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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na nalezení základní předpokladů k úspěšné účasti českých fotbalových 

klubů v evropských soutěžích. Jednou z motivací je finanční odměna plynoucí z účastni v 

evropských soutěžích. Základní předpoklady jsou shledány v ose týmu a jejich 

reprezentačních zkušenostech v mládežnických výběrech, v ideálním věkovém průměru 

základních sestav, hratelnosti a nehratelnosti soupeřů z pohledu státní příslušnosti a odhad 

postupu přes kluby dle státní příslušnosti v budoucích ročnících. Výsledky práce jasně 

ukazují, že pokud jsou předpoklady splněny samostatně úspěšnost českých klubů je malá. 

Důležité je tyto předpoklady spojit v jeden komplexní celek. Dále v práci není počítáno s 

vlivy, které mohou výrazně ovlivnit výsledky v soutěži, jelikož je nemůžeme znát předem. 

Z výsledků práce je možné odhadnout úspěšnost či neúspěšnost českých týmu v 

evropských klubových soutěžích. 
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ABSTRACT 

The thesis is focused on identifying the basic assumptions for successful participation of 

Czech Football clubs in European competitions. One of the main motivations is the 

financial reward resulting from participation in European competitions. Basic assumptions 

are found in the team axis and their representative experience in team selection U16-U21, 

in the ideal age average of the basic assemblies, opponents’ playability from the point of 

view of their nationality and an estimate of the progress of Czech teams in future years 

against teams by nationality. The results of the thesis clearly show that if the assumptions 

mentioned above are fulfilled separately the possibilities of success for the Czech teams 

are small. It is really important to combine these assumptions in one complex at the same 

time. There is not calculated with the influences we can not predict but may significantly 

affect the results in the competition . It is possible to estimate the success or failure of 

Czech teams in European team competitions from the result of this work. 
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Úvod 

Fotbal je bezpochyby jedním z největších světových fenoménů, ba dokonce největším 

fenoménem, který na světě je. Spojuje a rozděluje milióny lidí všech věkových kategorií. 

Je dobře známo, že fotbalem protéká mocný finanční proud ze všech možných odvětví. 

Jeho marketingový vzestup od druhé světové války je značný, s tím je i spojena vzestupná 

tendence kvality samotné hry. Zároveň se však ozývají i odpůrci hry s tím, že takto 

obrovský tok peněz je nestoudný a především zbytečný. 

Každý stát dle Evropské charty sportu je povinen podporovat sportovní rozvoj lidského 

jedince. Fotbalové organizace patří mezi základní orgány státu dbající na sportovní rozvoj 

jedinců. Proto není divu, že ze státní kasy jednotlivých zemí přicházejí nemalé částky na 

konta fotbalových svazů daných zemí. Svazy tyto peníze rozdělují jednotlivým klubům. 

Vývoj, který nastal vznikem televize, však státní peníze odsunul na druhou kolej. Hlavním 

proudem financí, který zajímá jednotlivé kluby, jsou peníze z evropských pohárů, které 

jsou pro fanouška, jak po finanční tak i sportovní stránce, nejzajímavější. Fotbal byl, je a 

měl by zůstat nadále hrou k pobavení lidí. Dnešní společnost si ale žádá nové a nové 

zážitky, prožitky a především senzace, které bez peněz nejdou.  

Pokud fotbalový klub aspiruje na získání nemalých částek z evropských soutěží, musí k 

tomu mít jisté předpoklady. Je zcela jasné, že do evropských soutěží se dostanou pouze 

nejúspěšnější kluby z nejvyšších soutěží jednotlivých států. Proto jsem se rozhodl v této 

diplomové práci nalézt předpoklady k úspěšnému zisku financí pro působnost českých 

fotbalových klubů v evropských soutěžích.  
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1 Cíle a problém diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zjištění základních předpokladů úspěšné účasti českých 

fotbalových klubů v evropských soutěžích.  

Dílčí cíle: 

1. Zjistit, zda úspěšnost účasti českých týmů v evropských soutěžích ovlivňují 

osobnosti v kádru týmu.  

2. Zjistit, zda předpokladem úspěšné účasti jsou hráči s reprezentačními zkušenostmi 

v rámci různých mládežnických reprezentací.  

3. Zjistit, jakým způsobem ovlivňuje úspěšnost v účasti v evropských pohárech 

věkový průměr základních sestav. 

4. Zjistit, jakým způsobem ovlivňuje případný úspěch los z pohledu hratelného a 

nehratelného soupeře z pohledu státní či teritoriální příslušnosti.  

5. Zmapovat jednotlivé soupeře ve zkoumaném období z pohledu úspěšných či 

neúspěšných utkání ve vztahu k predikci účasti českých týmů v budoucnosti 

v evropských soutěžích.  

Problém práce: 

Jaké jsou základní předpoklady úspěšné účasti českých fotbalových týmů v evropských 

klubových soutěžích.  

Dílčí otázky: 

1. Ovlivňují úspěšnost českých týmů v evropských klubových soutěžích hráčské 

osobnosti v základních sestavách týmů? 

2. Je důležité mít v základních sestavách hráče se zkušenostmi z mládežnických 

reprezentací? 

3. Má vliv věkový průměr základní sestavy týmu na úspěšnost účasti v evropských 

klubových soutěží? 

4. Ovlivní los soupeře působení českého klubu v daném ročníku evropských klubových 

soutěží? Existují teritoriální či státní předpoklady případného úspěchu či neúspěchu 

z pohledu losu soupeře? 

5. Je možné na základě předchozích utkání se soupeři z vybraných zemí či evropských 

státních soutěží předpovědět šance českých klubových týmů v následujících 

ročnících evropských klubových soutěží? 
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2 Organizace fotbalu 

Počátky moderního sportu začínají v 19. století v Anglii. Zde se začíná rodit i budoucí 

fenomén fotbal. Samotný vznik fotbalu však spadá do roku 2700 př. n. l. do Číny. Zde 

vznikají první pravidla pro hru „Ts ‘uh-küh“ (kopat nohou), kterou historici označují za 

první prokazatelný „fotbal“.1 

Během mnoha tisíciletí se hra vyvíjela až do podoby, kterou spatřujeme právě v Anglii, 

kdy se během 19. století stal sport především doménou univerzitních a vyšších škol. Zde se 

pěstovala výchova sportem pro nové období, které přinášela průmyslová revoluce. 

Docházelo ke změnám v sociálních a ekonomických podmínkách společnosti, na které 

měli být absolventi připraveni. Především se do popředí dostala internátní soukromá škola 

v Rugby.2Během vývoje hry se však neustálila jednotná pravidla. Když průmyslová 

revoluce vyprodukovala svůj nejslavnější vynález parní lokomotivu, mohlo dojít k 

zápasům mezi školami. Bohužel nejednotná pravidla značně stěžovala snahu hráčů se 

utkat. Tyto rozdíly v jednotlivém pojetí hry byly natolik odlišné, že uspořádat utkáni bylo 

nemožné. Každá škola se snažila sjednotit pravidla hry podle svých představ. V Rugby 

však kladli důraz na hru rukama, což nepřijímaly ostatní školy a snažily se pravidla co 

nejvíce odlišit. Za prvního průkopníka pravidel fotbalu je tak považován J.C. Thring, který 

působil v Cambrig a později v Uppinghamu.3 V roce 1862 jsou zveřejněna první pravidla 

fotbalu pod názvem „The simplest game“4 

2.1 Vznik Fotbalové asociace 

Rok od vydání Thringových pravidel se sešli zástupci jedenácti anglických fotbalových 

klubů, aby se dohodli na zavedení jednotných pravidel a organizaci fotbalových klání. 

Schůzka se konala 26. října 1863 5. Kluby se dohodly na vzniku spolku, který zároveň 

zorganizuje soutěž klubů. Vzniká tak první fotbalová organizace na světě, která je do 

dnešní doby známa jako „The Football Association“6. Vzniká tak i nejstarší soutěž na 

světě Anglický pohár (The Football Association Chalenge Cup). Od 16. října 1871 se tedy 

konají pohárová utkání. Ty, ale neuspokojovaly kluby i veřejnost, která si žádala vznik 

                                                 
1ROHR, Bernd a Günter SIMON. Fotbal: velký lexikon: osobnosti, kluby, názvosloví. Str.: 7 
2GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu: přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a 

sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2011 str.: 79 
3MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. 

vyd. V Praze: XYZ, 2009. str.: 11 
4ROHR, Bernd a Günter SIMON. Fotbal: velký lexikon str.:10 
5ROHR, Bernd a Günter SIMON. Fotbal: velký lexikon str.:10 
6Známá pod zkratkou FA, dnes se v Anglii hraje soutěž FA Cup, která navazuje nejstarší fotbalová klání, 

kterého se můžou účastnit všechna mužstva od nejnižších soutěží v Anglii.  
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ligové soutěže. Lidé žádali soutěž, kde by nedocházelo k vyřazovacímu způsobu, jako 

tomu bylo v pohárovém systému. Dochází tak k vytvoření ligové soutěže, o kterou se 

kluby staraly samy prostřednictvím nově vzniklé organizace „The Association Football 

Union“.7 

2.2 Vznik FIFA 

Z Anglie se fotbal šířil velmi rychle. Logicky nejprve oslovil sousední země (Skotsko, 

Wals a Irsko), posléze se rozšířil po celém kontinentu, až zasáhl celý svět. Vznikaly 

jednotlivé státní fotbalové asociace, které sdružovaly fotbalové kluby pod svou správu. 

Pravidla si každá země upravovala dle svých potřeb. Proto se začaly ozývat hlasy na 

sjednocení pravidel a především na vznik hlavního řídícího orgánu. Proto se sešli v Paříži 

zástupci již vzniklých fotbalových asociací a 21. května 1904 byla ustanovena společná 

nadřazená organizace Fédération Internationale de Football Asociation (FIFA).8 

 Schůzce předcházela pestrá korespondence mezi jednotlivými asociacemi, jak by tato 

organizace měla vypadat. Zajímavostí je, že hlavním organizátorem a iniciátorem byli 

Britové. Ti si ale dávali velmi na čas s jakoukoli intervencí, a proto samotná FIFA vznikla 

především za účasti zástupců francouzských, belgických, holandských, dánských, 

švýcarských a švédských asociací. Na setkání byli i zástupci klubu Madrid FC (španělská 

fotbalová asociace vznikla až v roce 19099). FIFA převzala pravidla anglické fotbalové 

asociace a ustanovila je jako jednotná a závazná pro všechny členské státy. Vše bylo 

koncipováno dle anglického modelu, ale samotná Anglie vstoupila do FIFA v roce 1905, 

tím získala FIFA pod svá křídla kolébku fotbalu a především prestiž.10 

 FIFA organizovala různé turnaje, ale díky nedokonalé infrastruktuře, nebylo v jejich 

silách uskutečnit soutěž, která by byla celosvětovým mistrovstvím klubů nebo států. Snahy 

byly, ale vždy se narazilo na finanční problém. Organizovaly se proto malé turnaje 

v daných oblastech, které byly finančně akceptovatelné a cestovatelsky dostupné. 

