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DNEŠNÍ SOUPEŘ

FC FASTAV ZLÍN
Zlínský fotbalový klub datuje svůj vznik do roku 1919, nejvyšší soutěž 
se v Baťově městě hrála od roku 1938 a dvakrát z toho bylo třetí místo. 
Po poválečném pádu se Zlín mezi elitou pohyboval spíše epizodně a 
usadil se zde zase až po rozpadu federace v letech 1993, 2002 a zatím 
definitivně v roce 2015.

V novodobé historii je nejvyšším umístěním šestá pozice z roku 2017, 
ve stejné sezóně Zlínští ovládli domácí pohár a zahráli si následně 
Evropskou ligu. Od té doby se ale Zlín třikrát po sobě na konci roku 
pohyboval v dolní polovině tabulky a zatím se tu nalézá i letos. Je tři-
náctý s osmnácti body, k dobru má ovšem dva zápasy, odložené kvůli 
karanténě.

Tři ze získaných bodů uzmuli Zlínští i Zbrojovce, v podzimním duelu 
zvítězili 3:1. Nejlepším střelcem týmu je Tomáš Poznar, se sedmi trefa-
mi je na ligové úrovni čtvrtý. Třikrát skóroval Dramé a dvakrát Janetzký 
s Buchtou. V bráně odchytal většinu duelů Dostál, jednou jej zastoupil 
Rakovan. 16 zápasů mají na kontě v poli ještě Buchta a Dramé.

Celkově mají ve vzájemných duelech navrch Ševci. Hned první bitvu 
v roce 1993 ovládla Zbrojovka, Zlín má ovšem aktuálně na kontě 11 
výher, zatímco Brno 9. O posledním ligovém duelu už byla řeč, zatím 
poslední domácí duel skončil remízou 1:1. První ligový gól tehdy vstře-
lil Martin Zikl. 

V kabině žlutomodrých najdeme řadu hráčů, kteří náš stadion velmi 
dobře znají. Jedná se hned o tři obránce - Dominika Simerského, Petra 
Buchtu a Lukáše Vraštila. Jednou z nových posil pak je Dominik Jano-
šek, hostující ve Zlíně z Plzně. Z našeho týmu prošel Zlínem záložník 
Šimon Šumbera, obránce Zoran Gajić a hrávali tu také trenéři Dostálek 
s Maléřem.

Vzájemná bilance v prvoligových zápasech

27zápasů (9 – 7 – 11), skóre 37:33

Nejlepší střelci vzájemných zápasů: Josef Mucha, Zdeněk Kroča (3 
branky)

Prošli oběma kluby: Šimon Šumbera, Zoran Gajić, Richard Dostálek, 
Petr Maléř – Petr Buchta, Dominik Janošek, Dominik Simerský, Lukáš 
Vraštil

Poslední vzájemný zápas: 13.9.2020, Zlín – Zbrojovka 3:1. Branky: 
Fantiš, Jiráček, Jawo – Štepanovský.
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Brankáři

1 Matej Rakovan 30 1 46 0 0 0 
17 Stanislav Dostál 29 16 1394 0 0 0
44 Jan Šiška 23 0 0 0 0 0

Obránci

2 Dominik Simerský 28 12 867 0 0 0
3 Petr Buchta 28 16 1440 2 3 0
6 Martin Matondo N´Gimbi 23 0 0 0 0 0
14 Martin Cedidla 19 12 692 1 3 0
16 Róbert Matejov 32 4 265 0 0 0
19 Lukáš Vraštil 26 4 360 0 2 0
26 Václav Procházka 36 14 1097 0 3 0
28 Jakub Kolář 21 5 361 0 3 0

