
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Neděle 11. listopadu 2018 v 15.00 hod.

Zápas 15. kola

FC Hradec Králové – FK Pardubice

Vítkovice – Znojmo
Jihlava – Ústí n/L
Sokolov – Táborsko
Třinec – Brno
Chrudim – Prostějov
Varnsdorf – České Budějovice
Vlašim – Žižkov
Hradec Králové – Pardubice

16. kolo (24. 11. 2018)
Ústí n/L – Chrudim
Sokolov – Vítkovice
Pardubice – Jihlava
Znojmo – Hradec Králové
Prostějov – Třinec
Táborsko – Varnsdorf
České Budějovice – Žižkov

Program 15. kola (10. 11. 2018) Program 16. kola (24. 11. 2018)

partner utkání: mediální partner utkání:



JAN ROLKO OSLAVIL 
SEDMDESÁTÉ NAROZENINY

Dne 31. října oslavil 70. narozeniny Jan
RolKo – stoper, který byl pilířem obrany
Votroků v letech 1970–1981. 
V hradeckém dresu odehrál 262 zápasů,
nastřílel 23 gólů. Na jeho odkaz na Mal -
šovickém stadionu navázal později jeho syn
Adrian, další výrazný stoper. 
Při oslavách 110. výročí založení klubu
v roce 2015 byl Jan Rolko vybrán mezi
 jedenáctku legendárních Votroků. 

Přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví!
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O DNEšNíM SOuPEŘI
FK Pardubice
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RoK ZaloŽEnÍ 2008
Klubové baRvy červená a bílá
nEJvětšÍ úsPěcHy Postup do 2. ligy (2011/2012)

3. místo ve 2. lize (2017/2018)

vEDEnÍ Klubu Vladimír Pitter – předseda představenstva
Vít Zavřel – místopředseda představenstva a sportovní ředitel

staDIon Stadion Pod Vinicí, kapacita 2600

HIstoRIcKÁ 6 zápasů
bIlancE 4 výhry Hradce/2 remízy/0 výher Pardubic, skóre 9:5

PoslEDnÍ 24. 3. 2018 – Stadion Pod Vinicí – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
vZÁJEMnÝ FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno 0:0 (0:0)
ZÁPas FK Pardubice – FC Hradec Králové 0:1 (0:1)

Branka: 28. Schwarz. Rozhodčí: Lerch – Vlček, Vlasjuk. ŽK: 68.
Čelůstka – 72. M. Černý, 86. Urma. Počet diváků: 1710. Pardubice:
Knobloch – Prosek, Kopřiva, Šejvl, Čelůstka – Fousek (62. Novák),
Jeřábek, Řezníček, Sokol (62. Mužík) – P. Černý, Petráň (72.
Kašiar). FCHK: Ottmar – M. Černý, Čech, Kvída, Urma – Martan
(84. Súkenník), Janoušek, Schwarz, Funda (64. Zorvan) – Vlka-
nova, Pázler (90. Plašil).

Michal Petráň
útočník

Pavel Černý
útočník

Jan Jeřábek
záložník



SOuPISKA FK PARDubICE
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2018
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brankáři:        1       KNOBLOCH          Milan                         23. 08. 1992

                     22       LETÁČEK              Jiří                              09. 01. 1999

                     30       ŠMÍD                     Nicolas                     23. 07. 1998

                          

obránci:         2       PROSEK                Jan                            23. 01. 1995

                        3       ČELŮSTKA            Tomáš                       19. 07. 1991

                        4       ZUKAL                   Lukáš                        04. 05. 1997

                        5       BŘEZINA               Jakub                        11. 08. 1999

                     11       KOPŘIVA               Filip                           05. 06. 1993

                     12       KLÍMA                    Jakub                        28. 08. 1998

                     13       ŠEJVL                   Martin                        18. 02. 1992

                     23       ČMELÍK                 Vojtěch                      28. 02. 1997

Záložníci:        6       KÜHNEL                Lukáš                        18. 03. 1997

                        8       TISCHLER             Emil                           13. 03. 1998

                     11       SOLIL                    Tomáš                       01. 02. 2000

                     14       JEŘÁBEK              Jan                            12. 02. 1984

                     15       KOVÁŘ                  Daniel                        10. 06. 1996

                     16       MUŽÍK                   Ladislav                     25. 07. 1998

                     17       FOUSEK                Adam                        08. 03. 1994

                     20       SOKOL                  Pavel                         07. 07. 1996

útočníci:         7       KAŠIAR                 Roman                      27. 01. 1998

                        9       ČERNÝ                  Pavel                         28. 01. 1985

                     10       FUSEK                  Dominik                     04. 12. 1994

                     18       PETRÁŇ                Michal                       26. 06. 1992

                     19       ŠAFAŘÍK               Dan                           05. 01. 1999

                     21       HUF                       David                         23. 01. 1999

Realizační tým: Jaroslav NOVOTNÝ – hlavní trenér, Jiří KREJČÍ, Martin SHEJBAL – asis-
tenti trenéra, Jan CÍSAŘ – vedoucí týmu, MUDr.  Tomáš BROŽ – lékař, Matěj ČERMÁK,
Petr NOVÁK – maséři



OHLÉDNuTí ZA MINuLýMI ZÁPASY
13.–14. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
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Zdenko Frťala, trenér:
„Ztratili jsme doma tři body
se soupeřem, který tady byl
zatím na podzim nejkvalit -
nější. Šedesát minut jsme
 nedokázali reagovat na jejich
hru, oni byli u spousty odra -

žených míčů mnohem rychleji než my. Až
v posledních třiceti minutách jsme si vypra-
covali dvě gólové příležitosti, ale bohužel
jsme je neproměnili. Jsme velmi zklamaní.
Už po prvním poločasu jsem klukům říkal,

že jim chybí větší odvaha,
sebevědomí. Byli jsme zby -
tečně nervózní.“
Radim ottmar, brankář:
„Je to hrozně bolavá prohra.
Byl to zápas, který rozhodl
jeden gól, jedna chyba, ma-

linké podcenění v zárodku akce. A bohužel
jsme se toho dopustili my. Míňa šel do
hlavičky na hraně rizika – kdyby to nedal
on, dá to ten hráč za ním. Jsme moc našt-
vaní. Musíme dát hlavy nahoru, moc se
v tom nebabrat.“

Milan Černý, záložník:
„Mrzí to hlavně mě, protože
jsem ten zápas smolně
rozhodl. Jinak to byl jasně
remízový zápas, měli jsme
nějaké centry, ale oni je
tečovali líp než já. Cítil jsem,

že za mnou zabíhá hráč. Chtěl jsem to
jenom škrtnout, nějak to zachránit. Místo
toho jsem to pokazil. Dneska jsme ten zá-
pas mohli zvládnout líp. Musím se z toho
oklepat. Jako tým jsme šlapali, já se z toho
vyspím.“

13. kolo: FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)
Se Zbrojovkou Brno odehráli Votroci doma smolný zápas. Oba soupeři měli ke gólu
stejně blízko, nakonec si ho ale hradečtí dali sami, když Milan Černý nešťastně hlavičkoval
centr za záda Radima Ottmara. Jediný gól tak rozhodl o výhře hostů.

13. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 27. 10.
2018:
Fc HK – Fc Zbrojovka brno 0:1 (0:0)
Branka: 66. Černý (vl.). Rozhodčí: Ginzel –
Paták, Boček. ŽK: 79. Kopečný, 83. Vorobjev
– 24. J. Šural, 26. Vraštil. 580 diváků.
FCHK: Ottmar – Kopečný, Kvída, Martinec,

Urma – Černý, Jukl – Martan (61. Vorobjev),
Vlkanova, Ďurděvić (71. Plašil) – Da Silva
(82. Pokorný). 
Brno: Melichárek – Šural, Vraštil, Kryštůfek,
Eismann – Krejčí, Sedlák (65. Bariš) – Ashiru
(72. Štepanovský), Růsek, Bartolomeu (61.
Lutonský) – Zikl.

14. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 1. 11.
2018:
FK Ústí nad Labem – FC HK 0:1 (0:0)
Branka: 90. Miker. Rozhodčí: Machálek – J.
Poživil, Lakomý. ŽK: 71. Šup, 79. Brak, 88.
Bílek – 68. Durdević, 90. Miker. 828 diváků.
Ústí nad Labem: Lindr – Strada (66. Kingue),

Brak, Pimpara, Bílek – Peterka, Richter,
Miskovič – Krátký, Matějka (86. Nágl),
Procházka (58. Šup). 
FCHK: Ottmar – Kopečný, Pokorný, Mar-
tinec, Plašil – Jukl, Janoušek – Ďurděvić (82.
Miker), Vlkanova (90. Finěk), Urma – Da Silva
(58. Kropáček). 
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Zdenko Frťala, trenér:
„Trefa Jirky Mikera byla velká
úleva. Zase jsme si vypraco-
vali tři gólové šance, jsem
rád, že jsme dovedli zápas
do vítězného konce. Kluci
sami sobě dokázali, že když

budou k zápasům takhle přistupovat, jsou
na správné cestě. Pokud máme na hřišti de-
set dobrmanů, mají bojovnost, fotbalovost
přijde. Dokázali jsme plány převést na hřiště,

to bylo důležité.“
Fahrudin Ďurděvić,
záložník:
„Bylo to dost vyhecované.
Přijeli jsme do Ústí vyhrát,
až do konce jsme věřili, že
gól dáme, nakonec se to po -

vedlo. Miky to dal krásně. Já jsem se při
své šanci snažil mířit co nejvíc k zemi, aby
to měl gólman těžší. Vůbec nechápu, jak
to chytil. My jsme odehráli kvalitní zápas,
hráli jsme to, co jsme chtěli, Ústí zodpo -
vědně bránilo.“

Jiří Miker, útočník:
„Když jsem měl míč za se-
bou, nic jiného než nůžky mě
udělat nenapadlo. Byla to
první myšlenka. Potom jsem
se už jen otočil a viděl jsem
míč v bráně. Pak přišla eu-

forie – hned jsem sundal dres a ukázal
srdíčko, bylo to krásné. Bylo to těžké utká -
ní, ale myslím, že jsme byli lepší. Klukům
vždycky chyběl jen kousíček ve finální
fázi.“

14. kolo: FK Ústí nad Labem – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
V Ústí nad Labem měli Hradečtí hlavně ve druhém poločase velkou převahu, vypracovali
si hned několik gólových příležitostí. Adama Vlkanovu, Fahrudina Ďurděviće a Jiřího
Mikera ale vychytal bývalý Votrok Jiří Lindr. Až v poslední minutě rozhodl střídající Miker
nádhernou trefou nůžkami.

   1.   SK Dynamo Č. Budějovice      14           9             2             3           26:13        29        5
   2.   FC Vysočina Jihlava                14           9             2             3           22:11        29        8
  3.   Fc Hradec Králové                14          8            2            4          17:9         26        8
   4.   FK Varnsdorf                            14           7             5             2           12:6          26        5
   5.   FK Pardubice                           14           7             4             3           27:15        25        4
   6.   FC Zbrojovka Brno                  14           6             5             3           24:16        23        2
   7.   FK Ústí nad Labem                  14           7             1             6           19:18        22        1
   8.   MFK Vítkovice                          14           6             3             5           19:20        21        3
   9.   1.SK Prostějov                         14           4             6             4           12:15        18        -6
 10.   FK Baník Sokolov                    14           5             3             6           13:18        18        0
 11.   FC Sellier & Bellot Vlašim        14           3             6             5           18:20        15        -6
 12.   FK Fotbal Třinec                      14           4             2             8           13:18        14        -7
 13.   1.SC Znojmo FK                      14           3             3             8           14:23        12       -12
 14.   MFK Chrudim                           14           3             2             9           15:25        11        -7
 15.   FC MAS Táborsko                    14           2             4             8           15:24        10       -11
 16.   FK Viktoria Žižkov                    14           2             4             8           14:29        10       -14

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 14. kole

NAVŠTIVTE wEBOVé STRÁNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.cz



DERbY PROTI TýMu Z PARDubIC JSME
DESETKRÁT V ŘADĚ NEPROHRÁLI
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Zřejmě málo příznivců obou táborů ví, že pro SK
Hradec a SK Pardubice bylo derby hrané v úterý 1.
května 1945 i posledním zápasem obou týmů v Pro-
tektorátu Čechy a Morava. Vidělo ho šest tisíc diváků
a byla to bitva plná tvrdých, nebezpečných a be-
zohledných zákroků. Boxerská intermezza a dohady
s rozhodčím nebyly výjimkou. A byli to pardubičtí
hráči, jejichž nebezpečná hra si vynutila i zákrok po-
licejních orgánů. Rozhodčí vyloučil pardubického
Skálu a v závěru, přísnou penaltou ve prospěch Par-
dubic, ovlivnil výsledek. Hradec prohrál 2:4.
„Po mnohaleté přestávce patřil stadion Spartaku
opět rivalskému utkání sousedních krajů Hradce
Králové a Pardubic, tentokrát o body v nejvyšší fot-
balové soutěži.“ – takto začínal referát ze zápasu
Spar taku Hradec Králové s Duklou Pardubice
hraného 12. května 1957 na hřišti U Nemocnice.
Bylo to první ligové derby v historii, které vidělo
třináct tisíc diváků. Hradec zvítězil 5:2, dvě branky
dal Šubrt, po jedné Šindelář, Macek a Pičman.
Domácí měli po celý zápas převahu, ale i výhodu,
když Dukla od 10. minuty hrála o deseti bez
zraněného Antaly. V týmu hostí nastoupili dva hráči,
kteří v následujícím desetiletí patřili k oporám Spar-
taku: Šonka a Zikán.
Za necelé čtyři měsíce, 1. září 1957, se hrálo derby
znovu. Na hřiště ve Svítkově přišlo přes 15 tisíc
diváků a ti viděli premiéru trenéra Zástěry na lavičce
Dukly. Ve velmi slabém zápase vedla Dukla brankou
Šonky z penalty, Dvořák vyrovnal, ale sedm minut
před koncem rozhodl o výhře Dukly Kos. Nechtěným
„hrdinou“ se stal Vladimír Schmied. Ve svém teprve
druhém zápase v hradeckém dresu byl v 58. minutě
vyloučen a také fotografován Otakarem Hůrkou. A fo-
tografie nazvaná Proč já? získala druhé místo
v prestižní soutěži World Press Photo.

V neděli 13. června 1965, na škváře hřiště U Nemoc-
nice, před 13 tisíci diváků, porazil Hradec Pardubice
1:0 brankou Zikána a před posledním kolem si zajistil
postup do ligy. Hrálo se nervózně a velmi tvrdě.
Hradečtí měli stálou převahu (rohy 13:2). Už v první
čtvrthodině byl zraněn Ladislav Pokorný v obličeji,
deset minut byl ošetřován mimo hřiště, pak se vrátil
s obvázaným čelem. Plno faulů a oplácení vrcholilo
vyloučením pardubického Lněničky. Všichni si odd-
echli, když zazněl poslední hvizd rozhodčího. Hradec
byl opět v lize, průvod nadšených příznivců šel celým
městem až k hotelu Avion.