Československo se zúčastnilo soutěže the Dr Gero Cup v roce 1927. Jejich soupeřem byly 

státy Rakousko, Itálie, Švýcarsko a Maďarsko, což dokládá tvrzení o dostupnosti soupeřů. 

                                                 
7MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu str.: 13 - 14 
8TOMLINSON, Alan. A dictionaryofsportsstudies. New York: Oxford University Press, 2010. Oxford 

paperback reference. Str.: 196 
9 Dne 13. 12. 2016  z: http://www.rfef.es/federacion/informacion-institucional 
10MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu str.: 18 
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Turnaj byl považován za mistrovství střední Evropy a byl hrán systémem „DOMA – 

VENKU“.11 

2.3 Česká fotbalová asociace 

Název této kapitoly je poněkud zavádějící. S ohledem na politický vývoj českých zemí 

musíme mít na mysli, že české země do roku 1918 byly součástí Rakouska – Uherska. Po 

rozpadu R – U vznikl nový státní útvar Československo, který se rozpadl až v roce 1993. 

Proto český fotbal zahrnuje i výraznou slovenskou stopu, a proto by se kapitola měla 

minimálně jmenovat Československá, ale vycházejme z finálního produktu, který se 

momentálně nazývá Fotbalová asociace České republiky (FAČR) a především z prvního 

historického názvu Česká amatérská athletická unie (ČAAU12). O ČAAU však nelze hovořit 

jako o „matce“ FAČR, jelikož ČAAU sdružovala příznivce všech sportovních disciplín, tedy 

i fotbalu. Proto vzniká roku 1901 Český svaz footballový (ČSF).13 

Nejstarší kluby byly založeny na konci 19. století a jako nadřazený sjednocující orgán 

ČSF v roce 1901. Dalším milníkem v historii byl vstup ČSF do organizace FIFA v roce 

1906.14 V tomto roce byl ale přijat jen provizorně. Právoplatným členem se ČSF stal roku 

1907.15 Bohužel ČSF byl 1908 vyloučen na žádost Rakouska. Roli zde hrála politická 

situace, která byla vyostřena díky napjatým vztahům v tzv. Trojspolku16, kde se schylovalo 

ke konfliktu na Balkánském poloostrově. Češi měli značné sympatie ke svým slovanským 

bratrům, a to narušovalo vnitropolitické ovzduší v R-U.17 Jako jedna z reakcí bylo právě 

vyloučení ČSF z FIFA a zákaz všem členům FIFA utkávat se s českými týmy.18 To mělo 

zabránit českým sportovcům ve snaze osamostatnit se od R-U. 

Definitivně se ČSF stala členem FIFA až v roce 1923 jako samostatný Československý 

stát. Zkratka ČSF již neznamenala Český svaz footballový, ale Československý svaz 

footballový.19Během německé, sovětské okupace a za vlády jedné (komunistické) strany, 

měnil fotbalový svaz různé podoby, která vyústila od roku 1989 do známého 

                                                 
11TOMLINSON, Alan. A dictionaryofsportsstudies str.: 196 - 197 
12HORÁK, Jindřich a Lubomír KRÁL. Encyklopedie našeho fotbalu: 100 let českého a slovenského fotbalu : 

domácí soutěže. Praha: Libri, 1997. str.: 15 
13HORÁK, Jindřich a Lubomír KRÁL. Encyklopedie našeho fotbalu str.:15 
14JELÍNEK, Radovan a Miloslav JENŠÍK. Atlas českého fotbalu od roku 1890. Praha: Radovan Jelínek, 

2005. str.: 80 
15HORÁK, Jindřich a Lubomír KRÁL. Encyklopedie našeho fotbalu str.:15 
16Ústřední mocnosti(též Centrální mocnosti či Trojspolek)byl blok mocností, existující od konce 19. 
století do konce první světové války. 
17ORT, Alexandr. Evropa 20. století. Praha: Arista, 2000. str.: 15 
18MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu str.: 18 
19JELÍNEK, Radovan a Miloslav JENŠÍK. Atlas českého fotbalu str.:80 
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Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS). Od roku 2011 je již známa jako FAČR.20 

ČMFS a FAČR jsou již vedeny u FIFA jako samostatná Česká republika. 

2.4 UEFA 

Organizace FIFA pod sebe začala sdružovat od roku 1908 i mimoevropské asociace a 

díky tomu se začala zaobírat myšlenkou uspořádání mistrovství světa ve fotbale. Bohužel 

tato myšlenka byla natolik fantastická, že veškeré úsilí začalo být věnováno pouze této 

myšlence. Navíc po 1. světové válce začalo přibývat mezistátních utkání a FIFA začala být 

velmi vytížena. V roce 1930 bylo uspořádáno první mistrovství světa v Uruguay.21 

Když byla FIFA tak vytížena a Evropa zasypána tolika mezistátními zápasy, vznikla 

myšlenka uspořádání vlastního evropského šampionátu. Jenže nebylo v žádných silách 

jednotlivých asociací tuto myšlenku přivést k životu. Ve střední a jižní Evropě se již od roku 

1927 hrál tzv. Mezinárodní pohár.22Tento turnaj byl však během na delší trať. Neodehrál se 

v jednom roce. Byl jen a pouze teritoriální záležitostí. 

FIFA, která se starala o světový fotbal, nemohla dostatečně zajišťovat chod na 

evropském kontinentě. Proto byla 15. června 1954 založena Union of European Football 

Associations (UEFA) - Unie evropských fotbalových asociací.23 UEFA sdružuje naprostou 

většinu evropských fotbalových asociací, pořádá mezistátní a klubové soutěže (Mistrovství 

Evropy, Ligu Mistrů a Evropskou ligu). Do UEFA patří i státy, které svou polohou neleží na 

evropském kontinentě, ale svým historickým, kulturním a politickým vývojem se pojí 

s UEFA.24 

UEFA patří mezi šest konfederací, které spadají pod hlavičku FIFA. UEFA je největší 

federací. Zároveň je nejbohatší federací a především je nejvlivnějším hráčem na klubové 

úrovni. V její sféře vlivu se organizují nejslavnější ligy světa, a s tím jsou spojeni i 

nejslavnější fotbalisté. Proto je logické, že se zde točí mnohamiliardové částky peněz.25 

                                                 
20JELÍNEK, Radovan a Miloslav JENŠÍK. Atlas českého fotbalu str.:80 
21MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu str.: 26 
22RADNEDGE, Keir. 50 let Poháru mistrů evropských zemí a Ligy mistrů. Praha: Albatros, 2005. Albatros 

Plus. Str.: 8 – 9 

MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu str.:236 
23TOMLINSON, Alan. A dictionaryofsportsstudies. Str.:472 
24 Izrael, Kazachstán, Turecko, Rusko, Ázerbajdžán, Gruzie… 
25TOMLINSON, Alan. A dictionaryofsportsstudies. Str.:472 

http://www.uefa.com/ dne 13. 12. 2016 

http://www.uefa.com/
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3 Evropské soutěže 

 V minulosti získávaly kluby peníze z prodeje vstupenek, programů a reklamních 

předmětů. Jinak tomu není ani dnes. Ovšem tyto peníze tvoří zhruba třetinu příjmů. Zbylé 

dvě třetiny tvoří příjmy z prodeje televizních práv a především peníze z evropských 

soutěží. U nás se ovšem tento příjem peněz týká malé hrstky klubů. Pro menší kluby je 

vidina příjmu větších peněz z evropských soutěží tak mizivá, že jejich příjem není 

absolutně zahrnut do rozpočtu. Jistou kompenzací je práce s mládeží a prodej odchovanců 

do větších klubů, které svůj zisk z evropských soutěží mohou investovat právě do nákupu 

mladých perspektivních hráčů. I velké české kluby, které se dostanou do evropských 

soutěží, mají touhu prodat mladé hráče do zahraničních klubů. Samozřejmě s větším 

ziskem než byla pořizovací cena. Proto je pro tyto kluby a jejich rozpočty důležité účastnit 

se jedné ze dvou evropských soutěží jako je Evropská liga nebo Liga mistrů. S tím souvisí 

i zvětšení příjmů v ostatních složkách celku.  

3.1 Evropská liga 

 Evropská liga je klubová fotbalová soutěž mezi evropskými týmy pořádaná 

organizací UEFA. Soutěž je následovnicí Veletržního poháru, který vznikl v roce 1955. Ve 

Veletržním poháru se utkávala města, která organizovala průmyslové veletrhy. Postupem 

času se do soutěže mohly přihlašovat kluby, které se nekvalifikovaly do jiných evropských 

soutěží26. Od sezóny 1971 převzala UEFA řízení soutěže a zároveň došlo k přejmenování 

na Pohár UEFA. Od této doby se mohly účastnit soutěže družstva, která se umístila na 

příčkách za mistrem ve své lize. Další změnou byla sezóna 1980/81, kdy byla ustanovena 

nová pravidla o počtu zástupců na základě úspěšnosti jednotlivých zemí v pohárových 

soutěžích za posledních pět let. K dalším změnám došlo v sezónách 1999/00 a 2009/10. 

Změny se týkaly rozšíření počtu účastníků a způsobu možných kvalifikací jako vítězství 

v domácím poháru, umístění na třetím místě v základní skupině Ligy mistrů nebo 

vypadnutí ve 3. předkole Ligy mistrů. Každá možnost kvalifikace určovala místo nasazení 

do systému soutěže. 27 

 Od zmíněné sezóny 2009/10 došlo k přejmenování soutěže na Evropskou ligu. 

Systém soutěže spočívá ve 48 účastnících, kteří jsou rozděleni do 12 skupin po 4 týmech. 

Týmy se ve skupině utkávají dvoukolově každý s každým doma – venku. Ze skupiny 

                                                 
26 PMEZ – Pohár mistrů evropských zemí – od 1955 

    PVP – Pohár vítězů pohárů – od 1960 
27www.uefa.com dne 15. 2. 2017 

http://www.uefa.com/
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postupují dva nejlepší kluby do vyřazovacích bojů, kde se celky utkávají v play-off na dva 

zápasy opět doma venku. Tento model pokračuje až do semifinále. Finále se hraje na 

neutrálním hřišti, které je dopředu oznámeno již před sezónou a jeden vítězný zápas.28 

3.2  Liga mistrů 

  Liga mistrů (UEFA ChampionsLeague) je nejprestižnější evropskou klubovou 

soutěží. Ve světovém měřítku je Liga mistrů spolu s jihoamerickým Pohárem osvoboditelů 

nejslavnější klubovou soutěží. Z toho vyplývá, že se v Lize mistrů točí spousta peněž, které 

se rozdělují mezi účastníky. Pro české kluby je účast již v předkolech Ligy mistrů velice 

finančně zajímavá. Postup do základní skupiny přinese do klubového rozpočtu desítky 

miliónů korun. 

