

FC HRADEC KRÁLOVÉ
contra SK SLÁVIA PRAHA
Vážené sportovní publikum, jest nám potěšením, přivítati vás na
footballovém matchi předních teamů prvoligových



Oba cluby dávno již započaly druhé století své existence a lze tedy právem označiti černobílé
i červeno-bíle sešívané za teamy tradiční. Mnohokráte již došlo ke střetnutí těchto dvou rivalů, která začasté bývají hojně navštěvována vyspělým publikem sportovním. To se může
vždy těšiti na hru technickou, takticky uvědomělou a fair-play hranou.
Footballový team královéhradecký, který všeobecně zván „Votroci“, navrací se po mnohaměsíčním azylu zpět na svůj domovský stadion. Jest tedy záhodno, aby footballová veřejnost
navštívila dnešní match v dostatečně hojném počtu a přivítala tak černobílý balet opět na
domácí půdě.
K návštěvě vybízí i jméno našeho slovutného soupeře. SK Slávia je populární team pražský,
skvělými playery v dlouhé své historii reprezentovaný, jenž dobyl mnoha významných úspěchů a jehož barvy mnohokráte zazářili i v soutěžích mezinárodních.
U příležitosti tohoto matche připravili jsme pro ctěné sportovní publikum interesantní
údaje statistické, které informují o historii vzájemných zápasů obou dnešních soupeřů, doplněné o fotografie nádherně nasvícené.
Než tedy hra míče kopaného dnes započne, navraťte se spolu s námi do minulých časů.
A připomeňte si skvělé zápasy, jež přinášely vzrušující okamžiky, z nichž mnohé zůstaly doposud v paměti zúčastněných.

Do roku 1955...
V roce 1910 se týmy Hradce Králové a Slavie
Praha zřejmě střetly poprvé a Slavia zvítězila
3:1. Do roku 1955 šlo, až na jedinou výjimku,
o zápasy přátelské, téměř vždy hrané
v Hradci Králové. Pražské slavné kluby jezdily často k přátelákům na „venkov.“
3. prosince 1922 hrál S.K.Hradec Králové
v Praze přátelský zápas se Slavií. Prohrál 2:5
(1:2) a Osvěta lidu k zápasu napsala:
„Pražská půda byla hradeckým hráčům obdobnou pardubické z dob dřívějších: přivodila i rozčilení, které ještě bylo komplikováno zbytečným běháním, příliš dlouhým
držením míče, metodami to, jichž nelze
naprosto použíti vůči protivníku mezinárodních zkušeností, jakým beze sporu jest Slavia. Hradec uvykl ku své cti brzy a v neděli
také předváděl pravý skutečný football, kterého, soudíme-li podle zaslechnutých poznámek i podle náznaků referátů, nevídá
často pražské obecenstvo a jímž se asi nezabývají pražské kluby, spojujíce umění ko-

pané s nejrůznějšími triky. Nedělní match
byl cennou školou hradeckým, jak si mají
počínati příště.
Soudce Fabian zápas úplně zkazil a svými
zcela nesprávnými a nejroztodivnějšími rozhodnutími zvýšil Slavii score určitě o dva
goaly, výkonnost Hradce pak zmenšil na minimum. Vše dovršil vyloučením kapitána Petrovického pro opětovný protest proti nespravedlivému rozhodování.“
Hradec v sestavě: Reichert – Balcar, Zeman –
Mácha, Koza, Hušák – Petrovický, Slezák, Valenta, Šrůtek, Beneš.
6. května 1923 – Krásný májový den přilákal
na hřiště S. K. Hradec šest tisíc diváků z celých východních Čech. Slavia přijela s náhradníky za své nejlepší hráče (Vaník, Štapl,
Seifert, Burger) a hlavně ve druhém poločase
měl Hradec velkou převahu. U Slavie vynikl
v brance Cháňa, který pochytal i nemožné,
zlikvidoval penaltu, a ještě se těšil velké pozornosti dámského publika. Slavia vedla už
3:0, za Hradec snižoval Meissner.
Reichert – Balcar, Zeman – Mácha, Koza, Hušák
– Petrovický, Slezák, Valenta, Meissner, Beneš.

S úsměvem nastupovali ve dvacátých letech hráči SK Hradec a Slavie Praha ke vzájemným přátelským
zápasům.

Do roku 1955 byli pouze dva hráči, kteří nastoupili jak za Slavii proti Hradci, tak i za
Hradec proti Slavii. Prvním z nich byl Bohuslav Jezbera (6. března 1911–4. července
1972).
23. května 1937 sehrála Slavia v Hradci
přátelský zápas. V sestavě hostí nechyběl
tehdy šestadvacetiletý Jezbera, který patřil
k oporám mužstva. Slavia zvítězila 4:2, za
Hradec střílel obě branky Jaroš (budoucí
lékař reprezentace na MS 1962 v Chile)
Oupic – Buchnar, Kraus – Truhlář, Milkin, Lhoták – Prášil, Votava, Jaroš, Bošek, Konrád.

12. října 1924 – První vítězství Hradce
nad Slavií!
3800 diváků nadšeně přivítalo historicky
první vítězství nad Slavií 3:1!
Trnka – Majetič, Balcar – Nožka, Mácha, Hušák
– Petrovický, Šrůtek, Valenta, Vlček, Beneš.
Dvě branky vstřelil Vlček, jednu Šrůtek.
1. května 1925 – V rámci oslav 20 let založení SK Hradec přijelo amatérské mužstvo
Slavie Praha s tehdy 21letým Pláničkou
v brance, kterému dal dvě branky Valenta
a jednu Petrovický. Hradec vyhrál 3:2.
18. dubna 1926 prohrál Hradec na domácím hřišti 1:2, ale nebyla to žádná ostuda,
Slavia měla v sestavě hráče jako Štaplík, Hojer, Vodička, Šimonek, Silný a Puč.
9. října 1927 byla porážka ještě vyšší, 1:4
se Slavií, která přijela ve značně kombinované sestavě.
Následovala osmiletá přestávka, kdy se obě
mužstva vůbec nestřetla.
26. května 1935 – Nejlepším hráčem na
hřišti byl Čambal, který vstřelil dvě branky.
Hradec – Slavia 3:6. Za domácí střílel dvakrát Němeček a jednou Slezák.
Kotík – Němeček, Bouz (Jehlička) – Milkin, Frýba,
Bošek – Nezbeda, Vrba, Brett, Slezák, Sůra.

Bohuslav Jezbera nastoupil poprvé za Votroky 9. dubna 1944 ve 14. kole divize českého venkova v Jičíně. Byl v útoku nejlepší,
ale neproměnil penaltu a Hradec prohrál
1:2.
16. srpna 1942 v dresu Slavie nastoupil
druhý hráč, který v budoucnu oblékl i hradecký dres. Byl to Josef Bican (25. 9. 1913–
12. 12. 2001).
Hrálo se utkání Českého poháru (osmifinále) a ten den přišel rekordní počet deset
tisíc diváků. Předseda klubu Kubálek předal
hostům kytici, Hradec prohrál los a začal
proti slunci. Vedoucí branku hostů dal Bureš,
pak předvedl Bican své driblérské schopnosti a v 19. minutě Slavia vedla 2:0. Ve 23.
minutě Zavadil z přihrání Lederera překonal Finka poprvé. Ještě do poločasu Kopecký,
Bureš a Bican přidali další tři branky a vypadalo to na debakl. V 58. minutě chytil
Vondrouš Vycpálkovi penaltu a za pár minut
si Luka dal vlastní branku. Od té chvíle
měli domácí více ze hry, svědčí o tom i poměr rohů 8:7 pro Hradec. Byla to pěkná podívaná, která naznačila, že Hradec je městem, kterému by ligová soutěž slušela.
Hradec – Slavia 2:5 (1:5)
Slavia: Finek – Luka, Černý – Vycpávek, Průcha,
Hampejz – Holman, V. Bradáč, Bican, Kopecký,
Bureš.
Hradec: Vondrouš – Fišer, Kokoška – Řepka, Votava, Kocour – Lederer, Zavadil, Tichý, Hemelík,
Markvart.

