
mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
NEDĚLE 27. 10. 2019 V 15:00

Zápas 13. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – 1. SK Prostějov

Jihlava – Pardubice
Vyšehrad – Vlašim
Chrudim – Dukla
Třinec – Ústí n/L
Líšeň – Vítkovice
Žižkov – Brno
Varnsdorf – Sokolov
Hradec Králové – Prostějov

Program 13. kola (26. 10. 2019)

Vítkovice – Varnsdorf
Ústí n/L – Hradec Králové
Brno – Vyšehrad
Sokolov – Třinec
Dukla – Líšeň
Pardubice – Chrudim
Prostějov – Jihlava
Vlašim – Žižkov

Program 14. kola (2. 11. 2019)

partner utkání: 
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FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA MĚLA HOSTA 
Z HAMBURKU

Ve Fotbalové školičce FC hradec králové se na „hostování“ objevila posila z hamburku.
kristof kruse-Thamer trávil v hradci prázdniny u dědečka, a tak mu maminka domluvila
krátké angažmá mezi nejmladšími Votroky. To vyvrcholilo sobotním turnajem na Zš
milady horákové, ve kterém malý brankář pomohl zelenému týmu k prvnímu místu.
„Právě jedeme vlakem zpátky do hamburku. kristof spí a zpracovává dojmy. Chtěla bych
Vám a dalším trenérům poděkovat za to, jak jste se kristofa ujali, patří Vám velká poklona
za to, jak mladé vedete, s jakým srdcem. V hamburku se od Vás mají co učit,“ napsala
maminka v emailu během zpáteční cesty do Německa.
Jménem Fotbalové školičky děkujeme za pochvalu, bylo nám potěšením! 
mimochodem, dres Dortmundu musela maminka kristofovi koupit tajně, protože tatínek
fandí Bayernu. Synek má rád brankáře Borussie Romana Bürkiho.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
1. Sk PROSTěJOV

Jan koudelka
záložník

milan Lutonský
záložník

Tomáš Janíček
obránce

ROK ZALOŽENÍ 1904
KLUBOVÉ BARVY modrá a bílá
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY 3. místo ve Státní lize (1935/1936).

VEDENÍ KLUBU František Jura – předseda klubu, Radim weisser – sportovní
ředitel, Petar Aleksijevič – sportovní manažer.

STADION Stadion Za místním nádražím, kapacita 3000.

HISTORICKÁ 10 zápasů
BILANCE 5 výher hradce/4 remízy/1 výhra Prostějova, skóre 18:12.

POSLEDNÍ 17. března 2019 – malšovický stadion – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
VZÁJEMNÝ FC hradec králové – 1. Sk Prostějov 3:0 (1:0)
ZÁPAS Branky: 14. Vlkanova, 56. Djurdjević, 82. Zorvan. Rozhodčí: klíma

–Pochylý, mojžíš. Žk: 39. Zapletal, 67. Pančochář, 81. Vošahlík, 86.
Polák. Čk: 71. Pančochář. 1190 diváků. hradec: Ottmar – kopečný
(84. Finěk), kvída, Plašil, Urma – Jukl – Vlkanova, Djurdjević (75.
Zorvan), kateřiňák (66. Černý), Leibl – Da Silva. Prostějov: Le Giang
– Polák, Pančochář, Janíček, Biolek – Fládr (63. kroupa), Vošahlík,
Lutonský (69. Slaninka), Schuster – Zapletal, Žikol (79. machynek). 

NA KOHO SI DÁT POZOR

NAVšTIVTe weBOVé STRÁNkY FOTBALOVéhO kLUBU FC hRADeC kRÁLOVé

w w w.f c h k .c z
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SOUPISKA 1. SK PROSTĚJOV
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

Brankáři:              1     mUChA                        Filip                              04. 06. 1992          27 let

                            27     BRéDA                          miloslav                      16. 01. 1994          25 let

Obránci:             13     JANÍČek                      Tomáš                         07. 09. 1982          37 let

                            16     mAChYNek                 Lubomír                      19. 11. 1994          24 let

                            17     kIškA                           Jiří                                10. 06. 1998          21 let

                            21     SChUSTeR                  Aleš                              26. 10. 1981          37 let

                            23     PeRNACkYJ               Olexandr                     17. 07. 1995          24 let

                            24     SUS                              martin                         08. 05. 1989          30 let

Záložníci:             4     kOTOUČ                      Jan                               01. 10. 1996          23 let

                              7     kOUDeLkA                  Jan                              12. 03. 1992          27 let

                              8     POLÁk                          Jan                               14. 03. 1981          38 let

                              9     PAšek                          David                           27. 10. 1989          29 let

                            11     DITTmeR                     Adam                          01. 10. 2002          17 let

                            12     šTeIGL                         Jan                              06. 02. 1995          24 let

                            14     BIOLek                        matěj                           09. 02. 1991          28 let

                            15     STřešTÍk                    marek                          01. 02. 1987          32 let

                            19     LUTONSký                 milan                           10. 08. 1993          26 let

                            22     ZAPLeTAL                   michal                         29. 07. 1998          21 let

                            29     kOROVIkOV                Viktor                          14. 09. 1994          25 let

Útočníci:               3     kROUPA                      karel                            27. 04. 1980          39 let

                            99     PÍChAL                        David                           05. 10. 2000          19 let

                            10     ROLINC                        Jakub                          12. 05. 1992          27 let

                                     SLAměNA                   Patrik                          07. 07. 2000          19 let

Realizační tým: Oldřich machala – hlavní trenér, Ladislav ONOFReJ, Tomáš hUNAL – asis-
tenti, Petar Aleksijević – trenér brankářů, martin mUSIL – vedoucí mužstva, marek ROBA
–  masér, Tomáš ČePA –  kustod, mUDr. Vladimír mAChÁČek, mUDr. Jindřich kRATOChVÍL
– lékaři.



11. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 5. října
2019:
FC hradec králové – Fk Pardubice 1:0 (1:0)
Branka: 14. martinec. Rozhodčí: Orel – Pa-
ták, Ratajová. Žk: 35. Čech, 48. Firbacher,
63. Leibl – 26. Toml. 1062 diváků.
FChk: Ottmar – Čech, kvída, martinec, Leibl

– Zbrožek, Jukl (78. Procházka) – m. Černý,
Vlkanova (89. Soukeník), Urma – Firbacher
(62. šípek).
Pardubice: šmíd – Prosek, Toml, šejvl, Če-
lůstka – Jeřábek – kohút (88. Lee), hlavatý
(88. mužík), Solil, Zifčák (82. Sokol) – P.
Černý.

