poctivé hráče. A tento mix by jim mohl nadmíru svědčit i v příští 
sezoně. Boj o evropské poháry už je tentokrát povinností.
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PřednoStI

Velice vyrovnaný kádr, a to jak kvalitativně, tak věkově. Tým se pod 
vedením trenéra Daniela Šmejkala posouvá správným směrem. 
Silné zázemí, díky kterému Teplice nemusejí prodávat hráče, pokud 
nepřijde výjimečná nabídka. A pozice černého koně, který bude 
útočit zezadu.

SlABiny

Teplicím chybí střední útočník, který by dával alespoň deset gólů 
za sezonu, David Vaněček spálil řadu šancí a vstřelil jen sedm 
branek. Občas chybí větší kreativita ze středu hřiště, byť tento 
problém dokázali Severočeši výborně kompenzovat z krajů.

klíčový hráč

Pokud udrží svou výkonnost z loňské sezony a především pokud 
ho Teplice nepustí ke konkurenci, bude Martin Fillo opět rozdílovým 
hráčem.

vycházející hvězda

Tepličtí mají k dispozici hned několik velmi kvalitních stoperů 
a dalších mladíků, bylo by však skvělé vidět Alexe Krále ve větším 
zápasovém vytížení. Nebojácný střední obránce s konstruktivní 
rozehrávkou si zaslouží dostat stabilní prostor v dospělém fotbale.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění

6. místo

6.



SouPISka týMu tePlIce

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

30 Grigar Tomáš CZE 28 B 26 0 0

21 Chudý Martin SVK 34 B 4 0 0

31 Plachý Jan CZE 19 B 0 0 0

2 Dressler Patrik CZE 26 O 4 0 0

16 Hyčka Alois CZE 27 O 10 0 0

18 Jeřábek Michal CZE 23 O 29 3 0

13 Král Alex CZE 19 O 3 0 0

24 Krob Jan CZE 30 O 24 0 12

15 Šušnjar Aleksandar SRB 22 O 13 0 1

3 Urma Otto CZE 22 O 11 0 1

17 Vondrášek Tomáš CZE 29 O 29 1 1

7 Fillo Martin CZE 31 Z 28 8 3

6 Gebert Vojtěch CZE 23 Z 0 0 0

23 Hora Jakub CZE 26 Z 26 5 4

27 Kučera Tomáš CZE 26 Z 22 1 2

5 Ljevakovič Admir BIH 32 Z 26 1 0

10 Rezek Jan CZE 35 Z 30 5 2

19 Soungole Daniel CIV 22 Z 12 0 0

12 Suchan Jan CZE 21 Z 10 3 0

22 Trubač Daniel CZE 20 Z 25 0 1

14 Žitný Patrik CZE 18 Z 0 0 0

11 Červenka Marek CZE 24 Ú 15 4 0

8 Haljeta Nermin SVN 20 Ú 0 0 0

28 Vaněček David CZE 26 Ú 28 7 1

26 Vošahlík Jan CZE 28 Ú 14 3 2
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Viktoria 
Plzeň

Autor: Pavel Jahoda

PředStavení týMu

Do přestupových závodů Sparty a Slavie se nepouštěli a zůstali 
přes léto spíše mimo záři hlavních reflektorů, s ambicemi 
Viktoriánů to ale nijak nezahýbalo. Loňský vicemistr i letos 
touží atakovat nejvyšší příčku, k čemuž by měla týmu pomoci 
nejvýraznější posila – kouč Pavel Vrba. Ten už dokázal na západě 
Čech titul vybojovat hned dvakrát a nyní se bude snažit o totéž.

Než Vrba před více než třemi lety dal Plzni první sbohem, stihl 
s Viktorií zářit i v evropských pohárech a mixem pohledného 
fotbalu s úspěchy za sebou zanechal výraznou stopu, na kterou 
na západě Čech nikdo plně navázat nedokázal. Plzeň sice získala 
další dva tituly, jenže hra, kvůli níž se jí fandilo po celé republice, se 
pomalu vytrácela. Nejdůležitějším faktorem každopádně bylo, že 
žádný další trenér se v celku pořádně neusadil.

Od Vrbova odchodu se ve Štruncových sadech protočilo pět 
trenérů s většími i menšími úspěchy. K totální symbióze ale nikdy 
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nedošlo. To potvrdila i loňská sezona. Pod vedením Romana 
Pivarníka Viktoria selhala v Evropské lize. V první lize ale na jaře 
vylétla na první místo. Kouče vedení přesto odvolalo a klopýtající 
Západočeši nakonec o dva body skončili druzí.

