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DNEŠNÍ SOUPEŘ

AC SPARTA 
PRAHA "B“
Pátým domácím soupeřem je v letošním ročníku béčko Sparty. Tedy 
tým tak trochu atypický. Už jen určit přesné datum vzniku není snadné, 
samotná Sparta nicméně své počátky klade do roku 1893. Béčko krát-
ce přerušilo svou existenci v roce 2014, o pět let později už je ovšem 
znovu na scéně.

Během své historie hrál sparťanský B tým několikrát druhou nejvyšší 
soutěž. Nejprve v letech 1951 a 1952, pak na přelomu šedesátých a se-
dmdesátých let a následně na začátku nového tisíciletí až do sestupu v 
roce 2012. A nyní tedy opět – a více než slušně, o tom ještě bude řeč.

V archivech nalezneme i jednu zajímavou perličku. Béčko Sparty bylo 
v roce 1971 krůček od účasti v evropských pohárech. V semifinále to-
tiž – věřte nebo ne – přemohla rezerva v bratrovražedném boji první 
mužstvo Sparty, a to výsledkem 2:1! Branky stříleli Bouška a Gulajev, za 
favorita snižoval Urban. Oba finálové zápasy skončily remízou, stejně 
tak penaltový rozstřel po pěti sériích. Rozhodoval los, a lépe jej zjevně 
měla nacvičený Plzeň. Postoupila do finále s Trnavou, která dobyla i 
titul, a tím pádem se dostala do PVP. Béčko Sparty přitom ve stejné 
sezóně z druhé ligy sestoupilo.

Nicméně přejděme k aktuálnímu ročníku. Ten mají letenští mladíci roz-
jetý parádně. Kouč Horňák poskládal nadšeně hrající, ofenzivní muž-
stvo, které je schopno vyhrávat i bez výpomoci z prvního týmu. Sparta 
B je zatím druhá s osmnácti body, šestkrát vyhrála a třikrát prohrála, 
byť v oněch zápasech většinou nebyla horším týmem. Pražané tak mají 
našlápnuto dorovnat nebo překonat nejlepší umístění, kterým je třetí 
příčka z roku 2003.

Z kádru Sparťanů naskočila do všech devíti duelů trojice Sejk, Piško, 
Jonáš. Nejlepším střelcem je se čtyřmi trefami Matyáš Kozák, o gól 
méně dal právě Sejk. Celkem se Sparta trefila osmnáctkrát. Starty si 
už v barvách rezervy připsali třeba Heča, Čelůstka a Minčev, jádro týmu 
však zůstává složeno z mladíků.

Co se týče vzájemných duelů, těch soutěžních najdeme v historii šest. 
Vůbec první duel rozhodl ve prospěch Sparty B v roce 1979 Petr Ulič-
ný, pozdější trenér Zbrojovky. Odveta skončila remízou, o rok později 
Brňané zvítězili dvakrát 2:0 a v sezóně 2011/12 se urodily dvě remízy. 
Venku 2:2, doma 1:1. V lednu 2014 vyhráli Zbrojováci v přípravném 
utkání brankou Kroupy 1:0.

Vzájemná bilance v soutěžních zápasech:

6 zápasů (2 – 3 – 1), skóre 8:5

Nejlepší střelec vzájemných zápasů: Mikloš (3 branky)
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Brankáři

1 Adam Benada 20 0 0 0 0 0 
22 Jakub Tůma 19 0 0 0 0 0
40 František Kotek 22 8 720 0 1 0

Obránci

2 Martin Suchomel 19 8 720 0 3 0
3 Milan Piško 25 9 721 0 3 0
4 Vadim Červak 22 4 334 0 2 2
5 Václav Dudl 22 8 365 0 2 0
13 Iva Gelašvili 20 4 149 0 1 0
15 Karel Tvaroh 22 3 166 0 0 0