Byl to první soupeř, který odehrál zdokumentovaný zápas na území dnešního Hradce. V
Kuklenách 15. září 1901 Pardubice porazily místní C. K. Slavia 3:0 a vznikla rivalita, která
se táhne dodnes. Pardubická derby hrál Hradec hned proti několika různým klubům ze
sousedního města – mimo jiné od SK Pardubice, AFK Pardubice přes Explosii Semtín,
Slavoj, Teslu, Duklu až po dnešní FK Pardubice. A třaskavé duely obou měst přinesly i
nespočet zajímavých příběhů. Pojďme si některé z nich připomenout.
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Další oslavu v derby s Pardubicemi zažil Hradec
v ročníku 1971/1972. To hrál se svým regionálním
sokem doma v posledním kole a postup již měl jistý.
V sobotu 17. června bylo na Všesportovním sta-
dionu v Malšovicích 13 tisíc diváků, čestná tribuna
byla také plná, dechovka a transparenty dotvářely
prvoligovou atmosféru. Jenže nad tím vším se
vznášela smutná vzpomínka na Václava Oplta, který
zemřel 11. května 1972. Oba týmy zahrály s max-
imální snahou, ale efekt nebyl žádný. Obranné řady
jasně převyšovaly útočné formace. Výsledek 0:0
nebyl důležitý, Hradec do ligy postoupil, ale... „Měli
jsme takovou radost jo a ne. Bylo to spíš smutné,“
vzpomínal v knize Černobílá historie stoper Jan
Rolko, Opltův velký kamarád.
Dvacáté derby o ligové body v průběhu dvaceti let se
hrálo na Všesportovním stadionu 19. září 1976. Sice
stále v národní lize, ale VCHZ byly na druhém a Hradec
na čtvrtém místě tabulky se stejným počtem sedmi
bodů. Pouhých 1800 diváků se ztrácelo na rozlehlém
stadionu, ovšem kdo přišel, nelitoval. Výsledek vs-
toupil do dějin pardubického a hradeckého fotbalu:
Votroci zahráli velmi dobře a zvítězili vysoko 7:0.
Střelecky zářil Merkl, autor čtyř branek. Další přidali
Klíma, Hůlka a Rolko. Výhra byla sladká hlavně pro
čtyřnásobného hradeckého střelce, na lavičce hostů
tehdy seděl hradecký trenér Zdeněk Krejčí, na kterého
měl Merkl pifku. „Tomu jsem při oslavě předváděl hru
na housle, dělal jsem kotrmelce…Bylo to derby se
vším všudy,“ vzpomínal.

Jeden z nejlepších zápasů své kariéry prožil Václav
Skořepa 30. září 1979 v derby s VCHZ Pardubice.
Hrálo se v Hradci, diváků jen 3000. Derby přineslo
celkem solidní fotbal s pěknými brankami a výhrou
domácích 3:0. O všechny góly se zasloužil Skořepa,
který vlastně ani neměl nastoupit. V původních
plánech trenéra Rudolfa Šindlera byl totiž Josef
Hanák. A rozhodnout derby hattrickem, to se nestává
každý den!
Na začátku osmdesátých let zažil Hradec velký pád
až do druhé národní fotbalové ligy a tam se opět
potkal s týmem VCHZ Pardubice. Po deseti letech
se na lavičku Votroků vrátil už zmíněný trenér Krejčí
a dával příležitost mladým hráčům. Dne 11. září
1983, na vypůjčeném hřišti U Nemocnice viděli di-
váci Pavla Černého na začátku jeho skvělé kariéry.
Nastoupil ke svému teprve pátému zápasu, na kontě
měl jedinou vstřelenou branku. V 54. minutě Ujec
zahrával trestný kop zleva, krásně čechraný míč
nevzali pardubičtí obránci na vědomí, Černý však
ano, nádherným výskokem šel míči naproti a jeho
prudká hlavička do horního rohu brány Luďka Jelínka
byla nechytatelná. Nádherná branka rozhodla zápas.
Je to již 35 roků, ale tahle branku byla neza-
pomenutelná. Neuvěřitelný výskok a nechytatelná
rána hlavou.
S novým trenérským tandemem Dočkal – Kotal,
jako vedoucí mužstvo I. národní ligy, přijel Hradec
16. května 1990 do Pardubic. Derby mělo atmos-
féru, jakou má mít. Ochozy našlapané (8000 diváků)



s dvoutřetinovou převahou Hradce. Vlajkonoši
černobílých se však opět nevyznamenali a neod-
pustili si házení oranžových dýmovnic. Cíl Hradce
byl jasný – bodovat. Ve 40. minutě založil brankář
Musil rychlou akci, kterou zakončil Janeček vedoucí
brankou. Po chvilce mohl zvýšit Saidl, ale trefil jen
břevno. Od té chvíle Hradec pečlivě bránil a čekal
na příležitost. Důležité vítězství uhájil a na konci
sezóny oslavil návrat do první ligy.
Zatím poslední hradecká prohra v derby přišla
v neděli 3. října 2004 za umělého osvětlení. Hradec
pod vedením Juraje Šimurky začal zápas lépe, měl
převahu, ale ztroskotal na špatné koncovce. Ve 31.
minutě hlavičkující Kulvajt trefil nejprve pravou
a vzápětí levou tyč, od níž se míč odrazil do branky.
Po změně stran domácí útočili, hosté spoléhali na
brejky a mohli ještě třikrát skórovat.
Derby v sobotu 30. dubna 2005 mohlo být pro
hradecké fotbalisty vůbec posledním vystoupením
ve stoleté historii fotbalu v Hradci. V úterý 26. dubna
2005 rozhodlo zastupitelstvo města, že nebude fi-
nancovat místní druholigový klub, odmítlo návrhy
majitele klubu Jany Vody ke koupi práv za úhradu
jeho dluhů ve výši 25 miliónů korun. Trenér Šimurka
rezignoval, mužstvo vedl asistent Karel Krejčík. A do
Pardubic se vydali hráči vlastními osobními auty
s myšlenkami na to, že derby může být pro Votroky

tryznou. Trenér Krejčík vsadil na ofenzivu, hráči se
s nelehkou situací vyrovnali a po perfektním výkonu
zaslouženě zvítězili 2:1. Svého soupeře předčili
v nasazení, jejich výkon byl umocněn motivací
dokázat, že fotbal v Hradci má právo na existenci.
Branky vstřelili Semerák a Lukáš. Na konci května
schválili zastupitelé převod licence a práv člena
ČMFS na město a odkoupení zadluženého klubu –
a tím fotbal pro Hradec zachránili.
Další derby, po kterém se slavil postup do první
ligy! Ve středu 4. června 2014 potřeboval Hradec
v Pardubicích vyhrát, ale nebylo to vůbec
jednoduché. Pardubice držely Votroky dlouho
v napětí, ale v druhém poločase pod stupňujícím
tlakem vyrobily několik hrubých chyb, všechno
rozhodl bosenský Emir Halilovič v 78. minutě –
a černobílí slavili.
Když se v pondělí 14. srpna 2017, ve 13. minutě
zápasu, opřel do míče Pavel Černý a míč zastavila
až síť, nebyl to jásot domácích diváků, který oslavil
gól. Ještě na jaře hradecký kapitán již oblékal dres
hostujícího týmu. Pardubice hrály velmi dobře a do
poločasu mohly svůj náskok zvýšit. Jenže Radim
Ottmar čaroval. V 60. minutě kopal Hradec penaltu,
z níž Jan Pázler vyrovnal. V 73. minutě pak vstřelil
hlavou vítěznou branku Petr Schwarz. Výhra 2:1
byla vydřená – a cenná.



