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DNEŠNÍ SOUPEŘ

FC BANÍK OSTRAVA
Osmým domácím soupeřem Zbrojovky (a posledním sokem v roce 
2020) je ostravský Baník. Zdejší klub má bohatou tradici, jako SK Slez-
ská Ostrava vznikl v roce 1922. Slovo Baník se pak do názvu prokutalo 
v roce 1952 a od té doby je tam stále. V klubové Síni slávy nalezneme 
tři československé a jeden český ligový titul a také tři československé 
a pět českých pohárů. 

Od třetího místa v roce 2010 se Baníkovcům příliš nevedlo, což vyvr-
cholilo sestupem v roce 2016. PO návratu se ostravský tým zachraňo-
val až v posledním kole, od té doby už je ale situace zcela odlišná – Ba-
ník skončil pátý a šestý. Letos je zatím desátý, má ovšem odehraných 
jen jedenáct zápasů a zejména díky pěti zápasům v řadě bez porážky 
si rozpačitý dojem z úvodu sezóny výrazně vylepšil.

Jasnou gólmanskou jedničkou je velezkušený Jan Laštůvka. Chyběl 
jen jednou, vytíženější je v tomto ohledu jen trio Fillo, Kuzmanovicč, 
Jánoš, které nescházelo ani v jediném utkání. Statistikám vládne s pěti 
góly Azevedo, který nedávno prodloužil s Baníkem smlouvu. Skóroval 
pětkrát, tři zásahy si připsal Zajíc a dva Potočný.

Bilance vzájemných zápasů je na straně Zbrojovky, ovšem velmi těs-
ně. A poslední dva zápasy zvládl lépe Baník, který v Brně vyhrál 3:1 a 
doma v odvetě na závěr sezóny 2:0. Tehdy gólman Halouska zneškod-
nil pokutový kop a Baník dokonce chvíli sestupoval, pak ale dvěma 
góly potvrdil záchranu. Brňané se z výhry naposledy radovali v ročníku 
2015/16, v prvním kole zvítězili 2:1 a v posledním tento výsledek zo-
pakovali. Oba soupeři se tak v nedávné minulosti navzájem postarali o 
rozlučku s nejvyšší soutěží.

V kádru Baníku najdeme jednoho hráče se zkušenostmi ze Zbrojovky 
– v dorostu krátce působil Patrizio Stronati. Z našeho týmu zná Baník 
Pavel Dreksa, Martin Šustr a Rudolf Reiter, který ovšem s ohledem na 
hostování do zápasu nenaskočí. V minulosti prošlo oběma kluby něko-
lik velkých postav, o tom se více zmiňujeme na jiném místě bulletinu.

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech: 46 zápasů  (15 – 17 – 14), 
skóre 53:56

Nejlepší střelec vzájemných zápasů: Richard Dostálek, Zdeněk Val-
noha, Milan Pacanda – Petr Bystroň, Miroslav Matušovič, Petr Samec 
(všichni 3 branky)

Prošli oběma kluby: Martin Šustr, Rudolf Reiter, Pavel Dreksa – Patri-
zio Stronati

Poslední vzájemný zápas: 26. 5. 2018, Baník– Zbrojovka 2:0. Branky: 
Diop, Hlinka.
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Brankáři

1 Radovan Murin 27 1 90 0 0 0 
16 Jan Laštůvka 38 10 900 0 3 0
30 Viktor Budinský 27 0 0 0 0 0

Obránci

3 Oleksander Azackij 26 2 21 0 0 0
7 Martin Fillo 34 11 786 0 2 0
15 Patrizio Stronati 26 7 630 0 0 0
20 Jakub Pokorný 24 10 721 0 2 1
23 Jaroslav Svozil 27 8 675 1 2 0
24 Jan Juroška 27 2 129 1 1 0
25 Jiří Fleišman 36 8 720 0 1 0