Záložníci

6 Lukáš Vácha 32 2 16 1 0 0
7 Petr Pudhorocký 20 8 482 0 0 0
8 Tomáš Jonáš 20 9 810 0 3 0
12 Matěj Ryneš 20 8 651 2 3 1
14 Dominik Šimáček 21 3 42 0 1 0
21 Martin Ambler 21 5 279 0 2 0
23 Nelson Okeke 19 4 238 0 2 0
34 Filip Šilhart 19 3 56 0 1 0
 David Holoubek 19 0 0 0 0 0

Útočníci 

9 Václav Sejk 19 9 752 3 3 0
10 Vojtěch Patrák 21 6 430 1 1 0
11 Matyáš Kozák 20 6 225 4 0 0
17 Tomáš Schánělec 19 4 107 1 0 0
20 Daniel Turyna 23 4 84 0 1 0
 Youssouf Dao 23 0 0 0 0 0

Realizační tým

Hlavní trenér: Michal Horňák
Asistent trenéra: Petr Janoušek
Trenér brankářů: David Bičík
Vedoucí mužstva: Luděk Stracený
Masér:  Miloš Tyl
Fyzioterapeut: Ondřej Čech
Kustod:  Miloš Tyl
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 SEDLÁK
#30  |  ZÁLOŽNÍK  |  4. 4. 2000

B r n o – Jeho hlavním popi-
sem práce je střílení branek, 
gól ostatně vstřelil hned ve 
svém soutěžním debutu v 
áčku. Zkušenosti má ovšem i 
z opačné strany hřiště – jeden 
čas nastupoval jako brankář. 
Na stránkách bulletinu se vám 
dnes představí jednadvacetile-
tý útočník Martin Sedlák!

Martine, jaké byly tvoje fotba-
lové začátky?

Zhruba v šesti letech jsem 
přišel poprvé na trénink v Dr-
novicích, odkud jsem po dvou 
letech přešel do Vyškova. A v 
devíti letech pak následoval 
přesun do Zbrojovky, tehdy pod 
trenéra Petra Čejku. V Brně 
jsem mimo loňské hostování v 
Kroměříži doposud.

Léta slávy drnovické kopané 
už si ale asi nevybavíš?

To ne, byl jsem hodně malý a 
tyhle věci znám spíš z dosle-
chu a ze vzpomínek. Když jsem 
začínal hrát, áčko už, myslím, 
nefungovalo.

Přišlo s přesunem do Brna i 
stěhování?

Ne, pořád bydlím kousek od Vy-
škova a do Brna dojíždím.

Jaké posty jsi v kariéře vystří-
dal?

Většinou jsem hrával vpředu, v 
útoku. Ale ještě v přípravkách, to 
už bylo v Brně, jsem dokonce rok 
chytal. Pak jsem to pořád střídal, 
útok a zálohu. Ideálním postem 
je asi podhrot, ale nevadí mi ani 
post útočníka.

Troufnul by sis ještě do brány?

Ještě ano, zhruba si vybavím, co 
a jak tam dělat (smích).

Jak to pak šlo s tebou dál?

Postupně jsem se posouval kate-
goriemi, pod panem Dostálkem 
jsem odehrál pár zápasů. Do 
áčka jsem pak poprvé naskočil 
už pod panem Machálkem proti 
Žižkovu.

A hned přišel gól. Mimochodem, 
na 6:1...

Je to tak, zatím se zdá, že dávám 
góly jen na 6:1, jako naposledy v 
Ústí.

Gól to byl ovšem parádní. Od za-
čátku jsi věděl, že chceš zakon-
čit takto?

Když jsem od Ševy dostal balon, 
už jsem byl rozhodnutý, že to 
zkusím takto. Nahrát moc nešlo, 
ani jsem to rozhodnutí pak už 
nechtěl měnit. Vyšlo to naštěstí 
přesně, míč zapadl do brány o 
tyčku. Hezký zápas, užili jsme 
si ho a povedlo se nám dát dost 
branek, přitom jsme měli i další 
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šance.

Teď vás čeká Sparta B. Jaký zá-
pas čekáš?

