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Nespokojenost. Tak se dá shr-
nout podzimní učinkování fotba-
listů FC Vysočina v podzimní části 
první ligy. Nejen z pohledu vedení 
klubu, ale i fanoušků a sportovní 
veřejnosti. 

 David Kratochvíl
     Jihlava

Vedení fotbalistů prvoligové Jih-
lavy se v podzimní části Synot ligy 
chtělo, stůj, co stůj, vyhnout sta-
rostem s boji o záchranu v nejvyš-
ší soutěži. Realita? I na jaře, stejně 
jako v loňském ročníku, čeká FC 
Vysočina boj o holé přežití mezi 
tuzemskou fotbalovou elitou. Vyso-
čina má jen jednobodový náskok na 
předposlední Olomouc.

Vezměme to ale hezky po pořád-
ku. Svěřenci trenéra Luďka Klusáč-
ka předvedli hrůzostrašnou letní 
přípravu. Pak sice v prvním ostrém 
zápase přišel přišla překvapivá 
domácí bezgólová remíza se Spar-
tou a po prohře ve Zlíně ještě pře-
kvapivější vítězství nad silným Jab-
loncem, ale to bylo také na dlouhou 
dobu všechno. 

Po dalších třech porážkách v řa-
dě sáhlo vedení klubu k odvolání 
trenéra. Vysočina tehdy  po 6. kole 
byla na sestupovém 15. místě tabul-
ky, když pouze jednou vyhrála a 
jednou remizovala. Hůř už na tom 
byl jen ostravský Baník.

„Hlavní důvod je zcela logický a tím 
jsou špatné výsledky. Bylo by spíše 
otázkou na vedení klubu, aby to přes-
ně defi novalo, ale takhle tomu rozu-
mím já,“ vysvětloval následně novi-
nářům Luděk Klusáček. 

Klusáčka vystřídal Bokša
K jihlavskému mužstvu nastoupil 

Klusáček v prosinci loňského roku a 
vedl ho ve 20 prvoligových zápasech. 
Jeho bilance byla 6 vítězství, 4 remízy 
a 10 porážek. Na místo hlavního tre-

U KLOKA NŮ se sice jihlavským fotbalistům (v modrém) nedařilo. Ve Vršovicích 
prohráli 1:2. Nakonec se ale dokázali dostat ze sestupových příček. 
 Foto: David Kratochvíl 

Podzim se FC Vysočina nepovedl

néra se posunul dosavadní sportovní 
ředitel Milan Bokša. Ten společně s 
nově utvořeným realizačním týmem 
hned dokázal doma urvat bod za 
remízu s pražskou Duklou. 

Pod jeho vedením dokázalo 
mužstvo v průběhu podzimu nasbírat 
celkem tucet bodů, což v konečném 
součtu stačilo jen na první nesestupo-
vé 14. místo s jednobodovým odstu-
pem na předposledního nováčka z 
Olomouce. 

„Určitě nejsme spokojeni. Vstup do 
soutěže potvrdil naše obavy, které vze-
šly z výkonů a výsledků letní přípravy. 
V průběhu podzimu jsme prošli různý-
mi obdobími. Bohužel, konečná bilance 
této sezóny nenaplnila naše představy, 
které jsme měli s ohledem na výměnu 
trenéra,“ řekl k tomu Bokša setkání se 
zástupci médií.

„Věřili jsme, že se nám podaří dosáh-
nout ještě lepších výsledků. Na dru-
hou stranu musím říct, že jsme alespoň 

položili dobrý základ k tomu, abychom 
mohli zvládnout jarní boje o záchranu v 
SYNOT lize,“ doplnil k tomu. 

Chystají se změny 
V této souvislosti, právě kvůli nespo-

kojenosti s aktuálním postavením v 
tabulce, chystá vedení klubu změny v 
realizačním týmu, což ostatně potvrdil 
právě Bokša. „Intenzivně se tím zabývá-
me a diskutujeme o tom. Víme, že v tom-
to směru nesmíme udělat chybu,“ zmínil.  