Záložníci

4 Ondřej Chvěja 22 2 69 1 0 0
5 Adam Jánoš 28 11 949 1 1 0
6 Daniel Tetour 26 10 812 1 0 0
8 Jakub Drozd 17 0 0 0 0 0
9 David Buchta 21 5 23 1 0 0
10 Milan Lalkovič 28 2 84 0 0 0
14 Pepe Mena 22 2 121 0 0 0
17 Milan Jirásek 28 6 172 0 1 1
21 Daniel Holzer 25 10 711 0 1 0
22 Filip Kaloč 20 6 301 0 0 0
33 Roman Potočný 29 10 644 2 5 1
91 Dyjan Carlos De Azevedo 29 8 648 5 0 1

Útočníci 

2 Muhamed Tijany 20 9 279 1 1 0
11 Nemanja Kuzmanovič 31 11 517 1 2 0
18 Tomáš Zajíc 24 8 387 3 0 0
31 Ondřej Šašinka 22 10 357 0 1 0

Realizační tým

Hlavní trenér: Luboš Kozel
Asistent trenéra: Ivan Kopecký
Asistent trenéra: Radek Slončík
Asistent trenéra: Jan Baránek
Trenér brankářů: Vít Baránek
Manažer A-týmu: Roman Fiala
Kondiční trenér: PaeDr. Michal Hrubý, Ph. D.
Masér:  Michal Čája
Masér:  Václav Gubaš
Lékař:  MUDr. Martin Havlík
Lékař:  MUDr. Martin Mohyla

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

MARTIN ŠUSTR
#40  |  BRANKÁŘ  |  3. 10. 1990

Brno – Gólman Martin Šustr 
pozvolna zakončuje svůj prv-
ní rok ve Zbrojovce. Ve druhé 
lize zasáhl do devíti utkání, 
v nejvyšší soutěži jich přidal 
dalších pět. V bráně se celkem 
pravidelně střídá s Jirkou Flo-
derem, po delší pauze se do 
brány vrátil proti Slovácku a 
chytal také v Teplicích. V nej-
vyšší soutěži debutoval před 
jedenácti lety jako dorostenec 
v dresu Sigmy, chytal také za 
Baník. O tom všem jsme si po-
vídali v dnešním rozhovoru.

Martine, kdy a kde jsi začínal 
s fotbalem? A bylo to rovnou v 
bráně?

Ve čtyřech letech mě rodiče při-
vedli na fotbal v Boskovicích. 
Nejprve jsem hrával vepředu, 
ale na konci přípravky se zra-
nili brankáři a šel jsem do brá-
ny. Tam jsem pak už s malými 
pauzami zůstal.

Bylo to dobrovolné, nebo z 
vyšší moci?

Vrazili mě tam, ale pak mi to 
přišlo fajn, začalo mě to bavit. 
Našel jsem si tam svoje místo 
a už se mi nechtělo ven.

Hodí se pak taková průprava 
třeba při hře nohama, která je 
rok od roku pro gólmany důle-
žitější?

Hodit se to může, ještě v žácích 
jsem občas hrál v poli. Ostatně 
tím si prošla asi většina gólma-
nů, v přípravkách se to točí vše-
lijak.

Jaký byl tvůj další fotbalový 
osud?

Z Boskovic jsem šel chytat do-
rosteneckou ligu do Drnovic, kde 
jsem byl tři roky až do devate-
náctky. Pak jsem přestoupil do 
Sigmy Olomouc, hráli jsme do 
posledního kola o titul se Spar-
tou a ještě jako dorostenec jsem 
nastoupil i do prvního ligového 
zápasu.

Vybavíš si soupeře?

Byly čtyři kola do konce a chy-
tal jsem proti Zlínu a pak proti 
Baníku. Bylo mi osmnáct a pod 
koučem Psotkou jsem tak zažil 
první kontakt s ligou. Oba zápasy 
skončily remízou.

