DNEŠNÍ SOUPEŘ

FK vIKTORIA
ŽIŽKOV
Čtvrtým domácím soupeřem v této sezóně je klub, který se stejně jako
Zbrojovka může pochlubit bohatou a pohnutou historií s pomyslným
vrcholem v podobě jednoho mistrovského titulu. Tato vzpomínka je
poněkud letitější, než triumf Brňanů – Žižkov mistrovský pohár dobyl v
roce 1928. Starší je i samotný klub, k jeho založení došlo v roce 1903,
deset let před Zbrojovkou.
V době komunistické totality se Žižkovu nevedlo ideálně, pomyslný
zlom nastal právě s jejím koncem, respektive s rozpadem federace.
V letech 1993 až 2004 hrál Žižkov nejvyšší soutěž – a nevedl si zle,
nakoukl i do pohárů. Pod vysílačem se představila třeba Chelsea, solidním počinem je heroický postup přes Glasgow Rangers. Pak přišlo
opět horší období sestupů a afér, do první ligy Viktorka nakukovala už
jen sporadicky. V sezóně 2015/16 hrál Žižkov dokonce třetí ligu, vrátil
se ale zpět po několika umístěních v dolní polovině tabulky skončil
předloni na solidní páté příčce, loni byl dokonce čtvrtý.
V letošním ročníku patří Viktorce v neúplné tabulce čtrnáctá příčka, na
kontě má sedm bodů a skalpy Příbrami či béčka Sparty. Hlavním tahounem ofenzivy je Ekvádorec Batioja, který skóroval hned pětkrát a je
také spolu se Súkenníkem či Švengerem nejzkušenějším hráčem týmu.
Pod vysílač se po angažmá v Opavě vrátil obránce Březina, stálicemi
už jsou Bazal či Sixta.
Co se týče vzájemného měření sil, v uplynulých dvou druholigových
sezónách se vždy radoval domácí celek. V ročníku 2018/19 vyhrál
Žižkov 3:2, doma pak dominovala po výsledku 6:0 Zbrojovka. O rok
později podlehli Brňané 0:1, jednalo se o první a jedinou prohru trenéra
Machálka v oné sezóně, doma naopak opět vládla Zbrojovka a vyhrála
tentokrát 6:1. Dále v minulosti nalezneme pohárový dvojzápas v sezoně 2013/14, kdy po prohře 0:1 zvítězili Brňané doma 4:0 a postoupili
do čtvrtfinále. A líté boje se odehrály už za první republiky, ten první v
roce 1933 ovládly Židenice.
Vzájemná bilance v soutěžních zápasech:
32 zápasů (13 – 7 – 12), skóre 56:43
Nejlepší střelec vzájemných zápasů: Libor Došek (4 branky)
Prošli oběma kluby: nikdo.
Poslední vzájemný zápas: 28.6.2020, Zbrojovka – Žižkov 6:1. Branky:
Hladík 2, Štepanovský 2, Růsek, M. Sedlák – Súkenník
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Brankáři
23
25
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Pavel Soukup
Vojtěch Myška
Milan Švenger
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Obránci
2
3
4
5
12
19
20
28

Ondřej Žežulka
Mohamed Hossam Mido
Isaac Muleme
Šimon Gabriel
Josef Koželuh
Michal Řezáč
David Březina
Lukáš Mach

Záložníci
6
9
14
15
16
18
28

David Skopec
Miroslav Petrlák
Igor Súkenník
Daniel Richter
David Sixta
Augusto A. Q. Batioja
Maxmilián Jiří Kytka

Útočníci
7
10
11
17
21
22
24
26

Farid Nabiyev
Mohamed Ahmed Beso
Tadeáš Zeman
Josef Bazal
Adama Diamé
Jan Štěpánek
David Bezdička
Mostafa Fawzy

Realizační tým
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva:
Masér:		
Kustod:		
Kustod:		

David Oulehla
Jan Filip
Václav Winter
Pavel Moník
Jan Šuleř
Jana Kratinová
Petr Pelikán