Třiapadesátiletý Vrba si nyní k zisku titulu zvolil poněkud 
překvapivou cestu, která vyvolala velké ohlasy. Místo zásadních 
řezů zanechal kostru stále více stárnoucího celku. Navíc doplnil 
tým o bývalého klíčového muže Plzně Daniela Koláře, který před 
minulou sezonou ve Vitkorii skončil pro nepotřebnost.

Na rozdíl od Slavie a Sparty Plzeň i další posily hledala v domácích 
vodách. Záložní řady rozšířil Živulič ze Zlína s Čermákem ze Sparty, 
o místo na hrotu bude bojovat Řezníček z Brna, brankářské řady 
posílil Hruška z Příbrami a do obrany přišel Havel z Bohemians 
1905.

Vrbova taktika je tak zřejmá, sázet na ozkoušené hráče, kteří znají 
na výbornou jeho systém, a mladé domácí fotbalisty. Plzeň se tak 
nejspíš bude spoléhat na hru po křídelních prostorech a vysoký 
presink, který zkušenému kouči fungoval.

Ač by se vše mohlo zdát růžové, Plzeň se musela přes léto 
vypořádat s velkými nepříjemnostmi. Kvůli zranění Vrbovi budou 
chybět na startu opory Kozáčik, Hubník, Limberský a Kovařík. 
Skvěle nedopadla ani příprava, poslední tři duely se zahraničními 
celky přinesly prohry.

Důležité zápasy ale pro Plzeň teprve přijdou. Oproti hlavním 
rivalům je klub mimo největší zájem, to však může Viktorii jenom 
pomoci. Vrba už dříve ukázal, že to na západě Čech umí, a i letos 
by měl s týmem útočit na nejvyšší příčky.
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PřednoStI

Plzeň přes léto neopustila žádná z opor, naopak celek doplnilo 
několik hráčů, a zejména pak staronový trenér Pavel Vrba. 
Viktoriáni díky tomu mají jeden z nejzkušenějších a zároveň 
nejkvalitnějších kádrů v soutěži, což by jim mělo umožnit opět 
bojovat o nejvyšší příčky v soutěži.

SlABinA

S velkou zkušeností se však váže i druhá strana mince. Sestava 
Plzně pomalu, ale jistě stárne a na západě Čech na větší přestavbu 
stále čekají. Velké množství starších hráčů může znamenat menší 
rychlost a dynamičnost, což by mohlo hrát v těch nejtěžších 
zápasech významnou roli.

klíčový hráč

Už nějakou dobu je hráčem, na němž stojí nejen obrana Plzně. 
Roman Hubník je jedním z klíčových mužů Západočechů a nic by 
se na tom nemělo změnit ani letos. Nepříjemnou zprávou tak je, že 
třiatřicetiletý kapitán začátek ročníku kvůli zranění nestihne.

vycházející hvězda

Jak už bylo řečeno, Plzeň zatím vsází spíš na zkušenost než mládí. 
Jednou z výjimek je Aleš Čermák. Dvaadvacetiletý záložník opustil 
Spartu, kde mu pšenka nekvetla, a nyní se pokusí potvrdit potenciál 
pod vedením Pavla Vrby. Mladý talent se ale musí dostat do herní 
pohody po autonehodě, při níž v červnu v opilosti zdemoloval svůj 
vůz a přišel kvůli tomu o Euro do 21 let.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění     3. místo



SouPISka týMu vIktorIa Plzeň

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.
13 Bolek Petr CZE 33 B 4 0 0

