




3ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

OBSAHOBSAH

Obsah:
4 PROFIL SOUPEŘE
6 SOUPISKA - LIB 
10 SOUPISKA - FCZB
16 ČLÁNEK
20 TRENÉR A TÝMU
22 FOTOGALERIE
25 OBLÍBENÁ 4
26 ZA POSTUPEM
29 HISTORIE
31 TABULKA
33 DOTAZNÍK
36 PARTNEŘI

4 Profil našeho 
dnešního sou-
peře. Statistiky 

a soupiska s fotogalerií 
hráčů.

16 Článek: René 
Wagner slaví 
padesáté 

narozeniny.

22 Fotogalerie 
z poslední-
ho venkov-

ního zápasu proti Viktorii 
Plzeň.

25 4 oblíbení 
fotbalisté - 
dnes nám 

ty své prozradí Róbert 
Matejov.

26 Nová 
rubrika - Za 
postupem.   

8. díl - Zápasy s Duklou, 
Chrudimí a Opavou.

33 Nejoblíbe-
nější kniha, 
klub a další 

otázky - odpovídá Filip 
Souček.



4 ZÁPASOVÝ PROGRAM  |  WWW.FCZBRNO.CZ

DNEŠNÍ SOUPEŘDNEŠNÍ SOUPEŘ

SIGMA OLOMOUC
Stadion:  Andrův stadion
Kapacita stadionu:  12 474
Klubové barvy:  modrá a bílá
Umístění v sezóně 2021/22:  8.
Trenér A-týmu:  Václav Jílek
Kapitán týmu:  Radim Breite

Osmým domácím soupeřem Zbrojovky je Olomouc! 
Zdejší klub byl založen v roce 1919, také už tedy má 
za sebou sté jubileum. Do nejvyšší soutěže nakoukl 
překvapivě pozdě - až v roce 1982. Na začátku de-
vadesátých let patřila Sigma k nejsilnějším klubům u 
nás, v letech 1991 a 1992 skončila dvakrát po sobě 
třetí, v roce 1996 dokonce druhá. V Poháru UEFA pak 
dokázala potrápit i slavný Real Madrid.

Na slavné roky navázali Olomoučtí po návratu z dru-
hé ligy, kdy v roce 2018 dosáhli na čtvrtou příčku a 
zahráli si tak Evropskou ligu, přičemž výkony proti Se-
ville nebyly vůbec špatné. Rok poté skončili Olomouč-
tí osmí, od té doby ovšem do horní poloviny tabulky 
po třiceti kolech nenakoukli. Před rokem nicméně ve 
skupině o umístění nakonec obsadili osmou pozici.

Nakročeno k tomu mají i letos, po patnácti kolech 
okupují šestou příčku s jednobodovým náskokem na 
osmou Zbrojovku. Té v prvním utkání podlehli 0:2, v 
posledních zápasech si ale vedou solidně a naposle-
dy porazili silný Jablonec 3:0. Venku už Sigma doká-
zala hned třikrát zvítězit.

Kádr se opírá o mladé hráče, nejlepším střelcem je 
se šesti góly třiadvacetiletý Chytil, který premiérově 
nakoukne i do reprezentace. Zkušenosti pak dodávají 
Breite, Navrátil či Beneš.

O letošním vzájemném duelu už byla řeč – Zbrojov-

ka vyhrála brankami Řezníčka a Ševčíka 2:0. Jinak se 
ale ve vzájemných duelech daří spíše Olomouci. Ta 
vyhrála i poslední zápas v Brně, covidem sužovanou 
Zbrojovku před dvěma lety přehrála 4:2.

Trefil se i Šimon Falta, aktuálně člen kádru Zbrojovky. 
Není jediný, kdo má zkušenosti se Sigmou – podobně 
je na tom dalších pět borců. A z kádru Olomouce zase 
Zbrojovku znají její odchovanci Růsek se Sedlákem, 
hrával tu také Vraštil.

Vzájemná bilance v prvoligových zápasech od roku 
1993

47 zápasů (15 – 11 – 21), skóre 47:60

Nejlepší střelci vzájemných zápasů: 

Ľubomír Reiter (5 branek)

Prošli oběma kluby: 

Jakub Řezníček, Jan Hladík, Jan Hlavica, Jan Štěrba, 
Jiří Texl, Šimon Falta – Jan Sedlák, Antonín Růsek, 
Lukáš Vraštil.