V téhle sezoně jsi odehrál dvanáct zápasů
ze třinácti. Čekal jsi, že se ti vstup do
dospělého fotbalu tak povede?
Samozřejmě nečekal. Přišel jsem jako nový
z juniorky, myslím, že jsem do týmu zapadl
a snad jsem prospěšný.
S jakým očekáváním jsi nastoupil do
svého prvního zápasu v posledním kole
minulé sezony v Táboře?
Bylo to pro mě něco nového, do té doby
jsem hrál jen dorostenecké a juniorské zá-
pasy. Byla to pro mě šance oťuknout si
dospělý fotbal, abych věděl, do čeho
bych šel, kdybych se dostal do kádru.
Zjistil jsem, že to je hodně jiné. Už tam
nejsou stejně staří kluci jako já, soupeři
i spoluhráči mají víc zkušeností, ve fotbale
je mnohem víc rychlosti a důrazu.
Potvrdíš tedy to, že přechod z doroste-
neckého fotbalu do dospělého je
nejtěžší?
To je pro každého zlomový okamžik
v tom, jestli vydrží u fotbalu, jestli se mu
bude dařit. V tomhle kroku se ukáže,
jestli na to člověk má, nebo ne.
Řekl bys, že po přechodu mezi
dospělé je pro tebe každý
trénink a zápas školou? Učíš
se pořád něco nového?
Přesně tak. Trenér nám říká,
že kdybychom si mysleli, že
jsme hotoví fotbalisti, už
dávno bychom tady ne -
byli. Každý den nasávám
nové věci, učím se na
hřišti jinak přemýšlet...
Je to hodně jiné. Kluci
tě motivují jinak,

než jak to bylo v mládeži. Tam jsem to byl
já, kdo se snažil ostatní nakopnout, aby
makali. Teď to přichází spíš od ostatních, já
se je snažím podporovat, abychom byli
úspěšní jako tým.
Za Brno proti nám nenastoupil Lukáš
Magera, útočník s velkými zkušenostmi
z ligy, ale třeba v utkání proti Budějovicím
nám dal zabrat David Ledecký. Kdo ti za-
tím dal fotbalově největší lekci?
Na Mageru jsem se docela těšil, chtěl jsem

si zkusit zahrát proti takovému hráči. Pak
nastoupil Martin Zikl, ještě mladší kluk
než já. V tom to bylo trochu lehčí, i když
on taky ukázal kvalitu. A pokud jde
o Ledeckého, je to prostě hráč, který je

hodně nebezpečný ve vápně
– to se nám ukázalo.

Naučíš se něco i od
fotbalistů jako Petr Vla-

dyka nebo Lukáš
Rešetár, proti kte -

rým jsi nastoupil
v po- háru ve Slatiňa -
n e c h a které znáš

i z mi - nulosti? Trenér
Zdenko Frťala ří -

kal, že tako - vých ve
fotbale ubývá...

Zrovna tihle dva kluci jsou fut-
salisté, mají v krvi to, že se nebojí

hrát. I já jsem hrával futsal. I s Vla-
dykou. V dorostenecké kategorii jsem

odehrál dva zápasy v play off za Nejzbach
Vysoké Mýto. Tyhle dva znám, futsal je sice
jiný sport, ale oni z něj dokážou přenést věci
do fotbalu. Je na nich vidět to, jak si rozumějí
s míčem a nebojí se s ním něco vymyslet. 
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Do letní přípravy hradeckého A mužstva naskočil JaKub MaRtInEc se zkušenostmi
pouze z mládežnického fotbalu – a z jednoho zápasu dospělých v Táboře. Přesto si vy-
bojoval pozici v základní sestavě a po čtrnácti kolech odehrál ze stoperů nejvíc utkání.
„Nemůžu si ale myslet, že jsem něco dokázal. V tomhle věku by člověk měl být pokorný,
jinak ho to dřív nebo později dostihne,“ říká rozumně dvacetiletý obránce. 



V čem myslíš, že jsi udělal největší
pokrok? V mládeži jsi nepatřil k největším
talentům.
Řekl bych, že hlavně v tom, že když jsem
byl mladší, kolem šestnácti let, měl jsem
často lehčí zranění, kvůli kterým jsem vy-
padával z tréninku. Neměl jsem stálou praxi,
kterou teď dva roky po sobě mám. Hlavně
v tom jsem se posunul. Není lehké dostávat
se do tempa, když kluci kolem tebe jsou
dlouho bez zranění, neustále v tréninku, věří
si s míčem... 
Co sis říkal, když jsi šel v létě do přípravy?
Bral jsi ji jako velkou šanci udržet se
v áčku?
Nevěděl jsem, do čeho jdu, tak jsem měl
vysoká očekávání. S klukama jsem byl
párkrát předtím trénovat, věděl jsem, že mě
nečeká nic lehkého. Poslední rok jsem od
neděle do středy studoval v Praze, pak jsem
přijel a trénoval jsem čtvrtek, pátek, někdy
sobota. Jednou k tomu jsem trénoval na
Aritmě v Praze, to dělá tři nebo čtyři jednotky
týdně. Věděl jsem, že to bude o hodně těžší,
hlavně mě zajímalo, jestli to budu stíhat.
Jsem strašně rád, že jsem si vydobyl nějakou
pozici, v níž snad trenérovi plním očekávání.
Doufám, že jsem přínosem pro tým.
Překvapilo tě, že tě Zdenko Frťala jmeno-
val zástupcem kapitána?

Docela jo. V dorosteneckých kategoriích
jsem sice kapitán byl, ale tohle jsem hned
v prvním půlroce mezi dospělými nečekal.
Trenér chtěl, aby na těchhle pozicích byly
zastoupeny všechny věkové kategorie. Já
jsem za nejmladší hráče, Vlčák zastupuje
střední generaci a Oťas shlíží na celou
kabinu. 
Jaké máš pro takovou roli předpoklady?
Myslím, že stoper by měl být vůdčí typ, který
řídí hru odzadu. V kabině by také měli být
takoví, že nabudí tým, dokážou ho seřvat
v dobrém i špatném slova smyslu.
V přípravě sis vybudoval pevnou pozici
i v konkurenci dalších stoperů. Pak se
navíc vrátil Honza Kvída, přišel Kuba Poko-
rný. Neříkal sis, že bude ještě složitější
prosadit se?
Šel jsem sem s tím, že v kádru už je dost
stoperů, pak přibyli ještě tihle dva. Věděl
jsem, že jednoduché to nebude, ale myslím,
že přípravu jsem odehrál fakt dobře. Dařilo
se mi a věřil jsem, že když mě nepotká
zranění a udržím výkonnost, šance budu
dostávat.
Musíš se při takovém průběhu své první
sezony v dospělém fotbale sám udržovat
při tom, že ještě máš na čem pracovat?
Kdybych si myslel, že už jsem něco dokázal,
rychle by mě to semlelo. V tomhle věku by
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měl být každý pokorný k fotbalu i k sociální
stránce. To nejde podcenit – třeba tě to ne-
dožene za týden, ale za půl roku nebo za
rok ano.
Přidáváš si v tréninku?
Chodím před tréninkem do posilovny. Měl
jsem problémy s třísly, tak se pořádně
rozcvičuju. Doma ve Vysokém Mýtě chodím
do fitka nebo i s míčem na hřiště.
V tuhle chvíli jste tři vyrovnaní stopeři na
dva posty. Jak spolu vycházíte?
Máme dobrý vztah. Určitě si neděláme
naschvály, v tréninku do sebe nezajíždíme
a nedáváme si špatné přihrávky, jak to občas
někde je vidět. Kluci jsou v pohodě, navzá-
jem se s Pokym i Kvíďasem podporujeme.
I s Plášou, který je stoper, jen teď hraje
častěji na beku. Máme zdravou konkurenci,
navzájem se popichujeme k lepším
výkonům.
Když pominu Marka Plašila a vezmu jen
Honzu Kvídu s Kubou Pokorným, jsou to
dva hodně odlišní stopeři, kteří se vedle
tebe střídají. Jak se podle nich mění tvoje
hra?
Jsou hodně odlišní, to je pravda. Poky se
hodí pro konstruktivní rozehrávku, Kvíďas je
vůdčí typ, který chce vyhrávat. Dokáže tým
povzbudit, přidává důraz... Já musím herní
styl měnit jen trošku, řekl bych, že víme, co
od sebe čekat, sehraní jsme všichni. Od
každého z nich si něco beru, učím se od
nich. Mají za sebou kupu zápasů, posouvají
mě.
Marek Plašil je také dobrý učitel, že?
Je to super hráč. Má klid na míči, nic ho
nerozhodí. Také odehrál spoustu zápasů,
umí přitvrdit a hrát konstruktivně pravou
i levou.
On je velký univerzál, což může platit i pro
tebe. Zápasy v Sokolově i v Budějovicích
jsi dohrával na hrotu útoku, kde jsi nas-
tupoval i v mládeži, že?
Jo. Bylo to úsměvné. V přípravě trenér mluvil
s každým individuálně, chtěl o něm vědět,
kde jak hrál... Říkal jsem mu, že v žácích
jsem hrál v útoku, postupem času jsem se
posunul na střední zálohu a nakonec na
stopera. Doufám, že nedojdu až do brány.
(směje se) Mám ale týmového ducha, jsem
schopný pomoct mužstvu kdekoli. Myslím,