Matys – Andrejsek, Holman, Kosina – Racek,
Krejčí – Bořek, Galbička, Bican, Pytlík, Michálek.
23. dubna 1953 ještě Bican v Hradci působil. I když v utkání nenastoupil, Hradec
porazil Slavii 3:2 brankami Štěrby, Otakara
Černého a Michálka.
19. června 1954 – Bican potřetí, ale tentokrát zpět v dresu Slavie, které pomohl
k vítězství 3:1. Vstřelil i vedoucí branku
z penalty. Jediná branka Hradce padla z kopačky Bořka.
Matys – Andrejsek, Holman, Kosina – Štěrba,
Reif – Bořek, Macek, Šindelář, Dick, Markvart.
5. června 1955 – rok historického postupu Hradce do první ligy!
Čtyři tisíce diváků vidělo přátelský zápas,
ve kterém byli hosté lepší, a který osm minut před koncem rozhodl domácí záložník
Krejčí vlastní brankou. Hradec podlehl Slavii
3:4. Za Hradec střílel dvakrát Markvart
a jednou Koudelka.
Matys – Andrejsek, Holman, Kosina – Štěrba,
Krejčí – Markvart, Šindelář, Hemelík (Koudelka)
Macek, Reif.
Další utkání už bylo prvoligové…

9. července 1944 vidělo v Hradci osm tisíc
diváků exhibici Slavie v přátelském zápase.
Proti svému bývalému mužstvu nastoupil
Bohuslav Jezbera. Hradec prohrál vysoko
2:8, branky vstřelili Sýkora a Mňuk.
Na začátku roku 1952 se objevil Josef Bican v Hradci. Jako hrající trenér měl dovést
mužstvo do nejvyšší soutěže.
14. května 1952 nastoupil Josef Bican proti
své Slavii. 4500 nadšených diváků vidělo remízu 2:2, Bicanovu branku i jím neproměněnou penaltu. Druhou trefu přidal Michálek.

Josef Bican.

Josef Bican hrál za Slavii Praha proti Hradci, i za Hradec proti Slavii. Snímek je z přátelského zápasu
v roce 1952, který skončil remízou 2:2. Josef Bican stojí v horní řadě šestý zleva.

od roku 1956...

1. Dynamo Praha – Spartak Hradec Králové 2:1 (1:1)
Úředně uzavřené hřiště, přes třicet tisíc diváků, mezi nimi asi pět tisíc z Hradce, tvořilo rámec historicky prvního ligového
zápasu těchto dvou soupeřů. Byla neděle 8.
dubna 1956 a trenér Ludl vyslal do boje tuto
sestavu: Matys – Andrejsek, Mach, Štěrba –
Krejčí, Chobot – Karel Dvořák, Šubrt, Šindelář,
Macek, Pičman.
Celý první poločas se hrál za mírné převahy
Hradce, ale do vedení se dostali domácí po
chybách Chobota s Matysem. Pak nastřelil
Šubrt tyč, vyloženou šanci Pičmana zlikvidoval Jonák a přišla čtyřicátá minuta. Na
dlouhý odkop Macha si naběhl Šindelář
a z těžkého úhlu, přímo ze vzduchu, překonal Jonáka ostrou ranou napříč celé branky.
I ve druhém poločase byl Hradec lepším
mužstvem, ale neproměnil řadu šancí
a v poslední minutě zápasu přišel trest. Po
přihrávce Jareše dal Hubálek vítěznou
branku domácích…

2. Spartak Hradec Králové – Dynamo
Praha 4:2 (2:0)
Zcela zaplněný hradecký stadion viděl drtivý nástup domácích, kteří již ve třetí minutě vedli 2:0. Sestava: Matys – Chobot,
Mach, Štěrba – Krejčí, Karel Dvořák – Pičman,
Šubrt, Šindelář, Macek Malík, koncertovala
a na branku soupeře vyslala 23 ran. Zajímavostí byl první ligový start, tehdy dorostence, později fotbalového reprezentanta,
Jana Lály. Branky: Malík, Macek, Pičman,
Dvořák, hráno 7. září 1956.
3. Spartak Hradec Králové – Dynamo
Praha 0:0 (0:0)
14 000 diváků bylo v neděli 9. června 1957
zklamáno zápasem nevalné úrovně, ve kterém „vyhořela“ především útočná řada domácích. Sestava: Matys – Andrejsek, Mach,
Štěrba – Krejčí, Malík – Pičman, Kvaček, Šindelář, Macek, Jahoda.
4. Dynamo Praha – Spartak Hradec Králové 4:2 (1:1)
Nikdo z přítomných dvaceti tisíc diváků by
se nedivil, kdyby byl výsledek opačný.

Téměř tři čtvrtiny byl Hradec lepším mužstvem, ale tentokrát selhala opora nejjistější
– brankář Matys.
Sestava: Matys – Andrejsek, Mach, Štěrba –
Krejčí, Karel Dvořák – Pičman, Šubrt, Kvaček,
Macek, Jahoda.
Obě branky vstřelil Macek, hráno 18. srpna
1957.

odjede z Prahy s debaklem. Ale branka Černého v 64. minutě a další gól Malíka přivodil
zvrat ve hře a mnoho nechybělo a Hradečtí
si odvezli z Edenu bod.
Sestava: Jindra – Andrejsek, Hledík, Pičman –
Krejčí, Michálek – Tauchen, Kvaček, Pokorný,
Černý, Malík.
Branky: Kvaček, Černý, Malík.

5. Spartak Hradec Králové – Dynamo
Praha 1:2 (0:1)
Byla to předehrávka jarního kola a 8000 diváků věřilo v zisk dvou bodů a opuštění sestupových příček. Mužstvo ale podalo
matný výkon, jedinou branku vstřelil až pět
minut před koncem Schmied.
Sestava: Mokrohajský – Andrejsek, Chobot,
Karel Dvořák – Krejčí, Háž – Pičman, Schmied,
Kvaček, Macek, Michálek.
Byl to třetí prvoligový zápas v roce 1957,
hrál se 24. listopadu 1957.

7. Spartak Hradec Králové – Dynamo
Praha 1:0 (0:0)
16. kolo ligové soutěže, domácí začali svoje
tažení za mistrovským titulem. Po tomto vítězství se posunuli na třetí místo tabulky se
ztrátou jediného bodu na vedoucí Duklu
Praha. Hradec v zápase vynikal fyzickou formou, po celý zápas útočil, ale skvělý Dolejší
dovolil domácím jen těsné vítězství.
Sestava: Jindra – Andrejsek, Hledík, Pičman –
Krejčí, Michálek – Černý, Pokorný, Kvaček, Tomášek, Malík. Střídal Čermák.
Hrálo se v neděli 20. března 1960, jedinou
branku vstřelil Kvaček.

6. Dynamo Praha – Spartak Hradec Králové 4:3 (3:1)
V pátek 21. srpna 1959 nastupoval nováček
soutěže z Hradce s maximálním ziskem čtyř
bodů z obou předchozích zápasů, naopak
Dynamo oba prohrálo. 30 000 diváků vidělo
rušný boj zásluhou chybujících zadáků obou
stran. Až do 60. minuty se zdálo, že Hradec

8. Dynamo Praha – Spartak Hradec Králové 0:2 (0:1)
Československý sport tehdy napsal: „Porazit
hradecké mužstvo v Praze je zbožné přání
pražských fotbalových příznivců. Proto ty
rekordní návštěvy a dvojnásobné zklamání.

Neděle 2. dubna 1961. Domácí Spartak jen remizoval s Dynamem Praha 1:1. Útočil i Jiří Hledík, který
deset minut před koncem neproměnil penaltu. Vlevo Malík, za Hledíkem Pokorný.

Hradeckým se upírá fotbalový kumšt, který
však opravdu roste. Už to není jen silové
mužstvo, v útočné řadě je to vtip Zikána,
zkušenost Šonky a střelecká pohotovost
Kvačka.“ 30 000 diváků vidělo gala představení úřadujícího mistra.
Sestava: Jindra – Runštuk, Hledík, Pičman – Krejčí, Michálek – Černý, Šonka, Kvaček, Zikán, Malík.
Branky: Kvaček a Šonka z penalty za sražení Zikána Lálou. Hráno 25. srpna 1960.
9. Spartak Hradec Králové – Dynamo
Praha 1:1 (0:0)
Poprvé se hrálo v Malšovicích, až v 69. minutě vyrovnával Zikán, deset minut před
koncem neproměnil Hledík penaltu.
V neděli 2. dubna 1961 nastoupil Hradec
v sestavě: Jindra – Štěrba, Hledík, Pičman –
Krejčí, Kománek – Černý, Pokorný, Kvaček,
Šonka, Zikán. Střídal Malík.
10. Dynamo Praha – Spartak Hradec
Králové 2:1 (0:0)
Černý den brankáře Jindry rozhodl zápas.
Obě branky šly na jeho vrub, za Hradec vyrovnával nůžkami přes hlavu Pokorný.
Sestava: Jindra – Černý, Hledík, Pičman –
Krejčí, Kománek – Buránský, Pokorný, Kvaček,
Tauchen, Zikán.
Hráno v neděli 4. listopadu 1962
11. Spartak Hradec Králové – Dynamo
Praha 3:1 (1:1)
V neděli 9. června 1963, v předposledním ligovém kole, se Hradec definitivně zachránil
a Dynamo poslal do druhé ligy. 8000 diváků
vidělo branky Tauchena, Jiřího Dvořáka
a Deutsche.
Sestava: Paulus – Pičman, Hledík, Kománek –
Deutsch, Pokorný – Jiří Dvořák, Kvaček, Šonka,
Tauchen, Zikán.
12. Slavia Praha – Spartak Hradec Králové 0:1 (0:0)
V sobotu 14. srpna 1965 přišlo na obnovenou ligovou premiéru obou mužstev 22 000
diváků. Hrálo se na Letné, před utkáním
vyhrávala kapela Karla Krautgartnera, ta nakonec byla ze všech aktérů na hřišti nejlepší. V 56. minutě hrdina zápasu, hradecký