Záložníci

7 Cheick Oumar Conde 20 14 1225 0 4 0
8 Petr Jiráček 34 13 1062 1 1 0
9 Dominik Janošek 22 11 629 0 2 0
11 Youba Dramé 23 16 915 3 2 0
13 Roman Potočný 29 16 845 3 7 0
15 Antonín Fantiš 28 12 842 1 0 0
21 Pedro García Martínez 25 6 150 0 1 0
23 Jan Hellebrand 18 0 0 0 0 0
33 Marek Hlinka 30 13 986 0 3 0
68 Jakub Janetzký 23 15 648 2 1 0
77 Vakhtang Tchanturishvili 27 13 1108 0 2 0

Útočníci 

10 Lamin Jawo 25 13 969 1 2 1
30 Šimon Chwaszcz 24 1 1 0 0 0
64 Martins Daniel T. Mpondo 24 4 34 0 0 0
88 Tomáš Poznar 32 13 1106 7 5 1

Realizační tým

Hlavní trenér: Bohumil Páník
Asistent trenéra: David Hubáček
Asistent trenéra: Jan Somberg
Trenér brankářů: Otakar Novák
Kondiční trenér: Michal Molek
Masér:  Patrik Hučko
Fyzioterapeut: Kateřina David
Lékař:  MUDr. Marcel Guřan
Lékař:  MUDr. Roman Überall

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

LUDĚK PERNICA
#44  |  OBRÁNCE  |  16. 6. 1990

B r n o – V zimním období se v 
kabině Zbrojovky objevili čtyři 
nováčci. I když v jednom pří-
padě to není tak úplně přesné. 
Obránce Luděk Pernica totiž 
prostředí na stadionu Zbro-
jovky velmi dobře zná, je od-
chovancem klubu a působil tu 
až do roku 2014. Nyní se tedy 
vrátil pomoci rodnému městu, 
v Brně hostuje z Plzně a prá-
vě on je hlavní tváří dnešního 
bulletinu.

Luďo, kde odstartovala tvoje 
fotbalová kariéra? V Blansku, 
nebo případně v Boskovicích, 
které některé zdroje uvádějí 
jako tvoje rodiště?

V Blansku nebyla porodnice, 
takže jsem se narodil v Bosko-
vicích. Jinak jsme ale odmalič-
ka bydleli přímo v Blansku, kde 
jsem taky někdy v pěti letech 
začal s fotbalem.

A vždycky spíš vzadu, nebo i 
na jiných postech?

Právě že ne, hrál jsem v útoku a 
dával jsem nejvíc branek. Mož-
ná i proto si mě v roce 2000 
vybral trenér Sommernitz do 
Zbrojovky. Nábor tehdy probí-
hal na umělce Za Lužánkami, 
od té doby jsem tady. 

Těžíš z toho i teď? Přece jen 
pár gólů jsi v kariéře už z pozi-
ce obránce dal. V jedné sezóně 

to byly dokonce tři trefy.

Je to možné, i když bych si to 
sám představoval ještě o něco 
lepší. Sem tam někdo říká, že 
branek dávám málo, hlavně Kal-
da Maléř (smích). Dařilo se mi po 
návratu do ligy v roce 2012, kdy 
jsem dal gól na Slovácku a pak 
po remíze s Teplicemi ještě v 
Plzni, kde jsme vyhráli 3:2. A třetí 
gól jsem přidal s Jihlavou, kde se 
dvakrát trefili Švanci a nově pří-
chozí Michal Škoda.

Přerod v obránce byl v Brně po-
stupný, nebo náhlý?

Náhlý. Hned ze začátku jsem šel 
na kraj obrany, pak na stopera. A 
od té doby jsem nehrál nic jiné-
ho, maximálně nějaký zápasový 
záskok v záloze. V lize jsem pod 
trenérem Beránkem začínal na 
pravém kraji, postupně jsem se 
zase dostal na stopera.

A už tehdy jste si pod trenérem 
Kotalem vyzkoušeli i hru na tři 
stopery, ne?

Vybavím si i ten zápas, proti Tep-
licím, výhra 3:2. A gól tehdy dával 
i Pavel Košťál, pro kterého to byl 
snad první zápas u nás.