16 Hruška Aleš CZE 31 B 29 0 0

1 Kozáčik Matúš SVK 33 B 26 0 0

30 Sváček Dominik CZE 20 B 1 0 0

22 Baránek Jan CZE 24 O 7 0 0

21 Hájek Tomáš CZE 25 O 21 2 0

24 Havel Milan CZE 22 O 28 2 0

2 Hejda Lukáš CZE 27 O 27 6 0

4 Hubník Roman CZE 33 O 29 0 2

8 Limberský David CZE 33 O 24 0 0

3 Matějů Aleš CZE 21 O 18 0 1

14 Řezník Radim CZE 28 O 18 0 0

35 Vacovský Filip CZE 19 O 0 0 0

25 Čermák Aleš CZE 22 Z 17 1 0

7 Hořava Tomáš CZE 29 Z 28 6 3

17 Hrošovský Patrik SVK 25 Z 25 1 0

33 Ivanschitz Andreas AUT 33 Z 8 3 0

26 Kolář Daniel CZE 31 Z 3 0 0

10 Kopic Jan CZE 27 Z 22 2 9

19 Kovařík Jan CZE 29 Z 19 1 0

11 Petržela Milan CZE 34 Z 23 2 9

32 Pfeifer Lukáa CZE 18 Z 0 0 0

6 Pilař Václav CZE 28 Z 6 0 0

9 Zeman Martin CZE 28 Z 16 0 2

29 Živulič Diego HRV 25 Z 14 0 1

23 Bakoš Marek SVK 34 Ú 22 8 0

15 Krmenčík Michael CZE 24 Ú 26 10 3

37 Řežníček Jakub CZE 29 Ú 29 7 4
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Zbrojovka 
Brno

Autor: Pavel Jahoda

PředStavení týMu

I tento rok na fotbalisty Brna čeká krok do neznáma. Zbrojovka 
do sezony jde bez Pavla Zavadila a Jakuba Řezníčka, kteří byli 
v posledních letech klíčovými postavami jihomoravského celku. 
Na dvanáctý tým uplynulého ročníku tak čeká velké testování, zda 
náhrady v podobě několika hráčů budou adekvátní. Mezi fanoušky 
však příliš mnoho optimismu nevládne.

Konce posledních dvou sezon vždy v Brně přinesly něco nového. 
Minulé léto znamenalo loučení pro kouče Václava Kotala, jemuž 
klub nenabídl novou smlouvu i přes šesté místo v tabulce a místo 
toho přivedl Svatopluka Habance. Letos zase jihomoravskou 
metropoli opustily dvě opory. Záložník Pavel Zavadil se po pěti 
letech rozhodl vrátit domů do Opavy a Jakub Řezníček neodolal 
vábení Plzně.

Pro Brno tak přišly dvě tvrdé rány, které fanoušci neviděli rádi 
zvlášť po zklamání z minulého ročníku. Přitom poslední sezona 
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měla podle plánu vedení přinést něco jiného. Habanec dorazil 
do Zbrojovky s tím, že má zatraktivnit předváděnou hru, 
v kádru proto proběhly změny, jenže ve finále to kýžený výsledek 
nepřineslo. Brňané nasbírali hned 14 remíz a dlouho se strachovali 
o udržení. Navíc pouhých 32 nasázených gólů mělo ke splnění 
představ daleko.

Vedení Zbrojovky ale svému konceptu věří i nadále a trenér 
Habanec proto u týmu zůstal. Vše tak naznačuje, že se Brňané 
budou spoléhat na styl 4-3-3 se snahou využívat rychlých 
křídelních hráčů, kteří budou mít za úkol doručit míč k hrotovému 
útočníkovi.

Tuto pozici by měl nově místo Řezníčka obstarávat Francis Koné, 
který se rozešel se Slováckem. Dobrou zprávou je pak návrat 
střelce Michala Škody, který před odchodem do Norska svými góly 
Brno táhl.

I záložní řada doznala několika změn. Pozici zkušeného tvůrce by 
měl nově zastávat Tomáš Pilík, ještě loni opora Příbrami. Z Plzně 
navíc přišel na hostování mladý Miloš Kratochvíl, který si společně 
s dynamickým odchovancem nizozemského Feynoordu Alvinem 
Fortesem řekl v přípravě o místo v základu.

Příprava Brna byla obecně poměrně rozpačitá. Z šesti zápasů 
vyhrála Zbrojovka jen dva. Triumf 2:1 nad Kayserisporem ale 
Zbrojovce ukázal světlo na konci tunelu, kterého by se potřebovali 
Jihomoravané chytit. Síla kádru totiž není úplně největší, a pokud 
by nezachytili start do ročníku, mohl by pro ně přijít další náročný 
boj o udržení.
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PřednoStI

Dobrou zprávou po odchodu dvou opor je, že se Brnu podařilo 
udržet kompletní loňskou obranu společně s brankářem Dušanem 
Melichárkem. Ne že by v minulém ročníku nějak zářila. V některých 
chvílích spíše naopak. Jejich souhra a vzájemná znalost by však 
mohly být klíčovými faktory v období, než si sedne hra ofenzívy, jež 
doznala spousty změn. Zbrojovka se také může spolehnout na dvě 
výrazné postavy uprostřed hřiště, Tomáše Pilíka a Jana Poláka.