„Není náhodou, kde Pardu-
bice v tabulce letos jsou. Po-
tvrdilo se, jak tým šlape. má
kvalitu, o to cennější je naše
vítězství. V Brně a Ostravě
jsme byli minimálně vyrov-
naní, ale nebyli jsme úspěšní
výsledkově. Dnes jsme se
zaměřili víc na defenzivu,
a kromě závěru jsme plán
splnili.“
Jakub Martinec, obránce:
„Získali jsme důležité tři

body. Bylo to těžké, oni líp drželi balon, my
jsme urputně bránili a výhru jsme udrželi.
Do druhého poločasu jsme měli dát víc klidu.
Oni mají hru založenou na kombinaci, ve hře
jsou silní.“

Radim Ottmar, brankář:
„Zápasy s Pardubicemi jsou
vždycky těžké. Bylo to derby
se vším všudy, je hrozně dů-
ležité, že jsme to zvládli. Ve
druhé půli jsme se zatáhli,
proto měl soupeř optický

tlak, ale až na závěr jsme je do velké šance
nepustili.“

Zdenko Frťala, trenér:
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
11. a 12. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

11. kolo F:NL: FC hradec králové – Fk Pardubice 1:0
Derby Votrokům vyšlo díky brzké trefě Jakuba martince po rohovém kopu. V bojovném
utkání pak bylo na obou stranách několik šancí, a když tu poslední zahodil obránce
hostů Tomáš Čelůstka, o výhře hradce bylo rozhodnuto.
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12. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 20. října
2019:
FC Sellier & Bellot Vlašim – FC hradec krá-
lové 0:2 (0:0)
Branky: 53. Čech, 78. Firbacher. Rozhodčí:
klíma – Novák, Poživil. Žk: 35. Broukal, 82.
Januška – 32. šípek, 40. Vlkanova, 88. Leibl,
89. kopečný. 525 diváků.

Vlašim: řehák – kadlec, Broukal, Breda, Pilík
– Janda, Plachý (68. Jandera), Svoboda (83.
Blecha), Januška – Průcha (75. Fotr), Jaku-
bov.
FChk: Ottmar – Čech, kvída, Leibl, Urma –
Zbrožek – Vlkanova, Jukl (84. kopečný),
Soukeník, Procházka (72. Doležal) – šípek
(61. Firbacher).

„měli jsme tři stoprocentní
šance, pak jsme domácí tro-
chu pustili do hry, ale měli
jsme hru pod kontrolou. Pak
nám pomohl gól ze stan-
dardky. Vítězství bylo důle-
žité, tabulka se láme a my
jsme se takhle udrželi v kon-
taktu se špicí.“
František Čech, obránce:
„můj gól padl po secvičeném
signálu, jsem rád, že to vyšlo
na mě, že mě Vlčák trefil. Tla-

čil jsem míč dolů, protože v tréninku tyhle
situace hodně přestřeluju. Byl to bojovný
zápas, standardka nám pomohla. To je
v těchhle zápasech důležité.“

Filip Firbacher, útočník:
„Na hřiště jsem šel s tím,
abych podržel balon, aby si
kluci o mě pomohli. A abych
vstřelil nějaký gól. To se mi
povedlo, Leiblík mě našel
a už bylo snadné zakončit.

Vrátil jsem se s energií z reprezentace, ale
repre a druhá liga je něco jiného. Jsem rád
za gól, doufám, že to bude pokračovat.“

Zdenko Frťala, trenér:

12. kolo F:NL: FC Sellier & Bellot Vlašim – FC hradec králové 0:2
hradečtí měli ve Vlašimi v úvodu několik šancí, ale nevyužili je. Soupeř začal zvedat
hlavu, ale po přestávce ho vrátil na zem svým prvním gólem v sezoně František Čech.
Z několika následných brejků se ujal ještě jeden, druhou trefu přidal Filip Firbacher.

   1.   Fk Pardubice                              12           9              2              1            20:6           29        11
   2.   Fk Dukla Praha                          12           9              0              3            26:13         27         9
   3.   FC Hradec Králové                     12           7              3              2           25:11        24         6
   4.   FC Vysočina Jihlava                  12           7              3              2           23:15         24         6
   5.   FC Zbrojovka Brno                     12           6              4              2           24:14         22         4
   6.   Fk Ústí nad Labem                    12           5              4              3            20:15         19         1
   7.   Fk Fotbal Třinec                         12           5              4              3            20:16         19         4
   8.   Fk Viktoria Žižkov                      12           5              2              5            20:17         17        -1
   9.   Sk Líšeň                                       12           4              4              4            21:21         16        -2
 10.   1.Sk Prostějov                            12           3              5              4            13:17         14        -7
 11.   mFk Chrudim                              12           3              3              6           14:25         12        -6
 12.   Fk Slavoj Vyšehrad                   12           3              2              7           16:19         11        -7
 13.   Fk Varnsdorf                               12           2              3              7           16:35           9        -9
 14.   mFk Vítkovice                             12           2              2              8            15:23           8       -10
 15.   FC Vlašim                                    12           2              2              8              9:20           8       -10
 16.   Fk Baník Sokolov                       12           1              3              8           11:26           6       -12

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2019/2020, po 12. kole
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PATRIK VÍZEK: V HRADCI NESU POZICI 
DVOJKY LÍP NEŽ JINDE

Byl jsi nějakou dobu zraněný. Jak jsi na tom
teď?
Jsem rád, že už jsem se mohl vrátit do tré-
ninku. Dělám všechno naplno.
Zranění ti mimo jiné zabránilo bojovat zase
o roli jedničky, o kterou jsi po začátku se-
zony přišel. Jak jsi to bral?
Vždycky se snažím odevzdávat maximum.
když mi trenér před sezonou řekl, že budu
jednička, představoval jsem si to jinak, než
že po třech kolech půjdu z brány ven. Teď
jsem ale rád za to, že jsem se uzdravil,
a hlavně že se daří týmu. To je nejdůležitější.
Věřím, že šance pro mě zase
přijde.
Jak si vysvětluješ to, že jsi
v bráně vydržel jen tři zá-
pasy?
Pro tým jsou nej-
důležitější vý-
sledky a ty jsme
neměli. Nemys-
lím, že jsem chytal úplně špatně, ale
možná jsem týmu nedával takový
klid, jaký by potřeboval. Celkově
z nás byla cítit nervozita, protože se
nám nedařilo vyhrávat. Trenér tomu
chtěl dát impulz, a jelikož jsme hned
následující zápas s Varnsdorfem vy-
hráli 8:0, myslím, že to splnilo účel.
Teď se musím soustředit na sebe
a o to víc na sebe pracovat.
Brankáři jsou odmalička zvyklí na
to, že chytá jen jeden. Jak neseš to,
že to nejsi ty?
Není to příjemné, když člověk ne-
může sdílet s klukama emoce na
hřišti, ale snažím se dávat mužstvu