Poslední vzájemný zápas: 6.8.2022

Olomouc – Zbrojovka 0:2. Branky: Řezníček, Ševčík.
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TITULNÍ ROZHOVORTITULNÍ ROZHOVOR

Čtyřicet ligových gólů v barvách Brna, k tomu vizitka nejlepšího střelce rakouské ligy v roce 1997 a členství v 
Klubu ligových kanonýrů. Útočník René Wagner, velká postava zbrojovácké historie, oslavil v listopadu pade-
sáté narozeniny a je čestným hostem dnešního zápasu!

René Wagner začínal s fotbalem v Králově poli - symbolicky v roce, kdy Zbrojovka získala mistrovský titul. V 
útoku řádil Karel Kroupa a těžko mohl tehdy kdokoliv tušit, že jej Wagner v součtu prvoligových gólů nakonec 
překoná.

V nejvyšší soutěži Wagner debutoval v červnu 1991. Trenér Dobiaš jej poslal do hry v posledním kole sestupové 
sezóny na hřišti Prešova. Ve druhé lize se Renda postupně rozkoukával a nakonec z toho bylo solidních šest 
gólů po boku střelecky disponovaného jmenovce René Pastorka. A rychlý návrat zpět mezi elitu.

A tam se Wagner rozstřílel. V ročníku 1992/93 se trefil 
šestkrát, o rok později hned dvanáctkrát, pak znovu šest-
krát a ročník 95/96 zakončil s jedenácti góly. Není divu, že 
si jeho kvalit všimli i za hranicemi. Wagner se na následu-
jících osm let přesunul do Rapidu Vídeň, kde se hned stal 
nejlepším střelcem rakouské ligy, čtyřikrát ovládl střelec-
kou tabulku klubu. Stal se členem prestižního Klubu ligo-
vých kanonýrů, nakoukl i do reprezentace (její dres oblékl 
jedenáctkrát, trefil se třikrát). Dvakrát usiloval o účast na 
evropském šampionátu, v tomto ohledu měl bohužel až 
neobvyklou smůlu a na turnaj nikdy neodcestoval.

Po dvou letech v Mattersburgu se Wagner vrátil do Brna, 
kde přidal dalších pět gólů. Ten vůbec poslední vstřelil 
v dubnu roku 2008 Českým Budějovicím. Celkem má na 
kontě 123 prvoligových tref ve dvou soutěžích (z toho 40 
za Zbrojovku). Úctyhodná bilance!

Vůbec nejoblíbenějším soupeřem byl pro Rendu Cheb - 
jeho konto zatížil pěti góly (jednou se blýskl hattrickem). 
Vybrané góly z úžasné Wagnerovy kariéry si můžete připo-
menout v krátkém videu na obrazovce před utkáním!

Rendo, ještě jednou všechno nejlepší! Hodně štěstí a 
zdraví do dalších let!

RENÉ WAGNER OSLAVIL 
PADESÁTÉ NAROZENINY!
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BRANKY, BODY NA BLOCKCHAINU l by ProbinexBRANKY, BODY NA BLOCKCHAINU l by Probinex
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TRENÉR A - TÝMUTRENÉR A - TÝMU
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RICHARD  DOSTÁLEKRICHARD  DOSTÁLEK

„Zápas pro nás nedopadl výsledkově dobře. Nastou-
pili jsme do něj s upravenou sestavou, kraje hřiště 
jsme posílili Pepou Divíškem a Robo Matejovem. Ten-
to plán se nám začal malinko hroutit v desáté minutě, 
kdy Robo utrpěl drobné zranění. Se sebezapřením 
dohrál poločas, což nás stálo změnu v sestavě. Stej-
ně jsme ale po hrubé chybě prohrávali, takže jsme do 
toho vstoupili výrazněji, dali jsme do hry ofenzivnější 
hráče. V utkání byly pasáže, kdy jsme se prezentova-
li zajímavým fotbalem, ale výkon jsme znehodnotili 
chybami, které jsme udělali v defenzivě. Proto si od-
vážíme výsledek 0:4. Fotbal chyby přináší, bez toho 
by nepadaly góly. Obě situace jsme soupeři nabídli. 
V pokutovém území musí být balon buď bezpečně 
pro gólmana, nebo na tribunu, tam je to o rozhodnutí 
hráče a my jsme se bohužel před prvními dvěma góly 
rozhodli špatně. Je to další zápas, kdy jsme obdrže-
li čtyři góly, je potřeba na defenzivě stále pracovat a 
hráče zlepšovat, abychom tolik branek nedostávali. 
Produktivita také z naší strany nebyla dobrá. Hráčům 
jsem po utkání řekl, že předvedený herní výkon byl za-
jímavý. Ale říct, že jsme předvedli dobrý výkon a pro-
hrát 0:4, to nedává smysl. Degradace výsledku je jen 
o chybách, které jsme udělali. Na kdyby se nehraje, z 
chyb se musíme poučit.“