Náročný. Je to zajímavý soupeř, 
je na tom dobře technicky i fyzic-
ky. Jsou to mladí kluci, budou se 
chtít ukázat. Po všech stránkách 
nás čeká náročný a těžký zápas, 
věřím, že to zvládneme.

Jsou pro tebe výsledky letenské 
rezervy překvapením?

Je pravda, že takhle vysoko je asi 
každý nečekal. Daří se jim, mají v 
kabině pohodu, nemají co ztratit 
a nejsou pod tlakem, hrají lehce 
a je to znát.

Pohoda je ovšem i ve vaší kabi-
ně, že? Respektive v kabinách, 
protože se docela daří také béč-
ku, kterému vypomáháš.

Je to pravda, něco už jsem tam 
odehrál. Povedl se dobrý start, 
nálada tomu odpovídá. Je jedno, 
kdo nastoupí, všichni to odmaka-
jí a výsledek přijde. Oba trenéři 
dělají dobrou náladu, povzbuzují 
nás. A v áčku je to podobné, taky 
dobré. Aktuálně to mám tak, že 
trénuju s áčkem a béčku chodím 
pomáhat hlavně v zápasech.

Jsou divizní zápasy za béčko 
zase trochu jinou fotbalovou 
školou? Některé zápasy jsou 
hodně tvrdé.

Jo, někdy to tak je, třeba posled-
ní zápas v Humpolci byl hodně 
ostrý, na hraně. Nebyl to moc 
dobrý zápas, ale i takové nás 
posílí. Většinou soupeře pře-
hráváme fotbalově, když s námi 

vydrží běhat, tak se drží, jakmile 
odpadnou, je to pak otázka času. 
Někdy je to kanonáda, ale jindy 
se to láme v závěru. V Humpol-
ci jsme dohrávali v deseti, taky 
zkušenost, ale povedlo se nám 
rozhodnout.

Jak se ti jeví třeba první Austra-
lan v historii Zbrojovky, Yosi?

Je hodně šikovný, silný na míči a 
nebezpečný dopředu. Až se na-
učí jazyk, bude ještě lepší, to ho 
samozřejmě trochu limituje.

I v ostrých bitvách si najdete čas 
na fotbalové parádičky, jako tře-
ba patičku proti Tasovicím před 
gólem na 6:0.

To už trochu vyplynulo i ze stavu 
skóre, kdy má hráč větší sebevě-
domí. Viděl jsem, jak si Rogy na-
bíhá, zkusil jsem to takhle a vyšla 

z toho povedená akce.

S kým si v kabině nejlépe rozu-
míš?

Asi se všemi, ale nejvíc pocho-
pitelně s mladými, věkově po-
dobnými, nejvíc aktuálně asi se 
Ševou. Nás mladých je ve Zbro-
jovce celkem dost, takže to není 
problém.

Máš nějaký oblíbený klub a svůj 
fotbalový cíl?

Rád sleduju Barcelonu, odmalič-
ka. Vlastně je to teď hodně nové, 
protože bez Messiho jsem Barcu 
ještě nezažil. Ale myslím, že jde 
o chvilku a pak se vrátí a budou 
silní. Aktuální fotbalový cíl pak je 
probojovat se natrvalo do první-
ho mužstva a s ním do první ligy.
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Jaké to je, trénovat po boku 
Kuby Řezníčka?

Kuba má velké, obrovské zkuše-
nosti. Skvělý výběr místa i za-
končení. Sleduju, co a jak dělá, 
umí být hodně nepříjemný, tvrdý, 
těžko se brání.

Máš mimo fotbal nějaké další 
koníčky?

Aktuálně školu. Druhým rokem 
studuju VUT, obor procesní ma-
nagement. Takže tomu věnuju 
většinu volného času.

Prezenčně?

Jo, normálně po tréninku chodím 
do školy. Ze stadionu to mám pět 
minut.

Když je těžký den, neusínáš ně-
kdy v lavici?

