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JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
zahájili ve středu letní přípravu na 
novou druholigovou sezonu. Tré-
ninkové dávky polykají pod vedením 
staronového hlavního trenéra Roma-
na Pivarníka.

Slovenský rodák po konci jarní 
části letošního ročníku vystřídal na 
postu šéfa jihlavské lavičky Josefa 
Vrzáčka, který se posunul do role je-
ho asistenta. „Potěšil nás velký zájem 
řady respektovaných koučů působit v 
Jihlavě. Nakonec jsme vybírali ze šes-
tice trenérů,“ řekl František Vaculík, 
generální ředitel společnosti PSJ, 
největšího akcionáře FC Vysočina.

Pivarník s Vrzáčkem vedli jihlavský 
A-tým už v ročníku 2002/2003, kdy 
obsadil šesté místo tabulky. „V klu-
bu jsem byl tehdy spokojen. Hráli jsme 
dobrý fotbal, ale chyběly mi vyšší am-
bice. Vysočina ještě nebyla připravena 
na postup do nejvyšší soutěže,“ podo-
tkl Pivarník, jehož další kroky vedly 

Pivarník vzal Jihlavu jako velkou výzvu

JIHLAVA - “Společně to zvládneme“. 
Po tímto heslem vstupoval A-tým FC 
Vysočina do uplynulé sezony, a pro-
sil tak fanoušky o co největší podpo-
ru. Ani společné síly však nestačily k 
úspěšnému dotažení pátého pokusu 
o návrat mezi tuzemskou elitu.

Řečí statistických čísel absolvovala 
Jihlava úspěšný ročník. Po vítězné 
Dukle Praha měla druhou nejlep-
ší ofenzivu (49 branek) a defenzivu 
(29) soutěže a vybojovala nejvíce 
bodů (53) v druholigové historii 
klubu. Tyto údaje však budou brzy 
zapomenuty, protože v tabulce ztrá-
cela dva body na druhé postupové 
místo, jež obsadila Viktoria Žižkov.

„Mrzí mne, že jsme nesplnili náš vy-
tyčený postupový cíl. Zároveň jsem ne-
byl spokojen s atraktivitou fotbalu, kte-
rý jsme našim fanouškům předváděli. 
Zápasy, jako například doma s Čásla-
ví, Žižkovem, Vlašimí či Spartou B, 

jsme nedokázali pravidelně opakovat,“ 
pojmenoval František Vaculík, gene-
rální ředitel společnosti PSJ (největ-
ší akcionář FC Vysočina), jednu z 
příčin neúspěchu, tedy nevyrovnané 
výkony.

Tou druhou byla koncovka. Svě-
řenci nyní již bývalého hlavního 
kouče Josefa Vrzáčka sice prohráli 
na jaře pouhá dvě utkání, jenomže 
ve třech nejdůležitějších, na Žižko-
vě, doma s Třincem a v Mostě (ob-
dobí 24. – 26. kola), vyšli střelecky 
naprázdno. V zápasech si přitom 
vytvořili dostatek příležitostí ke skó-
rování, ale… „Univerzální recept, jak 
lehce proměňovat šance a dávat góly, 
neexistuje,“ posteskl si Vrzáček.

„Nehledal bych v tom žádnou vědu. 
Prostě jsme zejména v první polovině 
ročníku inkasovali příliš mnoho branek 
a na jaře jsme střelecky selhali v rozho-
dujících utkáních,“ shrnul Vaculík.