brankář Jindra, vyrazil umístěnou penaltu
Františka Veselého a za pár minut rozhodl
svoji nejslavnější brankou v černobílých barvách Pavel Rampas.
Trenér Havránek poslal na hřiště sestavu:
Jindra – Václav Dvořák, Pičman, Moník – Pokorný, Silbernágl – Rampas, Schmidt, Šonka,
Tauchen, Zikán.
13. Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 0:4 (0:2)
Jarní ligová premiéra na rozbahněném, těžkém terénu, v neděli 20. března 1966. Na
hřiště U Nemocnice přišlo přes 18 000 diváků, kteří s údivem sledovali, jak hráčům
Slavie bahno nevadí, jak se na něm snadno
a obratně pohybují. Naproti tomu domácí
působili dojmem těžkotonážníků. Začátek na
debakl nevypadal. V 17. minutě Hildebrant
vykopl Tauchenovu střelu z prázdné branky.
O minutu později Veselý snadno obešel
Deutsche a Slavia vedla 1:0. Uběhlo dalších
pět minut a po centru Veselého dal Kadraba
hlavou druhou branku. Vysoké vítězství Slavie bylo výsledkem nejen její výborné hry, ale
i mimořádně špatné hry domácích.
Sestava: Jindra – Huml, Pičman, Moník –
Deutsch, Silbernágl – Pokorný, Schmidt, Šonka,
Tauchen, Zikán.
14. Slavia Praha – Spartak Hradec Králové 1:3 (1:3)
V neděli 25. září 1966 přijel Hradec do
Edenu jako zdecimované mužstvo, neustále
pronásledované marodkou, bez Tauchena
a bez ambicí. Jenže stačily tři školácké
chyby domácích a Hradec vedl 3:0. Ve druhém poločase hráli hosté chytrý fotbal, výborný Jindra vyrazil Píšovi penaltu na
břevno, a když Moník uhlídal Veselého,
Hradečtí už vítězství nepustili.
Trenér Havránek překvapil sestavou: Jindra
– Kopečný, Huml, Pičman, Moník – Pokorný, Silbernágl – Šuranský, Schmidt, Šonka, Zikán.
Branky: 2 Zikán, Silbernágl.
15. Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 1:1 (1:0)
V sobotu 6. května 1967, za přítomnosti televizních kamer, nastoupil Hradec k exis-

První televizní zápas vysílaný z Hradce Králové bylo utkání se Slavií 6. května 1967. Na fotografii Vít
Holubec (vpravo s mikrofonem) a Karel Mikyska.

Foto z téhož zápasu: Veselý, Huml a Pičman sledují úspěšný Jindrův zákrok.

Zleva Pičman, Jindra, Huml, Konečný, Buránský, Zahálka Hledík, Fišer, Zikán, Tauchen (Moník zakryt).
tenčnímu zápasu. Po 7 porážkách v řadě.
Zápas se hrál
se zvláštní příchutí: červenobílé přivezl
trenér Havránek, který v polovině soutěže odešel z Hradce do Slavie… V týmu domácích se opět,
po několika letech, objevili Jiří Hledík a Jozef Buránský. Hledík se po střetu s Lálou
již v 11. minutě zranil a musel být střídán.
Vyrovnaný zápas mohl rozhodnout osm mi-

nut před koncem Buránsky, ale jeho branku
rozhodčí pro ofsajd neuznal. Střelcem vedoucí branky byl Fišer.
Trenér Dittrich, který mužstvo ničil po fyzické stránce, postavil sestavu: Jindra – Pičman, Huml, Hledík, Zahálka – Moník, Fišer –
Buránský, Tauchen, Konečný, Zikán. Střídal Cerman.
16. Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 2:0 (2:0)
Dlouhých šest let trvalo, než se oba soupeři
opět potkali na hřišti. V Hradci vládla euforie z postupu, z domácího hřiště si ten pod-

Gólman Slavie Zlámal inkasoval v Hradci v přátelském zápase v sobotu 13. května 1972 dvě branky.

Pouhé dva dny po smrti Václava Oplta museli Hradečtí odehrát přátelský zápas proti Slavii, protože
na Všesportovním stadionu byl cíl osmé etapy Závodu míru. Před třinácti tisíci diváky nastoupili fotbalisté
obou týmů s černými páskami na levé paži. V bráně domácích stál náhradník Jan Janáček. Po minutě
ticha a 90 minutách hry domácí porazili favorita z Prahy 2:1. To však bylo všem úplně jedno.
zim udělali nedobytnou tvrz. Už v 11. minutě se trefil přímo z rohu Finger, ve 25.
minutě přidal druhou branku Tauchen po
pěkné přihrávce Kuchaře. Akce domácích
byly rychlé, důrazné, obraně Slavie dělaly
potíže vtipné narážečky. Druhý poločas byl
ve znamení převahy hostujícího týmu, ale
Kramerius byl v té době doma k nepřekonání, a jak napsal Čs. Sport „kila živé váhy
doslova protáhnul od tyče k tyči.“
15 000 diváků vidělo v sobotu 23. září 1972
pod taktovkou trenéra Krejčího toto mužstvo: Kramerius – Fišer, Cerman, Rolko, Hrůša –
Plocek, Kuchař, Franc – Lubas, Tauchen, Finger.
17. Slavia Praha – Spartak Hradec Králové 2:1 (0:1)
V sobotu 5. května 1973 více než dva tisíce
fandů přijelo z Hradce povzbudit svoje
mužstvo. Bylo to existenční utkání pro oba.
Ve 21. minutě po kopu z rohu Zlámal vyrazil
míč pěstí na hranici velkého vápna a Plocek
ho poslal přímo z rány do šibenice! V 60. minutě pádil Rott sám na branku Slavie, ale
míč napálil pouze do Zlámala. Hned z protiútoku bylo zle. Dvě Klimešovy naprosto
stejné branky v 61. a 63. minutě rozhodly
zápas, ve kterém byl Hradec lepší a ztratil

oba body naprosto zbytečně. Slavia se zachránila, Hradec sestoupil.
Sestava: Kramerius – Fišer, Kuchař, Kout,
Hrůša – Plocek, Tauchen, Franc – Rott, Lubas,
Finger. Střídal Němeček, Cerman.
18. Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 3:0 (2:0)
Sedm let se čekalo na další utkání obou soupeřů. 12 000 diváků vidělo v sobotu 4. října
1980 dramatický zápas s řadou nebezpečných okamžiků před oběma brankáři.
Přesné plnění taktických pokynů z lavičky,
obrovská vůle sáhnout až na dno sil i trochu
pověstného štěstí – to byly hlavní devizy konečného úspěchu. V 11. minutě Veverka
1:0, ve 24. minutě Mejtský hlavou 2:0
a v 54. minutě Finger nádhernou střelou
z 20 metrů do pravého horního rohu 3:0.
Trenér Šindler určil sestavu: Votruba – Mráz,
Knap, Švadlenka, Mudruňka – Pečenka, Hůlka,
J.Finger – Mejtský, Veverka, Petřík. Střídal
Rolko, Hanák.
19. Slavia Praha – Spartak Hradec Králové 2:1 (1:0)
I v pondělí 6. dubna 1981 byl pro Hradec
zápas se Slavií v Edenu existenční. Pod ve-