 Liga mistrů se poprvé hrála v sezóně 1955/56. Soutěž nesla jméno Pohár mistrů 

evropských zemí (PMEZ). Systém soutěže byl odlišný než nyní. Hrálo se rovnou play-off 

na dva zápasy doma venku a lepší se skorém postoupil do další fáze soutěže. Účastnit 

soutěže se mohli pouze vítězové domácích lig a obhájci titulu. Od sezóny 1992/93 se 

soutěž přejmenovala na dnešní Ligu mistrů.29 

 Soutěž prošla různými systémovými změnami až do současné podoby. Dnes má 

soutěž čtyři kvalifikační předkola, na která navazuje hlavní soutěž. Kluby jsou nasazovány 

dle koeficientu úspěšnosti klubů v evropských soutěžích za posledních pět let, stejně jako 

v Evropské lize. Hlavní soutěž je rozdělena do osmi skupin po čtyřech účastnících. První 

dva ve skupině postupují do play-off, které má stejný model jako v Evropské lize. Třetí 

v tabulce v evropských soutěžích nekončí, ale přesouvá se do méně atraktivní Evropské 

ligy.30 

  

                                                 
28www.uefa.com dne 15. 2. 2017 
29http://www.uefa.com/uefachampionsleague/ dne 15. 2. 2017 
30http://www.uefa.com/uefachampionsleague/ dne 16. 2. 2017 

http://www.uefa.com/
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/
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4 Odměny plynoucí z evropských soutěží 

 Ne nadarmo se Liga mistrů přezdívá milionářská soutěž. Odměny, které obdrží kluby 

za účast v základní skupině, se pohybují v řádech stamiliónů korun. Finance rozděluje 

UEFA, která nastaví různě dlouhé cykly pro rozdělování odměn. Sumy UEFA v cyklu 

zmrazí a každý účastník ví, co je ve hře. 

 Každého napadne otázka, kde UEFA bere stovky miliónů eur, které může rozdělovat. 

Odpověď je jasná. UEFA je jediný vlastník vysílacích a marketingových práv pro své 

soutěže. Příjem UEFA z těchto aktivit je velmi značný. Z Ligy mistrů v letech 2014/15 

tvořil příjem 71% celkového zisku a z Evropské ligy 12% příjmů. V předchozích letech 

(2013/14) byl příjem z Ligy mistrů 83% a Evropské ligy 14%.31 

  Spolu s kombinací špičkových klubů, za které hrají světové hvězdy, logicky láká 

pozornost dalších investorů v podobě nadnárodních firem.32Podobně jako Liga mistrů je na 

tom Evropská liga. Ovšem v Evropské lize odměny nejsou tak vysoké jako v Lize mistrů. 

Proto pro špičkové kluby z Evropy není Evropská liga tak atraktivní jako Liga mistrů. Za 

to průměrné evropské kluby Evropskou ligou nepohrdají, jelikož je snadnější konfrontace 

s přijatelnějším soupeřem, a tím dosáhnout na odměnu za vítězství. Pro české kluby je 

snem účast v Lize mistrů. Zato Evropská liga je v Čechách vnímána jako hratelná soutěž 

s příjemnou finanční odměnou. Přední české kluby vnímají účast v Evropě jako důležitou 

součást pro tvoření ročního rozpočtu.  

 Dohromady UEFA ze svých zisků rozdělila mezi obě soutěže v sezóně 2014/15 1,28 

miliardy eur.33 

  

                                                 
31http://www.uefa.org (výroční zpráva o financování) dne 25.2.2017 
32http://www.sportpeople.cz/nejslavnejsi-souteze-sveta-uefa-champions-league/ dne 25.2.2017 
33http://www.uefa.org (výroční zpráva o financování) dne 25.2.2017 

http://www.uefa.org/
http://www.sportpeople.cz/nejslavnejsi-souteze-sveta-uefa-champions-league/
http://www.uefa.org/
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4.1 Odměny v jednotlivých sezónách Ligy mistrů a Evropské ligy 

 UEFA díky své marketingové politice získává více financí ze svých zdrojů příjmu. 

Její politika je nastavena tak, aby většina příjmů byla obratem investována zpět do svých 

výdělečných koní, kterými jsou především Liga mistrů a Evropská liga. S většími příjmy 

roste možnost navyšování investic do jednotlivých soutěží. Příjmy v jednotlivých sezónách 

- viz tabulka č. 1. 

 Tabulka č. 1 – Příjmy evropských klubových soutěží v miliardách eur    Zdroj: Vlastní 

Soutěž 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Liga mistrů 1 165.4 1 424.3 1 445.8 1 496.7 

Evropská liga 219.6 242.0 247.5 258.4 

 

Výdaje UEFA v jednotlivých sezonách – viz tabulka č. 2 

Tabulka č. 2 – Výdaje evropských klubových soutěží v miliardách eur    Zdroj: Vlastní 

Soutěž 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Liga mistrů 1070,5 1284,4 1308,5 1349,1 

Evropská liga 233,7 259,4 268,5 280,6 
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4.1.1 Liga mistrů 2011/12 

 

Odměny 000 eur 

Předkola 2100 

Postup do základní skupiny 7200 

Bonus za vítězství  800 

Bonus za remízu 400 

Postup do osmifinále 3000 

Postup do čtvrtfinále 3300 

Postup do semifinále 4200 

Poražený finalista 5600 

 Finalista 9000 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Ligy mistrů v ročníku 2011/12. V prvním sloupci konkrétní název 

odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur 

  

Tabulka č. 3 
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4.1.2 Liga mistrů 2012/13 

 

Odměny 000 eur 

Předkola 2100 

Postup do základní skupiny 8600 

Bonus za vítězství  1000 

Bonus za remízu 500 

Postup do osmifinále 3500 

Postup do čtvrtfinále 3900 

Postup do semifinále 4900 

Poražený finalista 6500 

Finalista 10500 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Ligy mistrů v ročníku 2012/13. V prvním sloupci konkrétní název 

odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

 

4.1.3 Liga mistrů 2013/14 

 

Odměny 000 eur 

Předkola 2100 

Postup do základní skupiny 8600 

Bonus za vítězství  1000 

Bonus za remízu 500 

Postup do osmifinále 3500 

Postup do čtvrtfinále 3900 

Postup do semifinále 4900 

Tabulka č. 5 

Tabulka č. 4 
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Poražený finalista 6500 

Finalista 10500 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Ligy mistrů v ročníku 2013/14. V prvním sloupci konkrétní název 

odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

 

4.1.4 Liga mistrů 2014/15 

 

Odměny 000 eur 

Předkola 2100 

Postup do základní skupiny 8600 

Bonus za vítězství  1000 

Bonus za remízu 500 

Postup do osmifinále 3500 

Postup do čtvrtfinále 3900 

Postup do semifinále 4900 

Poražený finalista 6500 

Finalista 10500 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Ligy mistrů v ročníku 2014/15. V prvním sloupci konkrétní název 

odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

  

Tabulka č. 6 
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4.1.5 Liga mistrů 2015/16 

 

Odměny 000 eur 

Předkola 2100 

Postup do základní skupiny 8600 

Bonus za vítězství  1000 

Bonus za remízu 500 

Postup do osmifinále 3500 

Postup do čtvrtfinále 3900 

Postup do semifinále 4900 

Poražený finalista 6500 

Finalista 10500 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Ligy mistrů v ročníku 2015/16. V prvním sloupci konkrétní název 

odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

 

  

Tabulka č. 7 
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4.1.6 Evropská liga 2011/12 

 

Odměny 000 eur 

Předkolo 90 

Postup do základní skupiny 640 

Bonus za zápas 60 

Bonus za vítězství 140 

Bonus za remízu 70 

Postup ze skupiny  200 

Postup do osmifinále 300 

Postup do čtvrtfinále 400 

Postup do semifinále 700 

Poražený finalista  2000 

Vítěz 3000 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Evropské ligy v ročníku 2011/12. V prvním sloupci konkrétní 

název odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

4.1.7 Evropská liga 2012/13 

 

Odměny 000 eur 

Předkolo 100 

Postup do základní skupiny 1300 

Bonus za vítězství 200 

Bonus za remízu 100 

Vítěz skupiny 400 

Druhý ve skupině 200 

Tabulka č. 8 

Tabulka č. 9 
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Postup ze skupiny  200 

Postup do osmifinále 350 

Postup do čtvrtfinále 450 

Postup do semifinále 1000 

Poražený finalista  2500 

Vítěz 5000 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Evropské ligy v ročníku 2012/13. V prvním sloupci konkrétní 

název odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur 

 

4.1.8 Evropská liga 2013/14 

 

Odměny 000 eur 

Předkolo 100 

Postup do základní skupiny 1300 

Bonus za vítězství 200 

Bonus za remízu 100 

Vítěz skupiny 400 

Druhý ve skupině 200 

Postup ze skupiny  200 

Postup do osmifinále 350 

Postup do čtvrtfinále 450 

Postup do semifinále 1000 

Poražený finalista  2500 

Vítěz 5000 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Evropské ligy v ročníku 2013/14. V prvním sloupci konkrétní 

název odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

Tabulka č. 10 
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4.1.9 Evropská liga 2014/15  

 

Odměny 000 eur 

Předkolo 100 

Postup do základní skupiny 1300 

Bonus za vítězství 200 

Bonus za remízu 100 

Vítěz skupiny 400 

Druhý ve skupině 200 

Postup ze skupiny  200 

Postup do osmifinále 350 

Postup do čtvrtfinále 450 

Postup do semifinále 1000 

Poražený finalista  2500 

Vítěz 5000 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Evropské ligy v ročníku 2014/15. V prvním sloupci konkrétní 

název odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

  

Tabulka č. 11 
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4.1.10 Evropská liga 2015/16 

 

Odměny 000 eur 

Předkolo 100 

Postup do základní skupiny 1300 

Bonus za vítězství 200 

Bonus za remízu 100 

Vítěz skupiny 400 

Druhý ve skupině 200 

Postup ze skupiny  200 

Postup do osmifinále 350 

Postup do čtvrtfinále 450 

Postup do semifinále 1000 

Poražený finalista  2500 

Vítěz 5000 

Přehled jednotlivých odměny plynoucích z Evropské ligy v ročníku 2015/16. V prvním sloupci konkrétní 

název odměny. Ve druhém sloupci odpovídající finanční částka v miliónech eur. 

 

  

Tabulka č. 12 
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5 Hypotézy 

H1Splnění alespoň tří základních (věkový průměr 25 – 27 let; osa týmu složena z hráčů co 

prošli mládežnickými reprezentacemi; los přisoudí klub ze státu, s nímž české kluby 

nemají 100% negativní bilanci; úspěšnost postupů přes hratelné soupeře je 60%) 

předpokladů účasti českých fotbalových klubů zajistí úspěšné působení v evropských 

klubových soutěžích. 

H2Osa českých fotbalových týmů musí obsahovat 6 hráčů se zkušenostmi 

z mládežnických reprezentací, kde každý odehrál alespoň 10 utkání pro úspěšné působení 

v evropských klubových soutěžích. 