V době přestupu do Jablonce v 
médiích hodně rezonoval termín 
Galácticos. Nebylo to tehdy sko-
ro až svazující?
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Ani ne. Bral jsem to v pohodě a 
tým to asi taky nějak nerozhodilo, 
skončili jsme hned první rok tře-
tí a postoupili do Evropské ligy. 
Přes Kodaň jsme se dostali na 
Ajax, kde to bylo trošku smolné.

A jak hráč odjinud vnímá třeba 
severočeské derby?

Bývalo to celkem vyhecované, 
takže jsem to taky bral hodně 
prestižně. Hned první derby jsme 
v Liberci vyhráli 1:0 a bylo to 
snad po dvaceti letech, co tam 
Jablonec zvítězil. To byla velká 
euforie, region ty zápasy hodně 
bere.

Pak přišel přesun do Plzně. 
Nemrzí tě, že jsi těsně přišel o 
titul?

Je to tak, podepsal jsem už v 
zimě, ale půlrok jsem ještě zů-
stal v Jablonci. A to byl zatím 
poslední titul Plzně. Pak jsme 
skončili dvakrát druzí, hráli Ligu 
mistrů a postoupili z ní do jarní 
fáze Evropské ligy, takže to taky 
bylo fajn. Plzeň byla specifická, 
prostředí vytváří velký tlak, každý 
zápas musíte být dominantní.

Kruh se v lednu uzavřel. Jaké 
změny si člověk po návratu do 
Brna všimne nejdříve?

Na první pohled přibyla střecha, 
v Brněnských Ivanovicích je nová 
umělka. A samozřejmě se obmě-
nili hráči, moc jich tu nezbylo, je 
to už dlouhá doba. Už jsem vzpo-
mínal, že z hráčů jsem tu zažil 
jen Šumbyho, kluky z mládeže, 
Sedyho, Šuryho a další. A dobře 

jsem znal i Vaňouse, toho znám 
odmalička.

Hned první trénink jsi jako je-
diný vyběhl v kraťasech, čímž 
jsi navázal na tradici otužilých 
obránců. Teď už ale oblékáš 
dlouhé tepláky, že? 

Ze začátku mi to problém nedě-
lalo, ale teď už to jde do mrazů a 
občas si radši i já vezmu dlouhé. 
Samozřejmě v Jablonci byly jiné 
zimy, takže jsem si zvykl. Kluci 
mi už říkali, že jsem jako Peťa 
Pavlík, nebo Pavel Eismann. 
Zkrátka vždycky někdo z obrany 
musí být v krátkém.

Z úvodních čtyř zápasů jara 
máte čtyři body, jak s tím jsi spo-
kojený? Mohlo jich být víc?

Bodů mohlo a mělo být víc. Hod-
ně slýchám, že výkon na Bohem-
ce byl dobrý, ale je škoda, že to 
bylo bez bodů. Je potřeba se od 
toho výkonu odpíchnout a začít 
doma bodovat, to je pro záchra-
nu potřeba. Teď se bez diváků ty 
rozdíly trochu stírají a venku se 
nám docela daří, doma ale potře-
bujeme bodovat víc.

Schází Zbrojovce podpora divá-
ků?

Zrovna nám to chybět může, sám 
si pamatuju, že nás dokázali do-
tlačit k výhře, když se zápas lá-
mal. Teď je slyšíme maximálně 
za plotem, výhoda domácího pro-
středí se trochu ztrácí a zůstává 
jen to, že jste zvyklí na trávník.

I to může hrát roli, hraje se na 
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těžkých terénech. Co říkáš na to, 
jak dopadl pro tebe dobře známý 
trávník v Jablonci?