Fotbalisté na postup opět nedosáhli
Statistika A-týmu FC Vysočina – jaro 2011

Číslo Jméno a příjmení

Brankáři   Z OG ŽK ČK
20 Dalibor ROŽNÍK  - -  -   -
13 Martin SVOBODA  - -  -   -
  1 Maksims UVARENKO 15 9  0   0

Obránci     Z  G ŽK ČK
  5 Tomáš CIHLÁŘ  8 0  0   0
  2 GABRIEL  11 1  2   0
  4 Petar GAVRIČ  1 0  0   0
25 Jan HALAMA 14 0  4   0
23 Karol KARLÍK 12 1  3   1
26 Jan ŠILINGER  9 0  0   0
12 Jan ŠIMÁČEK  8 1  2   0
17 Petr TLUSTÝ  9 0  1   0
18 Michal VESELÝ 10 0  1   0

Záložníci    Z  G ŽK ČK
24 Petr DOLEJŠ 13 1  2   0
  6 Filip DORT  14 5  3   0
  5 Jiří FADRNÝ  1 0  0   0
21 Jiří GÁBA  10 1  4   0
19 Radek GÖRNER  9 1  2   0
  9 Jan KOPIC  12 0  4   0
  8 Jan KOSAK   3 0  0   0
14 Peter KRUTÝ  8 0  3   0
16 Tomáš KUČERA  3 0  0   0
11 Lukáš VACULÍK  5 0  2   0

Útočníci    Z  G ŽK ČK
15 Martin BAČA  7 0  1   0
10 Muris MEŠANOVIČ 10 3  2   0
22 Arnold ŠIMONEK  6 0  0   0
  7 Stanislav TECL 12 8  3   0 
                                        Zdroj statistik: www.fcvysocina.cz, www.fotbal.cz  

Vedení klubu i sami fotbalisté se 
shodli na tom, že klíčovou roli v 
otázce nepostupu hrály remízy s 
Třincem a Žižkovem, jemuž v tu do-
bu chyběli čtyři hráči základní sesta-
vy. V Mostě Jihlavané prohráli. „Po-
kud bychom na Žižkově zvítězili, šli 
jsme v tabulce před něj. Jsem přesvěd-

čen, že poté bychom postupovou příčku 
udrželi,“ prohlásil kapitán mužstva 
Filip Dort.

„Přiznám se, že na počátku sezony 
jsme věřili, že v době konání těchto zá-
pasů už bude o našem postupu rozhod-
nuto,“ konstatoval František Vaculík.
 -cio-

k angažmá v oddílech Al Qadisiya Al 
Khubar (Saúdská Arábie), Kromě-
říž, Rapid Vídeň (Rakousko), Prešov 

a Dunajská Streda (oba Slovensko).
„Nyní se vracím do ambiciózního klu-

bu, který má reálné postupové ambice. 

Jihlavě jsem dal přednost před jednoduš-
ší nabídkou zachránit první ligu. Cítím, 
že vedení Vysočiny není fr ustrováno ne-
splněním postupového cíle a hodlá se o 
Gambrinus ligu znovu pokusit. To je pro 
mě velká výzva,“ doplnil Pivarník.

Jeho svěřenci mají velmi bohatý 
program letní přípravy: 3. 7. se před-
staví na turnaji v Tisu (Bohemians 
Praha, Sezimovo Ústí, Vlašim), od 5. 
do 8. 7. absolvují soustředění v No-
vém Městě na Moravě, 10. 7. změří 
síly s Libercem, 13. 7. mají na pro-
gramu turnaj v Hluboké nad Vltavou 
(České Budějovice, Sezimovo Ústí, 
Viktoria Žižkov), 15. – 17. 7. zavíta-
jí na minisoustředění do Nymburka 
(přátelák s Duklou Praha), 20. a 23. 
7. sehrají přípravná utkání (soupeři 
budou upřesněni). 

Generálku na podzimní část druhé 
ligy obstará 26. 7. duel s Pískem. 30. 
7. ještě prověří Jihlavu 1. kolo On-
drášovka Cupu. -cio- 

TRENÉR Roman Pivarník se vrací na jihlavskou lavičku.  Foto: internet

ÚTOČNÍK Jihlavy Stanislav Tecl (na snímku ve žlutém) byl nejlepším střelcem 
FC Vysočina v jarní části druhé ligy a pátým nejlepším kanonýrem celé sezony. 
 Foto: Michal Boček