Jak ses dostal ze Sigmy do Ba-
níku?

Chytal jsem třetí ligu v Zábřehu a 
Kroměříži. A protože z Kroměříže 
pochází majitel Baníku Brabec, 
který mě viděl ve všech zápa-
sech, zorganizoval pak přestup 
do Baníku. I tam jsem odchytal 
pár zápasů, ve druhé a pak po po-
stupu i v první lize. Na jaře jsem 
si ale bohužel zlomil nohu, byl 
čtyři měsíce mimo a pak už pro 
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mě v Baníku nebylo místo.

Ale ve Vítkovicích se ti celkem 
vedlo, ne?

To bylo vydařené hostování, po-
mohlo mi to, byl to úspěšný půl-
rok. Přes Vyškov jsem se pak do-
stal do Líšně a dál už je to známý 
příběh (úsměv).

Není ti líto, jak vítkovický klub 
dopadl?

Už když jsem tam byl, všiml jsem 
si, že vše není tak, jak by mělo 
být. Vygradovalo to takhle, což je 
škoda. Je to tradiční klub a musí 
se budovat zase od základů, což 
se ve fotbale bohužel stává.

Aktuálně jsi ve Zbrojovce, záze-
mí máš ale pořád v Boskovicích? 
Nebo se někdy přesouváš do 
Brna?

Bydlím v Boskovicích, kde mám i 
rodiče. Je to kousek, půlhodinka. 

Dá se dojíždět, i když máme dva 
tréninky nebo brzký odjezd na zá-
pas. Není to dál, než kdybych by-
dlel někde na druhé straně Brna. 
A tím, že máme tři děti, jsem na 
brzké vstávání zvyklý (smích). A 
to jsme opravdu většinou jezdili 
až v den zápasů. Když nepočítám 
soustředění na Maltě, zažil jsem 
teď před Teplicemi ve Zbrojovce 
pobyt na hotelu poprvé.

Ve Zbrojovce aktuálně není jas-
ná jednička, v bráně se střídáte. 
Vyhovuje ti to?

Vlastně nad tím nepřemýšlím. 
Nikdy jsem nešel do týmu jako 
jasná jednička, vždycky jsem o 
pozici musel bojovat a tady to 
není jiné. Budu dál pracovat na 

tom, abych si vybudoval pozici. S 
Jirkou spolu vycházíme v poho-
dě. Každý jsme trochu jiný, Jirka 
je uzavřenější, jako tým každo-
pádně fungujeme.

S kým si v kabině nejvíc padneš 
do noty?

Jezdím teď se Sedlem, střídáme 
se v autech. On bydlí nedaleko, 
ve Sloupu. Sedíme i vedle sebe v 
kabině, mezi tréninky zajdeme na 
kafe s Přichym, Šurym a dalšími. 
Celkově je kabina hodně přátel-
ská. I když se nedaří, držíme při 
sobě, což je důležité. Zažil jsem 
v minulosti i rozhádanou kabinu 
a není o co stát.

Zbrojovka zažívá hodně hektic-
ký podzim, což platí i pro gólma-
ny. Bylo těžké se vyrovnat třeba 
s penaltovým faulem proti Karvi-
né? A budeš si v budoucnu zase 
věřit na odvážné kličky?

Popravdě už to teď asi vyne-
chám. Předtím se mi to v sou-
těžích dařilo, nevyšlo to třeba v 
přípravě, ale tenhle moment jsem 
v sobě měl dlouho. Mrzelo mě, 
že jsem týmu uškodil. Od té doby 
se to snažím řešit s menší mírou 
rizika a nevymýšlet zbytečně těž-
ké věci. Kolikrát je lepší míč kop-
nout do autu. Mám to v sobě jako 
vykřičník a už se do toho nechci 
pouštět.

Poslední dva zápasy pro tebe 
znamenaly hlavně v prvních po-
ločasech dost práce, góly pak 
přicházely až po půli. 