Dostalo to zabrat. Viděl jsem zá-
běry po utkání a to jsem tam za 
tu dobu nikdy nezažil. Ani mě pak 
nepřekvapilo, že se další zápas 
nehrál. Doufám, že to dají dohro-
mady, aby nemuseli hrát někde 
jinde. Třeba na Bohemce to mají 
taky hodně těžké, hrají tam dva 
týmy. Popravdě jsem to čekal 
horší, když jsme tam hráli, taky 
jsem viděl fotky z minulého zápa-
su, ale ze začátku to docela šlo. 
Jasně, sněžilo, postupně jsme 
to rozryli, terén se podmáčel a s 
fotbalem to pak už nemělo moc 
společného. Ale s tím se musíme 
vyrovnat.

V závěru utkání plály emoce, 
platilo to i ve tvém případě?

Trochu nás to dopálilo, protože 
za nás to faul nebyl a mohlo se 
to alespoň dohrát. Škoda, nic s 
tím už bohužel teď neuděláme.

Co se týče zázemí v Brně, měl 
jsi v plánu si něco najít. Povedlo 
se?

Našel jsem si rychle byt v Bystrci, 
mám to na stadion deset minut, 
do TCM dvacet. Občas jedu s Pa-
chlim nebo Jambem, kteří tu taky 
bydlí, tak se někdy nabereme.

Máš mimo fotbal nějaký koníček 
nebo zálibu?

Teď hlavně rodina. Je sníh, vez-
meme boby, saně a malá je spo-
kojená, nadšená. Je to první sníh, 
co zažila, a sám musím říct, že 
tolik sněhu jsem v Brně mockrát 
nezažil. O Plzni se ani nebavím, 
tam když napadly dva centimetry, 
tak to byla událost. Na nic jiného 
není v téhle době moc prostor. 
Snad ještě dodám, že rád sleduju 

šipky (smích). Vůbec je nehraju, 
jen se zkrátka rád dívám na profí-
ky, jak jim to jde.

Míval jsi nebo máš nějaký oblí-
bený klub, případně hráče?

Vždycky říkám, že Real a Rober-
to Carlos. A Brazílie. On sám už 
nehraje, ale Real mám pořád rád, 
pořád jim přeju. A měl jsem to 
štěstí, že jsme proti nim hráli s 
Plzní v Lize mistrů. I když jsem 
nenastoupil, byl to obrovský zá-
žitek.

Nicméně zkušenosti s Ligou mi-
strů máš, byť ne proti Realu.

Zahrál jsem si proti CSKA Mo-
skva, kde jsme přišli o výhru, ale 
nakonec jsme přes ně postoupili 
do Evropské ligy, kde se mi po-
vedlo dát gól.

Zbrojovka naposledy figurovala 
v Evropě v rámci Intertoto Cupu, 
máš nějakou vzpomínku na slav-
né bitvy s Guingampem a Villa-
realem?

Jasně, tehdy jsem podával baló-
ny. Tedy jen s Guingampem, při 
Villarealu už jsme byli na sou-
středění. Pamatuju si, že jsem 
stál pod tribunou, kde je teď stře-
cha, a byl jsem otočený k tribuně 
a sledoval tu euforii po postupo-
vém gólu. To byl parádní zážitek.

Díky za rozhovor! 
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PACHLIHO
DREAM TEAM 
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A-TÝM