všechno i z pozice dvojky. kluky se snažím
motivovat, starat se o tým. Věřím, že se do
brány zase dostanu – ve fotbale se může
stát kdykoli cokoli, musím být připravený.
Jste s Radimem Ottmarem kamarádi?
Jsme! 
Ale usiluješ o jeho místo.
Určitě mezi námi vždycky bude sportovní ri-
valita. Není to tak, že když je můj kamarád,
obětuju se a nebudu chytat. Jemu to přeju
– v době, kdy jsem v hradci bojoval

o smlouvu, to byl můj vzor. Teď jsem
s ním, ale musím mít touhu dostat
se přes něj.
Zažil jsi někdy brankáře, se kte-

rým bys nevycházel?
Ne, nezažil. Vždycky se to snažím

uchopit z té stránky, že není dobré
házet si klacky pod nohy. Na

prvním místě musí být
tým. Někdy je těžké po-
řád si říkat „hlavně že
se vyhrává“, když to
znamená, že budeš
sedět na lavičce. Ta-
kový ale sport je –
a kdybychom tady
takovou mentalitu
neměli, nebudeme

mít takové výsledky.
To je hlavní důvod, že ano?
Určitě. hodně lidí se mě ptá,
kolik toho změnilo to, že jsme
si tady něco vyříkali. Já si
myslím, že tam jsme si
opravdu všichni uvědomili,
co je nejpřednější – že mu-
síme dávat přednost týmu,

Na konci minulé sezony a na začátku té současné si na chvíli splnil sen – postavil se do
hradecké brány jako jednička. O tenhle sen PATRIk VÍZek brzy přišel, ale má o to větší
motivaci plnit si ho znovu. A obzvlášť mezi Votroky, protože je velký patriot. „Jinde bych
pozici dvojky nesl hůř. hradci budu vždycky přát to nejlepší, takže mě uchlácholí, že
jsem sice dvojka, ale hradci se daří,“ usmívá se šestadvacetiletý gólman.
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když chceme vyhrávat. Teď máme hlavy na-
stavené správně, proto zápasy zvládáme ně-
kdy ne třeba výkonem, ale vůlí.
Mezi tebou a Radimem Ottmarem je kon-
trast ve hře nohama. Je nevděčné poměřo-
vat se v tom zrovna s ním?
(směje se) Je to složitější, protože Oťas má
hru nohou extrémně dobrou. klidně by mohl
být hráčem v poli, když to trochu přeženu.
Jsou tady na mě o to větší nároky. když
jsem byl na hostování v Jihlavě, s Luďou
Vejmolou jsme na tom byli podobně a nikdo
to tolik neřešil. Já to ale vnímám tak, že je
to pro mě o to větší motivace zdokonalit se
v tomhle ohledu. 
Takže si v tomto směru přidáváš?
měl jsem hroznou chuť a vůli zlepšit se
v tom, když jsem po třech kolech šel z brány.
Už jsem si plánoval, jak na tom budu pra-
covat, ale přišlo do toho to zranění. Je pa-
radoxní, že kvůli němu jsem nemohl právě
jenom kopat, všechno ostatní jsem dělat
mohl. Je jedním z mých cílů zlepšit se v tom.
V dovednostních soutěžích na trénincích za-
měřených na kopací techniku bývá Radim
mezi nejlepšími, tobě se taky daří. Je pro vás
zvláštní motivace porážet v nich hráče z pole?

máme vždycky radost, když je porazíme.
A největší, když porazíme Vlčáka – ten to
snáší špatně. (směje se)
Bereš post gólmana jako individuální sport
v kolektivním sportu?
Asi ano, ale vůbec mi to nevadí. kdybych
měl být úplně individuální sportovec, chy-
běla by mi kabina. kolektiv jsem měl vždycky
rád, přirozeně mě bavilo starat se o něj, aby
všechno fungovalo. S věkem přichází třeba
to, že dávám pozor i na mladé, aby nesešli
z cesty.
Říkáš starat se o kolektiv – po vítězných
zápasech vedeš v kabině pokřik. Jak k tomu
došlo?
Postupně. Zavedl jsem pokřik v juniorce,
když tam žádný neměli. šel jsem tam chytat
před nějakými dvěma třemi lety, vyhrálo se,
nikdo se k ničemu neměl, tak jsem to vzal
na sebe. A když se v áčku zranil Pláša, který
měl pokřik na starosti, někdo řekl, ať si to
vezmu já. Pak už jsem u toho zůstal.
V jaké fázi kariéry jsi? Je ti šestadvacet, do-
hlížíš na mladší hráče, chvíli už jsi byl jed-
nička...
Beru to trochu jako krok zpátky, protože jsem
tady dosáhl toho, čeho jsem chtěl dosáh-

V posledních třech utkáních minulé
sezony a v prvních třech té současné
byl Patrik Vízek jedničkou v bráně.



nout, ale rychle jsem o to přišel. Na druhou
stranu si myslím, že to pro mě je dobře –
v profesním a osobním životě se mi v tu
chvíli povedlo všechno, možná jsem dosáhl
lehkého pocitu uspokojení. Tohle mi po-
mohlo vrátit se nohama na zem, což jsem
asi potřeboval. O to víc teď na sobě budu
pracovat, uklidní mě to. Je to z osobního

hlediska posun, už se těším, až se zase po-
dívám do brány.
Ještě než ses stal jedničkou, zvládl jsi taky
vysokou školu, sportovní management. Jak
se mu chceš dál věnovat?
Ano, sportovní management na FTVS Uni-
verzity karlovy. Splnil jsem si tím svůj stu-
dijní cíl. Diplom mi stojí na poličce, a až jed-
nou bude potřeba, opráším ho. Už mám vize,
co bych chtěl po skončení sportovní kariéry
dělat, jsem rád, že mám školu vystudova-
nou. Neztratí se to.
Jaké máš vize?
můj nejvyšší cíl je šéfovat jednou nějakému
klubu, ale vím, že k tomu vede spousta dal-
ších kroků.
Mají se tedy Richard Jukl a Jiří Sabou bát
o místa?   
(směje se) Vůbec bych se nebránil tomu,
kdybych se jednou tady v hradci mohl starat
o celý klub.
Jsi hradecký patriot. Je pro tebe důležité,
že působíš právě tady?
možná proto je pro mě snazší snášet roli,
v jaké jsem teď. kdybych seděl na lavičce
v jiném klubu, nesl bych to hůř. Tady to je
lehčí, protože hradci budu vždycky přát nej-
víc. Uchlácholí mě, že jsem sice dvojka, ale
hradci se daří.