Oba zápasy byly podobné v tom, 
že jsme v první půli přečkali slo-
žité momenty a ve druhé už sou-
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peř skoro nehrozil, přičemž para-
doxně udeřil. Se Slováckem jsme 
to otočili, v Teplicích ne. Přitom 
tam vážně domácí kromě nepo-
vedeného centru do gólu neměli 
nic. Velká škoda.

Proti Slovácku jsi hasil dvě Pe-
trželovy šance, ještě předtím 
tam byl velký závar ve vápně. 
Z tribuny nebylo úplně poznat, 
jestli jsi zasahoval také, nebo ti 
pomáhali spoluhráči, jak to tedy 
bylo? 

Těžkých situací jsme měli v závě-
ru poločasu dost. Při tom závaru 
jsem se dotkl míče jednou, po 
první zblokované střele jsem šel 
k volnému míči já a Daníček, ně-
kam jsem to vypíchl a nakonec to 
celé zachránil Bari a další kluci. 
Pak přišly ještě dvě střely, neměli 
jsme to úplně pod kontrolou, ale 
potřebujete něco takového pře-
žít, abyste mohli bojovat o body.

A nemůžu se nezeptat na břev-
no, po kterém videorozhodčí ře-
šil případný gól.

Je to bleskový moment, ruku do 
ohně za to nikdy nedáte. Snažíte 
se reagovat a dostat balon pryč. 
Říkal jsem si, že nám alespoň 
jednou video pomohlo, protože 
doposud šlo vždycky proti nám. 
I tu penaltu proti Karviné pak ko-
mise vyhodnotila jako chybnou, 
ale to už je jedno a body vám to 
nevrátí.

V zimě se vydáte na týden na 
Maltu, kvituješ to s povděkem?

Nejsem úplně velký cestovatel, 
ale s ohledem na to, jaké tu bu-
dou klimatické podmínky, to sou-
středění vítám. Pro přípravu to 
bude fajn, liga začíná v podstatě 
za pár dní a může nám pomoci, 
když si nacvičíme něco v ideál-
ních podmínkách na přírodní trá-

vě a nemusíme na umělku.

Máš mimo fotbal i nějaký další 
koníček? Je-li to tedy při třech 
dětech ještě možné.

To jsi řekl přesně, tím, že máme 
tři děti, je to jasné. Veškerý volný 
čas věnuju jim. Hodně chodíme 
na procházky do přírody, aby to 
děti bavilo a neseděli jsme jenom 
doma. Na čtení a podobné věci 
prostor vážně není, čtu jen dceři 
před spaním, než usne (smích).

Bydlíte v bytě, nebo v domku?

Už jsem se chystal doplnit, že 
tohle bude můj další koníček. 
Na jaře začínáme stavět, takže 
kolem toho se budeme hodně 
motat.

V Boskovicích?

V Kořenci, to je nedaleko. Je tam 
moc pěkně.

Na nucených pauzách asi bylo 
nejpozitivnější to, že jste byli 
všichni pohromadě, že?

Jasně, to bylo velké plus. Malý 
se narodil v létě na konci sezó-
ny před zápasem v Prostějově a 
bylo fajn, že jsem ho na podzim 
viděl, jak roste. Tyhle momenty 
vám nic nenahradí.

Míval jsi v mládí nějaký gólman-
ský vzor, nebo oblíbeného muže 
mezi tyčemi?

Líbil se mi Casillas a Buffon, v 
poslední době pak taky jihoame-
ričtí gólmani, z Kolumbie nebo 
Chile, taky třeba Mexičani.

Když jsme u Kolumbijců, pama-
tuješ ještě legendárního Higui-
tu?

