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JIHLAVA (cio) – Herní projev 
dobrý, umístění nedostatečné. Tak 
nějak by mohlo vypadat vysvědčení 
prvoligových fotbalistů FC Vysoči-
na po pěti odehraných kolech no-
vého ročníku ePojisteni.cz ligy. Jih-
lavský celek se nachází na 15. místě 
tabulky. Hlavní důvod? Koncovka a 
zranění.

Začátek byl více než nadějný. Na 
těsnou porážku 1:2 po výborném vý-
konu s mistrovskou Plzní navázaly 
cenné remízy s Libercem a pražskou 
Slavií. Když ale přišly papírově schůd-
nější soupeři, vysočinští hráči se „za-
sekli“. Podlehli královehradeckému 
nováčkovi a naposledy Teplicím.

Jihlavě tak v aktuální reprezen-
tační přestávce patří předposlední 
příčka se ziskem dvou bodů. Hlav-
ní kouč Michal Hipp cítí, že bodové 
konto mohlo a mělo být lepší.

„Utkání s Teplicemi jsme chtěli vy-
hrát. Nasadili jsme prakticky všechny 
ofenzivní hráče, kteří byli k dispozici. 
V závěru jsme měli na trávníku všech-
ny útočníky. Bohužel, zápas dopadl 
jak dopadl,“ glosoval trenér výsle-
dek 0:2.

Hipp připustil, že jeho svěřen-
ce možná psychicky poznamenalo 
předchozí utkání s Hradcem Králo-
vé, v němž pohrdli několika stopro-
centními brankovými příležitostmi. 
„Na to, kolik si vypracujeme šancí, 
dáváme hrozně málo gólů,“ ví dobře 
vysočinský lodivod.

Letošní problém FC Vysočina:
proměňování šancí a marodi

1. Zlín  5 4 1 0 11:3 13
2. Sparta  5 4 1 0 10:2 13
3. Ml. Boleslav  5 4 0 1 9:3 12
4. Plzeň  5 3 1 1 9:5 10
5. Teplice  5 2 2 1 4:2 8
6. Jablonec  5 2 1 2 9:11 7
7. Karviná  5 2 1 2 8:11 7
8. Brno  4 1 3 0 2:1 6
9. Hr. Králové  5 2 0 3 5:7 6
10. Slavia  4 1 2 1 7:6 5
11. Slovácko  5 1 2 2 8:8 5
12. Liberec  5 1 2 2 3:6 5
13. Dukla  5 1 1 3 6:7 4
14. Bohemians  5 1 1 3 3:8 4
15. Jihlava  5 0 2 3 3:7 2
16. Příbram  5 0 0 5 0:10 0

FOTBALISTÉ Jihlavy (v modrém) zatím na první vítězství v novém prvoligo-
vém ročníku čekají. Radost si udělali alespoň v pohárovém utkání s Klatovy, které 
rozstříleli 9:1.  Foto: Michal Boček

Výsledky FC Vysočina
Jihlava – Plzeň 1:2 (branky: 27. 

Ikaunieks – 51. Kučera, 64. Kopic ), 
Liberec – Jihlava 1:1 (12. Baroš – 
80. z pen. Urdinov), Jihlava – Slavia 
Praha 1:1 (8. Ikaunieks – 51. van 
Kessel), Hradec Králové – Jihlava 
1:0 (25. Holeš), Jihlava – Teplice 
0:2 (78. Ljevakovič, 86. Hora). 

Zhruba čtyři a půl měsíce uplynuly 
od posledního mistrovského utká-
ní Dukly Jihlava v uplynulé sezoně. 
Jednalo se o barážový zápas v sezoně 
2015/16, která byla zatím nejúspěš-
nější od sestupu z Extraligy v roce 
2005.

Hokejisté po neúspěšné baráži na-
stoupili na dovolenou, aby na konci 
května zahájili suchou přípravu, kte-
rá se odehrála výhradně a netradičně 
v posilovně. Po další krátké dovolené 
pak hokejisté vyjeli k další fázi pří-
pravy na led.

Kádr trenérů Petra Vlka a Františ-
ka Zemana se oproti předchozí sezo-
ně výrazně změnil. Odešli Zadražil, 
Malec, Prokš a Štebih, Melenovský 
ukončil kariéru a k dispozici nejsou 
ani hráči z Karlových Varů, kteří byli 
loni v Dukle na hostování.