V šesti utkáních na přelomu sezon udržel Patrik Vízek čtyři čistá konta.
Po utkání v Líšni, z něhož je tento snímek, se do brány vrátil Radim Ottmar.

Zlepšit se ve hře nohama je
jedním z cílů Patrika Vízka.
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HISTORIE
POkOřeNÁ DUkLA

V neděli 11. října bylo na duel Spartaku s Du-
klou Praha zvědavých 13 tisíc diváků. Ve-
doucí tým tabulky přijel do hradce jako favorit
v sestavě: kouba – šafránek, Čadek, Novák
– Růžička, Urban – Vacenovský, Dvořák,
Pluskal, masopust, Borovička (Brumovský).
Domácí měli na Duklu vždy smůlu, ještě ni-
kdy ji v mistrovských bojích neporazili.
O změnu se měli postarat hráči: Jindra –
Andrejsek, hledík, Pičman – krejčí, michálek
– Tauchen, Pokorný, kvaček, Čermák
(Černý), malík. 

hradečtí zahájili hru mohutným náporem
a po celý první poločas měli znatelnou pře-
vahu. Zasloužené vedení získal Spartak ve
33. minutě, kdy malík po ideální přihrávce
Tauchena vstřelil vedoucí gól. hned v ná-
sledující minutě vykopl Andrejsek míč
z prázdné brány. V posledních minutách po-
ločasu domácí svůj nápor vystupňovali a ve
41. minutě se malík trefil podruhé. hradečtí
ani ve druhém poločase nepovolili, v 65. mi-
nutě zahrával kvaček trestný kop. Tvrdou
přízemní střelou z třiceti metrů překvapil

V dalším dílu historického seriálu, který připomíná šedesáté výročí mistrovské sezony
Spartaku hradec králové, přijede k Nemocnici Dukla plná legend – a odjede s porážkou.
Votroci se i díky tomu drží v popředí tabulky... 
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koubu a hradec vedl 3:0. Za tři minuty vy-
střídal trenér musil nejslabšího hráče Dukly
Borovičku, kterého nahradil Brumovský.
Změna Dukle prospěla, hosté získali mírnou
převahu, kterou korunoval v 71. minutě
brankou masopust. hradečtí se však nedali,
znovu přidali a patřil jim závěr utkání.
Všichni hráči bojovali od začátku do konce,
pochvalu zasloužil v brance spolehlivý
Jindra, v obraně dominoval hledík, který
uhlídal nebezpečného Pluskala, v záloze byl
výborný neúnavný krejčí a v útoku malík
s Tauchenem. 
Výhra nad Duklou 3:1 byla skvělým úspě-
chem, Spartak se v tabulce posunul na čtvrté
místo s devíti body. 
když v neděli 25. října odjížděli hradečtí fot-
balisté k ligovému zápasu do Ostravy s Ba-
níkem, věřili jejich příznivci, že přivezou ales-
poň bod. mužstvo odjelo bez Rudolfa
Tauchena, který nastoupil v Dukle Praha zá-
kladní vojenskou službu. Průběh utkání

směřoval k nerozhodnému výsledku, ještě
minutu před koncem byl stav bezbrankový.
V týmu domácích se představili bývalí hra-
dečtí hráči mokrohajský, Dvořák, štěrba
a šindelář. 
V prvním poločase měl hradec převahu, ale
nedovedl využít větru v zádech, nejméně dvě
vyložené příležitosti zahodil kvaček. Po
změně stran se dostavil nápor Ostravy, ale
hledík s Andrejskem představovali pro do-
mácí útočníky nepřekonatelnou hráz. když
se zdálo, že utkání skončí bez branek, dostal
se v poslední minutě k míči michálek, přesně
odcentroval a volný malík přímo z voleje po-
slal míč do sítě. Zbývajících pětačtyřicet vte-
řin hradečtí zasloužené vítězství ubránili.
hradec tak zůstal na čtvrtém místě v ta-
bulce, měl jedenáct bodů, o dva méně než
vedoucí trojice Slovan Bratislava, Dukla
Praha a Červená hviezda Bratislava. 
Dvě posily seděly v neděli 8. listopadu na
hradecké lavičce náhradníků v úvodu do-

mácího zápasu se Spartakem Stalin-
grad: útočník Jozef Buránský a obránce
Jozef šarman, oba přišli z Dukly kos-
telec nad Orlicí. V samotném utkání do-
mácím nezahrál útok, který promarnil
několik vyložených příležitostí. Citelně
byla znát neúčast Tauchena, malík sám
nestačil na obranu hostů, kde kraloval
řízný Ipser. 
V 50. minutě dostal kvaček ideální při-
hrávku od Pokorného, ale úplně sám
v trestném území poslal míč mimo. V té
době vyměnil domácí trenér Čermáka
za Buránského, který založil několik
pěkných křídelních akcí, ale jeho spo-
luhráči je nevyužili. I tak ukázal nový
muž hradeckého útoku, že bude víta-
nou posilou. 
Nejlepším hráčem zápasu byl hledík,
který s jistotou odvracel ojedinělé akce
soupeře, ale také spolu s michálkem
dobře podporoval útok. Bezbranková
remíza v desátém kole ligové soutěže
domácí fanoušky příliš nepotěšila, ale
Spartak udržel v tabulce čtvrté místo,
měl 12 bodů, o tři méně než první Dukla
Praha a druhá Čh Bratislava, o dva než
třetí Slovan Bratislava.
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PŘÍMÁKY
DANIeLA PROChÁZkY

Jako další v dotazníku odpovídá DANIeL PROChÁZkA. První dotaz mu vzkazuje Otto Urma:

hory × pláž · káva × čaj
roh do vápna × rozehraný roh

fotbal na stadionu × fotbal v televizi

soustředění před zápasem × rozptýlení před zápasem

zimní příprava × letní přípravaRonaldo × Messi

Cítíš se víc jako Čech, nebo jako Vietnamec?
To je těžká otázka. Cítím se tak, jak jsem stvořený
– napůl Čech, napůl Vietnamec. 

Co udělám jako první, když přijdu domů?
Dám pusu přítelkyni.

Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
Nic. Snad jedině dobrý týmový výkon.

Co bych nikdy nedokázal?
Podrazit vlastní rodinu.

Kterého zvířete se bojím?
Pavouků!

S jakou živou známou osobností 
bych šel na večeři?

S Neymarem.
Jakou celebritu jsem miloval 

jako malý kluk?
Brazilského Ronalda s trojúhelníkem

na čele. Jinak bych musel říct 
jen nějakou pornoherečku. 

(směje se)
Jakou superschopnost 

bych chtěl mít?
Být nesmrtelný.

Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Jedno dvě piva a normálně 

bych mu dal do držky.
Čím je Hradec výjimečný?