H3Věkový průměr základní sestavy v rozmezí 25 – 27 let zajistí úspěšné působení českých 

fotbalových klubů v evropských klubových pohárech. 

H4V Evropě nalezneme minimálně jeden stát, který vysílá do evropských soutěží kluby, 

přes které české týmy 100% nepostoupí. 

H5Úspěšnost postupů přes hratelného soupeře českých klubů v minulých ročnících 

evropských pohárů je větší než 60%. Úspěšnost postupů přes nehratelné soupeře českých 

fotbalových klubů je větší než 30%. 

H6Šance na postup českých týmů v utkáních se soupeři ze zemí a evropských klubů, 

s nimiž se české týmy utkaly minimálně čtyřikrát, lze odhadnout s přesností vyšší než 60%. 
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6 České kluby v evropských pohárech 

 Za posledních pět sezón34 se evropských soutěží účastnilo pět českých klubů. Ligu 

mistrů, nebo alespoň její kvalifikaci si zahrály kluby AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň. 

Evropskou ligu, nebo alespoň její kvalifikaci si zahrály kluby FC Slovan Liberec, FK 

Jablonec a FK Mladá Boleslav.  

 Veškeré počínání českých klubů ale i ostatních účastnických klubů je hodnoceno 

koeficientem. Každý klub sbírá body za vítězství a remízu. Tyto body se po skončení 

účasti v soutěži sečtou a připočítají se do žebříčku hodnocení národů. Sčítá se posledních 

pět sezón a podle umístění na žebříčku se rozdělují místa pro nasazování klubů do 

evropských soutěží z národních soutěží. Česká republika se pohybuje na místech, které 

zaručují předkola pro Ligu mistrů a Evropskou ligu.  

Umístění Česka v žebříčku UEFA  

Tabulka č. 12  

Sezóna Postavení 

v žebříčku 

2011/12 21 

2012/13 15 

2013/14 14 

2014/15 13 

2015/16 13 

Zdroj: eurofotbal.cz 

 

 

Tabulka nasazování do Evropských soutěží.    

Tabulka č.13 

Koeficient 1. Místo 

v lize 

2. 3. 4. 5. 6. Vítěz 

domácího 

poháru 

1. – 4. 

místo 

Základní skupina  

LM 

Základní 

skupina 

Základní 

skupina 

Základní 

skupina 

LM 

Základní 

skupina 

EL 

2. 

předkolo 

Základní 

skupina EL 

                                                 
34 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 
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LM LM EL 

5. Základní skupina  

LM 

Základní 

skupina 

LM 

3. 

předkolo  

LM 

Základní 

skupina 

EL 

2. 

předkolo 

EL 

- Základní 

skupina EL 

6. Základní skupina  

LM 

Základní 

skupina 

LM 

3. 

předkolo  

EL 

3. 

předkolo 

EL 

2. 

předkolo 

EL 

- Základní 

skupina EL 

7. – 9. Základní skupina  

LM 

3. 

předkolo  

LM 

3. 

předkolo  

EL 

2. 

předkolo 

EL 

- - Základní 

skupina EL 

10. Základní skupina  

LM 

2. 

předkolo  

LM 

3. 

předkolo  

EL 

2. 

předkolo 

EL 

- - Základní 

skupina EL 

11. – 12. 4.  předkolo  

LM 

2. 

předkolo  

LM 

3. 

předkolo  

EL 

2. 

předkolo 

EL 

- - Základní 

skupina EL 

13. – 14. 3.  předkolo  

LM 

2. 

předkolo  

LM 

2. 

předkolo  

EL 

2. 

předkolo 

EL 

- - 3. předkolo  

EL 

15. 2.  předkolo  

LM 

2. 

předkolo  

LM 

2. 

předkolo  

EL 

2. 

předkolo 

EL 

- - 3. předkolo  

EL 

16. – 17. 2.  předkolo  

LM 

2. 

předkolo  

EL 

1. 

předkolo  

EL 

- - - 3. předkolo  

EL 

18. – 24. 1.  předkolo  

LM 

1. 

předkolo  

EL 

1. 

předkolo  

EL 

- - - 2. předkolo  

EL 

25. – 47. 1.  předkolo  

LM 

1. 

předkolo  

EL 

1. 

předkolo  

EL 

- - - 1. předkolo  

EL 

48. – 50. 1.  předkolo  

LM 

„nulté“ 

předkolo  

EL 

„nulté“ 

předkolo  

EL 

- - - „nulté“ 

předkolo  

EL 

51. 1.  předkolo  

LM 

„nulté“ 

předkolo  

EL 

„nulté“ 

předkolo  

EL 

-  - - „nulté“ 

předkolo  

EL 
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52. – 54. „nulté“ předkolo  

LM 

„nulté“ 

předkolo  

EL 

- - - - „nulté“ 

předkolo  

EL 

55. „nulté“ předkolo 

LM 

- - - - - „nulté“ 

předkolo EL 

Zdroj: fotbal.idnes.cz  

Nasazování do evropských soutěží národního koeficientu. Kluby dle svých umístění v tuzemské národní lize budou nasazena 

do evropských soutěží podle aktuálního národnostního žebříčku, který je sestaven podle získaných bodů všech týmů 

z jednoho státu, kteří se účastnily evropských soutěží. Umístění v žebříčku států má vliv i na nasazení vítěze domácího 

poháru. 

 

Výpočet koeficientu klubů v evropských soutěží. „Vedle standardních 2 bodů za vítězství a 1 

bodu za remízu (nyní v předkolech pouze polovina, tedy 1 a 0,5) hrají důležitou roli body 

bonusové. V současném formátu připisují kluby do národních koeficientů 4 body za účast v 

základní skupině LM (jistotu tohoto zisku má již 22 klubů) a 5 bodů za postup z ní do 

osmifinále LM. V jarních vyřazovacích bojích pak týmy vylepšují národní koeficienty ještě 

vždy 1 bodem za účast ve čtvrtfinále, semifinále i finále obou pohárů. Tyto zisky se dělí 

počtem všech klubů jednoho státu, které v sezóně do pohárů nastoupily.“35 Navíc se vždy 

počítá pět posledních sezón a ta nejstarší se odečítá. Zde může dojít k velmi rychlému pádu 

z lepších pozic. Naopak se státy, které jsou za touto zemí, mohou bez úspěšné sezóny 

posunout směrem vzhůru. 

6.1 AC Sparta Praha 

 Jedním z předních českých klubů, od kterého se každoročně očekává velký přísun 

bodů do koeficientu, je právě Sparta. Klub, založený 16. listopadu 189336a spjatý se sídlem 

na Letné, každoročně splňuje základní podmínku účasti v evropských pohárech, kterou je 

umístění na špici ligové tabulky. Dokladem je jednoznačně 12 titulů pro mistra ligy 

v novodobé éře samostatné české ligy. Celkově má Sparta na svém kontě 36. mistrovských 

titulů.37 

 Nejlepší umístění Sparty v evropských pohárech je v Lize mistrů ze sezóny 1991/92, 

kdy se Sparta umístila na 3. – 4. místě38. V Evropské lize, respektive v Poháru UEFA, je 

nejlepší dosažený výsledek ze sezóny 2015/16, a to čtvrtfinále.  

 Fotbalová veřejnost od Sparty očekává každoročně minimálně účast v základní 

skupině Evropské ligy. Základní skupina Ligy mistrů by byla považována za splněný cíl 

pro sezónu v evropských pohárech. V domácí lize je Sparta považována za jednoho 

z aspirantů na mistrovský titul.  

                                                 
35 Eurofotbal.cz  
36 Zakládací listina dostupná na www.sparta.cz dne 1.března 2017 
37www.sparta.cz dne 1. března 2017 
382. místo ve čtvrtfinálové skupině (celkově 3.-4. místo)www.sparta.cz dne 1.března 2017 

http://www.sparta.cz/
http://www.sparta.cz/
http://www.sparta.cz/
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6.1.1 Sezóna 2011/12 

  

Fáze Soupeř (stát) Výsledek 

3. předkolo EL FK Sarajevo (BiH) 5:0 a 2:0 

4. předkolo EL FC Vaslui (RO) 1:0 a 0:2 

Zdroj: Vlastní 

 Přehled jednotlivých zápasů v LM nebo EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu 

domácího celku z Česka.   

 

Soupiska  

Brankáři 

29 
 

Jaromír Blažek 29.12.1972 

  
 

Vojěch Kulovaný  01.02.1991 

26 
 

Milan Švenger  06.07.1986 

31 
 

Tomáš Vaclík 29.03.1989 

  
 

Lukáš Zich 10.01.1985 

1 
 

Daniel Zítka 20.06.1975 

Obránci 

21 
 

Erich Brabec  24.02.1977 

17 
 

Jakub Brabec  06.08.1992 

17 
 

Martin Frýdek 24.03.1992 

35 
 

Matěj Hybš  03.01.1993 

18 
 

Adam Jánoš  20.07.1992 

39 
 

Jiří Jarošík 27.10.1977 

5 
 

Jan Krob  27.04.1987 

Tabulka č. 14 

Tabulka č. 15 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jaromir-blazek-2338/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojech-kulovany-30184/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-svenger-2645/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-vaclik-11928/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-zich-2521/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-zitka-4788/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/erich-brabec-2699/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-brabec-9535/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-frydek-35360/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-hybs-16369/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/adam-janos-28920/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-jarosik-4141/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-krob-2614/
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13 
 

Ondřej Kušnír  05.04.1984 

3 
 

Manuel Pamić  20.08.1986 

2 
 

Tomáš Řepka  02.01.1974 

24 
 

Vlastimil Vidlička 02.07.1981 

20 
 

Tomáš Zápotočný  13.09.1980 

Záložníci 

4 
 

Martin Abena  14.06.1986 

28 
 

Zdeněk Folprecht  01.07.1991 

37 
 

Peter Grajciar  17.09.1983 

25 
 

Mario Holek  28.10.1986 

22 
 

Josef Hušbauer  16.03.1990 

27 
 

Luboš Hušek 26.01.1984 

  
 

Milan Jirásek 14.05.1992 

11 
 

Martin Juhar  09.03.1988 

16 
 

Pavel Kadeřábek  25.04.1992 

23 
 

Ladislav Krejčí  05.07.1992 

  
 

Jakub Mareš  26.01.1987 

8 
 

Marek Matějovský  20.12.1981 

69 
 

David Pavelka  18.05.1991 

  
 

Jakub Podaný  15.06.1987 

7 
 

Libor Sionko  01.02.1977 

32 
 

Jan Sýkora 29.12.1993 

25 
 

Kamil Vacek  18.05.1987 

Útočníci 

  
 

Jan Jeřábek  01.09.1992 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kusnir-2841/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/manuel-pamic-5159/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-repka-2758/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vlastimil-vidlicka-2786/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-zapotocny-1907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-abena-27951/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/zdenek-folprecht-10286/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/peter-grajciar-5423/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mario-holek-5107/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-husbauer-5600/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-husek-2775/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-jirasek-32886/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-juhar-12282/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-kaderabek-18764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ladislav-krejci-13871/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-mares-2797/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-matejovsky-496/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-pavelka-28921/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-podany-10301/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/libor-sionko-4791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-sykora-36123/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kamil-vacek-2774/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-jerabek-28930/
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14 
 