SlABiny

Střílení branek. Loni jich Brno nasázelo jen 32, což byl šestý 
nejhorší výkon v soutěži, a ani příprava nenaznačila, že by se 
na Srbské měly odehrávat gólové hody. Jihomoravané navíc mají 
ve hře dopředu několik nových hráčů, takže se dá čekat, že si na 
sebe nějaký čas budou zvykat.

klíčový hráč

Je sice v Brně teprve od léta, ale od Tomáše Pilíka si na jihu 
Moravy slibují hodně. Měl by totiž nahradit zkušenostmi 
a technikou i při standardních situacích Pavla Zavadila, který byl 
klíčovou postavou celku.

vycházející hvězda

V brněnské sestavě se o místo na výsluní pere několik hráčů 
mladšího ročníku. Už loni do soutěže nakoukl několikrát nyní 
osmnáctiletý Ladislav Krejčí, který roste vedle Jana Poláka. 
Letos by se o místo měl prát také s jednadvacetiletým Milošem 
Kratochvílem, který by podle přípravy mohl dostat spoustu 
prostoru.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění      14. místo
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SouPISka týMu zbrojovka brno

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

33 Halouska Pavel CZE 22 B 0 0 0

1 Melichárek Dušan CZE 33 B 30 0 0

18 Jablonský Tomáš CZE 30 O 13 0 1

27 Jovanovič Mihailo SRB 28 O 13 2 0

2 Kijanskas Tadas LTU 31 O 27 0 0

4 Pavlík Petr CZE 30 O 14 1 1

16 Sedlák Jan CZE 22 O 20 0 0

15 Šural Jakub CZE 21 O 25 0 0

22 Vintr Ondřej CZE 20 O 0 0 0

13 Vraštil Lukáš CZE 23 O 21 1 1

10 Ashiru Musefiu Olasunkanmi NGA 23 Z 11 0 1

26 Buchta Radek CZE 28 Z 9 0 0

29 Janošek Dominik CZE 19 Z 0 0 0

17 Kratochvíl Miloš CZE 21 Z 0 0 0

11 Krejčí Ladislav CZE 18 Z 13 0 0

19 Lutonský Milan CZE 23 Z 28 1 3

6 Pilík Tomáš CZE 28 Z 29 8 7

8 Polák Jan CZE 36 Z 24 2 0

9 Fortes Alvin NLD 23 Ú 0 0 0

24 Koné Francis TGO 26 Ú 21 3 2

21 Přichystal Jakub CZE 21 Ú 21 3 1

32 Růsek Antonín CZE 18 Ú 3 0 1

23 Škoda Michal CZE 29 Ú 20 10 1
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Zlín

Autor: Martin Vait

PředStavení týMu

Růst Zlína na české fotbalové scéně je bezmála pohádkový. Klub, 
který ještě před dvěma lety hrál druhou ligu, je dnes čerstvým 
vítězem českého poháru a může se těšit na věhlasné soupeře v 
Evropské lize. Díky přílivu peněz i šikovnému klubovému vedení si 
může dovolit příchod kvalitních hráčů a žádný klub z Moravy na 
tom v posledních letech nebyl tak dobře jako právě Ševci.

Zlín ale teď stojí před velkou sezonou, která může klub stabilizovat 
mezi širší českou špičkou, ale také jej klidně poslat do druhé ligy. 
Podruhé 
v řadě Ševci výkonnostně i výsledkově vylétli na podzim, ale na jaře 
v lize zcela propadli. Pokud by to tak mělo pokračovat, musí Zlín 
pořádně zabrat v první polovině sezony.

To ale pro něj bude extrémně náročné – úspěšně rotovat sestavou 
mezi Evropou a domácí ligou se často nedaří ani zavedenějším 
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prvoligovým klubům. A Zlínu na podzim svědčilo i to, že prakticky 
neměnil sestavu.

Není však nutné příliš panikařit, k rotaci má trenér Páník slušné 
podmínky. Ševci sice přišli o tři důležité hráče prvního týmu, 
Jugase, Živuliče a Vukadinoviče, Zlín ale na krajích posílil slibnými 
mladíky Ekpaiem a Holzerem. Na místě Živuliče ve středu zálohy 
pak došlo k příchodu několika zajímavých jmen, když přišli Jiráček, 
argentinský Pablo Podio z Podbrezové či šikovný Džafič 
z Táborska. Zlínu se navíc podařilo udržet nedoceněného Ibrahima 
Traorého.