Celkově je to výjimečně hezké město. 
Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?

michal Leibl.
A ta otázka?

Jak je možné, že máš tak velká lýtka?

Na fotce z mého telefonu je:
Rodina – základ úspěchu.





Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+ Více na ifortuna.cz

FANDI NA 200 %
VSAĎ SI A SLEDUJ NA FORTUNA TV 

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU



www.e-liga.cz
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
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1

VÍZek Patrik
26. 2. 1993

188 cm, 83 kg

4

URmA Otto
17. 8. 1994

178 cm, 73 kg

15

kVÍDA Jan
17. 1. 1991

192 cm, 88 kg

17

ZBROŽek kristian
2. 1. 1990

185 cm, 78 kg

18

LeIBL michal
7. 6. 1992

184 cm, 79 kg

23

kOPeČNý miloš
26. 12. 1993

179 cm, 77 kg

21

mARTINeC Jakub
13. 3. 1998

187 cm, 76 kg

25

ČeCh František
12. 6. 1998

179 cm, 69 kg

12

OTTmAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 82 kg

30

mACh Ondřej
3. 3. 1998

192 cm, 83 kg

PRÁšIL Ondřej
asistent trenéra

FRťALA Zdenko
hlavní trenér

POšTULkA Tomáš – trenér brankářů
JIřÍk Jiří – vedoucí mužstva
kOBR Aleš – masér
šOPÁk Stanislav mUDr. – lékař
kORBeL martin, mUDr. – lékař
GRINAC michal, mUDr. – lékař



#21 JAKUB MARTINEC

OBRÁNCE

*1998 
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

5

SOUkeNÍk
Dominik

13. 7. 1999
182 cm, 77 kg

6

kATeřIňÁk
Jiří

25. 8. 1995
174 cm, 70 kg

8

VLkANOVA
Adam

4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

10

DJURDJeVIĆ 
Fahrudin

17. 2. 1992
178 cm, 73 kg

11

ČeRNý
milan

16. 3. 1988
177 cm, 75 kg

16

FRýDek
Christian
1. 2. 1999

171 cm, 65 kg

26

PROChÁZkA
Daniel

5. 3. 1995
181 cm, 70 kg

27

JUkL
Robert 

28. 10. 1998
180 cm, 71 kg

28

DOLeŽAL
David

5. 1. 2000
177 cm, 66 kg

Vedení klubu: Ing. Richard JUkL – generální manažer, Ing. Jiří SABOU – výkonný ředitel, Ing.
helena VýBORNÁ – ekonomka, mgr. michal PeTRÁk – manažer PR a komunikace, tiskový
mluvčí, martin ČeRNÍk – sekretář, milan PTÁČek – správa sportovišť'.

Představenstvo klubu: mUDr. Jan mIChÁLek – předseda, Ing. milan PřIBYL, Ph.D. – místo-
předseda, Jiří kOS, Ing. mgr. Pavel křÍŽek, Ladislav škORPIL – členové.
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9

šÍPek Jakub
21. 2. 1999

181 cm, 78 kg

14

FIRBACheR Filip
21. 12. 2001

182 cm, 80 kg

22

PRekOP erik
8. 10. 1997

185 cm, 77 kg

Příchody: Čech (z host. Ústí n./Orl.),
Doležal (U19), Frýdek (Sparta Praha
host.), Prekop (Trenčín), Procházka
(Ústí n.L.), Zbrožek (Varnsdorf). 
Odchody: Da Silva (uk. host.),  Fi něk
(host. Varnsdorf),  hynek (host. Chru-
dim), Janoušek (Chrudim), kropáček
(host. Domažlice), Plašil (B tým),
 Pokorný (uk. host.), švantner (host.
hodonín), Trávníček (host. Chlumec
n/C.)., Zorvan (host. Vítkovice)
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B TÝM FC HRADEC KRÁLOVÉ
9., 10. a 11. kolo ČFL – SKUPINY B

9. kolo ČFL: FC Hradec Králové B – FK Zbuzany 3:4 pen
Branky: 16. Bičiště, 28. Mahr, 34. Samko – 18. Trýzna, 47. Přeučil, 62. Zákostelský. Rozhodčí:
Řeháček – Šťastný, Milner. ŽK: 67. Plašil – 34. Zákostelský, 41. Šírl. 182 diváků. FCHK B:
Mach – Plašil, Locker, Kadlec – Mahr, Vobejda, Soukeník (78. Štěrba), Doležal, Djurdjević
(66. Sokol) – Bičiště, Samko. Zbuzany: Ordelt – Maleček, Matějka, Zákostelský, Bielesz –
Lička – Čapek (80. Říha), Šírl (84. Kordiak), Trýzna, Přeučil – Surmaj (90. Koudelka).

Hradeckému B týmu vyšel proti zkušenému soupeři první poločas, Votroci po něm vedli už
3:1. Po přestávce ale ustoupili od aktivní hry, hosté vyrovnali a lépe zvládli i penaltový
rozstřel. 

Karel Krejčík, trenér: „Na první poločas se dalo dívat, hráli jsme dobře, s nasazením. Druhý
poločas mě pořádně namíchl, protože byla hrůza, co jsme předvedli. Nevím, z jakého důvodu
jsme začali hrát něco jiného, než jsme chtěli, nebyli jsme organizovaní, nebyli jsme schopní
přihrát si. Byli jsme za to zaslouženě potrestáni.“

10. kolo ČFL: FC Hradec Králové B – FK Chlumec nad Cidlinou 2:1 pen
Branky: 33. Bičiště – 63. Bastin. Rozhodčí: Nejedlo – Vyhnanovský, Dohnal. ŽK: 62. Kadlec,
85. Plašil, 90. Bičiště, 90+1. Locker – 79. Korba, 84. Veselka, 90. J. Labík. 255 diváků. FCHK
B: Mach – Plašil, Locker, Kadlec – Mahr, Soukeník (46. Rajnoch), Doležal (69. Štěrba), Sokol
(69. Nemšovský), Procházka – Bičiště, Djurdjević. Chlumec: Petr – Špidlen, Havel, Kopáč,
Trávníček – Novotný (40. Veselka), Koubek (46. Jarkovský), Čáp, T. Labík – Korba (83. J.
Labík) – Bastin.

Proti Chlumci nad Cidlinou se Votrokům na čtvrtý pokus podařilo uspět v penaltovém roz-
střelu. Zápas se opět dělil na dva úplně rozdílné poločasy – v tom prvním měli navrch Hra-
dečtí, ve druhém ovládli dění na trávníku hosté. 