Václav Kadlec  20.05.1992 

15 
 

Andrej Kerić  11.02.1986 

9 
 

Leonard Kweuke  12.07.1987 

6 
 

Miloš Lačný 08.03.1988 

6 
 

Tomáš Přikryl 04.07.1992 

17 
 

Jiří Skalák 12.03.1992 

10 
 

Miroslav Slepička 10.11.1981 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

6.1.2 Sezóna 2012/13 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

3. předkolo EL FC AdmiraWackerMödling 

(AUT) 

2:0 a 2:2 

4. předkolo EL Feyenoord Rotterdam (NL) 2:0 a 2:2 

Základní skupina I  

EL 

Olympique Lyon (F) 

Athletic Bilbao (E) 

HapoelIroniKirjatŠmona FC 

(IL) 

1:2 a 1:1 

3:1 a 0:0 

3:1 a 1:1 

Šesnáctifinále EL Chelsea FC (ENG) 0:1 a 1:1 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v LM nebo EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu 

domácího celku z Česka 

 

 

 

 

Tabulka č. 16 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-kadlec-7362/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/andrej-keric-2738/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/leonard-kweuke-8022/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milos-lacny-12145/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-prikryl-21685/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-skalak-18763/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/miroslav-slepicka-2763/
http://www.eurofotbal.cz/
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Soupiska 

1 
 

Marek Čech 08.04.1976 

31 
 

Tomáš Vaclík 29.03.1989 

Obránci 

5 
 

Jakub Brabec  06.08.1992 

  
 

Martin Frýdek 24.03.1992 

21 
 

Pablo Gil  08.10.1988 

35 
 

Matěj Hybš  03.01.1993 

39 
 

Jiří Jarošík 27.10.1977 

3 
 

Manuel Pamić  20.08.1986 

27 
 

Roman Polom  11.01.1992 

4 
 

Ondřej Švejdík  03.12.1982 

24 
 

Vlastimil Vidlička 02.07.1981 

20 
 

Tomáš Zápotočný  13.09.1980 

Záložníci 

  
 

Aleš Čermák 01.10.1994 

37 
 

Peter Grajciar  17.09.1983 

25 
 

Mario Holek  28.10.1986 

22 
 

Josef Hušbauer  16.03.1990 

26 
 

Milan Jirásek 14.05.1992 

16 
 

Pavel Kadeřábek  25.04.1992 

23 
 

Ladislav Krejčí  05.07.1992 

8 
 

Marek Matějovský  20.12.1981 

18 
 

David Pavelka  18.05.1991 

Tabulka č. 17 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-cech-4245/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-vaclik-11928/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-brabec-9535/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-frydek-35360/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pablo-gil-41542/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-hybs-16369/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-jarosik-4141/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/manuel-pamic-5159/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-polom-13870/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-svejdik-7197/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vlastimil-vidlicka-2786/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-zapotocny-1907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-cermak-30856/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/peter-grajciar-5423/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mario-holek-5107/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-husbauer-5600/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-jirasek-32886/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-kaderabek-18764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ladislav-krejci-13871/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-matejovsky-496/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-pavelka-28921/
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6 
 

Lukáš Vácha  13.05.1989 

Útočníci 

9 
 

BekimBalaj  11.01.1991 

  
 

Roman Bednář  26.03.1983 

  
 

Milan Jurdík 08.11.1991 

14 
 

Václav Kadlec  20.05.1992 

15 
 

Andrej Kerić  11.02.1986 

  
 

Adam Kučera  25.02.1993 

11 
 

Leonard Kweuke  12.07.1987 

21 
 

David Lafata  18.09.1981 

18 
 

Tomáš Přikryl 04.07.1992 

17 
 

Jiří Skalák 12.03.1992 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.1.3 Sezóna 2013/14 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL BK Häcken (SWE) 2:2 a 0:1 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

 

Tabulka č. 18 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-vacha-2756/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/bekim-balaj-15470/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-bednar-5319/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-jurdik-13872/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-kadlec-7362/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/andrej-keric-2738/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/adam-kucera-16367/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/leonard-kweuke-8022/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-lafata-5544/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-prikryl-21685/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-skalak-18763/
http://www.eurofotbal.cz/
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Soupiska 

Brankáři 

1 
 

Marek Čech 08.04.1976 

20 
 

Milan Švenger  06.07.1986 

31 
 

Tomáš Vaclík 29.03.1989 

Obránci 

5 
 

Jakub Brabec  06.08.1992 

25 
 

Mario Holek  28.10.1986 

35 
 

Matěj Hybš  03.01.1993 

  
 

Marek Krátký 08.06.1993 

26 
 

CostaNhamoinesu  06.01.1986 

13 
 

Lukáš Pauschek  09.12.1992 

27 
 

Roman Polom  11.01.1992 

4 
 

Ondřej Švejdík  03.12.1982 

3 
 

Tomáš Ujfaluši  24.03.1978 

20 
 

Tomáš Zápotočný  13.09.1980 

Záložníci 

38 
 

Aleš Čermák 01.10.1994 

9 
 

Bořek Dočkal 30.09.1988 

22 
 

Josef Hušbauer  16.03.1990 

16 
 

Pavel Kadeřábek  25.04.1992 

  
 

Ondřej Karafiát  01.12.1994 

18 
 

TiémokoKonaté  03.03.1990 

23 
 

Ladislav Krejčí  05.07.1992 

Tabulka č. 19 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-cech-4245/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-svenger-2645/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-vaclik-11928/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-brabec-9535/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mario-holek-5107/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-hybs-16369/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-kratky-16365/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/costa-nhamoinesu-24129/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-pauschek-30076/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-polom-13870/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-svejdik-7197/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-ujfalusi-1380/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-zapotocny-1907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-cermak-30856/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/borek-dockal-2741/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-husbauer-5600/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-kaderabek-18764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-karafiat-30851/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tiemoko-konate-44457/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ladislav-krejci-13871/
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11 
 

Lukáš Mareček 17.04.1990 

8 
 

Marek Matějovský  20.12.1981 

18 
 

Tomáš Přikryl 04.07.1992 

24 
 

Rudolf Reiter  28.09.1994 

17 
 

Kamil Vacek  18.05.1987 

6 
 

Lukáš Vácha  13.05.1989 

Útočníci 

29 
 

Roman Bednář  26.03.1983 

30 
 

Lukáš Juliš 02.12.1994 

14 
 

Václav Kadlec  20.05.1992 

21 
 

David Lafata  18.09.1981 

49 
 

Patrik Schick 24.01.1996 

37 
 

Jiří Skalák 12.03.1992 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-marecek-2528/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-matejovsky-496/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-prikryl-21685/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/rudolf-reiter-54188/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kamil-vacek-2774/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-vacha-2756/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-bednar-5319/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-julis-30858/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-kadlec-7362/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-lafata-5544/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/patrik-schick-54967/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-skalak-18763/
http://www.eurofotbal.cz/
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6.1.4 Sezóna 2014/15 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo LM FC LevadiaTallin (EST) 7:0 a 1:1 

3. předkolo LM Malmö FF (SWE) 4:2 a 0:2 

4. předkolo EL PEC Zwolle (NL) 1:1 a 3:1 

Základní skupina I 

EL 

SSC Neapol (I) 

BSC YoungBoys (CH) 

ŠK Slovan Bratislava (SVK) 

1:3 a 0:0 

3:1 a 0:2 

4:0 a 3:0 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka. 

 

 

Soupiska 

Brankáři 

35 
 

David Bičík 04.06.1981 

27 
 

Miroslav Miller  19.08.1980 

1 
 

Marek Štěch 28.01.1990 

31 
 

Vojtěch Vorel  18.06.1996 

Obránci 

5 
 

Jakub Brabec 06.08.1992 

25 
 

Mario Holek 28.10.1986 

  
 

Matěj Hybš  03.01.1993 

3 
 

Juraj Chvátal  13.07.1996 

16 
 

Pavel Kadeřábek 25.04.1992 

Tabulka č. 20 

Tabulka č. 21 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-bicik-11569/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/miroslav-miller-2641/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-stech-5562/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-vorel-57398/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-brabec-9535/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mario-holek-5107/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-hybs-16369/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/juraj-chvatal-51991/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-kaderabek-18764/
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15 
 

Radoslav Kováč  27.11.1979 

26 
 

CostaNhamoinesu  06.01.1986 

4 
 

Ondřej Švejdík  03.12.1982 

Záložníci 

33 
 

Michal Breznaník 16.12.1985 

9 
 

Bořek Dočkal 30.09.1988 

22 
 

Josef Hušbauer  16.03.1990 

18 
 

TiémokoKonaté 03.03.1990 

23 
 

Ladislav Krejčí 05.07.1992 

11 
 

Lukáš Mareček 17.04.1990 

8 
 

Marek Matějovský 20.12.1981 

13 
 

Jakub Pešek 24.06.1993 

39 
 

Jakub Podaný 15.06.1987 

7 
 

Tomáš Přikryl  04.07.1992 

10 
 

HerolindShala 01.02.1992 

17 
 

Kamil Vacek 18.05.1987 

6 
 

Lukáš Vácha 13.05.1989 

Útočníci 

29 
 

Roman Bednář  26.03.1983 

  
 

Alexander Jakubov 11.01.1991 

30 
 

Lukáš Juliš 02.12.1994 

3 
 

Václav Kadlec  20.05.1992 

21 
 

David Lafata 18.09.1981 

14 
 

Martin Nešpor 05.06.1990 

20 
 

FafàPicault 23.02.1991 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/radoslav-kovac-4427/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/costa-nhamoinesu-24129/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-svejdik-7197/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-breznanik-12161/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/borek-dockal-2741/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-husbauer-5600/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tiemoko-konate-44457/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ladislav-krejci-13871/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-marecek-2528/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-matejovsky-496/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-pesek-59053/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-podany-10301/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-prikryl-21685/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/herolind-shala-37033/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kamil-vacek-2774/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-vacha-2756/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-bednar-5319/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/alexander-jakubov-44660/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-julis-30858/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-kadlec-7362/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-lafata-5544/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-nespor-10269/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/fafa-picault-59627/
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27 
 

Jakub Řezníček 26.05.1988 

49 
 

Patrik Schick 24.01.1996 

28 
 

Ivan Schranz  13.09.1993 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.1.5 Sezóna 2015/16 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

3. předkolo LM PFK CSKA Moskva (RUS) 2:2 a 2:3 

4. předkolo EL FC Thun (CH) 3:1 a 3:3 

Základní skupina K  

EL 

Schalke 04 (GER) 

APOEL FC (CY) 

Asteras Tripolis FC (GRE) 