Fotografie z jarního utkání sezóny 1980/1981 (pondělí 6. dubna 1981) v Edenu i s popisem, který je zaznamenán v kronice FC Hradec Králové. Sami fanoušci se mohou přesvědčit, že duely bývají hodně emotivní.
dením trenéra Dušana Uhrina sehrál vyrovnanou partii, podařilo se mu v 66. minutě
Hanákem vyrovnat, ale v poslední minutě
rozhodl Pešice. Porážka byla pro Hradec
krutá, trenér Uhrin se domníval, že vítězný
gól padl z ofsajdu.
Sestava: Votruba – Mráz, Jan Pospíšil, Rolko,
Mudruňka – Pečenka, Hůlka, Hajský – Mejtský,
Finger, Veverka. Střídal Petřík, Hanák.
20. Slavia Praha – Spartak Hradec Králové 0:0 (0:0)
Uběhlo dalších šest let a nováček z Hradce
přijel do Edenu jako velký outsider. Do
hlavního města zamířily z východních Čech
desítky autobusů, nespočet automobilů
a stovky fanoušků přijely vlakem. Černobílé
barvy ctilo nejméně 5000 lidí. Bezbranková
remíza byla velikým úspěchem hostů a patřila k největším překvapením kola, které se
hrálo ve čtvrtek 3. září 1987. Nejlepším
hráčem na hřišti – doslova hrdinou – byl
hradecký brankář Luděk Jelínek, který
v Edenu podal heroický výkon, a některé
jeho zákroky byly doslova famózní. V Hradci

opět trénující trenér Šindler určil tuto sestavu: Jelínek – Časko, Vaněček, Mráz, Macháček
– Dlouhý, Doležal, Pacák – Černý, Chaloupka,
Mejtský. Střídal Josef Pospíšil.
21. Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 0:2 (0:1)
Čtvrteční podvečer 7. dubna 1988. Na Všesportovní stadion se valí davy lidí, domácí
Spartak je už osm kol neporažený. Trenér Pospíchal, který vedl mužstvo hostů, vsadil na
rychlost a nejen na tu běžeckou. Po zápase
řekl:“ Myslím, že rozhodla rychlost myšlení
jednoho našeho hráče, který má stejný dar
jako kdysi Panenka. Totiž kombinuje v hlavě
třikrát rychleji než ostatní.“ Pak prozradil, že
tím trumfem byl – Kubík. Přišlo přes 20 000
diváků, kterým chyběl ke spokojenosti jen
lepší výsledek. Škoda, že domácí před plným
domem nezachránili alespoň bod. Ale Slavia
byla v tomto zápase nad jejich síly. Pod vedením trenéra Šmardy v zápase nastoupili:
Jelínek – Polák, Mráz, Havránek, Macháček –
Doležal, Filo, Ringel – Dlouhý, Denk, Černý. Střídal Javůrek.

22. Slavia Praha – Spartak Hradec Králové 1:0 (0:0)
Ve čtvrtek 29. září 1988 byl vedoucí tým tabulky sice jasným favoritem, ale za celý první
poločas však Východočechy nepřehrál. Po
změně stran měla Slavia stálou a místy výraznou převahu. Pomohly tomu časté chyby
černobílých, jen Řehák šel dvakrát sám na
Jelínka. Tlak domácích byl veliký a obrana
hostů nevydržela. Osm minut před koncem
zůstal před brankou na chvilku nekrytý Siva
a dal vítěznou branku. Trenér Karol Dobiáš
byl s hrou spokojený, mužstvo pochválil.
Jelínek – Mráz, Polák, Havránek, Macháček –
Denk, Josef Jarolím, Ringel – Mejtský, Chaloupka,
Černý. Střídal Houška.
23. Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 0:1 (0:1)
Nečekanou ztrátou v domácím prostředí si
hradečtí fotbalisté velice zkomplikovali další
cestu za záchranou v první lize. Ve čtvrtek
20. dubna 1989 měli domácí po celý zápas
převahu, vypracovali si i množství šancí, ale
všechno pochytal skvělý Jánoš, který byl prostě neprůstřelný. Přes 14 000 zklamaných
diváků věřilo, že v dalších zápasech se k domácím přikloní i tolik potřebné štěstí.
Z trenérské lavičky vedl mužstvo Zdeněk
Krejčí, který poslal na trávník sestavu: Musil
– Polák, Mráz, Vaněček, Ptáček – Janeček, Kopeček, Filo, Ringel – Černý, Chaloupka. Střídal
Dlouhý.
24. Slavia Praha – SKP Spartak Hradec
Králové 4:1 (1:1)
Až do 74. minuty držel Hradec remízu 1:1,
když jeho branku dal Polák. Potom Vinš přiťukl trestný kop Žákovi a jeho polovysoká
střela rozvlnila síť po Musilově levici. O deset
minut později hradecký brankář fauloval pronikajícího Pěničku, z penalty dal František
Veselý třetí branku, již “žlutý“ Musil si hlasitě ulevil a byl vyloučen. Do branky přišel
Jelínek a na míč si poprvé sáhl až po Kukově
čtvrtém gólu. Velice smutný trenér Jaroslav
Dočkal takto hodnotil zápas: „Já to shrnu do
jediné věty – Slavia byla lepší.“
V neděli 2. září 1990 nastoupil v Edenu
Hradec v této sestavě: Musil – Veselý, Vaněček,

Nešický, Ptáček – Časko, Polák, Kopeček – Jirásko,
Saidl, Kovárník. Střídal Javůrek, Jelínek
25. SKP Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 2:1 (0:1)
Necelých pět tisíc diváků vidělo v neděli
31. března 1991 velice důležitý zápas, především pro domácí. První poločas se nevydařil, hosté na hřišti kralovali, těžkopádný
a znervóznělý Hradec se nezmohl na odpor.
Trenér Škorpil poslal na hřiště další dva
útočníky a v 72. minutě Janouškovu střelu
brankář Jánoš neudržel a Žák nekompromisně vyrovnal. Čtyři minuty před koncem
Jirásko parádně zacentroval a nikým neobtěžovaný Fryč vykoledoval oba body.
Musil – P. Veselý, Nešický, Klusáček, Ringel – Fryč,
Breda, Polák, Žák – Janoušek, Kovárník. Střídal
Javůrek, Jirásko.
26. Slavia Praha – SKP Spartak Hradec
Králové 2:0 (2:0)
Začátek nedělního zápasu, hraného 20. října
1991, nevěstil pro hosty nic příjemného. Už
ve 28. vteřině chtěl Mráz odkopnout míč do
autu, nešťastně trefil Suchopárka a Slavia lacino vedla. V 18. minutě Macháček špatně
rozehrál, Bejbl přistrčil Kukovi a už to bylo
o dvě branky. I po přestávce Slavia začala
velmi dobře, ale v cestě jí stál vynikající
brankář Jelínek, který měl největší zásluhu
na tom, že se skóre již neměnilo.
Jelínek – Veselý, Vaněček, Mráz, Macháček –
Breda, Šmarda, Jinoch, Ptáček – Procházka,
Jukl. Střídal Janoušek, Polák.
27. SKP Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 1:0 (1:0)
Téměř deset tisíc fanoušků přišlo v pátek 8.
května 1992 podpořit domácí Hradec v důležitém utkání. Důvod k radosti měli hned
ve 3. minutě, kdy po rohovém kopu Macháčka se odražený míč ocitl u Ptáčka, ten
jej vysunul středem hřiště na Horvátha, obrana Slavie spoléhala na ofsajd a zůstala stát.
Horváth hrál dál a bylo to 1:0! Domácí se
rozehráli k velmi dobrému výkonu, všichni
do jednoho bojovali. Nad ostatní pak čněli
svými výkony Macháček a Jukl. Macháček
převzal kapitánskou pásku od zraněného

Mráze, lehce se zabydlel na postu stopera
a nebezpečné situace řešil s přehledem, klidem a elegancí.
Jelínek – Pilný, Macháček, Vaněček, Ptáček – Vodička, Horváth, Urbánek, Šmarda – Janoušek,
Jukl. Střídal Polák, Procházka
28. Slavia Praha – SKP Spartak Hradec
Králové 0:0 0:0)
V sobotu 17. října 1992 přivítaly oba soupeře
na Strahově sněhové vločky. Hradec, v té
době na šestém místě ligové tabulky, potvrzoval, že vzestup jeho formy není dílem
náhody, ale určité koncepční práce. Přišli
zkušení Jeslínek s Frýdou, mužstvo bojovalo
jako jeden muž. Obrovská smůla po necelé
půlhodině hry postihla Richarda Jukla. Po
hlavičkovém souboji před vlastní brankou
zůstal ležet na vodou napitém trávníku,
záhy skončil v nemocnici a diagnóza byla
krutá. Prasklá lýtková kost a potrhané vazy
v kotníku.Trenér Ladislav Škorpil chválil
defenzívu, brankáře Jelínka a stopery Jeslínka s Mrázem.
Jelínek – Pilný, Mráz, Jeslínek, Ptáček – Breda,
Jukl, Frýda, Urbánek – Olender, Duhan.
Střídal Šmarda, Lokvenc
29. SKP Spartak Hradec Králové – Slavia
Praha 0:2 (0:2)
Dostihy pražských „S“ na špici první fotbalové ligy byly v plném proudu. Slavia se
představila v Hradci ve velmi dobrém
světle. Od začátku ovládla střed pole a tím
pádem i celé hřiště. Výborným výkonem
a překrásným gólem se blýskl Patrik Berger,
suverénně nejlepší hráč na hřišti. Oslabený
tým Hradce, bez Frýdy a Jukla, se snažil, bojoval, ale na kvalitu soupeře to prostě tentokrát nestačilo.
V neděli 2. května 1993 vidělo necelých
osm tisíc diváků tuto sestavu domácích:
Jelínek – Pilný, Mráz, Jelínek, Macháček – Urbánek, Valta, Šmarda, Ptáček – Breda, Duhan. Střídal Lokvenc, Havlíček.
30. Slavia Praha – SKP Fomei Hradec
Králové 4:2 (1:0)
Dohrávka ligového kola, v pondělí 18. října
1993, měla smutného hrdinu. Hradeckého