Když je večerní program třeba v 
sedm, je to pak už opravdu doce-
la náročné, na člověka to doléhá, 
ale držím se (smích). Zatím se to 
dá zvládat. Vyučování je každý 
den kromě pátku, zatím to fun-
guje a neměl jsem problém třeba 
s docházkou, protože po covidu 
zatím není výuka úplně povinná. 
O víkendu mám zápas, někdy 
dva, když jdu s áčkem i béčkem, 
takže na nějaké další záliby fakt 
moc času není, maximálně si ob-
čas zahraju PlayStation.

Díky za rozhovor!

 



13ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

DREAM TEAM

MATĚJŮV 
DREAMTEAM 
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„Hráčům jsme v kabině poděkovali a pogratulovali za práci, kterou 
dnes odvedli. Výsledek vyzněl jednoznačně v náš prospěch, byl 
to jeden z mála zápasů, které jsme odehráli od začátku v klidu. 
Malinko jsme si to zkomplikovali obdrženou brankou po zaváhání v 
obranné činnosti, ale do poločasu jsme dokázali znovu udeřit tak, 
abychom ve druhé půli mohli hrát víc s klidem a hráči si dokázali 
zápas užít. První příčka nás zavazuje, abychom každý zápas 
vyhrávali, mužstva zespodu se na nás tlačí a soupeři nás nenechají 
v klidu spát. Díváme se sami na sebe, chtěli jsme zápas zvládnout 
i s ohledem na nejbližší náročný duel v domácím prostředí. Když 
jste na špici, práce a tréninkový proces vypadají jinak, hráči chodí 
na stadion s nadšením a radostí. Dnes jsme si přijeli pro body a 
dokázali jsme tento cíl splnit, můžeme si odškrtnout další dílek z 
náročné cesty. Je pro nás důležité se neustále soustředit na vlastní 
výkony a získávat body doma i venku.“

9. kolo FN:L, pátek 24. 9. 2021, 18:00, MěS v Ústí nad Labem

           FK Ústí nad Labem -            FC Zbrojovka Brno 1:6 (1:3)

Branky: 13. Ogiomade – 7. Přichystal, 36. Ševčík, 42. Hladík, 53. 
Přichystal, 61. Řezníček, 87. Sedlák.
Žluté karty: 12. Brak, 42. Bílek, 45. Jiránek, 47. Krobot, 54. Jarolím 
(trenér) – 27. Texl.
Rozhodčí: Berka – Flimmel, M. Novák; Diváci: 846.

Sestava FK Ústí nad Labem: 
Plachý – Alexandr, Brak, Bílek, Chodora (46. Písačka) – Miskovič 
(34. Hudec), Jiránek (46. Krobot) – Prošek (C), Čičovský, Ogiomade 
(71. Cantin) – Gonzalez (59. Emmer).

Trenér FK Ústí nad Labem: David Jarolím.

Sestava FC Zbrojovka Brno: 
Berkovec – Bariš, Hlavica, Šural, Hrabina – Texl (68. Moravec) – 
Ševčík, Fousek (68. Štepanovský) – Hladík (78. Lacík), Přichystal 
(78. Kryštůfek) – Řezníček (C) (78. Sedlák).
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ÚSTÍ N. L. - ZBROJOVKA
9. KOLO FN:L  - MěS V ÚSTÍ NAD LABEM - 24. 9. 2021
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA Z V R P S B