4. kolo F:L, středa 9. 11. 2022, 17:00

Doosan Aréna

 FC Viktoria Plzeň 4  (1)

 FC Zbrojovka Brno 0  (0)

Branky:  24. Vlkanova, 54. Chorý, 79. Chorý (pen.), 89. 
Bassey.
Rozhodčí:  Všetečka – Kubr, Machač; Diváci: 8436.
Žluté karty: 72. Šural, 77. Endl, 88. Rogožan.

Sestava FC Vikotria Plzeň:

Staněk – Holík, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Bucha, 
Kalvach (80. Ndiaye) – Jirka (80. Kopic), Vlkanova 
(73. Čermák), Mosquera (83. Pilař) – Chorý (83. Ba-
ssey).

Trenér FC Vikotria Plzeň:

Michal Bílek

Sestava FC Zbrojovka Brno:

Šiman – Hrabina, Šural, Endl, Divíšek (46. Souček) – 
Texl – Matejov (46. Přichystal), Pachlopník (59. Alli), 
Ševčík, Granečný – Řezníček (C) (79. Rogožan).
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE

VIKTORIA PLZEŇ - ZBROJOVKA BRNO
4. KOLO F:L, 9. 11. 2022, DOOSAN ARÉNA
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OBLÍBENÁ ČTYŘKAOBLÍBENÁ ČTYŘKA
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ZA POSTUPEMZA POSTUPEM