brankáře Luďka Jelínka. V momentě, kdy se
už schylovalo k senzaci, ze třiceti metrů
z přímého kopu napřáhl Berger a zkušený
Jelínek míč letící nad zemí kontroloval tak
pečlivě, až skončil v síti! Potom ještě Suchopárek proměnil penaltu a hosté odjeli bez
bodů.
Branky Hradce Urbánek a Lokvenc, mužstvo vedl Štefan Nadzam.
Jelínek – Džubara, Mráz, Havlíček, Macháček –
Jukl, Urbánek, Šmarda, Menčík – Zemaník, Lokvenc.
31. SKP Fomei Hradec Králové – Slavia
Praha 1:0 (1:0)
„Porážku jsme si za ustrašený výkon v prvním poločase zasloužili,“ konstatoval pár
minut po skončení zápasu trenér Slavie Jindřich Dejmal. Slavia přijela na východ Čech
jako druhé mužstvo tabulky, které mělo
o patnáct bodů víc než Hradec. Domácí vsadili na bojovnost a důraz a soupeře až překvapivě lehce přehráli. Smutný byl pohled
na téměř prázdné tribuny. Do hlediště přišlo pouhých 2200 diváků. Branku Hradce
dal Lokvenc, mužstvo vedl Štefan Nadzam,
hrálo se 7. května 1994.
Jelínek – Pilný, Havlíček, Rehák, Macháček –
Jukl, Menčík, Breda, Džubara – Lokvenc, Holub
Střídali Valta a Koubek.
32. Slavia Praha – SK Hradec Králové
3:1 (2:1)
V sobotu 20. srpna 1994 odjížděl Hradec do
Edenu bez velkých šancí na úspěch. V tabulce bez bodu, odchody zkušených hráčů
se nahradit nepodařilo. Hradec překvapivě
vedl brankou Lokvence, ale Slavia výsledek
bez problémů otočila. Po zápase si trenér
Nadzam stěžoval, že mužstvu chybí osobnost, která by organizovala hru.
Poštulka – Pilný, Havlíček, Urbánek, Šmarda –
Ulich, Džubara, Breda, Menčík – Lokvenc, Žižka.
Střídal Koubek, Holub.
34. SK Hradec Králové – Slavia Praha
0:0 (0:0)
Nikdo nepředpokládal, že budou v neděli
12. března 1995 ochozy hradeckého stadionu praskat ve švech. Na utkání prošlo

turnikety 22 672 diváků, ovšem tři až pět
tisíc fotbalu lačných příznivců vzalo bránu
útokem. Pořadatelé za asistence policie ji
preventivně otevřeli, aby v davové tlačenici
a psychóze nehrozila možnost ušlapání…
Teplota v ochozech prudce stoupla v okamžiku, kdy rozhodčí Puček nařídil proti domácím penaltu. K míči se postavil kapitán
Slavie Suchopárek, ale Tomáš Poštulka jeho
střelu skvěle kryl! Hradec pod vedením trenéra Petra Pálky zůstal i po tomto zápase na
jaře 1995 neporažený.
Poštulka – Urban – Rehák, Vrábel – Džubara,
Jukl, Ptáček, Hynek, Šmarda – Kincl, Černý.
Střídal Kaplan, Mašek.
34. SK Hradec Králové – Slavia Praha
0:3 (0:0)
Dohrávka 13. kola ligy ve čtvrtek 30. listopadu 1995. Slavia v čele tabulky, Hradec
předposlední. Poslední zápas trenéra Luďka
Zajíce na lavičce domácích. V domácím
týmu se v rámci hostování na jediné utkání
objevili Richard Jukl z Petry Drnovice a Michal Petrouš z Viktorie Žižkov.
Vahala – Urban – Pilný, Vrábel – Petrouš, Jukl,
Ulich, Drozd, Šmarda – Kaplan, Černý. Střídal
Ptáček, Jirka, Holub.
35. Slavia Praha – SK Hradec Králové
2:1 (1:1)
V Edenu panovala v neděli 5. května 1996
slavnostní nálada. Slavia se stala po 49 letech mistrem ligy! Hradec ještě ligovou jistotu neměl a jeho trenér Dušan Radolský
překvapivě nechal na lavičce Samce i Bielika. Hosté se překvapivě ujali vedení ve
12. minutě Ulichem, ale pak už bylo tak,
jak být mělo. Slavia otočila výsledek a zaslouženě zvítězila.
Poštulka – Michalička, Urbánek, Pokorný, Zelenay
– Ulich, Hynek, Šmarda, Ptáček – Holub, Slezák.
Střídal Vrábel, Lesák.
36. SK Hradec Králové – Slavia Praha
1:2 (0:2)
Necelé tři tisícovky diváků sledovaly
v pátek 29. listopadu 1996 pod reflektory
důležité utkání. Hradec s trenérem Táborským prohrával ve 28. minutě už 0:2. Nej-

dříve se trefil z trestného kopu z 25 metrů
nádherně Kubík, druhou branku přidal
Lerch. Za domácí snižoval v poslední minutě Homoláč svým premiérovým ligovým
gólem.
Poštulka – Michalička, Havlíček, Pokorný, Urbánek – Kaplan, Jukl, Homoláč, Zelenay – Černý, T.
Kučera. Střídal Ptáček, Gibala, Šimčo.
37. Slavia Praha – SK Hradec Králové
4:1 (2:1)
Poslední kolo ligového ročníku se hrálo za
obrovského vedra ve středu 11. června 1997.
Hradci, který 29 kol bojoval o ligovou záchranu, se zápas nevydařil. Slavii stačilo využít dvou „oken“ ve spící hradecké obraně
a v desáté minutě nebylo o co hrát. Branku
Hradce dal Michalička, loučil se trenér Kocourek.
Podhajský – Michalička, Havlíček, Pokorný, Vrábel – Černý, Jukl, Záleský, Ptáček – Šmíd, Kaplan.
Střídal T.Kučera, Drozd, Šimčo.
38. Slavia Praha – SK Hradec Králové
7:1 (3:0)
Na tento pátek 29. srpna 1997 trenér Hřebík jen tak nezapomene. Ani televizní diváci z celé republiky. Za třicet minut
domácí vedli 3:0, ani ve druhém poločase se
hra nezlepšila. Jednu branku dal i Tomáš
Kučera, který do Slavie přestoupil. Hradečtí
smazali dobrý dojem, který zanechali ve
třech předchozích zápasech. Všichni se
musí vrátit na pevnou zem… Jedinou branku vstřelil Šimčo.
Podhajský – Michalička, Záleský, Pokorný, Urbánek – Kaplan, Šimčo, Gibala, Černý, Ptáček –
Kraus. Střídal Šmíd, Pilný, Homoláč.
39. SK Hradec Králové – Slavia Praha
0:1 (0:0)
V neděli 15. března 1998 vyrukovali fotbalisté Hradce na favorizovanou Slavii s důraznou obranou a důsledným obsazováním
klíčových hráčů soupeře. Především v prvním poločase fungovala tato taktika na jedničku. Čtyři minuty před konce zápasu
ztratili domácí ve středu pole míč, Vágner
našel před šestnáctkou volného Horvátha,
proti jeho dělovce z dvaceti metrů neměl