že takový by měl být každý. A zrovna Pláša
je neskutečný univerzál – v poháru v Ra -
dotíně nastoupil i na pravé straně zálohy.
Netáhne tě to zpátky do útoku, když jsi to
zase okusil?
(usmívá se) Měl jsem to tam rád. Když jsme
měli různé stavěčky a hry, snažil jsem se
chodit dopředu, když to trenér neviděl. Rád
jsem dával góly, to se mi teď povede jen po
standardce. Líbilo se mi to, že když jako
útočník dáš gól, běžíš slavit sám a kluci za
tebou přiběhnou. Ale že bych teď najednou
přehodnotil svou pozici v týmu, to určitě ne.
I po přechodu do A týmu kombinuješ fot-
bal a školu. Jak je to složité?
Je to dost těžké. Už minulý rok jsem si vybral
takovou střední cestu, možná jsem spíš
upřednostňoval školu – od pondělí do středy
jsem od rána do večera studoval. To už teď
nedělám, mám individuální plán, při kterém
musím plnit padesát procent docházky,
zápočty a zkoušky ale musím plnit všechny.
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Těžké je to v tom, že studuju FTVS, která je
v Praze. Kdyby byla v Hradci, měl bych to
jednodušší. Dojíždění je náročné na hlavu:
někdy se ti nechce, radši bys byl na hřišti...
Škola je dost pestrá v tom, že děláme kupu
sportů – volejbal, atletiku, fotbal i ty
netradiční jako třeba pétanque. To mi
pomáhá. Nejezdím si tam sednout
do lavice, ale sportovat.
Jaký obor studuješ?
Tělesnou výchovu a sport. Měl by
ze mě být trenér nějakého sportu
nebo učitel. Nechtěl jsem dělat nic
jiného než sport – kdybych se
neměl prosadit ve fotbale na pro-
fesionální úrovni, chtěl bych učit
nebo trénovat. Chtěl jsem být
blízko u sportu a myslím, že to je
pro mě správná cesta.
Jak to vypadá, když jedete auto-
busem na zápas? Bereš si
skripta?
Zatím ne, ale když jsem minulou
sezonu jezdil s juniorkou, dělal
jsem to tak. Cestou tam jsem se
soustředil na zápas, ale na cestě
zpátky jsem si učebnici nebo sešit
otevřel.
Když vyzkoušíš i díky škole
spoustu různých sportů, který
máš oblíbený kromě fotbalu?
Je jich spousta. S klukama cho -
dím v létě hrát tenis, s přítelkyní

jezdím na inlinech na Hradečnici nebo spolu
chodíme do fitka. Dřív jsem hrával florbal,
bowling nebo ping-pong. Jsou to spíš
odreagovací, relaxační sporty, u kterých si
od fotbalu odpočinu. A třeba v televizi
upřednostním hokej před fotbalem. V Česku
fandím Liberci a v NHL New Jersey Devils.
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SOuPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2018
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OTTMAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 87 kg

20

STEJSKAL Jan
14. 2. 1997

190 cm, 85 kg

23

FINěK Daniel
25. 5. 2000

186 cm, 83 kg

22

POKORNÝ Jakub 
11. 9. 1996

186 cm, 81 kg 

25

PLAŠIL Marek
19. 12. 1985

185 cm, 78 kg

PRÁŠIL Ondřej
asistent

FRťALA Zdenko
trenér

POŠTULKA Tomáš – trenér brankářů

JIŘÍK Jiří – vedoucí mužstva

KOBR Aleš – masér, kustod

KRAJÁK Ondřej – kondiční trenér

ŠOPÁK Stanislav, MUDr. – lékař

KORBEL Martin, MUDr. – lékař

GRINAC Michal, MUDr. – lékař

24

TRÁVNÍČEK Michal
25. 2. 1998

175 cm, 70 kg

15

KVÍDA 
Jan

17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

4

URMA
Otto

17. 8. 1994
178 cm, 73 kg

21

MARTINEC 
Jakub

13. 3. 1998
185 cm, 75 kg

19

KOPEČNÝ
Miloš

26. 12. 1993
178 cm, 76 kg
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SOuPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2018
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Přišli: Ďurděvič (FK Varnsdorf), Finěk (U19), Hynek (z host. Převýšov), Jukl (U21), Kopečný (Fastav Zlín),
Martinec (U21), Matoušek (Sparta), Stejskal (z host. Olympia Pr.), Trávníček (z host. Viktoria Žižkov), Pokorný
(host. B. Ostrava), Da Silva (host. Liberec). Odešli: Funda (host. Vyšehrad), Čech (host. Ústí nad Orlicí),
Hašek (host. Převýšov), Krátký a Lindr (Ústí n. L.), Mudra, Nosek, Súkenník a Pajer (uk. smlouvy), Pázler (Li-
berec), Schwarz (R. Čenstochová), Šípek (host. Chrudim), Vízek (host. Jihlava).
Management klubu: Ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, Mgr. Pavel Krmaš – sportovní manažer, Ing. Helena
 Výborná – ekonomka, Milan Šedivý – obchodní úsek, Mgr. Michal Petrák – PR, komunikace a tiskový
mluvčí, Martin Černík – sekretář,  Ladislav Škorpil – hlavní skaut, Milan  Ptáček – správa sportovišť. 
Představenstvo klubu: MUDr. Jan Michálek – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda, Ing. Milan
Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich  Vedlich, Ph.D., Jiří Kos – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Milan Jaroš – členové.
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MATOUŠEK Martin
2. 5. 1995

180 cm, 79 kg

27

JUKL Robert 
28. 10. 1998

179 cm, 70 kg

11

ČERNÝ Milan
16. 3. 1988

177 cm, 75 kg

7

ZORVAN Filip
7. 4. 1996

172 cm, 70 kg

8

VLKANOVA Adam
4. 9. 1994

169 cm, 60 kg

14

HYNEK Tomáš 
20. 9. 1997

183 cm, 79 kg

16

ĎURDěVIĆ Fahrudin
17. 2. 1992

178 cm, 73 kg

13

JANOUŠEK Jiří
17. 11. 1989

184 cm, 78 kg

3

MARTAN Ladislav
2. 10. 1989

177 cm, 78 kg

17

KROPÁČEK René
5. 7. 1995

188 cm, 80 kg

28

DA SILVA wesley
14. 7. 1996

184 cm, 83 kg

18

VOROBJEV Dmitrij
28. 11. 1997

185 cm, 81 kg

6

MIKER Jiří
1. 4. 1998

176 cm, 71 kg



13. kolo: AC Sparta Praha U21 – FC Hradec Králové U21 2:1 (0:1)
Branky: 77. Novotný, 86. Albiach – 26. Hynek. Rozhodčí: Váňa – Petřík, Černý O. ŽK: Maksič, Novotný –
Kundrt, Kropáček, Vorobjev. 40 diváků. Sparta U21: Kotek – Červak (68. Flak), Maksič, Burda, Dudl, Okeke,
Traore, Cabadaj, Hájek (90. Penc), Albiach (88. Palečko), Novotný. FCHK U21: Stejskal – Finěk (86. Kocour),
Kundrt, Locker, Kadlec (86. Dermedjan) – Vobejda – Hynek, Soukeník, Kropáček, Bičiště (73. Gjinollari) –
Vorobjev.