Ondřej Mach, brankář: „Konečně jsme vyhráli na penalty! Zase byly dva rozdílné poločasy
– v prvním jsme byli aktivnější, ve druhém jsme, nevím proč, zalezli. Měli hodně standardek,
ale naštěstí... Aspoň remíza a penalty jsme zvládli. Aspoň jednu jsem chytil, musíme body
v rozstřelech sbírat.“

11. kolo ČFL: TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – FC Hradec Králové B 1:0
Branky: 73. Nágl z pen. Rozhodčí: Szikszay – Janoch, Volf. ŽK: 22. Nágl, 90. Krátký – 47.
Mahr, 73. Plašil, 75. Brát, 76. Kadlec. 410 diváků. Ústí: Krátký – Grepl, Chleboun, Skalický,
Langer – Souček (88. Pazdera), Vaňous (62. Mayer), Nágl (90. Abrahams), Falta – Špatenka,
Habrman (86. Krátký). FCHK B: Brát – Locker, Plašil, Nemšovský – Mahr, Sokol, Štěrba,
Kadlec – Samko (76. Vobejda) – Bičiště, Vítek. 

V Ústí nad Orlicí byli Votroci lepším týmem, ale svoje šance neproměnili a prohráli gólem
z přísně nařízené a opakované penalty v závěru utkání. Největší příležitosti hostů měli Jan
Mahr a Denny Samko.

Marek Plašil, hrající asistent trenéra: „Není moc co popisovat. Přistoupili jsme k tomu
dobře, hráli jsme, jezdili jsme, byli jsme lepším týmem, ale bohužel jsou věci, které na hřišti
neovlivníme. Prohráli jsme tady po dobrém výkonu...“ 



Vysvětlivky: * — Studio Garsonka | FK — Filmový klub | AFK  — Akademický fi lmový klub | MFOF — Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
BIO CENTRAL: Karla IV. 774, 500 02 Hradec Králové | Otevírací doba pokladny Po – Pá 16.00 – 21.30 | So – Ne 14.30 – 21.30 v mimořádných 
časech 30 minut před představením | Vstupenky možno rezervovat na www.biocentral.cz, nebo na telefonu: 608 330 088 (každý všední 
den od 10.00 do 17.00)

17.  --------------------
-----------------------------  30. října
2019 —----------–
www.biocentral.cz

17.30  Narušitel systému    * 

18.00  Joker 

20.30  Staříci  Premiéra

21.00  Parazit * 
čtvrtek
 17 17.30 Parazit   *

18.00 Jejich příběh a další  MFOF

20.30 Éra Adama Ondry a další   MFOF

21.00 Budiž světlo   * | FK
čtvrtek

 24
14.00 Bílý bílý den  Senior bio 

17.00 Stehlík
17.30 Parazit   * 

19.30 Kino 2.0 | art Zážitkové kino | Projekce v GMU  

20.30 Joker 
21.00 Budiž světlo * | FK 

pátek
 18 14.00 Národní třída Senior bio

17.30 Tiché doteky *

18.00 Nanga Parbat 2018 Diamir Face a další
 MFOF

20.30 Cyklotrasy - Lužické hory a další MFOF

21.00 Parazit *

pátek
 25

10.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon 
 Bio Smolíček

13.00 Hurá na pohádky Bio Smolíček

15.30 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon 
 Bio Smolíček

17.30 Tiché doteky     * 

18.00 Národní třída 
20.30 Joker  
21.00 Parazit * 

sobota
 19 10.00 Hurá na pohádky Bio Smolíček 

13.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon  
 Bio Smolíček 

15.30 Zloba: Královna všeho zlého  Bio Smolíček

18.45 Jules Massenet | Manon   METinHD

sobota
 26

13.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon  
 Bio Smolíček

15.00 Hodinářův učeň Bio Smolíček | Dětská dílna

17.30 Parazit * 

18.00  Joker 
20.30  Nabarvené ptáče  

21.00 Je mi fajn s.r.o.  *

neděle
 20

13.00  Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon 
 Bio Smolíček

15.00 Sněžný kluk  Bio Smolíček | Dětská dílna

17.30  Parazit  * 

18.00  Poslední aristokratka 
20.30  Joker  
21.00  Mladý Ahmed  *  

neděle
 27

17.30 Budiž světlo * | FK

18.00 Párty HÁRD
20.30 Deštivý den v New Yorku
21.00  Parazit  * 

pondělí
 21

13.00 Sněžný kluk    Bio Smolíček

15.30 Zloba: Královna všeho zlého Bio Smolíček

17.30 Mladý Ahmed * 

18.00 Joker  
20.30 Poslední aristokratka  
21.00 Parazit  * 

pondělí
 28

10.00 Národní třída Senior bio  

17.30 Parazit *

18.00 Humoriáda na cestách  Český rozhlas

20.30  Gauguin na Tahiti - ztracený ráj Umění v kině

21.00 Parazit * 

úterý
 22

10.00  Jiří Suchý - Lehce s životem se prát 
 Senior bio 

17.30  Parazit  *

18.00 Sólo trek GR20 na Korsice  Diáky

20.30  Joker  
21.00  Tiché doteky *  

úterý
 29

17.30  Narušitel systému *

18.00  Lapin Kulta: Cesta za bílým zlatem a další
 MFOF

18.00  Veganská večeře a sbírka oblečení Dvorana

20.30  Poslední místo na zemi a další  MFOF

21.00  Parazit  * 

 

středa
 23 10.00  Národní třída Baby bio

17.30  Vyšší princip AFK

18.00  Slunovrat  * | FK

20.30  Staříci  

21.00  Parazit   * 

středa
 30

Parazit 

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů — MFOF



Je čtvrtek dopoledne a na háječku to žije.
Na obou hřištích se prohání osmdesát fot-
balistů všech žákovských kategorií, dohlíží
na ně devět trenérů včetně učitele tělocviku
Zš Sever Petra Sedliského a koučů doros-
teneckých týmů. Josef Vlček, Filip klapka
a marek kulič mají na povel party starších
žáků. „Jsou tady z důvodu individualizace
tréninkového procesu – kluci se dělí na
obránce, záložníky a útočníky,“ vysvětluje
šéftrenér žáků martin štěpán, který cepuje
poslední skupinu starších žáků. „Jde taky
o to, aby trenéři z dorostu o klucích věděli,
kdo je kdo, aby je postově znali, aby věděli,
jaké jsou přednosti hráče, jaké nedostatky...“
Na první pohled zaujme, že bývalý obránce
Vlček, trenér dorostu U16, ukazuje klukům
pohyb obranné čtveřice, někdejší záložník
klapka předfinální a finální fázi a kulič, kdysi
reprezentační útočník, učí své nástupce od-
skočení od obránce a zakončení. štěpán má
v gesci práci v křídelních prostorech. „Z de-
vadesáti procent to máme takhle rozdělené.
Jen jednou za čas to prohodíme, aby to ne-
bylo monotónní,“ dosvědčuje Vlček, že roz-
dělení podle postů není náhodné. „Pro nás,

