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JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
skončí v letošním ročníku druhé li-
gy na čtvrté příčce. Zítřejší poslední 
utkání jara, do Jihlavy přijede postu-
pující Hradec Králové, lídr soutěže 
(17 hod.), na postavení Urbanových 
svěřenců v tabulce nic nezmění. 

Tříbodová vlna
Také v měsíci květnu pokračovali 

jihlavští fotbalisté ve vítězné jízdě. 
Po domácí dohrávce s Vlašimí kon-
cem dubna, kterou zdolali hladce 
3:0 (branky Krutý, Dolejš, Mešano-
vič), porazili juniorku Sparty, Soko-
lov, Čáslav a Třinec. Teprve až Dukla 
Praha ukončila po osmi kolech v řa-
dě vysočinskou tříbodovou sbírku, 
Jihlava potvrdila, že je nejlépe stří-
lejícím týmem jara. Na půdě béčka 
Sparty uspěla poměrem 0:3 (Meša-
novič 2, Dort), doma zdolala nevy-
zpytatelný Sokolov 2:0 (Mešanovič, 
Dort z pen.), v Čáslavi vyhrála opět 
0:3 (Simr 2, Görner) a zvládla do-
mácí přestřelku 4:2 (Dort 2, Franěk, 
R. Demeter) s Třincem, v níž gól-
man Uvarenko přišel o sérii šesti set 
a dvou minut bez obdržené branky. 

Boj o “bronz“
Po utkání proti Severomoravanům 

se družina Luboše Urbana posunula 
na třetí místo tabulky, které by za-

DOROSTENEC Jan Kosak (ve žlutém) přičichl na jaře k atmosféře profesionál-
ního fotbalu.  Foto: Michal Boček

Fotbalové jaro míří do fi niše

ručovalo postup do Gambrinus ligy 
v případě, že druhé Ústí nad Labem 
nesplní podmínky potřebné k účas-
ti v nejvyšší soutěži. Bohužel, kon-
kurenční Zlín o den později přehrál 
Opavu a vzal si třetí “fl ek“ zpátky.   

Rozhodlo předposlední kolo. Ús-
tí vydolovalo tři body v Sokolově a 
získalo vstupenku mezi prvoligovou 
elitu. Jihlava podeváté v řadě nevy-
hrála, na trávníku Dukly Praha remi-
zovala 1:1 (vlastní Šmíd). Zlín sice 

neuspěl v Hradci Králové, ale v před-
chozí dohrávce vyhrál nad Třincem 
a jeho náskok na Vysočinu jsou kolo 
před koncem propastné čtyři body.

Mládí vpřed
Nejlépe střílející celek ligy, osm vý-

her v řadě a aktuálně série dvanácti 
jarních utkání bez porážky… Nebýt 
špatné první poloviny sezony, je fot-
bal v Jihlavě znovu prvoligový. „Zpac-
kali jsme podzim. Dvacet jedna bodů je 
strašně málo. Po dnešku jich na jaře má-
me třicet. To je podstatný rozdíl. Chce-
me-li hrát o postup, musejí být podzim 
a jaro vyvážené,“ řekl trenér Urban po 
zápase s Duklou.

Šéf lavičky navázal na své předchůd-
ce Marka, Zákostelského nebo Bokšu, 
kteří postupně začleňovali do sestavy 
talentované hráče B-týmu či dorostu. 
Do kabiny áčka byli přeřazeni dvace-
tiletý středopolař Robin Demeter a 
osmnáctiletý záložník či útočník Jan 
Kosak.

Demeter stihl odehrát čtyři ligové 
mače, proti Třinci navíc vstřelil svůj 
premiérový gól, Kosak si zatím připsal 
start ve dvou utkáních. „Jejich přeřaze-
ní je zcela v souladu s klubovou fi lozofi í 
dávat šanci talentovaným odchovancům 
a vychovávat je pro první tým. Součas-
ný závěr sezony je pro tento posun velice 
vhodný,“ poznamenal Luboš Urban. 
 -cio-

Stánek prvoligových hokejistů Dukly Jihlava pro-
chází v období, kdy se žádná soutěž nehraje, drob-
nou rekonstrukcí.

Ve strojovně, která je zrakům diváků skryta, pro-
běhla generální oprava dvou šroubových kompreso-
rů, rozběhla se oprava chlazení a v hráčských kabi-
nách se provádí drobná posezónní údržba.

Zcela zásadní letošní opravou je výměna mantinelů 
okolo celé hrací plochy, včetně prostoru střídaček a 
lavice trestoměřičů. V současné době jsou staré man-
tinely, které na stadionu sloužily čtrnáct sezon, z plo-
chy demontovány. 

Montáž nového hrazení provede odborná fi rma 
do 15. července. Mantinely budou po nainstalová-
ní splňovat normy Mezinárodní hokejové federace 

a Českého svazu ledního hokeje. Stejné mantinely, 
dvouplášťové a bez nosných sloupků skel již slouží ve 
Žďáře nad Sázavou a od 4. června by měly být nain-
stalovány také v Třebíči.

Cena nových mantinelů je 1,6 milionu korun. Ne-
dílnou součástí výměny mantinelů bude nahrazení 
starých ochranných sítí za oběma brankami novými.

Další viditelnou změnou je demontáž stávající tri-
buny na sezení G za brankou na straně do Tolstého 
ulice. „Vzhledem k nadcházející výstavbě druhé ledo-
vé plochy od podzimu letošního roku jsme museli řešit 
otázku, kam umístíme hlavní vchod na stadion. Stáva-
jící vrátnice na svém místě nezůstane, jelikož se ze dvo-
ra stane staveniště se zákazem vstupu,“ sdělil jednatel 
Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Hlavní vchod do stadionu vznikne právě ze stra-
ny od Vysoké školy polytechnické z Tolstého ulice. 
„Jenže sestup na stadion z této strany tribunou G byl 
nevyhovující a neodpovídal bezpečnostním předpisům. 
Tribuna bude demontována a vystavěn nový vyhovující 
vchod,“ doplnil Ščerban.

Rozebrané plastové sedačky z odstraněné tribuny 
poslouží jako zásobárna náhradních sedáků, které se 
již několik let nevyrábí. 

Celková částka na letní rekonstrukci haly činí při-
bližně 6 milionů Kč, samotné hrazení příjde na 1,6 
milionu. Opravy a úpravy Horáckého zimního sta-
dionu hradí město Jihlava jako vlastník. Běžnou 
údržbu a úpravy v hráčských kabinách uhradí Dukly 
Jihlava. –vš-

Na Horáckém zimním stadionu 
probíhají nutné předsezonní opravy

NEOBVYKLÝ pohled na lavici trestoměřičů bez laviček a mantinelů. Zůstal pou-
ze pult časomíry.  Foto: Vladimír Šťastný

TRIBUNA za brankou je zbavena sedáků a postupně se likviduje kovová kon-
strukce.  Foto: Vladimír Šťastný