Hradečtí začali v husté mlze o něco aktivněji, první velkou šanci zápasu měl po necelých 20 minutách Dmitrij
Vorobjev. Ten naskočil na centr z levé strany a prudkou hlavičku umístil k tyči sparťanské brány. Tam ale zasáhl
pohotový brankář František Kotek. Hned o minutu později už Votroci gólmana domácích překonali, střela
z přímého volného kopu se ale odrazila od tyče. Povedenou desetiminutovku korunoval Tomáš Hynek, který si
zaběhl za obranu na dlouhou přihrávku, obstřelil bránícího soupeře a trefil se do šibenice sparťanské brány. 1:0
pro Hradec! Ještě před koncem poločasu měl šanci sparťan Baba Traoré, jeho tvrdou střelu Jan Stejskal vytáhl
na tyč. Na druhé straně mohl ohrozit bránu hlavičkující Ladislav Kundrt, ale míč poslal jen do ochranné sítě.
V úvodu druhé půle se ještě dostal k nebezpečnému voleji Vorobjev, ale jeho střelu srazila obrana do
zámezí. Pak vystupňovali svou aktivitu sparťané a hosté se spíš bránili. Dvojitou tutovku Baby Traorého
a Nelsona Okekeho fantasticky zlikvidoval Jan Stejskal, v 77. minutě ale nedosáhl na dalekonosný pokus
Ondřeje Novotného. Ten zakončil brejk přesnou střelou a bylo vyrovnáno. Hradecká obrana odolávala
sparťanskému tlaku, přesto necelých deset minut před koncem dostali hosté míč do brány. Gól ale rozhodčí
kvůli ofsajdu neuznal. A když jen o dvě minuty později dali Votroci v defenzivě prostor ke kombinaci Tomáši
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JuNIORSKý TýM FC HK
Juniorka ztratila vedení se Spartou, s Boleslaví urvala bod

Svěřenci Karla Krejčíka mají za sebou dva smolné zápasy. Na Spartě vedli, ale mohli
litovat toho, že nadějný výsledek neudrželi. Vedoucí tým Juniorské ligy v závěru skóre
otočil. Doma s Mladou Boleslaví sice mladí Votroci dokázali v závěru vyrovnat, ale nebýt
zahozených šancí, mohli pomýšlet i na výhru. 



Cabadajovi s Néstorem Albiachem a Španěl pěknou akci zakončil gólem, bylo o výsledku rozhodnuto: dva
údery v poslední čtvrthodině připravily Hradecké o všechny tři body.

Karel Krejčík, trenér: „V úvodu jsme byli aktivnější, hráli jsme dobře a dostali jsme se do vedení. Pak jsme
měli do konce prvního poločasu ještě další vyložené příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili. To samé
v úvodu druhé půle, taky jsme si vytvořili šanci, jenže bez gólového efektu. Pak Sparta začala zvyšovat
tempo a mohlo se zdát, že nám docházejí síly. Střídání jsem si nechával na konec, stav byl pro nás příznivý.
Ve druhé půli jsme se spíš bránili, ale gól jsme dostali paradoxně po našem rohu. Byli jsme natlačení na
soupeře, ten dokázal odkopnout míč, Novotný šel sám na brankáře a vyrovnal. To asi zápas zlomilo, i když
jsme ještě dokázali dát jeden gól. Kropáček měl šanci, nedal ji, dorážejícímu hráči asistent zvedl praporek.
Musím se podívat na video, abych si udělal jasno. O dvě minuty později jsme nechali soupeři moc prostoru
– sice jsme bránili ve velkém počtu, ale stejně jsme nechali Néstora Albiacha vystřelit ve vápně. Je to
škoda. I takový zápas se dá uhrát za tři body, my nemáme ani jeden.“ 

14. kolo: FC Hradec Králové U21 – FK Mladá Boleslav U21 1:1 (0:0)
Branky: 86. Bičiště – 74. Valenta. Rozhodčí: Slabý – Horák, Lakomý. ŽK: Vobejda – Valenta. 54 diváků.
FCHK U21: Mach – Finěk, Kundrt, Locker (60. Střelec), Gjinollari (77. Dermedjan) – Vobejda – Hynek (44.
Petřík), Soukeník, Bičiště (90. Kocour), Miker – Vorobjev. Mladá Boleslav U21: Mikulec – Kopa, Toml, Král,
Rudzan – Dib, Komárek – David Novák (88. Krčmář), Valenta, Zabilanský – Šimon.

První poločas se odehrával hlavně mezi vápny, na hřišti byl vidět bojovný a běhavý duel, ale bez koncovky.
Výjimkou byla šance, do které se po centru Tomáše Hynka dostal v 8. minutě Dmitrij Vorobjev. Jeho
hlavička ale proletěla mimo mladoboleslavskou bránu. Ondřej Mach v bráně domácích si první zákrok
připsal až o dobrou čtvrthodinu později. A ve 28. minutě, když hradecká obrana odvrátila přímý volný kop,
dostala se do brejku dvojice Hynek – Jiří Miker. Druhý jmenovaný uvolnil toho prvního, jenže jeho přízemní
střelu brankář Petr Mikulec vyrazil.
Ve druhém poločase kouskovalo hru množství faulů, i neodpískaných. Jako když mohl jít Miker v 54.
minutě sám na brankáře, ale zatažením za rameno ho zastavil Martin Toml. Když do konce utkání zbývalo
dvacet minut, začala se hra přelévat od brány k bráně. Brejk střídal brejk, tu mohl padnout gól na jedné
straně, o chvíli později na druhé. V 72. minutě opět po odvráceném přímém volném kopu vyrazili do
protiútoku Votroci, Dominik Soukeník našel za obranou Václava Střelce, ten přehodil vyběhnutého gólmana,
míč se ale snesl jen vedle brány. O dvě minuty později se diváci dočkali prvního gólu – i když na tenhle
většina z nich nečekala. Po akci  středem hřiště se před
hradeckou bránou nejzkušenější hráč na trávníku Jiří Valenta
zbavil Ladislava Kundrta a prostřelil Macha. 1:0 pro Boleslav.
V závěru Hradec zabral a vypracoval si opět několik šancí.
V 84. minutě opět postupoval sám na Mikulce Střelec, jenže
tentokrát namířil míč přímo do rukavic mladoboleslavského
gólmana. Tohle byla tutovka. O dvě minuty později se ale
domácí přece jen mohli radovat alespoň z vyrovnání. Na
přihrávku z levé strany naběhl Dominik Bičiště a u bližší tyče
dostal míč do brány. 1:1.  Ještě minutu po vyrovnávací gólu
vypálil po pěkné individuální akci Vorobjev zpoza vápna, míč
se ale odrazil od břevna zpátky do hřiště. Na vítězný gól pak
nezbyl domácím čas ani prostor, s Mladou Boleslaví se tak
rozešli s nerozhodným výsledkem.
Václav Střelec, záložník: „Šance byly na obou stranách, ve
druhém poločase jsme byli lepší, měli jsme víc ze hry. Oni
hrozili z brejků, ale měli jsme to urvat. Já osobně jsem měl
dvě šance, bohužel jsem nedal. Hlavně ta druhá byla tutovka,
měl to být gól. Musíme vyhrávat každý zápas, bod je pro nás
bohužel málo. Druhý poločas byl nahoru–dolů, bylo to těžké.“



