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JIHLAVA – Fotbalisté A-týmu FC 
Vysočina obsadili v podzimní části 
druhé ligy třetí místo tabulky. Do 
jarních bojů půjdou s minimální 
ztrátou jednoho bodu na postupo-
vou příčku. „Jsme v polovině společné 
cesty,“ řekl Jiří Pech, předseda před-
stavenstva klubu.

Tečku za podzimem udělali Jihla-
vané domácím utkáním s Vlašimí, 
respektive zájezdem do Karviné. 
Zatímco v prvním případě uspěli 
a nad soupeřem, který od začátku 
soutěže okupuje postupová místa, 
zvítězili 1:0, ze severní Moravy se 
vraceli s prázdnou. Hosté sice ved-
li po půli 0:1, ovšem Karvinští po 
změně stran skóre otočili. Rozho-
dující gól vstřelili minutu před kon-
cem.

Venku to nešlo
Jaký vlastně byl podzim v podání 

hlavního týmu FC Vysočina? Ani 
vydařený, ani nepovedený. Klasický 
střed.

Fanoušci a lidé ve vedení byli před 
startem letošní sezony plni očeká-
vání. Jenomže hned první soutěžní 
zápas skončil velkou ostudou. Ur-
banovi svěřenci prohráli na penal-
ty s nováčkem divize Vrchovinou a 
vypadli z domácího poháru. „Tento 
výsledek nás připravil o část důvěry 
fanoušků a vyšší návštěvnost na prv-
ních domácích utkáních,“ pozname-
nal Pech.

Žlutomodrým se nedařilo zejmé-
na při zápasech na cizích hřištích. 
Ze sedmi utkání mimo svůj stadion 
přivezli jen šest bodů. Body navíc 
začali ztrácet i doma. Momentální 
krize vyvrcholila ve 12. kole remí-
zou s Mostem. 

Po ní byli odvoláni hlavní trenér 

Fotbalový podzim: ani spokojenost, ani
zklamání. Jihlavané jsou ve hře o postup

KA PITÁN FC Vysočina Filip Dort (ve žlutém) se stal nejúspěšnějším týmovým střelcem podzimu (6 branek). Ostatně Jihla-
vané byli nejlépe střílejícím družstvem první poloviny sezony (27 gólů).  Foto: Michal Boček  

Luboš Urban s asistentem Danem 
Šmejkalem.

„Po dvanácti zápasech jsme měli jen 
dvacet bodů, přičemž průměrný bodový 
zisk na utkání činil 1,67 namísto očeká-
vaných 2,00 až 2,11 bodu. Zatímco naši 
soupeři vykazovali vzestupnou tendenci, 
nám svítilo v tabulce pravdy hrozivých 
-1 bodů,“ zdůvodnil Pech změnu u 
kormidla. Mužstvo dočasně převzal 
kouč juniorky Josef Vrzáček.

Minimální změny
Vysočina je opravdu v půlce spo-

lečné cesty za návratem do Gambri-
nus ligy. Jenomže postupová brána 
je pořád hodně daleko. Vedení by 
si mělo všechna podzimní negativa 
včas analyzovat a vyhodnotit, aby na 
nejbližší rozcestí nezahnulo špatným 
směrem. V první řadě je důležité vy-
brat správného trenéra a vhodně do-
plnit kádr.

„Chceme udržet stávající kádr. Změ-
ny budou minimální. Cítíme, že by-
chom potřebovali posílit o rychlostně 
vybaveného brejkového útočníka. Dále 
pokračujeme v hledání hráče pro levou 
stranu obrany či zálohy. Do kádru pro 
zimní přípravu chceme zapojit některé 
mladíky z juniorky. Skončí hostování 
několika našich hráčů v klubech druhé 
a moravskoslezské ligy,“ řekl Zdeněk 
Tulis, ředitel klubu. -cio-

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali letoš-
ní sezonu oproti několika předcházejícím rokům 
podstatně lépe. Zatím nejhorší průběžné umístění 
v tabulce bylo po 7. kole, kdy svěřenci trenérů Pe-
tra Vlka a Patrika Augusty klopýtli doma s Tábo-
rem a klesli na pátou příčku.