Podhajský šanci. Jaroslav Hřebík konstatoval: „Mužstvo zahrálo velmi dobře. Soupeř
měl štěstí, nám naopak chybělo.
Podhajský – Michalička, Záleský, Pokorný, Pilný
– Jukl, Černý, Gibala, Kalousek – Zoubek, Koubek.
Utkání sledovalo 8 174 diváků.
40. Slavia Praha – SK Hradec Králové
1:0 (1:0)
V Edenu v pátek 25. září 1998 vládla slavnostní atmosféra. Oslavoval se čerstvý pětaosmdesátník Josef Bican, který hrával za oba
kluby. Provedl čestný výkop a všichni diváci
na tribunách povstali, aby aplaudovali největšímu českému kanonýrovi všech dob.
Slavii vedl Jaroslav Hřebík, na jaře ještě trenér Hradce, hosty Ladislav Škorpil. Již od
13. minuty Hradec prohrával, a protože se
za celý zápas do větší šance nedostal, ten jediný gól rozhodl celý zápas.
Podhajský – Michalička, Záleský, Pokorný, Homoláč – Zoubek, Jukl, Zemánek, Dvořák – Koubek,
Černý. Střídal Bouška.
41. SK Hradec Králové – Slavia Praha
0:2 (0:0)
V televizní dohrávce v pondělí 12. dubna
1999 chyběla fotbalistům Hradce pouhá
čtvrthodinka, aby uhráli se Slavií bezbrankovou remízu. Téměř deset tisíc lidí na stadionu vidělo zajímavé utkání, řadu šancí,
nasazení domácích. Rozhodnutí přinesla
chvilková ztráta koncentrace, v níž Malár
zblízka prostřelil Podhajského.
Hradec pod vedením Stanislava Kocourka
patřil k nejpříjemnějším překvapením jara
1999.
Podhajský – Záleský, Havlíček, Pokorný, Kalousek
– Zoubek, Jukl, Zemánek, Dvořák – Koubek, Ryšavý. Střídal Černý, Bouška.
42. SK Hradec Králové – Slavia Praha
0:1 (0:1)
V televizní předehrávce v pátek 13. srpna
1999 pokračovala smůla mladého hradeckého celku. V zápase nastřelili Hradečtí zásluhou Pavla Černého břevno a tyč, Slavia se
trefila jednou do sítě, odvezla si tři body
a upevnila si první místo v tabulce. Hradec

zůstal bez bodu poslední. Byl to čtvrtý a poslední zápas v černobílých barvách Jaroslava
Plašila. 1. září 1999 přestoupil do klubu AS
Monako.
Stanislav Kocourek poslal na hřiště toto
mužstvo:
Podhajský – Homoláč, A. Rolko, Pokorný, Lesák
– Plašil, Zemánek, Szabo, Kalousek – Černý,
Kraus. Střídal Piták, Bednář.
43. Slavia Praha – SK Hradec Králové
3:0 (0:0)
Vedoucí celek tabulky první poločas příliš
nezářil. Potom zabraly opory, především
Horváth a Ulich a zařídili všechny góly. I po
18. kole zůstal Hradec v tabulce poslední.
V Edenu, v sobotu 26. února 2000, vedl hostující tým Milan Petřík.
Novotný – Homoláč, Dvořák, Opršal, Blüml –
Zoubek, Zemánek, Szabo, Kaplan – Kraus, Černý.
Střídal M. Doležal, Juračka, Bílek.
44. Slavia Praha – SK Hradec Králové
4:0 (3:0)
Třetí ligové kolo a třetí debakl nováčka soutěže. A to mohl být rád, že si ze Strahova odvezl příděl pouze čtyřbrankový. Kouč Uličný
nejprve hořce prohlásil, že je mu jeho samotného líto. Prohrát tři zápasy na úvod ligy
se skórem 1:14, to jeho trenérská kariéra nepamatuje. Nejlepší hráč na hřišti byl Lumír
Sedláček, který jeden gól dal a na ostatních
třech se podílel přihrávkami. To vše v sobotu 11. srpna 2001.
Novotný – Homoláč, Rolko, Juračka, Lesák – J.
Moník, Blüml, Zemánek, Skácel – Piták, Zoubek.
Střídal Szabo, Černý.
45. SK Hradec Králové – Slavia Praha
0:0 (0:0)
V neděli 17. února 2002 se pod královéhradeckými Lízátky hrál fotbal velmi slušné
úrovně. Především v prvním poločase se
téměř sedm tisíc diváků mělo na co dívat.
Rvavost a bojovnost, množství vyhraných
hlavičkových soubojů, tak se hradeckým divákům prezentoval při premiérovém startu
v černobílém dresu útočník David Kříž. „Potvrzujeme, že jsme týmem, který hraje v lize
důstojnou roli,“ řekl hradecký trenér Petr

Uličný. Poslední zápas v černobílém dresu
hrál Rudolf Skácel.
Podhajský – Lesák, Homoláč, Kordule, Kubeš –
Zoubek, Bouška, Zemánek, Skácel – Klapka, Kříž.
Střídal Juračka, Mooc.
46. SK Hradec Králové – Slavia Praha
1:1 (1:1)
Plná sebevědomí přijela k úvodnímu zápasu
nové sezóny do Hradce Slavia. V pondělí 29.
července 2002 neměl mít oslabený Hradec
šanci, ale nakonec byl favorit rád za remízu.
Ve 25. minutě Kříž pronikl odvážně do slavistické obrany, míč se dostal ke Krausovi,
který zachoval klid a přízemní střelou otevřel skóre – 1:0. Za pět minut bylo vyrovnáno, Vachoušek technickou střelou nedal
Čalounovi šanci. Petr Uličný byl s výkonem
i s remízou spokojený. Prvoligovou premiéru
v černobílém dresu si odbyl Pavel Krmaš.
Čaloun – Kubeš, Zemánek, Homoláč, Lesák –
Zoubek, Krmaš, Klapka, Bouška – Kraus, Kříž.
Střídal Juračka, Vaniš, Mooc.
47. Slavia Praha – SK Hradec Králové
4:0 (2:0)
První zápas trenéra Leoše Kalvody na hradecké lavičce se příliš nevydařil. O osudu
utkání se rozhodlo v úvodu a závěru prvního
poločasu, kdy Východočeši inkasovali po
stejně zahraných standardních situacích. Výsledek jasně vyjádřil rozložení sil a úroveň
obou celků. Hráno na dobře připraveném
trávníku na Strahově v neděli 16. února 2003.
Svoboda – Pilný, Zemánek, Lukáš, Šmarda –
Bouška, Krmaš, Klapka, Kalousek, Šebek, T. Kučera II. Střídal Kříž, Mooc
48. FC Hradec Králové – Slavia Praha
0:0 (0:0)
Více než sedm let trvalo, než se oba týmy
opět střetly v ligovém utkání. Hráčské kádry
se změnily, trenérem Hradce se stal Václav
Kotal. V neděli 12. září 2010 si Kotalův tým
vytvořil nadějné šance, jenže žádnou nevyužil. Slavia předvedla na hřišti nováčka mizerný výkon, oba týmy tak i po osmém kole
dělil v tabulce jediný bod.
Lindr – Wozniak, Chleboun, Kasálek – Fischer,
Janoušek, P. Černý II. Poděbradský – Pilař, Dvo-

řák, Kocourek. Střídal Karal, Hochmeister, Hájovský.
49. Slavia Praha – FC Hradec Králové
0:0 (0:0)
První bod, který Hradečtí získali v samostatné české lize na půdě Slavie. Vítězství
by braly oba týmy, tři body by se jim v odskočení od sestupového pásma náramně hodily. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen
Jiří Lindr. S bodem byl trenér Kotal spokojený. Hrálo se v neděli 3. dubna 2011
v Edenu. Lindr – Pávek, Chleboun, Kasálek, Poděbradský – Rezek, Fischer, Klapka, Mišinský –
Pilař, Dvořák. Střídal Hochmeister, Karal,
P. Černý II.
50. FC Hradec Králové – Slavia Praha
1:1 (0:1)
V neděli 20. listopadu 2011 se v utkání 14.
kola podařilo fotbalistům Hradce prolomit
střeleckou mizérii v lize a po dlouhých 523
minutách vstřelili zásluhou Pavla Černého
gól. Ale stačil pouze na remízu. Stalo se tak
tři minuty po přestávce, kdy Štěpán utekl po
pravé straně a přihrál do pokutového území,
kde číhal Černý. Trenér Kotal po zápase
uznal, že to skončilo spravedlivou remízou.
Koubek – Plašil, Hochmeister, Fukal, Pávek – Fischer, Janoušek, P. Černý II. Poděbradský – Štěpán,
Dvořák. Střídal Jandík, Schwarz, Zelený.
51. Slavia Praha – FC Hradec Králové
5:0 (3:0)
V předehrávce 28. kola, hrané ve čtvrtek 3.
května 2012, potřebovaly oba týmy body
k potvrzení záchrany. Do poločasu tři góly,
takovou smršť předvedla Slavia a už po
první půli bylo jasné, že vyhraje a připíše si
tři body, které jí zaručují záchranu. Hradec
v Edenu s trenérem Kotalem úplně vyhořel.
Lindr – Plašil, Hochmeister, Fukal, Poděbradský
– P. Černý II, Schwarz, Pávek, Malinský – Štěpán, Dvořák. Střídal Zelený, Jedunov, Rezek
52. FC Hradec Králové – Slavia Praha
3:2 (1:1)
Byla to fantazie, v neděli 18. listopadu 2012
„Votroci“ po 18 letech opět porazili v prvoligovém utkání Slavii. Kouč Jiří Plíšek zářil

štěstím, podařila se mu sestava i střídání. Na
hranici možností odehrál zápas Dušan Uškovič, který rozhodl dvěma góly. Slavia vedla,
prohrávala, pak zase sahala po výhře, ale nakonec jí všechny bod sebral Emir Halilovič.
Koubek – Holeš, Jánošík, Fukal, Poděbradský –
Strnad, Šísler, Hochmeister, Harba – Štěpán, Uškovič. Střídal Halilovič, Pávek.
53. Slavia Praha – FC Hradec Králové
3:0 (2:0)
Stále existovala teoretická šance Hradce na
záchranu. Do Edenu, v neděli 26. května
2013, jel s vědomím, že musí za každou
cenu vyhrát. Ale rozjetá Slavia však stéblo
záchrany zlomila velice rychle. Zvítězila
zcela přesvědčivě. „Sestupujeme,“ tak zněla
první věta trenéra Luboše Prokopce při hodnocení utkání.
Lindr – Plašil, Hochmeister, Hájek, Poděbradský
– Halilovič, Šísler, Schwarz, Harba – Malinský,
Kulič. Střídal Hadaščok, Štěpán, Klapka.