Podle něj je třeba postavit takový 
realizační tým, který FC  Vysočina 
zajistí úspěšný výsledek v jarních bo-
jích o záchranu v soutěži. Narazil při 
svém hodnocení také na fakt, že  klubu 
se nedaří v posledních letech hlavně v 
prvních polovinách sezony. „Opaku-
je se to. Přitom se u mužstva za poslední 
dva roky vystřídaly prakticky čtyři rea-
lizační týmy pod vedením Petra Rady, 
Romana Kučery, Luďka Klusáčka a 
mého,“ všiml si.

V práci každého z těchto trenér-
ských týmů se dají podle něj nalézt 
chyby, které se pod neúspěchy pode-
psaly. „Jsou tam ale i věci, které se 
podařily. Jeden společný jmenoval tu 
však je – zatím se radikálně sáhlo jen 
do složení realizačních týmů,“ bilan-
coval dál.

 
Příprava začne 4. ledna

Žádné volno. Fotbalisté FC Vyso-
čina polykali tréninkové dávky až do 
konce minulého pracovního týdne. 
Teprve poté nastoupili na dovolenou. 
Znovu se sejdou na zahájení zimní 
přípravy až v pondělí  4. 1.  

Fotbalisté se budou převážně při-
pravovat v domácích podmínkách. „V 
pátek 8. ledna absolvují nezbytné funkč-
ní a diagnostické testy na Fakultě těles-
né výchovy a sportu v Praze,“ doplňuje 
mluvčí klubu Miroslav Fuks. 

Po roční odmlce se tým znovu zapo-
jí do duelů Tipsport cupu, přičemž 
tentokrát bude nastupovat v Praze 
na umělé trávě Slavoje Vyšehrad. V 
termínu od 12. až 19. ledna nastou-
pí k zápasům proti Bohemians 1905, 
Táborsku a právě druholigovému 
Vyšehradu.

Klíčová část zimního bloku, podle 
mluvčího, opět proběhne v Turecku, 
kam FC Vysočina odlétá na soustře-
dění  24. 1. a vrací se o týden později. 
Jihlavský tým v zahraničí během sed-
mi dnů sehraje tři utkání se zahranič-
ními soupeři.

V plánu jsou duely  proti makedon-
skému klubu FK Škendija 79 Teto-
vo (2. místo v podzimní tabulce), 
polskému klubu Jagiellonia Bialys-
tok (12. místo v aktuální tabulce) a 
maďarskému klubu MTK Budapešť 
(3. místo v podzimní tabulce).

Generálku na start Synot ligy obsta-
rá v sobotu 6. února duel proti Pardu-
bicím. Fotbalové jaro pak s ohledem 
na konání EURA  2016 vypukne už 
13. února na půdě FK Jablonec. 

Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly odehráli od posledního vydání 
Novin jihlavské radnice, devět zápa-
sů. Z nich pět vyhráli v základní hra-
cí době, jedno vítězství přidali po 
samostatných nájezdech a třikrát 
prohráli. Ke dni 22. prosince, kdy 
byla uzávěrka NJR, patřilo Dukle 
stále první místo.

V rámci 26. kola zajížděli jihlavští 
hokejisté na led nebezpečného Haví-
řova. V první třetině si vybudovali 
dvoubrankový náskok, v dalších dvou 
třetinách přidali po jednom gólu a až 
poté jedinkrát inkasovali. V Havířově 
vyhráli 4:1.

O tři dny později je čekal další ven-
kovní zápas. Utkání v Litoměřicích 
otevřelo třetí čtvrtinu základní části 
ligy. Na severu Čech se hrálo dlouho 
bez branek, ale v závěrečném dějství 
se pět minut před koncem trefi l obrán-
ce Kalab a stejný hráč potvrdil zisk tří 
bodů v poslední minutě při power play 
Litoměřic druhým gólem –0:2.