dorostenecké trenéry, je dobré, že můžeme
kluky vidět v akci na tréninku, nejen o ví-
kendu v zápasech, které se často kryjí. V do-
rostu pak víme, s čím k nám přicházejí, takže
můžeme některé věci aplikovat do tréninku
už v žácích, navazovat a nevracet se k vě-
cem, které by kluci už měli umět,“ hledá kouč
šestnáctky výhody přítomnosti sebe i kolegů
od dorostu na tréninku starších žáků.
Zároveň, jak už Vlček naznačil, je touto praxí
zaručená kontinuita. V úvodu čtvrtečních
tréninků se žáci pod dohledem dorostenec-
kých trenérů zabývají výstavbou hry, aby vě-
děli, co je čeká, až přejdou do vyšších věko-
vých kategorií. „Byl by nesmysl, aby hráč ve
starších žácích hrál v jiném systému než
v dorostu – musí vědět, co po něm trenér
bude chtít v šestnácti, sedmnácti...“ přiky-
vuje štěpán.
Všem gólmanům se během tréninku věnuje
kouč mládežnických brankářů karel Pod-
hajský, který v době aktivní kariéry hájil hra-
deckou bránu ve 257 mistrovských zápa-
sech. A mladší žáci se pod dohledem svých
trenérů věnují herním činnostem jednotlivce.
„U nich nechceme jít do takové postové vy-

hraněnosti, takže mají trénink zamě-
řený na zakončení pro všechny
hráče, stavěcí hru, zhodnocení a vní-
mání prostoru a přihrávkové cvičení
– u něj je velký důraz na převzetí
míče a přihrávku,“ popisuje štěpán.
Čtvrteční dopolední trénink je jedi-
nou fotbalovou jednotkou, kteří mladí
Votroci absolvují v rámci výuky na
Zš Sever. Jinak jsou jejich dopolední
seance zaměřené, zjednodušeně ře-
čeno, na všeobecný rozvoj spor-
tovce. V pondělí jsou rozděleni do tří
skupin – jedna chodí plavat, druhá
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ŽÁKŮM POMÁHÁ 
INDIVIDUALIZACE TRÉNINKU

Jsou ve věku, kdy udělají největší fotbalový posun. Proto absolvují fotbalisté v žákovských
kategoriích FC hradec králové tak rozmanité tréninky. kromě klasických odpoledních
jednotek pracují i dopoledne v rámci výuky na partnerské Zš Sever. Tyto tréninky mají
hned několik výhod...

Trenér U15 Martin Štěpán mívá na čtvrtečních ranních
trénincích na starosti hru v křídelních prostorech. 



má obratnostně koordinační trénink a třetí
míčové hry. „V nich je velký objem protaho-
vání a core tréninku. Po víkendu to probíhá
v uvolněné atmosféře, jsou tam pohodovější
věci,“ přibližuje program na začátku týdne
štěpán.
V úterý ráno se scházejí starší žáci, zaměřují
se na obratnost, sílu a gymnastiku. Následují
jejich mladší kolegové s důrazem na rych-
lost, koordinaci a sílu. Náplň tréninku se
u jednotlivých hráčů liší podle potřeby. „Do-
chází k individualizaci tréninkového procesu.
kdo roste, má jiný program než ten, kdo tolik
neroste. Jsme tam čtyři trenéři, hráči po-
stupně procházejí jednotlivými stanovišti.
Někde je větší poměr gymnastiky, někde po-
silování horní části těla. Z měření Fitbee nám
vyšlo, že většina hráčů má v horní polovině
těla nějaké dysbalance oproti spodku, tak
jsme na tom začali pracovat,“ vysvětluje
štěpán.  
Ve středu trénují v rámci výuky pouze mladší
žáci, jejich trénink se podobá tomu úternímu
u starších. Také je individualizovaný. Starší
žáci se věnují učivu. „Tenhle režim začal
v naší Fotbalové akademii před pěti lety, po-
stupem času se nám daří dostávat do tré-
ninků víc a víc trenérů. Čtvrteční trénink, kte-
rého se účastní kouči dorostů, takhle funguje
druhým rokem. Dáváme nadstavbu tomu,
co jsme rozjeli před pěti lety. Teď už dochází
k individualizaci, což je to, co jsme od za-
čátku chtěli,“ pochvaluje si štěpán.
Právě individualizace tréninků a pro-
vázání žákovských a dorosteneckých
kategorií už nese první pozitivní vý-
sledky. „Na žákovských zápasech,
které jsem viděl, se objevují taktické
principy, na nichž tady pracujeme. Je
to přínosné i pro nás trenéry – učíme
se navzájem,“ hodnotí pozitiva syste-
matických tréninků Vlček. „hlavní pří-
nos je v tom, že mládež děláme uce-
leně – ne přípravky zvlášť, žáky zvlášť
a dorost zvlášť. Navazujeme na práci
trenérů v předchozích kategoriích,“
upozorňuje.
„Pohybově a koordinačně na tom jsou
kluci jednoznačně líp,“ přidává ště-
pán. „Odráží se to i na výsledcích. Na
začátku sezony nebyly takové, jaké

bychom chtěli, teď postupně začínají jít na-
horu. herní projev kategorie U14, U15 má
taky vzestupnou tendenci. Připravenost
kluků ale budeme moct pořádně hodnotit až
za tři čtyři roky. Teď teprve vycházejí do do-
rostu první, kteří tenhle systém prošli celý.“ 
Systém, který se během pěti let vyvíjel, fun-
guje velmi dobře i díky spolupráci se Zš Se-
ver. „Se školou je všechno bezvadné. když
potřebujeme videorozbor, máme videoroz-
bor. Samozřejmě ne místo češtiny, ale třeba
místo hudebky nebo výtvarky. když potře-
bujeme změnit plán, jet na zápas, není prob-
lém. Za to vděčíme hlavně zástupci panu Fi-
edlerovi a panu řediteli kučerovi,“ děkuje
šéftrenér žáků na dálku.
Rezervy se přece jen najdou – například
v porovnání s kluby, které mají ve své lokalitě
regionální akademií FAČR, v něm v hradci
není tolik finančních prostředků. kdyby se
podařilo klubu statut regionální akademie
získat, posunuly by se tyto tréninky kvalita-
tivně ještě výš. „Změna by byla v tom, že by-
chom na všech trénincích měli víc profesi-
onálních trenérů. mohli bychom si víc pohrát
s detailem, jít do větší hloubky. Nebyli by-
chom rozdělení na čtyři skupiny, ale třeba na
šest. Získali bychom i víc času na to, aby-
chom si trénink víc promysleli, přichystali,“
vypočítává štěpán. Tenhle nedostatek v sou -
časnosti trenéři hradecké mládeže dohánějí
pracovitostí a nasazením.