54. Slavia Praha – FC Hradec Králové
1:1 (0:0)
Skvělý výkon brankáře Koubka a Hradec vybojoval v Edenu překvapivou remízu. Plašilovým gólem vedl, Škoda rychle vyrovnal
a po vyloučení Malinského se musel bránit.
V 74. minutě střídal Vaněček a po pár vteřinách trefil břevno. Trenér Pilný v neděli 23.
listopadu 2014, poslal na hřiště sestavu:
Koubek – Holeš, Križko, A. Rolko, Plašil – P.
Černý II, Štípek, Trubač, Halilovič, Malinský –
Dvořák. Střídal P. Čermák, Mareš, Vaněček.
55. FC Hradec Králové – Slavia Praha
0:1 (0:0)
Smutné loučení. V sobotu 23. května 2015,
po roční ligové epizodě, Hradec opět sestupoval. „Chyběla kvalita, navíc asi byla trochu
cítit rezignace,“ řekl kouč Barborík.
Kuciak – Holeš, Nosek, A. Rolko, Plašil –
Schwarz, A.Čermák, Halilovič, Trubač, Tito –
Vaněček. Střídal Petrus, Chleboun, Malinský.

Radost po vítěztví nad Slavií v prvoligovém zápase po 18 letech – neděle 18. listopadu 2012.

60 let (1956<2016) utkání Hradec<Slavia
Zajímavosti a statistiky
Zápasy dnešních soupeřů bývají hodně sledované, zvláště na hřišti ve městě pod Bílou věží
a do hlediště přitahují vždy větší počet diváků, než na co je první liga v České republice
zvyklá. Všichni doufejme, že tomu bude tak i dnes, při 56. mistrovském měření sil obou
soupeřů. Nahlédněme do statistik trochu odlehčenou formou a připomeňme si spíše zajímavosti těchto duelů.
• V historické tabulce střelců je Pavel
Černý na prvním místě. Na prvním místě
je i v počtu odehraných zápasů se Slavií
Praha. Ale tomuto týmu nevstřelil ani
jednu branku! Z patnácti zápasů, které
Pavel Černý sehrál, jich Hradec třináct
prohrál, dvě remizoval a skóre 3:32… To
vše v letech 1987 – 2001.
• Zdeněk Pičman sehrál v období 1956 až
1967 všech prvních patnáct zápasů v řadě
a vstřelil jednu branku.
• Rodinný „klan“ Černých se zúčastnil
téměř celé jedné poloviny zápasů Hradec
– Slavie. Jiří Černý jich sehrál pět (1959
– 1962), jeho syn Pavel Černý patnáct
(1987 – 2001) a jeho syn Pavel Černý
(2010 – ???) také pět. Celkem 25 zápasů
z 55 odehraných. Slušné…
• Rodinný „klan“ Pokorných nezůstává
o moc pozadu. Ladislav Pokorný a jeho
syn Petr hráli proti Slavii každý osmkrát.
• Celkem 21 slávistických brankářů stálo
ve vzájemných zápasech proti hradeckým
střelcům a obdrželo 46 branek. Představíme si je. První údaj je počet odchytaných zápasů, druhý počet inkasovaných
branek. Jonák 4/7 – Kabíček 1/4 – Dolejší
5/7 – Kopečný 1/1 – Ledecký 2,5 /1 –
Vošta 1,5/ 4, Stárek 1/2 – Zlámal 2/4 – Šticha 1/1 – M. Veselý 2/0 – Přibyl 2/1 –
Jánoš 7/5, Vahala 1/1 – Stejskal 6/4 – Blažek 1/1 – R. Černý 8/1 – Václavík 1/0 – Vaniak 2/0, Čontofalský 3/1 – Berkovec 2/3
– Rakovan 1/1.
• Hradeckých brankářů se vystřídalo 17
a dostali celkem 96 branek. Matys 3/8
– Mokrohajský 1/2 – Jindra 9/13 Paulus
1/1 – Kramerius 2/2 – Votruba 2/2 – Jelínek 9/11 – Musil 3/6 – Poštulka 4/7 – Va-

hala 1/3 – Podhajský 7/16 – Novotný 2/7 –
Čaloun 1/1 – Svoboda 1/4 – Lindr 3/8 –
Koubek 3/4 – Kuciak 1/1.
• Poslední zápas se Slavií na stadionu
U Nemocnice se hrál 20. března 1966
a skončil drtivou porážkou domácích 0:4.
• Od roku 1956 jedenáct hráčů zápasy
Hradce se Slavií absolvovalo na obou stranách. Ze současných hráčů může rozšířit
tuto společnost Milan Černý, který za Slavii proti Hradci hrál již 3x.
počet
za
za
zápasů Hradec Slavii
Macháček
10
8
2
Ulich
10
3
7
T. Kučera (*1977) 7
2
5
Jeslínek
5
2
3
Žák
4
1
3
T. Urban
4
2
2
Skácel (*1979)
4
2
2
Piták
4
2
2
Frýda
3
1
2
Lubas
2
1
1
Vahala
2
1
1
• Celkem 224 hráčů nastoupilo od roku
1956 v zápasech se Slavií Praha.
15 – Pičman, Pavel Černý,
12 – Jukl, Ptáček,
10 – Krejčí, Jelínek, Mráz, Šmarda,
9 – Kvaček, Jindra, Pilný,
8 – Tauchen, L.Pokorný, Zikán, Macháček, P. Pokorný, Homoláč, Zemánek,
Urbánek,
7 – Hledík, Polák, Havlíček, Podhajský,
Zoubek
6 – Andrejsek, Malík, Šonka, Breda,
Michalička, Poděbradský, Hochmeister
5 – Štěrba, Macek, Jiří Černý, A. Vaněček,
Lokvenc, F. Koubek, D. Kaplan, Lesák,

Záleský, Bouška, Klapka, M.Plašil, P.
Dvořák, P. Černý ml.
4 – Matys, Mach, K. Dvořák, M. Michálek,
L. Moník, Ringel, Finger, Mejtský, Holub,
Poštulka, Vrábel, Džubara, Kraus,
Kalousek, A. Rolko, Juračka, Lindr, Pávek,
Štěpán, Schwarz, Malinský, Halilovič, atd.
• Od roku 1956 do května 2015 bylo
sehráno 55 zápasů, skóre je pro Hradec značně nepříznivé 46:96. Celková
bilance odehraných mistrovských zápasů
Hradce a Slavie Praha v letech 1956–2015:
zápasy výhra remíza prohra
Česko29
10
5
14
slovenská liga
Česká liga
26
2
7
17
celkem
55
12
12
31
• Střelci branek 1956–2016
3 – Macek, Kvaček, Zikán, Lokvenc
2 – Malík, Tauchen, Finger, Uškovič
1 – Šindelář, Pičman, Karel Dvořák,
Schmied, Jiří Černý, Šonka, L.Pokorný,
Jiří Dvořák, Deutsch, Rampas, Silbernágl,
Fišer, Plocek, Veverka, Mejtský, Hanák,
Polák, Žák, Fryč, Horváth, Urbánek, Ulich,
Homoláč, Michalička, Šimčo, Kraus, Pavel
Černý ml., Halilovič, Plašil
• 28 trenérů vedlo Hradec v zápasech se
Slavií. Nejčastěji Ladislav Škorpil, nejúspěšnější je Jiří Zástěra, trenér mistrů
ligy 1960, který ze tří zápasů 2x zvítězil
a 1x remizoval. Zajímavá je sestava trenérů, kteří na hradecké lavičce se Slavií
neprohráli – Zástěra, Dittrich, Šindler,
Pálka a Plíšek.
zápasy výhra remíza prohra
Ludl
2
1
1
Sklenička
3
1
2
Szedlacsek
1
1
Zástěra
3
2
1
Šubrt
2
1
1
Havránek
3
2
1
Dittrich
1
1
Krejčí
3
1
2
Šindler
2
1
1
Uhrin
1
1
Šmarda
1
1
Dobiáš
1
1
Dočkal
1
1
Škorpil
6
2
1
3