RICHARD DOSTÁLEK
HLAVNÍ TRENÉR A-TÝMU

„I přesto, že jsme prohráli, bych chtěl hráčům poděkovat a pochválit 
je za přístup a za to, jak zápas odbojovali a odpracovali. Stálo nás 
to hodně sil a nevezeme si navzdory tomu žádný bod, takže jsme 
zklamaní a smutní. Rozhodující gól nás mrzí především proto, že 
jsme měli balón v držení, měli jsme být v takovém postavení, aby-
chom dokázali sebrat odražený míč, což se nám nepovedlo. Pro nás 
je každý zápas bitvou o záchranu, jsme v pásmu sestupu a musíme 
z každého utkání vydolovat, co to jde. Nejeli jsme sem pro bod, 
chtěli jsme tu vyhrát, to se nám nakonec nepovedlo. Byl bych hrozně 
rád, aby naši útočníci byli těmi, kdo dávají góly. Chceme po nich, 
aby byli aktivní. Minule se trefili Fous s Hláďou, dnes Tonda Růsek, 
bohužel to na bodový zisk nestačilo. Do druhé půle jsme šli se 
záměrem pokračovat v napadání hodně vysoko, získávat odražené 
míče, dostávat se do příležitostí a dát gól. Terén byl měkký, stabilita 
hráčů byla složitá, klouzali jsme my i domácí. Co se týče atmosféry, 
je vždycky příjemné, když hrajeme fotbal před diváky. Zdejší stadion 
tomu napomáhá, aby se mohli dívat a zafandit si. Po delší době 
jsme si připadali zase jako na fotbale.“

18. kolo, sobota 6. 2. 2020, 16:00, Ďolíček

           Bohemians Praha 1905 -            FC Zbrojovka Brno 2:1 (2:1)

Branky: 10. Necid, 41. Květ – 26. Růsek.
Žluté karty: 90. Bederka, 90+3. Pulkrab – 89. Pernica, 90+1. J. 
Sedlák, 90+3. Vaněk.
Rozhodčí: Pechanec – Nádvorník, Šimáček; Diváci: bez diváků

Sestava Bohemians Praha 1905: Le Giang – M. Dostál, Hůlka, Krch, 
Vondra – Vodháněl (62. Puškáč), Jindřišek (C), Květ, Hronek (90+3. 
Ljovin) – Necid (74. Pulkrab), Vaníček (62. Bederka).

Trenér Bohemians Praha 1905: Luděk Klusáček

Sestava FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Pernica, Dreksa (C), Šural 
– Štepanovský (76. Pachlopník), J. Sedlák, Bariš, Jan Moravec (60. 
Vaněk) – Růsek - Fousek (60. Texl), Hladík (76. Fila).
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FORTUNA:LIGA Z V R P S B

1 SK SLAVIA PRAHA 18 15 3 0 54:11 48 
2 AC SPARTA PRAHA 18 12 2 4 36:21 38
3 FK JABLONEC 17 11 2 4 33:19 35 
4 1. FC SLOVÁCKO 17 9 4 4 30:17 31 
5 FC SLOVAN LIBEREC 17 8 4 5 26:17 28 
6 SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 18 7 7 4 24:23 28 
7 FK PARDUBICE 18 8 4 6 17:19 28 
8 FC VIKTORIA PLZEŇ 18 8 3 7 32:23 27 
9 SK SIGMA OLOMOUC 18 6 8 4 28:23 26
10 FC BANÍK OSTRAVA 18 7 5 6 21:16 26 
11 MFK KARVINÁ 18 6 6 6 20:26 24 
12 BOHEMIANS PRAHA 1905 18 6 4 8 21:23 22 
13 FC FASTAV ZLÍN 16 5 3 8 18:24 18
14 FK TEPLICE 18 5 2 11 18:38 17
15 FC ZBROJOVKA BRNO 18 3 4 11 16:33 13
16 FK MLADÁ BOLESLAV 17 2 5 10 18:31 11
17 1. FC PŘÍBRAM 18 2 5 11 15:36 11
18 SLEZSKÝ FC OPAVA 18 1 5 12 12:39 8

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

19. KOLO F:L
12.2. - 18:00

1. FC Slovácko -  FK Teplice  
   13.2. - 14:00  
Slezský FC Opava - 1. FK Příbram
FC Zbrojovka Brno - FC Fastav Zlín 
   13.2. - 16:00  
SK Slavia Praha -  FK Pardubice
   14.2. - 14:00  
FC Slovan Liberec - SK Dynamo Č. Budějovice
FC Baník Ostrava - FK Jablonec
Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc
FK Mladá Boleslav - FC Viktroia Plzeň
  14.2. - 16:00  
AC Sparta Praha - MFK Karviná
   