Herní trénink mladších žáků ve čtvrtek ráno.



AUTA, s.r.o., Žižkova 660, 261 01 Příbram
Tel.: 733 120 876, E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz
web: http://autasro.kia.com

Polní 190, 500 03 Hradec Králové tel. +420 495 585 071
autotech.prodej@autotechhk.cz http://autotech.kia.com
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HLEDÁ
PRÁVĚ
TEBE

 ŘIDIČE A ŘIDIČKY 

ELEKTROMECHANIKY A AUTOKLEMPÍŘE

kolektiv odborníků
a profesionálů

„Jsme 
sehraný 
tým.“

tel. 495 089 231, 603 568 571 ... A NABÍZÍME I UBYTOVÁNÍ



1. kolo (20. 7. 2019)
Vítkovice – Chrudim             0:1
Vlašim – Brno                         2:2
Dukla – Třinec                        2:3
Sokolov – Hradec Králové    0:0
Pardubice – Žižkov                2:1
Líšeň – Varnsdorf                  2:2
Prostějov – Vyšehrad            1:0
Ústí n/L – Jihlava                  0:0
                                                    
2. kolo (27. 7. 2019)
Brno – Pardubice                   1:1
Chrudim – Líšeň                     1:3
Prostějov – Vlašim                0:1
Jihlava – Vítkovice                3:0
Žižkov – Sokolov                   2:1
Varnsdorf – Třinec                 2:2
Vyšehrad – Ústí n/L              4:1
Hradec Králové – Dukla        0:2
                                                    
3. kolo (3. 8. 2019)
Vítkovice – Vyšehrad            4:2
Ústí n/L – Prostějov              3:1
Třinec – Jihlava                     0:1
Sokolov – Brno                       0:2
Pardubice – Vlašim               1:0
Líšeň – Hradec Králové        3:3
Dukla – Žižkov                       2:0
Varnsdorf – Chrudim             3:3
                                                    
4. kolo (10. 8. 2019)
Jihlava – Dukla                      1:0
Hradec Král. – Varnsdorf     8:0
Brno – Ústí n/L                       2:2
Vyšehrad – Sokolov              2:2
Chrudim – Třinec                   1:0
Prostějov – Pardubice           0:0
Žižkov – Vítkovice                  2:0
Vlašim – Líšeň                        1:2
                                                    
5. kolo (18. 8. 2019)
Ústí n/L – Pardubice             0:1
Třinec – Hradec Králové      1:1
Dukla – Brno                           2:1
Sokolov – Vlašim                   2:1
Chrudim – Žižkov                  0:3
Líšeň – Vyšehrad                   0:0
Vítkovice – Prostějov            2:2
Varnsdorf – Jihlava               2:1

6. kolo (24. 8. 2019)
Jihlava – Líšeň                       3:2
Hradec Králové – Chrudim   2:0
Brno – Vítkovice                     1:0
Pardubice – Sokolov             4:0
Vyšehrad – Dukla                  1:3
Prostějov – Třinec                 2:2
Žižkov – Varnsdorf                3:0
Vlašim – Ústí n/L                   0:1
                                                    
7. kolo (31. 8. 2019)
Vítkovice – Pardubice           1:3
Třinec – Brno                          1:1
Dukla – Vlašim                       4:0
Sokolov – Prostějov              1:1
Chrudim – Vyšehrad             3:2
Líšeň – Žižkov                        3:3
Varnsdorf – Ústí n/L              0:3
Hradec Králové – Jihlava     4:2
                                                    
8. kolo (14. 9. 2019)
Ústí n/L – Sokolov                 2:2
Jihlava – Chrudim                 4:2
Brno – Líšeň                           2:0
Pardubice – Dukla                 3:1
Vyšehrad – Třinec                 1:2
Prostějov – Varnsdorf           3:2
Žižkov – Hradec Králové      1:2
Vlašim – Vítkovice                 2:1
                                                    
9. kolo (21. 9. 2019)
Vítkovice – Sokolov               4:0
Jihlava – Brno                        3:2
Chrudim – Vlašim                  1:1
Dukla – Ústí n/L                     3:2
Třinec – Žižkov                      4:2
Líšeň – Prostějov                   3:0
Varnsdorf – Pardubice          1:2
Hradec Králové – Vyšehrad  1:0
                                                    
10. kolo (28. 9. 2019)
Ústí n/L – Vítkovice               1:1
Brno – Hradec Králové         2:1
Vyšehrad – Varnsdorf           3:1
Sokolov – Dukla                     2:3
Pardubice – Líšeň                  2:0
Prostějov – Chrudim             1:1
Žižkov – Jihlava                     1:1
Vlašim – Třinec                      0:2

11. kolo (5. 10. 2019)
Jihlava – Sokolov                  3:1
Chrudim – Brno                      1:4
Dukla – Prostějov                  1:0
Třinec – Vítkovice                  3:2
Líšeň – Ústí n/L                      1:3
Žižkov – Vyšehrad                 1:0
Varnsdorf – Vlašim                2:1
Hradec Král. – Pardubice     1:0
                                                    
12. kolo (19. 10. 2019)
Vítkovice – Dukla                   0:3
Ústí n/L – Chrudim                2:0
Brno – Varnsdorf                   4:1
Sokolov – Líšeň                      1:2
Vyšehrad – Jihlava                1:1
Pardubice – Třinec                1:0
Prostějov – Žižkov                 2:1
Vlašim – Hradec Králové      0:2
                                                    
13. kolo (26. 10. 2019)
Jihlava – Pardubice                 
Vyšehrad – Vlašim                   
Chrudim – Dukla                      
Třinec – Ústí n/L                      
Líšeň – Vítkovice                      
Žižkov – Brno                           
Varnsdorf – Sokolov                
Hradec Králové – Prostějov   
                                                    
14. kolo (2. 11. 2019)
Vítkovice – Varnsdorf              
Ústí n/L – Hradec Králové      
Brno – Vyšehrad                      
Sokolov – Třinec                      
Dukla – Líšeň                            
Pardubice – Chrudim              
Prostějov – Jihlava                  
Vlašim – Žižkov                        
                                                    
15. kolo (9. 11. 2019)
Jihlava – Vlašim                       
Brno – Prostějov                      
Vyšehrad – Pardubice             
Třinec – Líšeň                           
Chrudim – Sokolov                  
Žižkov – Ústí n/L                      
Varnsdorf – Dukla                    
Hradec Králové – Vítkovice    
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