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JIHLAVA – Ta zpráva bude téma-
tem k diskusi mezi fanoušky FC 
Vysočina ještě dlouho po skončení 
podzimu. Trenér Luboš Urban byl 
odvolán od hlavního mužstva. Spo-
lu s ním skončil jeho asistent Dani-
el Šmejkal. Novým koučem byl do 
konce první poloviny sezony jmeno-
ván Josef Vrzáček.

Jihlavané remizovali ve 13. ko-
le (15. října) na domácí půdě 1:1 s 
Mostem, když inkasovali vyrovná-
vající branku v posledních vteřinách 
hry. V neděli zasedlo představenstvo 
a rozhodlo se Urbana odvolat. O 
trenérově funkci informoval klub v 
pondělí.

„Rozhodli jsme se, ve spolupráci se 
sportovním úsekem, učinit tento krok 
po důkladné analýze a vyhodnocení al-
ternativních variant. Uvědomujeme si 
vážnost situace. Tento krok potvrzuje 
odhodlání celého klubu splnit náš spo-
lečný cíl,“ řekl předseda představen-
stva Jiří Pech.

Důvod změny na trenérské židli 
vedení neoznámilo. Podle vyjádření 
tiskového mluvčího Miroslava Fukse 
tak učiní po skončení podzimu. „Prý 
chtěli dát mužstvu impuls. Nevěřím, že 
rozhodli na základě inkasované branky 
v poslední minutě. Nejvíce mi vadí, že 
jsem se nemohl hájit. Rozhodli o mně 
beze mě. Mají na to právo, ale mně se 
to nelíbí. Přijde mi to nefér,“ podělil se 
Luboš Urban o své pocity.

Nyní již bývalému šéfovi áčka zřej-
mě “zlomily vaz“ špatné výsledky a 
výkony mužstva. Ve třinácti kolech 
získala jeho družina pouhé tři body. 
Bilanci si vylepšila až pod taktovkou 
Josefa Vrzáčka, když zvítězila 2:3 v 
Hlučíně.

Sám Vrzáček, převelený k A-týmu 
od třetiligové juniorky, nechtěl svůj 
nástup na lavičku komentovat. „Do-

LUBOŠ URBAN na jihlavské lavičce dokoučoval. „Nyní si chvíli odpočinu. Byl jsem dlouho v zápřahu, takže se potřebuji 
dát dohromady. A budu čekat. Zvážím každou nabídku. Vím, co chci, a co ne.“  Foto: Michal Boček

Urban si sbalil kufry. Nahradil ho Vrzáček

Prvoligoví hokejisté nejslavnějšího 
klubu v historii Československa dě-
lají od začátku sezony 2010/11 svým 
fanouškům a příznivcům radost.

Po dvanácti odehraných kolech 
(do uzávěrky vydání Novin jihlavské 
radnice 26. října – pozn. redakce) se 
svěřenci trenérů Petra Vlka a Patrika 
Augusty usadili na třetím místě pr-
voligové tabulky. 

V úvodním zápase nového soutěž-
ního ročníku se na ledě Horáckého 
zimního stadionu představil 15. září 
houževnatý celek z Berouna. Dukla 
po dobrém výkonu vyhrála - 4:0 a 
gólman Řehoř si připsal hned na za-
čátku sezony čisté konto.

O tři dny později zajížděli hrá-
či Dukly k venkovnímu utkání do 
Hradce Králové. Zde jim velmi 
dobře vyšla první třetina, v níž si 
vytvořili dvoubrankový náskok, ale 
domácí v průběhu hry vyrovnali. 
Bod navíc po výhře - 4:3 po samo-
statných nájezdech získali hradečtí 
hokejisté.

Ke druhému domácímu zápasu 
přijel do Jihlavy 22. září celek Vrch-
labí. Hosté šli v průběhu utkání do 
vedení 1:2, ale domácím se podaři-

lo otočit výsledek na 4:2. Vrchlabí 
ještě snížilo, ale poslední slovo mě-
la Dukla a pečetila výsledek na ko-
nečných - 5:3.

Zkoušku připravenosti na novou 
sezonu absolvovali hokejisté Dukly 
v sobotu 25. září na ledě aspiranta 
na postup do extraligy v Ústí nad 
Labem. Na severu Čech se hrálo 
dlouho bez branek. Po bezbranko-
vé první části začaly padat góly až 
v polovině utkání. Po remízovém 
stavu 2:2 po dvou třetinách přidal 
ve třetí části jihlavský útočník Pitu-
le jeden gól a Dukla se vracela z Ús-
tí s cennými třemi body – 2:3.