20. KOLO F:L
   20.1. - 16:00
SK Sigma Olomouc -    FC Zbrojovka Brno
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Stalo se 13. února

13. února 1977 – Jeden z nejčasnějších startů ligy pro Zbrojováky, 
navíc po návratu z exotického soustředění v Indonésii. Remízou 3:3 
na hřišti Košic vykročil tým kouče Masopusta na cestu za čtvrtým 
místem. Branky vstřelili Kroupa, Pešice a Bureš. 

Prošli oběma kluby

Marcel Cupák – brněnský rodák většinu kariéry spojil se Zbrojovkou 
(hlavně v éře Boby). V roce 1993 si ovšem „odskočil“ do Zlína, kde 
odehrál třináct duelů a vstřelil čtyři branky. Nastoupil i proti Brnu.

Petr Janečka – mistr ligy z roku 1978 byl jedním ze tří hráčů, kteří 
doplnili před nejúspěšnější sezónou Masopustův tým. A není sporu 
o tom, že stejně jako Dvořák s Kopencem byl i Janečka, který přišel 
právě ze Zlína (tehdy z Gottwaldova), důležitým dílem mistrovské 
skládanky. Se třinácti góly byl druhým nejlepším střelcem mužstva, 
prostřílel se do reprezentace, a to až na světový šampionát v roce 
1982. Do rodného města se pak na sklonku kariéry vrátil.

Petr Buchta – odchovanec Zbrojovky se v roce 2012 propracoval 
do prvního mužstva, kde vydržel až do roku 2016 a podílel se tak na 
šesté příčce našeho týmu. Před angažmá ve Zlíně si vyzkoušel ještě 
Bohemku a Jihlavu.

Lukáš Vraštil – s Petrem Buchtou se ve Zbrojovce minul, přišel v létě 
2016. Odehrál tu 44 zápasů v první lize, dvakrát skóroval. A nastu-
poval i ve druhé lize, v létě 2019 poté přestoupil do Zlína. V letošní 
sezóně se vykřesal ze zdravotních potíží a propracoval se do sestavy. 

Petr Maléř – rodák ze Vsetína okusil ve Zlíně druhou ligu a poprvé 
prokázal střelecké vlohy, trefil se šestkrát. To pak mnohokrát potvrdil 
i ve Zbrojovce, kde odehrál celkem 230 zápasů a okusil i atmosféru 
Poháru vítězů pohárů. V současnosti je asistentem trenéra Zbrojovky.

Edvard Lasota – do Brna přišel z Třince, ve dvou obdobích tu odehrál 
37 zápasů. Přes řadu dalších působišť se pak dostal v roce 2002 do 
Zlína a během čtyř sezón naskočil do 82 utkání.

Památné zápasy

9. března 1941, SK Židenice – Zlín 8:3. Ve válečných letech se 
urodila nejvyšší výhra v dějinách vzájemných zápasů. Jediný brněnský 
hattrick v ní vstřelil legendární Čestmír Vycpálek.

21. listopadu 1993, Boby Brno – Zlín 3:0. Po téměř 50 letech se oba 
soupeři potkali v nejvyšší soutěži. Brňané zvítězili hladce 3:0, první 
gól v kariéře vstřelil Richard Dostálek. Trefil se i jeho asistent Petr 
Maléř a skóre uzavřel René Wagner. Zlín tehdy vedl „John“ Uličný a 
nastoupil i Marcel Cupák (viz výše).

24. května 2003, 1.FC Brno – Zlín 5:0. Kanonáda v předposledním 
kole. Už v 10. minutě to bylo po brankách Musila a Abraháma 2:0, 
další zásahy pak přidali Šustr, Živný a Pacanda. Za hosty neproměnil 
pokutový kop výše zmíněný Lasota.
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