Legenda: - věk, - počet odehraných zápasů, - Počet odehraných minut, - počet
vstřelených gólů, - počet žlutých karet, - počet červených karet, - zranění
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TITULNÍ ROZHOVOR

JAN ŠTĚRBA
#15 | OBRÁNCE | 8. 7. 1994

B r n o – Jednou z letních posil byl i obránce Jan Štěrba.
Zadák se zkušenostmi z Evropské ligy přišel do Brna na
hostování ze Sigmy a okamžitě
se usadil v základní sestavě,
v níž chyběl jen 45 minut pro
zranění. A právě sedmadvacetiletý stoper hovoří o své kariéře i zájmech v následujícím
rozhovoru.
Honzo, jako rodiště máš uvedenou Ostravu, jako první klub
Frýdlant nad Ostravicí. Můžeš
tedy pro začátek přiblížit tvé
první fotbalové kroky?
Narodil jsem se přímo v Ostravě, pak jsme bydleli ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Beskydech.
Tam jsem vyrůstal a taky začínal s fotbalem. Po dvou nebo
třech letech jsem přešel do
Frýdku-Místku, tehdy se mi docela povedl McDonalds Cup na
Šoupalce, kde tou dobou hrávala mládež Baníku. Líbil jsem se
jim, takže jsem přestoupil tam.
A jak se pak upekl přestup do
Sigmy?
Na tom měl zásluhu pan Machálek, pokud si pamatuju dobře. Dělal tehdy Sigmě skauting,
věděl, že mi končí smlouva, a
nějak se to pak doladilo. Nejdřív hostování, pak mě koupili.
A od té doby jsem byl kromě
10

krátkého hostování v Karviné jen
v Sigmě, až do letoška.
Vinou onoho hostování jsi přišel
o závěr úspěšné nováčkovské
sezóny, ale vybojované poháry sis pak taky zahrál. Jen se
optám, proč jsi nenastoupil v
posledním utkání v Seville?
Doma jsme prohráli a bylo jasné,
že postoupit bude hodně složité.
Navíc se nám tehdy dařilo v Evropě a pak jsme nezvládali ligu,
takže trenér se rozhodl mě pošetřit na ligový zápas. Trochu mě to
mrzelo, protože do Sevilly letěla
i rodina, ale respektoval jsem to.
Zahrál jsem si ale domácí zápas,
který nám docela herně vyšel.
Dojeli v silné sestavě, možná tam
bylo trošku podcenění z jejich
strany, nevím. Ze začátku se s
námi trochu seznamovali, hráli
jsme aktivně, vysoký presink,
měli jsme pár šancí. Mělo to náboj, bohužel v závěru zapnuli a
zvládli to.
Co Kajrat Almaty, jaký to byl
soupeř?
Hodně nečitelný, ale taky hodně kvalitní. V kádru měli řadu
cizinců, Brazilce, hrál tam tehdy
Aršavin, velké jméno. Doma jsme
vyhráli díky vyloučení a v odvetě
už jsme si to chtěli hlavně pohlídat, přece jen to byla exotika,
dlouhý let, velký časový posun.
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Ale zvládli jsme to i tam, za což
jsme byli rádi.
Stihli jste v obou případech poznat trochu i prostředí mimo
fotbal?
To spíš v Seville, tam bylo víc
času. Šlo o to, že při cestě do
Kazachstánu byl ten posun větší
a my jsme chtěli zůstat v našem
čase, toho jsme se drželi. Navíc
bylo většinou velké vedro, ani se
moc nedalo někam jít, takže jsme
byli většinu času na hotelu.
V dalších sezónách jsi ještě celkem hrával, ale postupně těch
zápasů ubývalo. Vzpomínáš tak
na tohle angažmá pod trenérem
Jílkem jako na nejvydařenější,
potažmo na pana Jílka jako na
oblíbeného trenéra?