2:2 a 1:1 

2:0 a 3:1 

1:1 a 1:0 

 Šestnáctifinále EL FK Krasnodar (RUS) 1:0 a 3:0 

Osmifinále EL SS Lazio (I) 1:1 a 3:0 

Čtvrtfinále EL Villarreal FC (E) 1:2 a 2:4 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

35 
 

David Bičík 04.06.1981 

27 
 

Miroslav Miller 19.08.1980 

Tabulka č. 22 

Tabulka č. 23 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-reznicek-2632/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/patrik-schick-54967/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ivan-schranz-27936/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-bicik-11569/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/miroslav-miller-2641/
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1 
 

Marek Štěch 28.01.1990 

Obránci 

5 
 

Jakub Brabec  06.08.1992 

20 
 

David Březina  16.02.1997 

36 
 

Vojtěch Čmelík 28.02.1997 

14 
 

Martin Frýdek 24.03.1992 

25 
 

Mario Holek  28.10.1986 

29 
 

Matěj Hybš  03.01.1993 

15 
 

Radoslav Kováč  27.11.1979 

2 
 

Ondřej Mazuch 15.03.1989 

26 
 

CostaNhamoinesu  06.01.1986 

34 
 

Milan Piško 06.03.1996 

17 
 

Markus Steinhofer  07.03.1986 

Záložníci 

3 
 

Michal Breznaník  16.12.1985 

9 
 

Bořek Dočkal 30.09.1988 

43 
 

Christián Frýdek  01.02.1999 

22 
 

Josef Hušbauer  16.03.1990 

24 
 

Petr Jiráček 02.03.1986 

3 
 

Milan Kadlec  25.02.1995 

18 
 

TiémokoKonaté  03.03.1990 

23 
 

Ladislav Krejčí  05.07.1992 

20 
 

Francis Litsingi 09.10.1986 

37 
 

Daniel Mareček  30.05.1998 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-stech-5562/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-brabec-9535/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-brezina-68769/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-cmelik-68771/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-frydek-35360/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mario-holek-5107/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-hybs-16369/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radoslav-kovac-4427/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-mazuch-1374/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/costa-nhamoinesu-24129/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-pisko-68768/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/markus-steinhofer-4675/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-breznanik-12161/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/borek-dockal-2741/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/christian-frydek-68773/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-husbauer-5600/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-jiracek-5417/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-kadlec-68060/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tiemoko-konate-44457/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ladislav-krejci-13871/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/francis-litsingi-23579/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-marecek-68774/
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11 
 

Lukáš Mareček 17.04.1990 

8 
 

Marek Matějovský  20.12.1981 

  
 

Martin Matoušek  02.05.1995 

17 
 

Michal Sáček 19.09.1996 

32 
 

Josef Šural 30.05.1990 

6 
 

Lukáš Vácha  13.05.1989 

38 
 

Tomáš Wiesner 17.07.1997 

28 
 

Ondřej Zahustel  18.06.1991 

  
 

Jan Záviška 21.08.1995 

Útočníci 

16 
 

David Čapek  07.05.1997 

7 
 

KehindeFatai  19.02.1990 

39 
 

Filip Hašek 20.03.1997 

30 
 

Lukáš Juliš 02.12.1994 

21 
 

David Lafata  18.09.1981 

19 
 

Marco Paixao  19.09.1984 

33 
 

Daniel Turyna  26.02.1998 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-marecek-2528/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-matejovsky-496/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-matousek-42900/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-sacek-68526/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-sural-2539/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-vacha-2756/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-wiesner-68770/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-zahustel-13907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-zaviska-57002/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-capek-68604/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kehinde-fatai-11786/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-hasek-68772/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-julis-30858/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-lafata-5544/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marco-paixao-10629/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-turyna-61371/
http://www.eurofotbal.cz/
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6.2 FC Viktoria Plzeň 

 Klub FC Viktoria Plzeň, který byl založen 11. června 1911 39 a sídlí ve Štruncových 

sadech v Plzni, je dalším velkým sběratelem bodů do českého koeficientu klubů pro 

evropské poháry. Nebylo tomu tak vždy. Plzeňská historie v evropských pohárech je velmi 

čerstvou záležitostí. Díky vítězství v Domácím poháru v roce 2010 se mohla Viktorka těšit 

na souboje v evropských pohárech. 

 Její vítězství v Domácím poháru odstartovalo dosud nejúspěšnější éru klubu. V roce 

2011 získala Viktorie svůj první domácí titul. O to sladší byl, protože klub slavil stoleté 

výročí od založení. Nebyl to jediný titul, který Plzeň v posledních letech získala. K titulu 

ze sezóny 2010/11 přidala další tři. Proto Viktorku řadíme mezi elitní české kluby 

s aspirací na základní skupinu Evropské ligy. Viktorce se povedlo, jako jediné 

v krátkodobé historii Českých klubů v evropských pohárech, vybojovat si účast v základní 

skupině Ligy mistrů.40 

 FC Viktoria Plzeň v posledních letech svádí souboj především s AC Sparta Praha o 

domácí mistrovský titul. Vítěz tohoto souboje získává lepší startovní pozici pro 

nadcházející sezónu v evropských pohárech 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39www.fcviktoria.cz dne 1. března 2017 
40www.fcviktoria.cz dne 1. března 2017 

http://www.fcviktoria.cz/
http://www.fcviktoria.cz/
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6.2.1 Sezóna 2011/12 

 

Fáz Soupeř Výsledek 

2. předkolo LM FC Pjunik Jerevan (ARM) 4:0 a 5:1 

3. předkolo LM Rosenborg BK (NOR) 1:0 a 3:2 

4. předkolo LM FC København (DEN) 3:1 a 2:1 

Základní skupina H  

LM 

FK BATE Borisov (BY) 

AC Milán (I) 

FC Barcelona (E) 

1:1 a 1:0 

0:2 a 2:2 

0:2 a 0:4 

Šesnáctifinále EL FC Schalke 04 (GER) 1:1 a 1:3 po prodloužení 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

Soupiska 

Brankáři 

24 
 

Marek Čech 08.04.1976 

  
 

Michal Daněk  06.07.1983 

33 
 

Roman Pavlík  17.01.1976 

30 
 

Martin Ticháček  15.09.1981 

Obránci 

  
 

Miloš Brezinský 02.04.1984 

18 
 

David Bystroň  18.11.1982 

28 
 

Marián Čišovský  02.11.1979 

  
 

Jan Halama  04.07.1988 

Tabulka č. 24 

Tabulka č. 25 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-cech-4245/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-danek-4671/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-pavlik-2619/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-tichacek-2829/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milos-brezinsky-5280/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-bystron-2475/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marian-cisovsky-11346/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-halama-2815/
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8 
 

David Limberský  06.10.1983 

21 
 

Aleš Neuwirth 04.01.1985 

21 
 

Václav Procházka  08.05.1984 

27 
 

František Rajtoral  12.03.1986 

14 
 

Radim Řezník  20.01.1989 

15 
 

František Ševinský  31.03.1979 

Záložníci 

13 
 

Tomáš Berger  22.08.1985 

16 
 

Vladimír Darida  08.08.1990 

  
 

Martin Fillo 07.02.1986 

  
 

Martin Hoffmann  16.12.1992 

10 
 

Pavel Horváth  22.04.1975 

  
 

Patrik Hrošovský  22.04.1992 

20 
 

Petr Jiráček 02.03.1986 

26 
 

Daniel Kolář  27.10.1985 

  
 

Jan Mudra  22.01.1990 

11 
 

Milan Petržela  19.06.1983 

6 
 

Václav Pilař  13.10.1988 

29 
 

David Štípek  31.05.1992 

7 
 

Petr Trapp  06.12.1985 

Útočníci 

23 
 

Marek Bakoš 15.04.1983 

5 
 

Michal Ďuriš 01.06.1988 

17 
 

Jakub Hora 23.02.1991 

  
 

Michael Krmenčík 15.03.1993 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-limbersky-2759/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-neuwirth-2489/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-prochazka-2640/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-rajtoral-2479/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radim-reznik-2472/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-sevinsky-2621/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-berger-28708/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-darida-15411/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-fillo-5279/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-hoffmann-56994/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-horvath-2765/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/patrik-hrosovsky-37989/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-jiracek-5417/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-kolar-2764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-mudra-2825/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-petrzela-2814/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-pilar-19306/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-stipek-32505/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-trapp-2810/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-bakos-9791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-duris-11157/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-hora-13289/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michael-krmencik-30721/
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Dominik Mandula  24.07.1993 

  
 

Adam Varadi  30.04.1985 

9 
 

Tomáš Wágner  06.03.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.2.2 Sezóna 2012/13 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL FC RustviMetallurgist (GE) 3:1 a 2:0 

3. předkolo EL Ruch Chorzów (POL) 2:0 a 5:0 

4. předkolo EL KSC Lokeren (B) 1:2 a 1:0 

Základní skupina B  

EL 

Académica de Coimbra (P) 

Atlético Madrid (E) 

Hapoel Tel Aviv FC (IL) 

3:1 a 1:1 

0:1 a 1:0 

2:1 a 4:0 

Šesnáctifinále EL SSC Neapol (I) 3:0 a 2:0 

Osmifinále EL Fenerbahçe SK 0:1 a 1:1 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

13 
 

Petr Bolek  13.06.1984 

1 
 

Matúš Kozáčik  27.12.1983 

24 
 

Aleš Mandous  21.04.1992 

33 
 

Roman Pavlík  17.01.1976 

Tabulka č. 26 

Tabulka č. 27 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/dominik-mandula-16366/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/adam-varadi-2818/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-wagner-9480/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-bolek-13874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matus-kozacik-2773/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-mandous-42310/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-pavlik-2619/
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30 
 

Martin Ticháček  15.09.1981 

Obránci 

  
 

Adam Beránek  14.01.1991 

28 
 

Marián Čišovský  02.11.1979 

2 
 

Lukáš Hejda  09.03.1990 

3 
 

Ondřej Chocholoušek  13.11.1994 

8 
 

David Limberský  06.10.1983 

21 
 

Václav Procházka  08.05.1984 

27 
 

František Rajtoral  12.03.1986 

14 
 

Radim Řezník  20.01.1989 

15 
 

František Ševinský  31.03.1979 

Záložníci 

16 
 

Vladimír Darida  08.08.1990 

11 
 

Martin Fillo 07.02.1986 

5 
 

Marek Hanousek  06.08.1991 

10 
 

Pavel Horváth  22.04.1975 

26 
 

Daniel Kolář  27.10.1985 

  
 

Jan Kovařík  19.06.1988 

  
 

David Kůžel  14.02.1992 

31 
 

Matěj Kyndl  25.01.1993 

22 
 

Edgar Malakjan  22.09.1990 

29 
 

David Štípek  31.05.1992 

7 
 

Martin Zeman  28.03.1989 

Útočníci 

9 
 

Roman Adamov  21.06.1982 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-tichacek-2829/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/adam-beranek-39395/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marian-cisovsky-11346/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hejda-13016/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-chocholousek-46347/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-limbersky-2759/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-prochazka-2640/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-rajtoral-2479/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radim-reznik-2472/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-sevinsky-2621/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-darida-15411/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-fillo-5279/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-hanousek-28709/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-horvath-2765/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-kolar-2764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kovarik-5977/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-kuzel-46348/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-kyndl-46346/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/edgar-malakjan-10895/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-stipek-32505/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-zeman-2771/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-adamov-4052/
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23 
 