JOSEF VLČEK: V ČESKu MAJí NĚKTEŘí
HRÁČI HROZNĚ MALÉ AMbICE
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Získal jsi trenérskou licenci UEFA Elite Youth
A. Jak velký to je pro tebe úspěch?
Úspěch to je, ale spíš to beru jako závazek do další
práce. Nemyslím si, že díky tomu, že jsem získal
tuhle licenci, najednou vím o mládežnickém fotbale
všechno. Trenérská práce je celoživotní učení, takže
je to pro mě závazek k tomu, abych se posouval
ještě dál. 
Bylo to složité studium?
Trvalo to i s přijímacími zkouškami rok a čtvr t,
náročné to bylo. Měli jsme spoustu testů, zkoušení,
praxe, ale všechno jsme to absolvovali v dobrém
kolektivu, navzájem jsme si pomáhali. Dalo se to
zvládnout.
O náročnosti vypovídá i to, že zkoušku úspěšně
složilo osm z pětadvaceti uchazečů, ne?
To je pravda. Na druhou stranu, někteří kluci měli
problém se závěrečnou prací – buď ji neodevzdali,
nebo ji musejí doplnit. Zkoušky neudělali asi jen tři.

Jak vypadala závěrečná zkouška a jaká témata
sis vytáhl?
Probíhala před dvoučlennou komisí, mě zkoušeli
Tonda Barák a Verner Lička. Dostal jsem čtyřicet
minut na potítku, pak přišlo přezkoušení. Jako u ma-
turity. Vytáhl jsem si útočné dovednosti kategorie
U14 a jako druhou otázku individuální rozvojový
program starších dorostenců a juniorů. Potom jsem
obhajoval video, které jsme měli povinně natočit na
vlastním tréninku a nakonec jsme obhajovali
závěrečnou práci.
Jaké možnosti ti tahle licence dává?
Je pod záštitou UEFA, takže ve všech zemích UEFA
můžu trénovat veškerou mládež od nejnižších kate-
gorií až po reprezentace. Pro dospělý fotbal to nez-
namená nic, je to licence jen pro mládež.
Trénovat jsi začal brzy kvůli zranění kolen. Jaké
máš ambice?
Abych řekl pravdu, během hráčské kariéry jsem ani
nepřemýšlel nad tím, že bych byl trenérem. Ale
začalo mě to bavit, vzdělával jsem se. Snažím se
sbírat co nejvíc informací, to je asi jedna z mých
silných stránek. Dokážu rozpoznat, že nejsem dokon-
alý, a rád naslouchám ostatním.
Jak se učíš?
Rozhovory se zkušenějšími kolegy trenéry. Když se
dívám na fotbal v televizi, snažím se ho vnímat
trenérskýma očima. Fanoušek sleduje balon, co se
děje, já se snažím sledovat, jak se chovají různí
hráči, studuju určité fáze hry týmů. A snažím se
číst, i když k tomu se nutím složitě. Chci si rozšířit
slovní zásobu, tak čtu životopisy trenérů, sportovců
nebo obecně lidí, kteří něco dokázali.
Celou dosavadní kariéru jsi trávil u různých kat-
egorií hradecké mládeže. Dá se říct, že některá
kategorie tě baví víc než jiná?
Myslím, že víc jsem se našel u dorostu. Důvod bude
asi ten, že jsem ještě nedávno hrál, takže mám blíž

V hradecké mládeži Josef Vlček sám působil jako hráč, zapojil se i do několika tréninků
áčka. Zranění kolen ho ale přivedla na dráhu mládežnického trenéra. A na ní v uplynulých
dnech oslavil velký úspěch – získal licenci UEFA Elite Youth A, v mládeži nejvyšší možnou.
„Čeští kluci mají srovnatelné podmínky ke zlepšení se jako v zahraničí, ale mají hrozně
malé ambice,“ říká vášnivý fanoušek Liverpoolu. 
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k dorosteneckému fotbalu. To neznamená, že už
nikdy nechci trénovat žáky.
Teď trénuješ sedmnáctku. Jaká je její role v hier-
archii klubu?
Sedmnáctka je podle mě poslední ročník, ve kterém
musíme jednoznačně preferovat individuální herní
výkon nad tím týmovým. V devatenáctce se tento
poměr vyrovnává a je zde daleko větší tlak na
výsledky. My se snažíme hráče připravit právě do
nejstaršího dorostu a pak případně pro A mužstvo.
Byl jsi na nějaké zajímavé stáži?
Byl jsem v rámci licence v Liver-
poolu. Jsem jeho velký fanoušek,
snažil jsem se tam dostat, i když
jsem si myslel, že to bude
nereálné. Nakonec se mi to se
dvěma kolegy povedlo přes Vláďu
Šmicera. To mě obohatilo hodně
z toho pohledu, že jsem viděl, jak
může fungovat top světový tým.
V tréninkovém procesu jsem si
tam ověřil, že skladba tréninku se
tolik neliší od toho, co děláme my,
ale je velký důraz na detail.
Všechny analýzy, statistiky mají
rozpracované, samozřejmě taky
nesrovnatelné podmínky – na každý tým mají tři
trenéry. Ale zjistil jsem, že i v tak obrovském klubu
se dá pracovat v přátelské atmosféře, spousta věcí
se dá převést i do našeho malého rybníčku.
Liverpool si na přátelské atmosféře zakládá, ne?
Během studia licence jsme měli prezentace
z různých stáží. Jiní kluci byli v Žilině nebo PSV
Eindhoven a tohle se vesměs opakovalo – přátelství,
chování lidí... Prostředí ve světě, řekl bych, je trochu
víc přející než u nás. To bychom měli změnit.
Jak to funguje v Hradci?
Myslím, že v tomhle směru fungujeme dobře. Máme
skvělou partu v dorostu i s trenéry žáků, s přípravkou.
Máme společná školení Coerver, společné čtvrteční
tréninky v rámci ZŠ Sever. Kolektiv se utužuje, řekl
bych, že v tomhle pohledu se posouváme.
Čím ti tolik učaroval Liverpool? Vím, že jsi velký
fanoušek.
Nedokážu to moc popsat. Intenzivněji jsem to začal
vnímat někdy v sezoně 2012/2013, když tam přišel
Brendan Rodgers. Četl jsem články, prostudoval jsem
si historii klubu... A nějak jsem se v něm našel. Zjistil
jsem, že cítím fotbal stejně, líbí se mi fanouškovství
v rodinném klubu. Byl mi blízký Rodgersův fotbalový
styl, teď se mi líbí i Klopp. Líbilo se mi, jak už za

Rodgerse zapracovávali mladé hráče, Klopp na to
navazuje. K němu mám trenérsky velmi blízko
a trochu mě mrzí, že můj další oblíbený trenér, Guardi-
ola, je v City a titul nám asi nedopřeje. (směje se)
Co musejí tvoji svěřenci udělat pro to, aby se
jednou třeba do Liverpoolu dostali?
Potenciál hráčů máme se zahraničím srovnatelný,
ale obrovský limit je v hlavě. V práci, sebereflexi,
v touze zlepšovat se a někam to dotáhnout. Hráči
mají strašně malé ambice, mnohdy jim stačí být na