Nezažil jsem ho, ale jeho slavný 
škorpioní kop samozřejmě znám 
(smích).
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DREAM TEAM 
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Myslím, že jsme sehráli vyrovnané utkání, bohužel jsme v závěru 
nezvládli jednu standardní situaci a to nás stálo body. Chtěli jsme 
hrát odvážně, což se nám v některých momentech nedařilo. Řadu 
zajímavých akcí jsme nedokázali dotáhnout do finální fáze, končili 
jsme v předfinále a stoprocentní šance z toho nebyly, to mne mrzí 
nejvíc. Typicky jde třeba o brejk na konci první půle. Chtěli jsme vy-
hrát, ale z výše zmíněných důvodů si neodvážíme ani bod. Nechtěli 
jsme do sestavy moc sahat, řešili jsme bohužel hlavně zdravotní 
problém u Ondry Pachlopníka. Tahalo ho tříslo, nakonec s námi od-
jel a byl připravený alespoň na lavičce. Měli jsme hráče nachystané 
na střídání a připravené do utkání zasáhnout,jako žolíka jsme chtěli 
mít Adama Fouska.“

12. kolo, neděle 20. 12. 2020, 14:00, AGC Aréna

           FK Teplice -            FC Zbrojovka Brno 1:0 (0:0)

Branky: 79. Kučera.
Žluté karty: 64. Ljevaković, 90+1. Jakub Diviš – 47. J. Sedlák, 67. 
A. Fousek, 90+2. Hladík.
Rozhodčí: Klíma – Hájek, Váňa; Diváci: bez diváků

Sestava FK Teplice: Jakub Diviš – Vondrášek, Ljevaković (C), Kuče-
ra, Černý – Trubač (67. V. Vukadinović), Jukl, Fortelný – Moulis (75. 
Radosta) – Jakub Řezníček (75. Žitný), J. Mareš (90+3. Kováč).

Trenér FK Teplice: Radim Kučera

Sestava FC Zbrojovka Brno: Šustr – Kotula (83. Pachlopník), Jakub 
Šural, Dreksa (C), Bariš – Štepanovský (68. Reiter), Vaněk, J. Sedlák 
(83. Gajić), Šumbera (57. A. Fousek) – Růsek, Přichystal (56. 
Hladík).
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA Z V R P S B

1 SK SLAVIA PRAHA 12 10 2 0 35:4 32 
2 FK JABLONEC 14 9 2 3 26:15 29
3 AC SPARTA PRAHA 12 9 0 3 28:17 27 
4 SK SIGMA OLOMOUC 14 5 7 2 20:15 22 
5 FC VIKTORIA PLZEŇ 13 6 2 5 28:20 20 
6 FC SLOVAN LIBEREC 12 6 2 4 19:14 20 
7 MFK KARVINÁ 13 5 5 3 14:16 20 
8 FK PARDUBICE 13 5 4 4 13:15 19 
9 1. FC SLOVÁCKO 12 5 3 4 20:13 18
10 FC BANÍK OSTRAVA 11 5 3 3 17:10 18 
11 FC FASTAV ZLÍN 12 5 1 6 13:14 16 
12 SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 13 3 6 4 17:22 15 
13 BOHEMIANS PRAHA 1905 13 4 2 7 16:18 14
14 FK TEPLICE 13 4 1 8 13:26 13
15 FK MLADÁ BOLESLAV 13 2 3 8 14:25 9
16 FC ZBROJOVKA BRNO 13 2 3 8 12:26 9
17 1. FC PŘÍBRAM 13 2 3 8 10:28 9
18 SLEZSKÝ FC OPAVA 12 1 3 8 10:27 6

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

14. KOLO F:L
22.12. - 15:00

SK Sigma Olomouc - FK Jablonec 1:3 
   22.12. - 17:00  
AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec 
   23.12. - 15:00  
FC Zbrojovka Brno - FC Baník Ostrava
MFK Karviná -  FK Pardubice
FK Mladá Boleslav -  1. FC Slovácko
FC Fastav Zlín -  FK Teplice
   23.12. - 17:00  
FC Viktoria Plzeň -  SK Slavia Praha
   odloženo na neurčito
SK Dynamo Č. Budějovice - 1. FK Příbram
Bohemians 1905 - Slezský FC Opava   
 