Značný přetlak může být v útoku. Beauguel, Diop, Fantiš 
a navrátivší se Železník jsou hráči, kteří přesně spadají do typologie 
zlínských posil. Talentovaní, s velkým potenciálem, který jinde 
nedokázali dostatečně rozvinout. Pokud Diop naváže na podzimní 
formu, může z něj být jeden z nejlepších útočníků ligy. Prvně se ale 
Zlín znovu musí naučit střílet góly. Jarní problém s proměňováním 
šancí se přenesl i do přípravy, na půdě Dunajské Stredy si Ševci 
dokonce vytvořili jedinou příležitost za celý zápas.

Problémem by na papíře mohl být zejména střed obrany, kde 
Páníkovi po zranění Bača zbývá jediný klasický stoper Gajič. 
Šedesátiletý kouč ale situaci hodlá vyřešit přesunutím Hnaníčka ze 
štítu zálohy, což by se mohlo vyvrbit v prozřetelný tah.

Největší zlínská otázka každopádně nepanuje okolo kvality 
jednotlivých hráčů, ale kolem jejich součinnosti. Ševci potřebují, 
aby se kádr sehrál co nejdříve a osvojil si týmovou mentalitu, která 
jej provázela v úspěšných chvílích. Pokud však systém do puntíku 
nefunguje, často se v krizi Zlín plácá až příliš dlouho a Páníkovi se 
moc nedaří situaci zvrátit. Teď má ale šanci dokázat opak.
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PřednoStI

Na tým, o kterém někteří soudí, že by se kvůli evropským 
pohárům nemusel zachránit, má Zlín výrazně vyšší kvalitu a šíři 
kádru než jeho potenciální soupeři ze spodku tabulky. Klub má 
rozpoznatelnou vizi a solidní vedení, které by se při případné 
obměně trenéra mělo zachovat rozumně.

SlABiny

Těžký podzimní program, byť je potřeba mít na paměti, že Zlín 
nehraje předkola, a tak nehraje více o deset či dvanáct zápasů, 
ale jen o šest. A to je značný rozdíl. Přesto zatím chybí větší šíře 
kádru ve středu obrany a útok se stále neprobudil. Trenér Páník má 
permanentně nahnutou pozici.

klíčový hráč

Dame Diop. Před svým zraněním patřil k nejlepším hráčům, skvěle 
spolupracoval s Harbou a Vukadinovičem a jeho spoluhráči i díky 
jeho práci vynikali. Když měl na jaře v prvních kolech pozornost 
strhnout na sebe, nedařilo se mu gólově. Tentokrát má ale k 
dispozici znovu dobré spoluhráče a společně by se útok Zlína mohl 
znovu probudit.

vycházející hvězda

Ve Zlíně se zviditelňují stopeři - do Plzně po angažmá ve Zlíně 
odešel Hájek a do Slavie Jugas. Pokud se jednadvacetiletý klubový 
odchovanec Ondřej Bačo letos prosadí podobně jako oni, mohl by 
si říct i o pozornost zahraničních klubů. Bude ale velmi zajímavé 
sledovat i mladé křídelníky Holzera a Ekpaie.

tIP redakce webu čt SPort na uMíStění     7. místo
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SouPISka týMu zlín

číSlo jMéno nár. věk poSt zápASy Góly ASiSt.

17 Dostál Stanislav CZE 26 B 24 0 0

44 Švenger Milan CZE 31 B 6 0 0

27 Bačo Ondřej CZE 21 O 5 0 0

22 Bartošák Lukáš CZE 27 O 13 0 0

18 Gajič Zoran SRB 27 O 21 0 0

21 Hnaníček Josef CZE 30 O 24 2 0

13 Janíček Tomáš CZE 34 O 17 0 0

16 Matejov Róbert SVK 29 O 25 0 4

20 Pazdera Lukáš CZE 30 O 21 0 1

25 Bartolomeu Robert CZE 23 Z 9 2 0

11 Džafič Adnan BIH 27 Z 0 0 0

28 Ekpai Ubong Moses NGA 21 Z 16 4 2

9 Holík Lukáš CZE 24 Z 28 2 2

14 Holzer Daniel CZE 21 Z 13 1 2

8 Jiráček Petr CZE 31 Z 18 1 0

23 Kopečný Miloš CZE 23 Z 25 2 1

29 Nzembi Duval GAB 28 Z 0 0 0

19 Podio Pablo ARG 27 Z 0 0 0

6 Štípek David CZE 25 Z 19 1 1

12 Traoré Benjamin Ibrahim CIV 28 Z 23 0 3

10 Beauguel Jean - David FRA 25 Ú 21 3 0

7 Diop Dame SEN 24 Ú 19 5 2

15 Fantiš Antonín CZE 25 Ú 17 0 2

77 Železník Lukáš CZE 27 Ú 13 3 2
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