1 FC ZBROJOVKA BRNO 9 7 1 1 20:8 22 
2 AC SPARTA PRAHA „B“ 9 6 0 3 18:12 18
3 FK VARNSDORF 9 5 2 2 20:13 17 
4 FK DUKLA PRAHA 9 5 2 2 16:11 17 
5 SK LÍŠEŇ 2019 9 5 2 2 15:10 17 
6 FC SELLIER&BELLOT VLAŠIM 9 5 1 3 20:13 16 
7 FC MAS TÁBORSKO 9 5 1 3 10:7 16 
8 1. SK PROSTĚJOV 9 4 1 4 10:14 13 
9 SLEZSKÝ FC OPAVA 9 3 3 3 10:11 12
10 FC VYSOČINA JIHLAVA 9 3 2 4 7:12 11 
11 MFK VYŠKOV 9 3 1 5 17:12 10 
12 FK ÚSTÍ NAD LABEM 9 2 4 3 10:14 10 
13 FK VIKTORIA ŽIŽKOV 9 2 2 5 11:15 8
14 1. FK PŘÍBRAM 9 2 2 5 11:18 8
15 MFK CHRUDIM 9 1 1 7 6:16 4
16 FK FOTBAL TŘINEC 9 1 1 7 8:23 4

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

10. KOLO F:NL
1.10. - 16:00

FK Dukla Praha - 1. SK Prostějov  
1.10. - 17:00

FC Zbrojovka Brno - AC Sparta Praha „B“
1.10. - 18:00

FC Vysočina Jihlava -  FC MAS Táborsko
   2.10. - 10:15  
MFK Vyškov - FK Ústí nad Labem   
FK Fotbal Třinec - FK Viktoria Žižkov
MFK Chrudim - FK Varnsdorf  

2.10. - 18:00
Slezský FC Opava -  SK Líšeň   
     3.10. - 16:00
FC Sellier&Bellot Vlašim - 1. FK Příbram  
   

11. KOLO F:NL
15. - 17. 10. 2021 

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

Stalo se 1. října

1. října 1976 – Hrálo se sedmé kolo a trenér Masopust už se v Brně 
pevně zabydlel. Důkazem byla jasná výhra nad Trnavou 3:0 – trefili 
se Václavíček, Pešice a Kroupa.

Prošli oběma kluby

Jan Sýkora – odchovanec Plzně nastoupil v dresu sparťanské 
rezervy proti Zbrojovce ve druhé lize a pak i v zimní přípravě 2014, o 
půl roku později přišel do Brna na hostování. Ve 26 zápasech vsítil 
čtyři góly, poté se vrátil do mateřského klubu, odkud obratem zamířil 
do Liberce.

Martin Juhar – další hráč, který nastoupil ve druhé lize za sparťan-
ské béčko proti Brnu. Psal se říjen 2011, o šest let později Juhar 
zakotvil v Brně. Vstřelil i jeden gól, shodou okolností proti Spartě na 
Letné v remízovém utkání.

Milan Jurdík – do Sparty se dostal v roce 2010, na jaře 2011 střídal 
v utkání na Srbské a po třech minutách na hřišti trefil „béčku“ Sparty 
remízu 1:1. Možná i proto po něm sáhlo Brno, zde se ale během 
hostování příliš neprosadil. V deseti duelech neskóroval.

Petr Uličný – populární trenér hrával ve Spartě v letech 1969 až 
1972, na podzim 1969 vstřelil Zbrojovce v dresu béčka dokonce gól 
a rozhodl tak utkání. V Brně pak trénoval v letech 1994 až 1996 a 
2007 až 2008.

Památné zápasy

15. listopadu 1970, Zbrojovka – Sparta B 2:0. V druholigové 
epizodě zvítězila Zbrojovka doma 2:0 a šlo o vůbec první vítězství 
(v celkově třetím soutěžním utkání). Obě branky vstřelil před deseti 
tisíci diváky v první půli Mikloš. Zbrojovka nakonec ligu ovládla a 
postoupila mezi elitu, naopak béčko Sparty sestoupilo.

22. října 2011, Sparta B – Zbrojovka 2:2. Vzájemných zápasů je 
opravdu minimum, další následovaly až v sezóně 2011/12. V říjnu 
2011 se zrodila nakonec remíza, Brňané přišli o náskok a na koneč-
ných 2:2 srovnal z penalty Švancara. Nerozhodným výsledkem pak 
skončila i jarní odveta.
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PARTNEŘI FCZB: 
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