Marek Bakoš 15.04.1983 

20 
 

Daniel Černý  19.07.1994 

12 
 

Michal Ďuriš 01.06.1988 

17 
 

Jakub Hora 23.02.1991 

6 
 

Matěj Končal  08.12.1993 

9 
 

Stanislav Tecl  01.09.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.2.3 Sezóna 2013/14 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo LM FK Željezničar Sarajevo 

(BiH) 

4:3 a 2:1 

3. předkolo LM JK NõmmeKalju (EST) 4:0 a 6:2 

4. předkolo LM NK Maribor (SLO) 3:1 a 1:0 

Základní skupina D 

LM 

Manchester City FC (ENG) 

CSKA Moskva (RUS) 

FC Bayern Mnichov (GER) 

0:3 a 2:4 

2:3 a 2:1 

0:5 a 0:1 

Šesnáctifinále EL FK Šachtar Doněck (UA) 1:1 a 2:1 

Osmilinále EL Olympique Lyon (FRA) 1:4 a 2:1 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

 

Tabulka č. 28 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-bakos-9791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-cerny-32016/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-duris-11157/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-hora-13289/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-koncal-42316/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/stanislav-tecl-13557/
http://www.eurofotbal.cz/
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Soupiska 

Brankáři 

13 
 

Petr Bolek  13.06.1984 

1 
 

Matúš Kozáčik  27.12.1983 

33 
 

Roman Pavlík  17.01.1976 

Obránci 

28 
 

Marián Čišovský  02.11.1979 

2 
 

Lukáš Hejda  09.03.1990 

4 
 

Roman Hubník  06.06.1984 

6 
 

Matěj Končal  08.12.1993 

8 
 

David Limberský  06.10.1983 

21 
 

Václav Procházka  08.05.1984 

27 
 

František Rajtoral  12.03.1986 

14 
 

Radim Řezník  20.01.1989 

Záložníci 

16 
 

Vladimír Darida  08.08.1990 

5 
 

Marek Hanousek  06.08.1991 

  
 

Jakub Hora 23.02.1991 

10 
 

Pavel Horváth  22.04.1975 

7 
 

Tomáš Hořava  29.05.1988 

17 
 

Patrik Hrošovský  22.04.1992 

26 
 

Daniel Kolář  27.10.1985 

19 
 

Jan Kovařík  19.06.1988 

  
 

Edgar Malakjan  22.09.1990 

Tabulka č. 29 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-bolek-13874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matus-kozacik-2773/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-pavlik-2619/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marian-cisovsky-11346/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hejda-13016/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-hubnik-4038/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-koncal-42316/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-limbersky-2759/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-prochazka-2640/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-rajtoral-2479/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radim-reznik-2472/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-darida-15411/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-hanousek-28709/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-hora-13289/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-horvath-2765/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-horava-2695/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/patrik-hrosovsky-37989/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-kolar-2764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kovarik-5977/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/edgar-malakjan-10895/
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Tomáš Petráček  17.08.1993 

11 
 

Milan Petržela  19.06.1983 

24 
 

Martin Pospíšil 26.06.1991 

29 
 

David Štípek  31.05.1992 

Útočníci 

23 
 

Marek Bakoš 15.04.1983 

12 
 

Michal Ďuriš 01.06.1988 

  
 

Jan Rezek  05.05.1982 

9 
 

Stanislav Tecl  01.09.1990 

15 
 

Tomáš Wágner  06.03.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.2.4 Sezóna 2014/15 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

3. předkolo EL  FC PetrolulPloiesti (ROU) 1:1 a 1:4 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

13 
 

Petr Bolek  13.06.1984 

1 
 

Matúš Kozáčik  27.12.1983 

33 
 

Roman Pavlík  17.01.1976 

Obránci 

Tabulka č. 30 

Tabulka č. 31 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-petracek-56995/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-petrzela-2814/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-pospisil-30985/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-stipek-32505/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-bakos-9791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-duris-11157/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-rezek-2518/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/stanislav-tecl-13557/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-wagner-9480/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-bolek-13874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matus-kozacik-2773/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-pavlik-2619/
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22 
 

Jan Baránek  26.06.1993 

28 
 

Marián Čišovský  02.11.1979 

2 
 

Lukáš Hejda  09.03.1990 

4 
 

Roman Hubník  06.06.1984 

  
 

Ondřej Chocholoušek  13.11.1994 

8 
 

David Limberský  06.10.1983 

21 
 

Václav Procházka  08.05.1984 

27 
 

František Rajtoral  12.03.1986 

14 
 

Radim Řezník  20.01.1989 

Záložníci 

10 
 

Pavel Horváth  22.04.1975 

7 
 

Tomáš Hořava  29.05.1988 

17 
 

Patrik Hrošovský  22.04.1992 

18 
 

Martin Chrien 08.09.1995 

26 
 

Daniel Kolář  27.10.1985 

19 
 

Jan Kovařík  19.06.1988 

11 
 

Milan Petržela  19.06.1983 

6 
 

Václav Pilař  13.10.1988 

20 
 

Ondřej Vaněk  05.07.1990 

Útočníci 

23 
 

Marek Bakoš 15.04.1983 

16 
 

Jan Holenda  22.08.1985 

29 
 

Jan Chramosta 12.10.1990 

  
 

Miloš Kratochvíl 26.04.1996 

25 
 

Aidin Mahmutovič  06.04.1986 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-baranek-44461/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marian-cisovsky-11346/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hejda-13016/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-hubnik-4038/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-chocholousek-46347/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-limbersky-2759/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-prochazka-2640/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-rajtoral-2479/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radim-reznik-2472/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-horvath-2765/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-horava-2695/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/patrik-hrosovsky-37989/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-chrien-44859/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-kolar-2764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kovarik-5977/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-petrzela-2814/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-pilar-19306/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-vanek-13215/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-bakos-9791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-holenda-2780/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-chramosta-8918/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milos-kratochvil-59039/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/aidin-mahmutovic-5610/
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Dominik Mandula  24.07.1993 

9 
 

Stanislav Tecl  01.09.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

 

6.2.5 Sezóna 2015/16 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

4. předkolo EL FK Vojvodina Novi Sad 

(SRB) 

3:0 a 2:0 

Základní skupina E 

EL 

FK Dinamo Minsk (BY) 

Villarreal CF (E) 

Rapid Vídeň (AUT) 

2:0 a 0:1 

0:1 a 3:3 

2:3 a 1:2 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 32 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/dominik-mandula-16366/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/stanislav-tecl-13557/
http://www.eurofotbal.cz/
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Soupiska 

Brankáři 

13 
 

Petr Bolek  13.06.1984 

1 
 

Matúš Kozáčik  27.12.1983 

33 
 

Roman Pavlík  17.01.1976 

Obránci 

22 
 

Jan Baránek  26.06.1993 

28 
 

Marián Čišovský  02.11.1979 

2 
 

Lukáš Hejda  09.03.1990 

4 
 

Roman Hubník  06.06.1984 

8 
 

David Limberský  06.10.1983 

3 
 

Aleš Matějů  03.06.1996 

21 
 

Václav Procházka  08.05.1984 

27 
 

František Rajtoral  12.03.1986 

14 
 

Radim Řezník  20.01.1989 

Záložníci 

35 
 

Daniel Boček  14.03.1997 

7 
 

Tomáš Hořava  29.05.1988 

17 
 

Patrik Hrošovský  22.04.1992 

26 
 

Daniel Kolář  27.10.1985 

10 
 

Jan Kopic  04.06.1990 

19 
 

Jan Kovařík  19.06.1988 

29 
 

Tomáš Kučera  20.07.1991 

11 
 

Milan Petržela  19.06.1983 

Tabulka č. 33 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-bolek-13874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matus-kozacik-2773/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-pavlik-2619/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-baranek-44461/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marian-cisovsky-11346/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hejda-13016/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-hubnik-4038/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-limbersky-2759/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-mateju-58201/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-prochazka-2640/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-rajtoral-2479/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radim-reznik-2472/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-bocek-68568/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-horava-2695/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/patrik-hrosovsky-37989/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-kolar-2764/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kopic-28877/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kovarik-5977/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-kucera-30653/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-petrzela-2814/


46 

 

6 
 

Václav Pilař  13.10.1988 

9 
 

Ondřej Vaněk  05.07.1990 

23 
 

Egon Vůch  01.02.1991 

Útočníci 

12 
 

Michal Ďuriš 01.06.1988 

5 
 

Pavel Fořt  26.06.1983 

16 
 

Jan Holenda  22.08.1985 

15 
 

Michael Krmenčík 15.03.1993 

25 
 

Aidin Mahmutovič  06.04.1986 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

  

http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-pilar-19306/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-vanek-13215/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/egon-vuch-29778/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-duris-11157/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-fort-6037/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-holenda-2780/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michael-krmencik-30721/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/aidin-mahmutovic-5610/
http://www.eurofotbal.cz/
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6.3 FC Slovan Liberec 

 Klub ze severních Čech založený 12. července 195841 je sloučeninou jiných dvou 

libereckých klubů, a to Jiskry a Slavoje Liberec. Po sloučení těchto klubů nese klub název 

FC Slovan Liberec.  