DUKLA, CHRUDIM, OPAVA
Na stránkách našeho bulletinu bychom se rádi postupně vraceli k zápasům minulé sezóny. Při každém 
duelu si připomeneme, jak si Zbrojovka vedla přesně před rokem. Dnes si připomeneme tři závěrečné duely 
podzimu.
Listopad roku 2021 zahájili Zbrojováci na Dukle. Prvních deset minut nic nenasvědčovalo tomu, že by měli 
podruhé v sezóně vyjít bodově naprázdno. Soupeře sevřeli a několikrát zahrozili. Jenže pak přišla první 
šance Dukly a první gól, krásně se trefil Buchvaldek.
Od té doby se hosté nemohli dostat do tempa. Až v závěru půle pálil nepřesně Fousek, ve druhém dějství 
jej napodobil Moravec. Ani závěrečný tlak branku nepřinesl a po rozpačitém výkonu se Zbrojovka vracela 
domů bez bodů.
„Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, prvních deset minut jsme odehráli většinou na polovině soupeře, 
pak jsme ale propadli při bránění standardky a z toho vzešel rozhodující moment utkání. Ta situace na nás 
dolehla víc, než by bylo záhodno, do konce poločasu jsme se neoklepali. Ani po změně stran jsme nebyli 
příliš nebezpeční, dnes jsme se prakticky nedostávali do vážnějších šancí. Jednoduše to dnes z naší strany 
nebyl dobrý výkon,“ řekl po utkání kouč Dostálek.
Po prohře se náskok na druhou pozici smrskl na čtyři body. A do Brna přijela Chrudim, která v minulých 
letech Zbrojováky dovedla potrápit. A také tentokrát to bylo infarktové drama!
Vše zahájil Štěrba, který po deseti minutách otevřel hlavou skóre po Ševčíkově rohovém kopu. Tentýž hráč 
pak vyděsil všechny přítomné, když ve 25. minutě zkolaboval přímo na hřišti a musel být odvezen do ne-
mocnice. V závěru půle zvýšil na 2:0 povedenou ranou Endl a vše vypadalo nadějně.
Jenže ve druhé půli přišly komplikace. Nejprve snížil Surmaj, následně byl vyloučen Endl a ze standardky 
hosté dokonce vyrovnali! Jenže Brňané se nevzdali. Sedm minut před koncem byl navíc poslán do sprch i 
hostující Kadlec a síly na hřišti se srovnaly. V posledních vteřinách duelu pak střídající Kohoutek ve svém 
ligovém debutu rozjásal Srbskou. Zápas, na který se nezapomíná!
 „Úvod jsme neměli špatný, ale místo abychom se zklidnili, ukázali divákům něco z našich dovedností a 
zápas se hrál v naší režii, stal se pravý opak. Nastaly komplikace, přišli jsme o střelce první branky, soupeř 
nám dělal starosti. V pauze jsme chtěli mužstvo zklidnit, ale dostali jsme gól, i vinou vyloučení Lukáše En-
dla jsme si pak nepohlídali jednoduchou situaci. Pak nás do zápasu vrátil soupeř, když dostal červenou kar-
tu také. Závěr byl nervózní, šance na obou stranách, vážíme si toho, že tak mladý hráč, jako je Ota Kohoutek, 
vyřešil klíčovou situaci skvěle. Jsme rádi, že jsme dnešní zápas dokázali vyhrát,“ ulevilo se Dostálkovi.
Poslední podzimní duel se o týden odkládal, část 16. kola narušila sněhová nadílka. Brno šlo do duelu jako 
lídr tabulky, Opava se sérií čtyř výher v řadě. První půle se obešla bez branek, mírně aktivnější byli domácí. 
Po změně stran Zbrojovka výrazně přidala. První gól ještě sudí neuznali, pak se ale po krásné Řezníčkově 
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přihrávce parádně trefil Fousek. V samém závěru se mezi střelce zapsal i Řezníček a 
Brňané se s rokem 2021 loučili vítězně.
Po podzimu přezimovali na první pozici s desetibodovým polštářem. „Chtěli jsme být 
aktivnější, ale je potřeba vzít v potaz, že domácí byli neskutečně nažhavení, měli obrov-
skou chuť nás porazit, v první půli byli lepší v pohybu. Nedokázali jsme po zisku udržet 
míč, to nás stálo poločas, ale díky defenzivě na úkor kvality a nadšenému bránění se 
nám povedlo uhrát v půli nerozhodný výsledek. V pauze jsme si k tomu něco řekli, 
hráče jsme nabádali, ať jsou odvážnější směrem do ofenzivy. Bylo to znát. Nevím, zda 
to nebylo i tím, že nám foukal vítr do zad a soupeři svítilo sluníčko do očí, ale poločas 
byl zkrátka jiný a gólových situací jsme měli dost na to, abychom zápas dokázali zvlád-
nout. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za přístup k dnešnímu utkání i za podzim. 
Rád bych vyzdvihl všechny, kteří dnes do zápasu vstoupili, ať už hráče základní sestavy, 
nebo náhradníky. Všichni udělali pro vítězství maximum,“ řekl po duelu a po podzimu 
kouč Dostálek.
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HISTORICKÉ OKÉNKOHISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 13. listopadu

13. listopadu 1960 – Tehdejší RH Brno doma hostila Prešov. Po první půli vedli Brňané zásluhou Lichtnégla 1:0, po pauze 
přidali další zásahy Hradský a Navrátil.
13. listopadu 1939 – narodil se Karel Brückner, o kterém bude zmínka také o pár řádek níže. Slavný a úspěšný trenér 
národního týmu ve svých začátcích vedl brněnskou Zbrojovku.

Prošli oběma kluby

Petr Uličný – začínáme tímto (dnes už legendárním) trenérem. Uličný vedl Brno dvakrát, v úspěšných letech 94 až 96, a 
pak už na Srbské. V Olomouci působil také několikrát a vše stylově zakončil výhrou v poháru. Není sporu o tom, že „John“ 
je trenérem, na kterého fanoušci nezapomínají!
Patrik Siegl – rodák ze Šternberka si získal srdce brněnských fanoušků v letech 1995 až 2000, zahrál si i Pohár UEFA. Do 
Brna se pak ještě vrátil, mezitím si střihl německé angažmá a tři roky právě v Olomouci. Aktuálně trénuje brněnské žáky.
Luboš Přibyl – rodák z Pardubic to měl naopak. Dostal se do Olomouce, kde patřil do silného týmu, který válčil v Poháru 
UEFA. V roce 1994 přestoupil do Brna a taky tady si slavnou soutěž zahrál. Mezi tyčemi se usadil na dlouhých osm let a 
odchytal 224 zápasů.
Jan Maroši – vynikající záložník přišel do Brna z Olomouce spolu s Přibylem. Osud měl hodně podobný, jen těch dlouhých 
let v Brně bylo sedm, nikoliv osm. Také Maroši si zahrál v barvách obou klubů Pohár UEFA.
Karel Brückner – jeden z nejlepších trenérů české fotbalové historie spojil velkou část kariéry s Olomoucí. Trenérské 
řemeslo nicméně okusil také v Brně. A to v sezóně 1981/82.