O čtyři dny později přijel na HZS 
druhý aspirant na postup do extra-
ligy, celek Chomutova. V pohled-
ném utkání Dukla pokaždé vedla, 
ale zkušený celek hostů vždy doká-
zal brankově odpovědět. Po šede-
sáti minutách základní hrací doby 
a pětiminutovém nastavení svítil na 
časomíře nerozhodný stav 4:4. V sa-
mostatných nájezdech přidal bod 
navíc pro Duklu Padělek – 5:4 sn.

První říjnovou sobotu hrála Dukla 
na ledě znojemských Orlů. Po dvou 
třetinách byl stav vyrovnaný 1:1. Ve 

třetí třetině se domácí ujali vedení a 
třetí branku vsítili do prázdné bran-
ky – 3:1.

Ve středu 6. října hrál v Jihlavě ce-
lek Tábora. Hostům se během dvou 
minut na přelomu první desetimi-
nutovky podařilo dvakrát překonat 
gólmana Řehoře a poté se začali 
věnovat bránění. Dukla sice ve 44. 
minutě snížila, ale vyrovnat se jí do 
konce utkání nepodařilo – 1:2. 

O tři dny později se hrálo opět 
v Jihlavě a Dukla hostila Benátky 
nad Jizerou. Hosté se zaměřili ze-
jména na obrannou hru, která ho-
kejistům Dukly nevyhovovala. Ještě 
v 52. minutě byl stav nerozhodný 
2:2, ale poté se prosadil Michal 
Jeslínek, který svou druhou trefou 
v zápase zařídil pro celek z Vysoči-
ny tři body – 3:2.

Od středy 13. října čekal jihlavské 
hokejisty třídílný seriál zápasů na 
stadionech soupeřů. Prvním ven-
kovním soupeřem byl Dukle nová-
ček z Písku. Ten podal houževnatý 
výkon a po první třetině vedl 1:0. 
Jenže síla hokejistů v dresech s jež-
kem na prsou se projevila ve dvou 
následných třetinách. Díky třem 

trefám do černého získala Dukla pl-
ný bodový zisk – 1:3.

Druhým venkovním zastavením 
bylo 16. října utkání v Olomouci. 
V pikantním duelu dvou bývalých 
trenérů Olomouce Petra Fialy a Pe-
tra Vlka nemělo ani jedno mužstvo 
po základní hrací době a po pro-
dloužení navrch. O bodu navíc se 
po úspěšných samostatných nájez-
dech radovali svěřenci kouče Vlka 
z Vysočiny, když byl jediným úspěš-
ným střelcem Padělek – 2:3 sn.

Do třetice si jela Dukla pro body 
do Chrudimi, doposud nejslabšího 
celku prvoligové soutěže. Domácí 
se sice snažili průběh zápasu zdra-
matizovat, ale konečné vítězství 3:5 
patřilo Dukle.

V zatím posledním domácím utká-
ní před uzávěrkou vydání Novin 
jihlavské radnice přivítali hokejisté 
Jihlavy dalšího nováčka soutěže, Li-
toměřice. V jednoznačném průběhu 
zápasů domácí již vedli 4:0, ale ne-
šťastný vlastní gól obránce Šidlíka 
na konci druhé části zkazil brankáři 
Řehořovi čisté konto. Konečný vý-
sledek zněl jasně pro Duklu – 5:1. 
 -vš-

Hokejistům Dukly vyšel začátek sezony

mluvili jsme se, že nebudeme posky-
tovat žádné informace. Budu ctít naši 
dohodu. Nezlobte se.“

To naštvaný Luboš Urban byl sdíl-
nější.  „Pořád jsem to nevydýchal. Va-
dí mi to jako jihlavskému odchovanci 
i trenérovi. Kdyby vedení počkalo do 

konce podzimu, udělalo analýzu a pak 
mě vyhodilo, tak prosím… V Jihlavě se 
mi pracovalo dobře, chtěl jsem s ní bo-
jovat o postup do posledního kola...“ 

Podle svých slov doplatil na veli-
kášské představy vedení. „V “Bohem-
ce“ (předchozí Urbanovo působiště – 

pozn. red.) jsme piplali mužstvo čtyři 
roky, než si všechno sedlo, a postoupili 
jsme. Je potřeba koncepce, trpělivost a 
čas na práci. V Jihlavě se chce všechno 
hned. To je pitomost, tak to nefunguje. 
Vystřídali se tady čtyři trenéři a pořád 
nic.“ -cio-