Nadzam
Pálka
Zajíc
Radolský
Táborský
Kocourek
Hřebík
Petřík
Uličný
Kalvoda
Kotal
Plíšek
Prokopec
Pilný, Barborík

3
1
1
1
1
3
2
1
3
1
4
1
1
2
55

1

1

3

1
1
1
3
2
1
1
1
1

1
12

1
1
31

2
1
12

2

Pavel Černý je na prvním místě v počtu odehraných
zápasů proti Slavii.

rozhovor

s ing. Richardem Juklem, ředitelem FC Hradec Králové
V celé historii hry zvané kopaná se borci v bíločerných a bíločervených dresech střetli celkem
v pětapadesáti mistrovských soubojích. Primát, co se týče odehraných zápasů v dresu
královéhradeckého týmu, drží duo hráčů Zdeněk Pičman a Pavel Černý senior, kteří do bojů
o prvoligové body mezi oběma týmy vyběhli celkem patnáctkrát. Hned v závěsu za nimi,
celkem s dvanácti starty, je současný ředitel klubu FC Hradec Králové Ing. Richard Jukl
a Milan Ptáček, který se dnes stará o prvoligový trávník. A právě s generálním ředitelem
jsme si nad šálkem dobré kávy o soubojích se „sešívanými“ povídali.

Podle statistik jste na třetím místě v počtu
odehraných zápasů proti Slavii Praha.
Věděl jste to, nebo je to pro Vás překvapení?
(Překvapivě) Tak to je velké překvapení.
Nikdy bych neřekl, že jsem v hradeckém
dresu proti Slavii odehrál tolik
zápasů.
Jak na ně vzpomínáte? Byly
vždycky odlišné od ostatních
duelů?
Vždycky byly odlišný. Pojem
Slavia Praha, tak to je jedna
z nejlepších fotbalových značek v republice. Vždycky,
když se hrálo se Slavií, nebo
se Spartou, tak to bylo jiné
utkání, než třeba s Brnem,
nebo Prešovem. Tyto zápasy
byly hlavně svátkem pro všechny Hradečáky, kteří se okolo fotbalu pohybovali.
A pro mě to byly různorodé bitvy, zažil jsem
starý Eden, zažil jsem Strahov, doma samozřejmě Malšák, a také Třebechovice. Nyní
jako manažer zažívám zápasy v novém
Edenu a věřím, že se dožiju i nového Malšáku.
Když zavzpomínáte na starý Eden, zavřete oči, co se Vám vybaví?
Neopakovatelná atmosféra, kdy stadion měl
něco do sebe. Stará dřevěná tribuna, vybíhali jsme z podzemí nahoru na trávník.
Vždycky jsem měl strach, že tu tribunu
někdo zapálí (směje se). Prostředí svoje
kouzlo mělo, i když s novým Edenem to
srovnávat nejde. Nový Eden je moderní,
bezpečný, přesně šitý pro diváky. A pokud si
dobře pamatuji, v Edenu jsme nikdy ne-

uspěli. Ani ve starém, ani v novém. Možná
jen, když jsem hrál za České Budějovice…
Vzpomenete si na Váš první zápas proti
Slavii v hradeckém dresu?
(Dlouze přemýšlí) Tak to si nepamatuji. Co
mně hned vyskočí, to je zlomená noha v jednom ze zápasů, ale první, to
nedám. Vybaví se mi ještě pohárové vítězství na stadionu v Třebechovicích.
Malinko Vám napovím, psal se
20. říjen roku 1991 a odehrál
se na Slavii, a bohužel jsme
prohráli 0:2 …
Tak to jo, jeden z mých prvních
prvoligových zápasů a hned proti
Slavii, kterou tenkrát koupil pan
Boris Korbel. Mohl to být můj
třetí, či čtvrtý prvoligový zápas,
ale podrobnosti si opravdu nevybavuji.
V předchozí odpovědi jste se již zmínil
o neblahém zážitku v podobě zlomené
nohy. To asi nelze zapomenout datum
17. října 1992?
To skutečně zapomenout nejde a zápas si
pamatuji přesně. Hrálo se na Strahově, sobota večer, skoro celý den pršelo a skoro
prázdný stadion. Mně po souboji s Pavlem
Kukou podjely nohy a spadnul jsem dřív, než
Pavel. Ten si ustlal tak nešťastně na mně,
že mi zlomil lítkovou kost a zpřetrhal
všechny šlachy v kotníku. Tu ránu slyším
ještě dneska. Poté ještě několikrát jsme
tento okamžik s Pavlem probírali. Tuším, že
jsme zápas nakonec zremizovali (pozn. redakce, výsledek byl 0:0).
Byly to tvrdé souboje, nebo spíš technické
duely?
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Určitě tvrdé. Když do Slavie nastoupil pan
Korbel, namačkal ji samými hvězdami
a každý se proti nim chtěl logicky vytáhnout. Byly to zápasy na ostří nože. Dodnes
si vybavuji souboje s Jardou Šilhavým, který
tam hrál stopera, nebo Pěnička v obraně.
Tak tohle nebyly vůbec jednoduché zápasy.
Když byste měl vybrat svůj top zápas,
který by to byl?
Jednoznačně pohárový v Třebechovicích
pod Orebem, kdy jsme Slavii vyřadili. Tenkrát nás převzal trenér Pálka, moc se nám
nedařilo a favorizovanou Slavii jsme vyřadili.
I tento zápas byl počátkem vítězné euforie,
ligu jsme zachránili a v poháru došli až k vítězství ve finále proti Žižkovu. Kdy se Vám
podaří porazit během týdne Slavii i Spartu,
kterou jsme udělali v lize 2:1?
Slavii Praha Votroci v historii samostatné
České fotbalové ligy mockrát neporazili.
Tipnete si počet vítězných zápasů?
Budu tipovat a malinko vzpomínat…dvakrát?
Ano, poprvé v prvním ročníku samostatné ligy 1:0 v květnu 1994 a naposledy… Tipnete si opět, kdy?
No myslím, že za trenéra Plíška v sezóně
12/13, ale přesný výsledek si nepamatuji
(pozn. redakce 3:2). To vítězných zápasů
skutečně moc není (směje se).
Zmínil jste mecenáše Korbela, který při-

šel do Slavie před více jak dvaceti lety
a klub pozvednul. Nyní do Edenu přišel
mecenáš z Číny… jak vidíte současnou
Slavii?
Jsou to krásná srovnání, kdy se Slavia nachází v podobných sinusoidách. Vždy ji
někdo bohatý převezme, pak zase utne …
Já si myslím, že v současných chvílích má
klub velký potenciál a buduje nový mužstvo.
Určitě to nemají jednoduché. I z tohoto důvodu se na zápas těším a při dodržení všech
taktických pokynů a maximálního nasazení
jsme schopni s ní uspět.
V posledním desetiletí hraje Slavia Praha
na pěkném, moderním stadionu v Edenu.
Tomu však předcházelo období, kdy
v jednu chvíli neměli kde hrát a byli na
tom podobně, jako my v Malšovicích …
Podobu oba kluby, co se týká stadionu, tak
to asi nemají, i když s výstavbou to jednoduché také neměli. Dneska má Slavia
pěkný, velký, moderní stánek, podle mne
nejlepší v republice. Já bych byl jenom rád,
kdybychom se k nim alespoň přiblížili a začali náš stánek v nejbližší době stavět. Paralela může být podobná.
Na dnešní zápas, jak jste již prozradil, se
těšíte. Jak ho vidíte?
Určitě pozitivně. Chci věřit tomu, že jsme
schopni Slavii porazit.

4. října 1980 Slavia odjela z Malšovic s nadílkou 3:0, Miloš Mejtský se podílel na výsledku druhým gólem.

Trio Pavel Černý, Milan Černý a Jiří Janoušek se dnes potkává v jednom dresu, a to v černobílém.
Dne 12. září 2010 tomu tak nebylo, Milan Černý nastoupil proti Votrokům v barvách svého mateřského klubu.
PŘÍLOHA ČERNOBÍLÉHO GÓLU – programového bulletinu
pro domácí utkání FC Hradec Králové v soutěžním ročníku
2016/2017 ePojisteni.cz ligy vydaná exkluzivně pro zápas
10. kola FC Hradec Králové – SK Slavia Praha,
hraný v něděli 15. října 2016 od 15.00 hodin.
Pro Vážené hradecké publikum připravili Votroci
Jiří Rádl (kronikář), Milan Šedivý (PR a marketing klubu)
a František Gunny Řehounek.