Jsem vděčný, že mi ve dvaceti
dal tu šanci, nejprve na tréninku,
pak v přípravě i v zápasech. Pak
přišlo období, kdy se třeba tolik
nedařilo, já jsem byl mladší a
trenér mě přestal stavět. Ale neberu to zpětně nějak negativně,
takhle to zkrátka bylo, něco jsem
odehrál a za tu šanci jsem mu
vděčný.
Teď jsi v Brně, kromě poločasu v
Prostějově jsi v sestavě nechyběl. S tím jsi asi spokojený?
Je to tak, každý je rád, když může
hrát. Máme pět výher, prohráli
jsme jen v Prostějově, kde jsem
musel odstoupit kvůli zranění.
Výhry často děláme v závěru, bavíme se o tom, že takhle dokážeme zlomit i remízový zápas. Důležité je nedostat gól, kolikrát to
může být o jedné trefě, pokud by-

chom inkasovali, soupeř se ještě
víc zatáhne a je to pak složité.
Umíme tlak stupňovat a soupeři
pak dochází fyzička, v tom může
být naše síla. Daří se nám to zvládat, i když bychom samozřejmě
raději došli k výhře jednodušší
cestou, jako proti Jihlavě.
Kromě zmíněného Prostějova jste pak body ztratili ještě s
Varnsdorfem, což byl takový zápas blbec, že?
Je to tak, dostali jsme dva góly
ze standardek, to by se nám nemělo stávat. Úvod se nám nepovedl, nalezli na nás, ale pak jsme
z těch dresinkových situací začali vyjíždět a byli jsme dominantní.
Bohužel jsme si nepohlídali dvě
situace, věřím, že jsme se z toho
poučili.

Teď vás čeká Žižkov, jaký duel
očekáváš?
Těžký. Jejich postavení v tabulce
není adekvátní. Viděl jsem jejich
zápas na Spartě, kde hráli výborně. Mají solidně poskládaný tým,
nahoře dává góly Batioja, nečeká
nás nic snadného. Prohráli s Vyškovem, tím víc budou chtít bodovat, navíc proti Brnu se každý
chce vyšvihnout. Ale věřím, že
navážeme na Příbram a zvládneme to.
Zápas v Příbrami rozhodl jediný
gól, šancí ale bylo víc, ve vzduchu dokonce visel i tvůj premiérový gól.
Povedlo se mi zpomalit si náběh,
tím pádem jsem byl rozběhnutý,
gólman skákal z kroku a dostal
jsem se nad něj. Míč mi lízl hlavu,
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stačilo to dát trochu níž, škoda.
Ale vyhráli jsme, navíc s nulou, to
se počítá. V závěru měli domácí
jednu šanci, předtím jeden brejk,
jinak spíš jen náznaky.
V posledních duelech nastupuješ po boku Lukáše Endla, jak se
ti s ním hraje?
Dobře, je to hodně mladý kluk,
občas dost tichý. Hodně se o
všem bavíme, snažím se s ním
mluvit, vnímá to dobře, je chápavý. Je to zatím v pohodě. Pokud
mu něco chybí, získá to jedině
zkušenostmi v zápasech a bude
se pořád zlepšovat.
Konkurence na postu stopera ti
vyhovuje?
Je silná, ale tak to ve fotbale je
a jsme za to rádi. Ono je to klišé,
ale konkurence vás opravdu posouvá a nutí makat na sto a více
procent neustále, v tréninku i v
utkání.

Míval jsi v dětství nějaký vzor,
případně oblíbený klub?
Ano, Arsenal. A tím, že jsem jako
většina kluků hrál v útoku, byl
můj vzor Henry. Arsenal mi zůstal doposud, i když je to trochu
pešek, ale pořád věřím, že se to
zlepší (smích).
Takže i díky těmto návykům střílíš občas góly i z pozice obránce? Třeba ten, který dle spekulací médií zachránil trenéra Jílka?
Jo, to bylo ve druhé lize. Jak
jsme se bavili, je to specifická
soutěž, my jsme nechytli úplně
začátek, měli jsme málo bodů a
různě se naznačovalo, že pokud
další zápas nebude za tři, bude
to mít trenér složité. Někdy v 90.
minutě se mi povedlo usměrnit
hlavičku, vyhráli jsme a pak jsme
snad už neprohráli, jak nás to nakoplo.
Díky za rozhovor!