Naopak příchod hlásil dlouholetý 
hráč Dukly Čachotský, který se vrá-
til z hostování v extraligovém Zlíně 
a Zeman, který loni působil v Olo-
mouci. Přišli další hráči na hostová-
ní - Stoklasa, Říha, Kajínek a mladý 
brankář Svoboda. Trenéři také zapo-
jili do přípravy několik hráčů, kteří 
zde byli na zkoušku.

Trenéři naordinovali i poměr-
ně malý počet přípravných zápasů, 
oproti loňsku polovičku. Dukla se-
hrála celkem šest přípravných utká-
ní, z toho ten poslední s Třebíčí ve 

Hokejisté Dukly vstupují do nové sezony

MIROSLAV SVOBODA – gólman Dukly je novou akvizicí v brankovišti Dukly 
pro nadcházející sezonu. Jeho parťákem bude jihlavský odchovanec jakub Škarek. 
 Foto: Vladimír Šťastný
čtvrtek 1. září po uzávěrce vydání 
novin jihlavské radnice.

Střetla se ve čtyřech případech s 
týmy, které hrají vyšší soutěže. V 

rámci turnaje Dukla Cup v Jihlavě 
se střetla s extraligovými týmy Olo-
mouce a Karlových Varů a dokonce 
s účastníkem Kontinentální hokejo-

vé ligy týmem Torpedo Nižnij No-
vgorod. Další zápas sehrála Dukla 
na Slovensku s extraligovou Duklou 
Trenčín. Pouze dva zápasy odehráli 
jihlavští hokejisté proti týmu WSM-
Ligy a to dvakrát proti Třebíči.

Na turnaji Dukla Cup podlehla 
Dukla Olomouci i Nižnému Novgo-
rodu shodně a vysoko 6:0, ale herní 
projev nebyl vůbec špatný. V obou 
utkáních došlo na lámání chleba až 
ve druhé polovině zápasu. Jihlav-
ští sehráli dobré a vyrovnané utkání 
proti Karlovým Varům, ale nakonec 
odešli poraženi 4:3. Stejně se vedlo 
Dukle na Slovensku, kde prohrála se 
svou jmenovkyní z Trenčína těsně 
3:2. Výhru 3:1 si připsali jihlavští ho-
kejisté v zápase v Třebíči.

Výsledky z přípravy ale nejsou až 
tak důležité, vše podstatné se ode-
hraje až v nadcházející sezoně, která 
začíná již 7. září domácím zápasem 
na Horáckém zimním stadionu. -vš-

Domácí zápasy Dukly v září na HZS

středa 7. září
Jihlava - Prostějov    17.30 hod.
pondělí 12. září
Jihlava - Benátky nad Jizerou 17.30 hod. 
sobota 17. září
Jihlava - Kladno     17.30 hod.
sobota 24. září
Jihlava - Litoměřice    17.30 hod.
pondělí 26. září
Jihlava - Třebíč     17.30 hod.

Kolonka střelců obsahuje pouze 
dvě jména. Dvakrát skóroval Davis 
Ikaunieks, jednou se z penalty tre-
fi l Yani Urdinov. Zbytek týmu zatím 
mlčí, včetně ofenzivní posily Mi-
chaela Rabušice.

„Co je nám platné, že dokážeme 
soupeře přehrát. Za to nám nikdo 

body nedá. Musíme zapracovat na 
koncovce. Jsme zbrklí. Hlavně předfi -
nální fázi neřešíme dobře. Několikrát 
jdeme do přečíslení a nedokážeme ho 
správně zakončit,“ řekl jihlavský na-
vrátilec Rabušic.

Vyjma střeleckého půstu brzdila 
vysočinskou snahu i zranění opor. 

Za všechny jmenujme například 
obránce Lukáše Kryštůfk a či zálož-
níky Petera Šuleka, Lukáše Vaculíka 
nebo Lukáše Zoubeleho.

„Věřím, že se někteří marodi dají 
přes reprezentační přestávku zdravot-
ně dohromady, dobře potrénujeme a 
navážeme na výkony proti Plzni či Li-
berci,“ podotkl kouč Michal Hipp.