úrovni české ligy, ale nechtějí se
dostat dál. Podmínky pro
zlepšování se mají srovnatelné
s jinými zeměmi, ale nejvíc nás
momentálně limituje hlava.
Můžeš tomu jako trenér nějak
pomoct?
Snažíme se o to, ale někdy to je
těžké. Přijde mi, že někteří kluci
na fotbal chodí jen pro to, že se
na něj jednou dali. Kolikrát mám
pocit, že tam jsou z donucení.
Jako trenéra mě ubíjí, když je tři
čtvr tě tréninku musím nutit
k tomu, aby něco dělali naplno.
To by měl být standard, pak by-

chom se měli věnovat detailům. Leckdy se
zaměřujeme jen na to, abychom cvičení dělali tak,
jak se má standardně dělat. Tím ale nechci házet
všechny do jednoho pytle – je tady spousta kluků,
kteří to mají v hlavě srovnané. My se snažíme o tom
s nimi neustále mluvit a tréninky dělat, aby je to
bavilo. Věřím, že se nám povedlo některé z nich po-
sunout, aby fotbal vnímali jinak.
Do jaké míry jsi trenér-vychovatel? V životním
období kolem šestnácti sedmnácti let mají kluci
spoustu starostí i mimo hřiště.
Řekl bych, že jako trenéři hrajeme obrovskou roli.
Myslím, že na ně máme největší páku – kolikrát od
nás leccos vezmou spíš než od rodičů. Máme tu
moc vzít jim to, co mají nejradši, v tomhle smyslu
máme z výchovného pohledu velký vliv. Snažíme
se s nimi individuálně bavit o všech možných
věcech, nejen o fotbale. Je potřeba, aby kluci věděli,
že za námi můžou přijít, když mají problémy doma,
ve škole, s holkama... 
Jak moc pošilháváš po působení v dospělém fot-
bale?
Abych řekl pravdu, tak vůbec. Zatím na to mám dost
času. Je možné, že přirozený vývoj trenéra mě
k tomu dovede, ale momentálně se na to necítím.











Jeden projekt – spousta

muj gol.cz
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ROZLOSOVÁNí A VýSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2018

1. kolo (21. 7. 2018)
Ústí n/L – Sokolov                2:1
Znojmo – Varnsdorf              1:1
Pardubice – Vítkovice           3:1
Prostějov – Vlašim                2:2
Žižkov – Chrudim                 1:1
České Buděj. – Třinec          3:1
táborsko – Hradec Král.    0:1
Brno – Jihlava                       1:3

2. kolo (28. 7. 2018)
Vítkovice – Sokolov              2:0
Jihlava – Pardubice              1:0
Třinec – Prostějov                 0:2
Chrudim – Ústí n/L               2:3
Žižkov – České Buděj.          1:2
Varnsdorf – Táborsko           1:0
Vlašim – Brno                       2:2
Hradec Králové – Znojmo  2:1

3. kolo (4. 8. 2018)
Ústí n/L – Třinec                   1:0
Znojmo – Jihlava                  0:3
Pardubice – Varnsdorf          0:0
sokolov – Hradec Králové 1:3
Prostějov – Žižkov                0:0
Táborsko – Vítkovice            4:2
České Buděj. – Vlašim         1:0
Brno – Chrudim                    3:0

4. kolo (11. 8. 2018)
Jihlava – Táborsko                2:1
Třinec – Pardubice               1:2
Chrudim – Znojmo               4:1
Žižkov – Brno                        3:2
Varnsdorf – Sokolov             0:0
Vlašim – Ústí n/L                   1:2
České Buděj. – Prostějov     3:1
Hradec Král. – vítkovice    0:0

5. kolo (18. 8. 2018)
Vítkovice – Varnsdorf            2:0
Ústí n/L – Žižkov                   4:1
Znojmo – Třinec                   2:0
Pardubice – Chrudim           4:0
Sokolov – Jihlava                 2:2
Prostějov – Hradec Král.    0:0
Táborsko – Vlašim                2:2
Brno – České Buděj.            2:1

6. kolo (25. 8. 2018)
Jihlava – Vítkovice                2:2
Třinec – Táborsko                 1:1
Chrudim – Sokolov               1:2
Prostějov – Brno                   2:1
Žižkov – Znojmo                   1:1
varnsdorf – Hradec Král.   1:0
Vlašim – Pardubice               2:0
České Buděj. – Ústí n/L        2:0

7. kolo (2. 9. 2018)
Vítkovice – Třinec                 3:1
Ústí n/L – Brno                      2:2
Znojmo – Prostějov              0:1
Pardubice – České Buděj.    2:0
Sokolov – Žižkov                  1:0
Táborsko – Chrudim             0:1
Hradec Králové – vlašim   3:1
Varnsdorf – Jihlava               1:0

8. kolo (15. 9. 2018)
Jihlava – Hradec Králové   0:1
Třinec – Sokolov                   2:0
Chrudim – Varnsdorf            0:1
Prostějov – Ústí n/L              1:0
Žižkov – Pardubice               4:4
Vlašim – Znojmo                   2:2
České Buděj. – Vítkovice      3:0
Brno – Táborsko                   4:1

9. kolo (22. 9. 2018)
Vítkovice – Chrudim             2:1
Znojmo – Ústí n/L                 3:0
Jihlava – Vlašim                    3:0
Pardubice – Brno                  1:1
Sokolov – Prostějov              3:0
Hradec Králové – Žižkov    4:0
Táborsko – České Buděj.     1:1
Varnsdorf – Třinec                0:1

10. kolo (29. 9. 2018)
Ústí n/L – Vítkovice               2:1
Třinec – Jihlava                     1:2
chrudim – Hradec Král.     1:0
Prostějov – Pardubice          2:2
Žižkov – Táborsko                2:1
Vlašim – Sokolov                  3:0
České Buděj. – Znojmo        1:2
Brno – Varnsdorf                   0:0

11. kolo (6. 10. 2018)
Vítkovice – Vlašim                1:0
Znojmo – Brno                      0:1
Jihlava – Chrudim                2:0
Pardubice – Ústí n/L             2:0
Sokolov – České Buděj.       0:2
Táborsko – Prostějov            1:1
Hradec Králové – třinec    1:0
Varnsdorf – Žižkov                3:1

12. kolo (20. 10. 2018)
Znojmo – Pardubice             0:4
Ústí n/L – Táborsko               3:0
Třinec – Chrudim                  2:1
Prostějov – Vítkovice            0:0
Žižkov – Jihlava                    0:1
Vlašim – Varnsdorf                1:1
Č. buděj. – Hradec Král.    3:1
Brno – Sokolov                     0:0

13. kolo (27. 10. 2018)
Vítkovice – Žižkov                 2:0
Jihlava – Prostějov               1:0
Sokolov – Pardubice            1:0
Třinec – Vlašim                     0:0
Chrudim – České Buděj.      2:2
Táborsko – Znojmo              1:0
Varnsdorf – Ústí n/L              1:0
Hradec Králové – brno      0:1

14. kolo (3. 11. 2018)
Znojmo – Sokolov                1:2
ústí n/l – Hradec Králové  0:1
Pardubice – Táborsko          3:2
Prostějov – Varnsdorf           0:2
Žižkov – Třinec                     0:3
Vlašim – Chrudim                 2:1
České Buděj. – Jihlava         2:0
Brno – Vítkovice                    4:1

15. kolo (10. 11. 2018)
Vítkovice – Znojmo                 
Jihlava – Ústí n/L                    
Sokolov – Táborsko                
Třinec – Brno                          
Chrudim – Prostějov               
Varnsdorf – České Buděj.       
Vlašim – Žižkov                       
Hradec Králové – Pardubice
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