15. KOLO F:L
   16.1. - 17:00 (čas a datum utkání se může změnit)
FK Mladá Boleslav -    FC Zbrojovka Brno
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Prošli oběma kluby

Aleš Besta – v tomto výčtu nemůže chybět populární bijec z hrotu 
útoku. V Ostravě s fotbalem začínal, příliš se tu ale neprosadil. Zato v 
Brně sehrál 84 duelů a šestnáctkrát se zapsal mezi střelce.

Marek Zúbek – talent roku 1996 s fotbalem ve Zbrojovce začínal a 
také tu strávil největší část kariéry. Na sklonku brněnského angažmá 
si střihl půl roku v Baníku, ve dvanácti duelech jednou skóroval.

Jiří Záleský – v Brně se narodil a začínal tu ve druhé lize s fotbalem. 
Poté se přes Baník, Duklu a znovu Baník do Brna vrátil, za Bobíky 
odehrál 32 duelů.

Libor Zelníček – rodák z Moravského Krumlova strávil ve Zbrojovce 
vyjma vojny osm dlouhých let, hrál první i druhou ligu. Poté přestoupil 
v roce 1991 do Baníku a sehrál tu 23 duelů s bilancí čtyř branek.

Rostislav Vojáček – jedna z baníkovských legend. Odehrál tu drtivou 
většinu kariéry, vyhrál dva tituly. V roce 1984 ale krátce hostoval v 
tehdy druholigové Zbrojovce, kde odehrál čtyři zápasy.

František Schmucker – reprezentační gólman a náhradník na stříbr-
ném šampionátu v Chile odchytal ve Zbrojovce (tehdejším Spartaku 
Brno ZJŠ) 139 zápasů. Poté se přesunul do Ostravy, kde se do brýny 
postavil ve 161 duelech. V našem i baníkovském dresu zasáhl také do 
duelů Poháru vítězů pohárů.

Památné zápasy

29. dubna 2013, Zbrojovka – Baník Ostrava 2:1. V záchranářském 
duelu Zbrojovka prohrávala ještě osm minut před koncem 0:1. Pak se 
ale trefil nádherně z přímého kopu Zavadil a obrat dokonal po Švanca-
rově přihrávce Škoda.

22. září 2003, 1.FC Brno – Baník Ostrava 0:0. Ačkoliv zápas branku 
nenabídl, do historie se zapsal. Návštěva 9945 diváků je třetí nejvyšší 
na stadionu v Srbské ulici. Byl u toho tehdy i současný gólman Baníku 
Laštůvka.

31. srpna 1997, Baník Ostrava – Boby Brno 3:3. Galapředstavení 
Honzy Marošiho. Baník dvakrát vedl, Holomek a Pacanda ale srovnali 
a Valnoha trefil Bobíkům vedení, přičemž u všech gólů nahrával právě 
Maroši. Konečnou dělbu bodů zajistil Samec.

25. září 1982, Zbrojovka – Baník Ostrava 3:0. Nepolapitelný Petr 
Janečka překonal třikrát gólmana Mikloška, překonal tím metu 50 
branek a plně tak obstaral gólovou porci v utkání.

8. června 1978, Zbrojovka – Baník Ostrava 2:0. Tohle už zavánělo 
pojistkou titulu. Zbrojovka držela čtyřbodový náskok před Duklou a to 
platilo i po utkání s Baníkem, což byl dvoustý ligový mač Vítězslava 
Kotáska. V první půli se trefil Kopenec, ve druhé Dvořák. Dvě kola 
před koncem stačil Brňanům k titulu bod.



26 ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

PARTNEŘI KLUBU

PARTNEŘI FCZB: 



27ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

PARTNEŘI KLUBU



28 ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

PARTNEŘI KLUBU