Jak to máš se zázemím, bydlíš v
Brně, nebo dojíždíš?
Dojíždím s klukama z Olomouce,
Hlaďasem a Hlavem. Bydlíme
v Olomouci, přítelkyně pracuje
kousek odtud, zatím jsme spokojení. Je to i tím, že v Brně jsem
zatím jen do zimy. Pokud by se to
změnilo, v což věřím, řešil bych to
třeba jinak.
Máš mimo fotbal nějaký koníček?
Nic zvláštního. Máme rádi přírodu, jsem z lyžařské rodiny, takže
v zimě běžky a sjezdovky. Beskydy máme prochozené, Jeseníky
taky. Kromě toho třeba sledování seriálů a aktuálně čekám na
informaci ohledně přihlášky na
vysokou školu, rád bych se učil
trenéřinu. Budu se snažit si to
postupně dodělávat.
12
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Pro nás to nebyl jednoduchý zápas. Věděli jsme, v jaké situaci
soupeř je, kolik má bodů. Trvalo nám dlouho, než jsme chytili tempo
utkání, především v první půli jsme nebyli spokojení s nasazením
hráčů, pohybem a výběrem místa. Byli jsme zbytečně nervózní. V
poločase jsme si k tomu něco řekli, kluky jsme vyburcovali k větší
bojovnosti a pohybu. Vstup do druhého poločasu jsme měli malinko
zajímavější, pak byl průběh zápasu vyrovnaný, nebezpečné situace
se střídaly na obou stranách. Gól jsme mohli dát už dříve, ale
nakonec jsme kýženou výhru získali, za což jsme šťastní. Den před
utkáním nám ze sestavy vypadl Kuba Přichystal, který onemocněl.
Museli jsme improvizovat, nakonec jsme to zvládli. Nebyli jsme
dnes spokojení s výkony některých hráčů, ale je to kolektivní sport,
kluci hráli jeden za druhého a dovedli utkání do vítězného konce.“
7. kolo FN:L, pátek 10. 9. 2021, 17:00, Na Litavce
1. FK Příbram -

FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)

Branky: 84. Ševčík.
Žluté karty: 41. Hladík, 49. Čermák, 55. Texl, 77. Řezníček.
Rozhodčí: Proske – Kotalík, Pečenka; Diváci: 850.
Sestava 1. FK Příbram:
Šiman – Sus, Vilotić, Halinský, Cmiljanović – Obdržal (57. Voltr),
Petrák (83. Kvída) – Vávra (68. Langhamer), Zorvan (C), Procházka
(83. Vlček) – Dedič.
Trenér 1. FK Příbram: Josef Valachovič
Sestava FC Zbrojovka Brno:
Berkovec – Bariš, Endl, Štěrba, Hrabina – Čermák, Texl (75.
Moravec) – Ševčík (87. Šural), Fousek (62. Štepanovský), Hladík Řezníček (C).

14
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PŘÍBRAM - ZBROJOVKA
7. KOLO FN:L - NA LITAVCE - 10. 9. 2021
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TABULKA
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FK DUKLA PRAHA
FC ZBROJOVKA BRNO
AC SPARTA PRAHA „B“
FK VARNSDORF
FC SELLIER&BELLOT VLAŠIM
FC MAS TÁBORSKO
SK LÍŠEŇ 2019
1. SK PROSTĚJOV
FC VYSOČINA JIHLAVA
SLEZSKÝ FC OPAVA
MFK VYŠKOV
FK ÚSTÍ NAD LABEM
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
1. FK PŘÍBRAM
MFK CHRUDIM
FK FOTBAL TŘINEC

Z

V

R

P

S

B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1

1
1
0
2
1
0
2
1
1
2
1
4
1
2
1
0

1
1
2
1
2
3
2
3
3
3
4
2
4
4
5
6

13:7
12:6
13:7
15:10
17:10
9:7
11:9
9:13
5:9
9:11
11:8
7:8
9:12
7:12
6:13
6:17

16
16
15
14
13
12
11
10
10
8
7
7
7
5
4
3

Legenda:Z - odehrané zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body

8. KOLO F:NL
17.9. - 16:30

FC Sellier&Bellot Vlašim - 1. SK Prostějov
FK Dukla Praha - 1. FK Příbram		
17.9. - 18:00

FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf
18.9. - 10:15		
MFK Vyškov - AC Sparta Praha „B“
		
FK Fotbal Třinec - FC Vysočina Jihlava
MFK Chrudim - SK Líšeň		
18.9. - 15:00

Slezský FC Opava - F C MAS Táborsko 		
 19.9. - 20:00
FC Zbrojovka Brno - FK Viktoria Žižkov
		
9. KOLO F:NL
24.-26. 9. 2021

1. SK Prostějov - Slezský FC Opava
FC MAS Táborsko - MFK Chrudim
FK Ústí nad Labem - FC Zbrojovka Brno
FK Viktoria Žižkov - FK Dukla Praha
SK Líšeň - FC Vysočina Jihlava
AC Sparta Praha „B“ - FC Sellier&Bellot Vlašim
1. FK Příbram - MFK Vyškov
FK Varnsdorf - FK Fotbal Třinec

16
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STALO SE

19. září 1993 – V 6. kole nejvyšší soutěže zvítězili Bobíci na hřišti
Olomouce překvapivě vysoko 3:0. V první půli se trefil Wagner, ve
druhé pak dvakrát Lasota, který pak za Olomouc hrával. V dresu
Sigmy naopak nastoupil pozdější Bobík Jan Maroši.
19. září 2015 – Brňané hostili doma Slovácko a po bezbrankové
první půli se probral démon Jakub Řezníček. Sedm zápasů čekal
na gól, pak se ale trefil rovnou dvakrát a zajistil výhru 2:0. Celkem
nastřádal v oné sezóně třináct branek.
Prošli oběma kluby
Pavel Eismann – nezdolný kapitán Zbrojovky působil na Žižkově v
letech 2005 až 2007, v Brně pak strávil dvě sezóny a pomohl týmu
nejprve k baráži a poté k postupu do první ligy. Shodou okolností
právě proti Žižkovu vstřelil na jaře 2019 svůj první gól v brněnském
dresu.
Petr Švancara – odchovanec Zbrojovky hrál ve stínu vysílače v letech 2007 až 2009. A přestože se tu ani zdaleka nepřiblížil startům
a gólům v brněnském dresu, jedna trefa stála za to – gól proti Bohemce z roku 2008 byl o pár let později vybrán jako nejhezčí gól ligy.
Juraj Šimurka – to už je spíše perlička. Zatímco na Žižkově
odchytal Šimurka dohromady 55 prvoligových zápasů, v Brně to byl
jediný. Další dva přidal ve druhé lize, jinak kryl záda Houškovi či
Rabušicovi.
Václav Kaiser – začínal v Plzni, během druhé světové války pak
tento útočník hrál dva roky postupně za Žižkov i Židenice. Vstřelil tu
devět, respektive jedenáct branek.
Památné zápasy
19. května 1946, SK Židenice – SK Viktoria Žižkov 7:3. Domácí
byli proti Žižkovu favoritem a tuto roli potvrdili. Hattrickem se blýskl
vynikající střelec Šimek, který měl před sebou poslední dva roky fotbalové kariéry. A možná i života – jaký byl jeho osud po roce 1948,
to bohužel nikdo neví.
1. května 1995, FC Boby Brno – FK Viktoria Žižkov 2:0. Je to
neuvěřitelné, ale na další domácí výhru proti Žižkovu Brňané čekali
dlouhých 49 let. Rok po vysoké výhře totiž doma podlehli, pak se
oba soupeři dlouhé roky nepotkávali. Výhru Bobíků a posun na třetí
příčku trefili Dostálek s Wagnerem.
21. listopadu 1997, FC Boby Brno – FK Viktoria Žižkov 3:2. Dramatická přestřelka se šťastným koncem pro Brno. To po brankách
Holomka a Kolomazníka vedlo 2:0, soupeř ale ve druhé půli srovnal.
Výhru trefil v poslední minutě Siegl, Zdeněk Valnoha hrál ten den
svůj stý ligový duel.
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