Od té doby díky šňůře sedmi vítězství v řadě vy-
stoupali až na vrchol prvoligové tabulky. Od polo-
viny listopadu se ovšem hokejistům s ježkem na 
dresech nedaří pravidelně bodovat a z posledních 
pěti odehraných kol získali pouhé čtyři body.

Od posledního vydání Novin Jihlavské radnice 
sehrála Dukla Jihlava do pondělí 29. listopadu je-
denáct utkání, v nichž vyhrála šestkrát, čtyřikrát 
prohrála v základním hracím čase a jednou po sa-
mostatných nájezdech.

Ve středu 27. října zajížděli jihlavští hokejisté 
do Kadaně. Zde viděli diváci v každé třetině je-
den gól. V prvních dvou třetinách se trefi l jihlav-
ský Bakus a Hodek, v závěrečné třetině korigoval 
stav domácí veterán Eiselt a upravil na konečných 
– 1:2.

V sobotu 30. října se fanoušci Dukly a Třebí-
če dočkali prvního derby v sezoně. Na Horácký 
zimní stadion si našlo cestu 4132 diváků, což je 
zatím rekord letošní prvoligové soutěže. Hosté se 

poměrně rychle ujali vedení již ve 3. minutě, ale 
poté se trefovali pouze domácí, kteří šesti zásahy 
vyprovodili hosty s debaklem z ledu – 6:1.

Hned v následujícím kole zajížděli hokejisté Jih-
lavy k dalšímu derby do havlíčkobrodské Kotliny. 
Zde dokázali fanoušci obou týmů po několika le-
tech vyprodat zimní stadion, zápasu přihlížely té-
měř čtyři tisíce fanoušků. Po bezbrankové první 
třetině se domácí ve druhé části ujali vedení, ale 
Dukla odpověděla Jeslínkem, po čtyřiceti minu-
tách vedli Rebelové 2:1 a pět minut před koncem 
základní hrací doby rozhodl Kempný – 3:1.

Šestý listopadový den zajížděla Dukla do Berou-
na, na led týmu, který v letošní sezoně patří k pří-
jemnému překvapení soutěže. Jihlava si ovšem 
s Medvědy poradila celkem snadno – 1:4.

Těžký zápas čekal v následujícím kole jihlavské 
hokejisty na domácím stadionu, když přivítali 
Hradec Králové. Domácí otáčeli jednogólové ve-
dení hostů, ale tři zásahy do černého znamenaly 
vítězství - 3:1.

Třetí vítězství v řadě uhráli jihlavští 17. listopadu 
ve Vrchlabí, kde rozhodli třemi góly v první třeti-
ně. Z podhůří Krkonoš se svěřenci trenérů Vlka a 
Augusty vraceli s výhrou – 2:4. Na státní svátek 
17. listopadu sehrála Dukla domácí utkání s Ústím 

nad Labem. Ve vyrovnaném zápase byli nakonec 
radostnější hosté, kteří zvítězili – 1:3. Jediným 
úspěšným střelcem Dukly byl kapitán Bakus.

Hned další soutěžní kolo svedlo ke vzájemnému 
duelu s Duklou další aspiranta na postup do nej-
vyšší hokejové soutěže. Jihlava zajížděla do Cho-
mutova a vyšla střelecky naprázdno. Na Vysočinu 
se vracela s prohrou – 3:0.

Plný bodový zisk znamenalo až regionální derby 
se znojemskými Orly na domácím ledě. Po nepří-
liš přesvědčivém výkonu hostů si Dukla připsala 
do tabulky soutěže tři body po výhře - 3:1, když 
defi nitivně pojistil výhru v 57. minutě svým dru-
hým gólem v zápase Bakus.

V posledních dvou zápasech odehraných před 
uzávěrkou vydání Novin jihlavské radnice získal 
tým z krajského města pouze jediný bod za remí-
zu v základním čase v Benátkách nad Jizerou. Ještě 
předtím Dukla prohrála v Táboře – 2:0. V utkání 
byli hosté lepším celkem, ale střelce opustilo štěstí 
a ani jednou nepřekonali gólmana Tábora.

Ve zmíněném utkání v Benátkách v pondělí 29. 
listopadu Dukla vedla 3:1 ještě deset minut před 
koncem třetí třetiny. Poté domácí rychlými bran-
kami vyrovnali a bod navíc za výhru – 4:3 získali 
až v samostatných nájezdech. –vš-

Jihlavští hokejisté drží třetí místo