Památné zápasy

12. dubna 2013, Zbrojovka – Olomouc 2:0. Na lavičce skončil trenér Čuhel a Brňané zoufale potřebovali zvítězit. To se 
povedlo, trenéři Grmela a Zajíc se mohli radovat, jejich tým první jarní výhrou zahájil jízdu za záchranou. Jeden gól byl 
vlastní, druhý přidal po Buchtově asistenci Švancara.
25. srpna 1996, Boby Brno – Olomouc 1:0. Třetí kolo, třetí výhra. Vše rozhodl po Cupákově přihrávce Marek Zúbek a 
Zbrojovka se usadila na první pozici tabulky. Nezabránilo jí v tom ani vyloučení Patrika Siegla.
19. září 1993, Olomouc – Boby Brno 0:3. V té době se v Olomouci nevyhrávalo lehce. A o tři branky? Jednalo se o vůbec 
nejvyšší výhru Zbrojovky na Andrově stadionu. Dvakrát se trefil Lasota, jednou Wagner.
11. září 1982, Zbrojovka – Olomouc 2:0. První zápas obou týmů v nejvyšší soutěži rozhodli pro Zbrojovku Pišta Horný a 
Petr Janečka. Zbrojovku vedla jedna z olomouckých legend – Karel Brückner.

POHLED DO HISTORIE
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TABULKATABULKA

         Z V R P S B

1         FC VIKTORIA PLZEŇ      15 12 2 1 33:9 38 

2         SK SLAVIA PRAHA      15 11 1 3 47:14 34

3         AC SPARTA PRAHA      15 8 5 2 29:15 29 

4         FC HRADEC KRÁLOVÉ     15 7 2 6 18:17 23 

5         BOHEMIANS PRAHA 1905    15 6 4 5 26:25 22 

6         SK SIGMA OLOMOUC     15 6 3 6 22:16 21 

7         FC SLOVAN LIBEREC      15 6 3 6 20:19 21 

8         FC ZBROJOVKA BRNO     15 6 2 7 25:31 20 

9         FK MLADÁ BOLESLAV     15 5 4 6 24:23 19

10         1. FC SLOVÁCKO       15 5 4 6 18:26 19 

11         SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE   15 5 3 7 17:29 18 

12         FC BANÍK OSTRAVA      15 4 5 6 22:23 17 

13         FK JABLONEC        15 4 4 7 21:25 16

14         FK TEPLICE        15 4 4 7 21:34 16

15         FC TRINITY ZLÍN       15 2 6 7 15:26 12

16         FK PARDUBICE        15 3 0 12 12:38 9

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

16. KOLO FORTUNA:LIGY

   12. 11. 2022 - sobota

15:00   Baník Ostrava - Bohemians Praha 
15:00   Jablonec - Mladá Boleslav 
15:00   Teplice - Slovan Liberec  
18:00   Sparta Praha - České Budějovice
 

    13. 11. 2022 - neděle

15:00   Hradec Králové - Slovácko 
15:00   Pardubice - Viktoria Plzeň 
15:00   Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc
18:00   Zlín - Slavia Praha
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ZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍKZBROJOVÁCKÝ DOTAZNÍK

1. Jaký je tvůj nejoblíbenější klub?
Bayern Mnichov.

2. Jakou knihu jsi naposledy přečetl?
Padrino Krejčíř.

3. Jaký fotbalový zápas ti utkvel nejvíc v paměti?
Zápas proti AC Milán v evropské lize.

4. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Guláš s pětima, ja?

5. Kde si nejlépe odpočineš od fotbalu?
Když dojedu domů za rodinou.

6. Na který gól nejraději vzpomínáš?
Asi na první ligový gól, na ten se všem vzpomíná dobře.

7. Jaká je tvoje nejoblíbenější hudební skupina nebo 
interpret?
Řeknu spíš dva interprety. Takže Refew a Ben Cristovao.
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PARTNEŘIPARTNEŘI
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PARTNEŘIPARTNEŘI