Následovalo utkání na domácím 
ledě. Jejich soupeřem bylo Ústí nad 

Labem. Po bezbrankové první třeti-
ně šli do vedení hosté, ale domácí vel-
mi rychle vyrovnali. Další góly začaly 
padat až ve třetí periodě a všechny do 
sítě hostujícího celku. Dvěma téměř 
slepenými góly šla Dukla do dvou-
brankového vedení a v poslední minu-
tě se trefi l obránce Zadražil a upravil 
tak skóre na konečných 4:1. 

Dále zajížděla Dukla na led Šum-
perka – posledního týmu tabul-
ky. Domácí svého soupeře zaskočili 
dobrou hrou, šli do vedení, ale hosté 
v první třetině dvěma góly otočili skó-
re. Jenže v dalším průběhu hry mířili 
do černého pouze domácí. Ve druhé 
části vyrovnali a ve třetí třetině přišla 
v podání Šumperka gólová smršť, kdy 
jihlavského brankáře překonali čtyři-
krát. Poslední tým tak ukončil spani-
lou jízdu Dukly v podobě jedenácti 
výher v řadě. Šumperk vyhrál 6:2.

Následovalo domácí utkání s Přero-
vem. Dukla neponechala nic náhodě a 
šla za vítězstvím. Po dvou vstřelených 
brankách v první třetině se domá-
cí diváci dočkali třetího gólu až v 57. 

minutě, hosté o minutu později snížili. 
Dukla zvítězila 3:1.

Následujícím soupeřem Jihlavy bylo 
Kladno. Středočeši na domácím ledě 
v první části prohrávali, ale do pře-
stávky stihli vyrovnat. Po změně stran 
šli domácí do vedení, ale hosté velmi 
rychle vyrovnali. Kladno poté vstřeli-
lo ještě jeden gól a na třetí třetinu šlo 
s jednobrankovým náskokem. Ve třetí 
části poté domácí přidali další dva góly 
a dokráčeli k výhře 5:2.

Pouze dva dny po prohraném utká-
ní na Kladně hrála Dukla na domácím 
ledě proti Benátkám nad Jizerou. 
Hosté šli do vedení hned v 1. minutě 
utkání, ale poté se začala projevovat 
převaha Dukly, domácí v první třetině 
vyrovnali, ale na další góly se čekalo až 
do závěrečné periody. Domácí se trefi li 
dvakrát a zvítězili 3:1.

Nepovedený zápas odehrála Dukla 
v následujícím utkání v Prostějově. 
V brankové přestřelce Dukla čtyřikrát 
vedla, přesto nakonec odešla z ledu 
poražena. O dvougólový náskok 
v první třetině hosté velmi rychle při-

šli, také ve druhé části Dukla dvakrát 
vedla a do třetí části šla s vedením 4:3. 
Domácí poté vyrovnali, hosté šli opět 
do vedení, ale v závěru třetí části dva-
krát skórovali domácí a zápas dovedli 
k výhře 6:5.

Posledním zápasem Dukly před uzá-
věrkou vydání NJR byl domácí duel 
se Slavií Praha. Zápas se pro domácí 
vyvíjel velmi dobře a ještě šest minut 
před koncem třetí třetiny vedli 5:2. 
Hosté však vstřelili tři góly, z toho 
poslední dva při power play a zápas 
došel do prodloužení. V něm se neroz-
hodlo, takže o prémiovém bodu za 
výhru se rozhodlo až v loterii samo-
statných nájezdů, kdy byli šťastnější 
domácí. Dukla vyhrála 6:5 SN.  -vš-

Domácí zápasy Dukly v lednu 2016
9. 1. Jihlava - Havířov 17.30 hod.

13. 1. Jihlava - Litoměřice 17.30 hod.
20. 1. Jihlava – Šumperk 17.30 hod.
25. 1. Jihlava – Kladno 17.30 hod.
30. 1. Jihlava – Prostějov 17.30 hod.

Hokejisté Dukly hrají stále ligový prim