 Slovan vlastní tři mistrovské tituly z domácí ligy. Tím posledním je titul ze sezóny 

2011/12.42 Mimo domácích titulů získal Liberec i prvenství v domácím poháru, a to 

celkem 2x  v sezónách 1999/00 a 2014/15.43 

 FC Slovan Liberec je považován za jeden z předních českých klubů. Jeho ambice 

každoročně zahrnují umístění v ligové tabulce na místech, které by zaručovaly účast 

v evropských pohárech. Mimo to Slovan využívá i cestu do Evropy přes úspěch 

v domácím poháru. Zkušenosti s evropskými soutěžemi Slovan má, a to velmi bohaté. Jeho 

nejúspěšnější tažení v tehdejším Poháru UEFA bylo v sezóně 2001/02. Zastavila ho až ve 

čtvrtfinále slavná Borussia Dortmund. Za posledních pět let se Slovan účastní každoročně 

evropských pohárů.44 

 

6.3.1 Sezóna 2011/12 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

- - - 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

  

                                                 
41www.fcslovanliberec.cz dne 1. března 2017 
42www.fcslovanliberec.cz dne 1. března 2017 
43www.fcslovanliberec.cz dne 1. března 2017 
44www.fcslovanliberec.cz dne 1. března 2017 

Tabulka č. 34 

http://www.fcslovanliberec.cz/
http://www.fcslovanliberec.cz/
http://www.fcslovanliberec.cz/
http://www.fcslovanliberec.cz/
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6.3.2 Sezóna 2012/13 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo LM Šachter Karagandy (KZ) 1:0 a 1:1 v prodloužení 

3. předkolo LM CFR Kluž (RO) 1:0 a 1:2 

4. předkolo EL Dněpr Dněpropetrovsk (UA) 2:2 a 2:4 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

Soupiska 

Brankáři 

30 
 

David Bičík 04.06.1981 

30 
 

Daniel Bojčuk  28.08.1990 

1 
 

Zbyněk Hauzr  20.04.1973 

16 
 

Ondřej Kolář  17.10.1994 

16 
 

Přemysl Kovář  14.10.1985 

Obránci 

  
 

Vladimír Coufal  22.08.1992 

25 
 

Jiří Fleišman 02.10.1984 

  
 

Martin Frýdek 24.03.1992 

  
 

Michal Janec 28.04.1992 

17 
 

Tomáš Janů  17.09.1973 

3 
 

Miloš Karišik 07.10.1988 

Tabulka č. 36 

Tabulka č. 35 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-bicik-11569/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-bojcuk-47710/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/zbynek-hauzr-2725/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kolar-32017/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/premysl-kovar-8949/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-coufal-28588/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-fleisman-18874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-frydek-35360/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-janec-33895/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-janu-2740/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milos-karisik-36943/
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2 
 

Renato Kelić  31.03.1991 

  
 

Radoslav Kováč  27.11.1979 

13 
 

Ondřej Kušnír  05.04.1984 

8 
 

Serhij Ljulka  22.02.1990 

7 
 

Jan Nezmar  05.07.1977 

  
 

Jiří Pimpara 04.02.1987 

14 
 

Martin Tóth 13.10.1986 

Záložníci 

10 
 

Miloš Bosančić 22.05.1988 

11 
 

Michal Breznaník  16.12.1985 

4 
 

Artem Butenin  03.10.1989 

  
 

Luboš Hušek 26.01.1984 

  
 

Jiří Krystan 31.01.1990 

21 
 

Maicon 28.07.1989 

20 
 

JevhenMorozenko  16.12.1991 

  
 

Michal Obročník 04.06.1991 

  
 

David Pavelka  18.05.1991 

  
 

Serhij Rybalka  01.04.1990 

6 
 

Lukáš Vácha  13.05.1989 

Útočníci 

9 
 

Jan Blažek  20.03.1988 

28 
 

DzonDelarge  24.06.1990 

15 
 

Vojtěch Hadaščok  08.01.1992 

  
 

Tomáš Komenda  07.05.1991 

22 
 

Zbyněk Musiol  01.07.1991 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/renato-kelic-8422/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radoslav-kovac-4427/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kusnir-2841/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/serhij-ljulka-10332/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-nezmar-2750/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-pimpara-5613/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-toth-11681/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milos-bosancic-19783/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-breznanik-12161/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/artem-butenin-26155/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-husek-2775/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-krystan-30599/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/maicon-41404/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jevhen-morozenko-41223/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-obrocnik-27840/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-pavelka-28921/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/serhij-rybalka-10335/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-vacha-2756/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-blazek-2702/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/dzon-delarge-33338/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-hadascok-30108/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-komenda-47221/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/zbynek-musiol-32514/
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18 
 

MoustaphaNdiaye  19.01.1994 

19 
 

Michael Rabušic  17.09.1989 

24 
 

Jiří Štajner  27.05.1976 

23 
 

Josef Šural 30.05.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.3.3 Sezóna 2013/14 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL Skonto Riga (LV) 1:2 a 1:0 

3. předkolo EL FC Zürich (CHE) 2:1 a 2:1 

4. předkolo EL UdineseCalcio (I) 3:1 a 1:1 

Základní skupina H 

EL 

Sevilla FC (E) 

SC Freiburg (GER) 

GD Estoril Praia (P) 

1:1 a 1:1 

2:2 a 1:2 

2:1 a 2:1 

Šesnáctifinále EL AZ Alkmaar (NL) 0:1 a 1:1 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

Soupiska 

Brankáři 

30 
 

Lukáš Hroššo 19.04.1987 

1 
 

Ondřej Kolář  17.10.1994 

Tabulka č. 38 

Tabulka č. 37 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/moustapha-ndiaye-42307/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michael-rabusic-8420/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-stajner-2222/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-sural-2539/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hrosso-11570/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kolar-32017/
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16 
 

Přemysl Kovář  14.10.1985 

Obránci 

5 
 

Vladimír Coufal  22.08.1992 

2 
 

Tomáš Egert  01.08.1994 

25 
 

Jiří Fleišman 02.10.1984 

11 
 

Martin Frýdek 24.03.1992 

  
 

Michal Janec 28.04.1992 

3 
 

Miloš Karišik 07.10.1988 

2 
 

Renato Kelić  31.03.1991 

15 
 

Radoslav Kováč  27.11.1979 

13 
 

Ondřej Kušnír  05.04.1984 

4 
 

Vojtěch Novotný  12.10.1994 

21 
 

Jiří Pimpara 04.02.1987 

29 
 

Lukáš Pokorný  05.07.1993 

17 
 

Jan Rajnoch  30.09.1981 

Záložníci 

18 
 

Lukáš Bouška 10.03.1993 

24 
 

DjikaDouglas  03.08.1993 

14 
 

Filip Drobílek  20.03.1994 

26 
 

Denis Frimmel  08.01.1994 

7 
 

Luboš Hušek 26.01.1984 

13 
 

Marek Jarolím 21.05.1984 

9 
 

Vladyslav Kalytvyncev  04.01.1993 

  
 

Filip Kmoníček  06.01.1992 

27 
 

Ľuboš Kolár  01.09.1989 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/premysl-kovar-8949/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-coufal-28588/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-egert-57704/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-fleisman-18874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-frydek-35360/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-janec-33895/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milos-karisik-36943/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/renato-kelic-8422/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radoslav-kovac-4427/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kusnir-2841/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-novotny-54184/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-pimpara-5613/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-pokorny-54185/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-rajnoch-2633/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-bouska-55233/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/djika-douglas-54186/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-drobilek-55841/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/denis-frimmel-55840/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-husek-2775/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-jarolim-2722/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladyslav-kalytvyncev-20751/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-kmonicek-54412/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-kolar-11598/
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20 
 

Michal Obročník 04.06.1991 

8 
 

David Pavelka  18.05.1991 

10 
 

Serhij Rybalka  01.04.1990 

12 
 

IsaakSackey 04.04.1994 

23 
 

Josef Šural 30.05.1990 

Útočníci 

9 
 

JevhenBudnik  04.09.1990 

28 
 

DzonDelarge  24.06.1990 

6 
 

Matěj Káva  15.08.1994 

19 
 

Kevin Luckassen  27.07.1993 

18 
 

MoustaphaNdiaye  19.01.1994 

19 
 

Michael Rabušic  17.09.1989 

26 
 

Lukáš Szabo  04.10.1992 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

  

http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-obrocnik-27840/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-pavelka-28921/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/serhij-rybalka-10335/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/isaak-sackey-44460/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-sural-2539/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jevhen-budnik-32266/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/dzon-delarge-33338/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-kava-54445/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kevin-luckassen-37961/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/moustapha-ndiaye-42307/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michael-rabusic-8420/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-szabo-42116/
http://www.eurofotbal.cz/
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6.3.4 Sezóna 2014/15 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL MFK Košice (SVK) 1:0 a 3:0 

3. předkolo EL FC Astra Giurgiu(RO) 0:3 a 2:3  

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

 

Soupiska 

Brankáři 

16 
 

Daniel Bojčuk  28.08.1990 

30 
 

Lukáš Hroššo 19.04.1987 

1 
 

Ondřej Kolář  17.10.1994 

  
 

Patrik Lukáč 05.12.1994 

Obránci 

15 
 

Erich Brabec  24.02.1977 

5 
 

Vladimír Coufal  22.08.1992 

2 
 

Tomáš Egert  01.08.1994 

25 
 

Jiří Fleišman 02.10.1984 

11 
 

Martin Frýdek 24.03.1992 

3 
 

Miloš Karišik 07.10.1988 

18 
 

Jan Mudra  22.01.1990 

21 
 

Jiří Pimpara 04.02.1987 

Tabulka č. 40 

Tabulka č. 39 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-bojcuk-47710/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hrosso-11570/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kolar-32017/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/patrik-lukac-42295/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/erich-brabec-2699/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-coufal-28588/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-egert-57704/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-fleisman-18874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-frydek-35360/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milos-karisik-36943/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-mudra-2825/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-pimpara-5613/
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29 
 

Lukáš Pokorný  05.07.1993 

  
 

Jan Rajnoch  30.09.1981 

Záložníci 

17 
 

Michal Breznaník  16.12.1985 

10 
 

Marcos Calazans  14.06.1996 

24 
 

DjikaDouglas  03.08.1993 

26 
 

Tomáš Ďubek  22.01.1987 

6 
 

Daniel Dydowicz  01.01.1994 

13 
 

Marek Jarolím 21.05.1984 

22 
 

Lukáš Kaiser  29.11.1995 

27 
 

Ľuboš Kolár  01.09.1989 

20 
 

Michal Obročník 04.06.1991 

22 
 

Branislav Obžera  29.08.1981 

8 
 

David Pavelka  18.05.1991 

12 
 

IsaakSackey 04.04.1994 

31 
 

Daniel Soungole  26.02.1995 

  
 

Martin Sus  15.03.1990 

23 
 

Josef Šural 30.05.1990 

  
 

Jakub Vojta  19.04.1991 

Útočníci 

27 
 

Marek Bakoš 15.04.1983 

9 
 

JevhenBudnik  04.09.1990 

28 
 

DzonDelarge  24.06.1990 

14 
 

Vojtěch Hadaščok  08.01.1992 

15 
 

Michal Hamuľák  26.11.1990 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-pokorny-54185/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-rajnoch-2633/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-breznanik-12161/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marcos-calazans-58688/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/djika-douglas-54186/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-dubek-12143/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-dydowicz-57731/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-jarolim-2722/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-kaiser-59237/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-kolar-11598/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-obrocnik-27840/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/branislav-obzera-7533/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-pavelka-28921/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/isaak-sackey-44460/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-soungole-32444/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-sus-28915/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-sural-2539/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-vojta-14928/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-bakos-9791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jevhen-budnik-32266/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/dzon-delarge-33338/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-hadascok-30108/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-hamulak-42139/
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19 
 

Kevin Luckassen  27.07.1993 

9 
 

MoustaphaNdiaye  19.01.1994 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.3.5 Sezóna 2015/16 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

3.předkolo EL HapoelIroniKirjatŠmona FC 

(IL) 

2:1 a 3:0 

4. předkolo EL HNK Hajduk Split (HR) 1:0 a 1:0 

Základní skupina F  

EL 

Olympique de Marseille (F) 

SC Braga (P) 

FC Groningen (NL) 

2:4 a 1:0 

 

0:1 a 1:2 

1:1 a 1:0 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 41 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/kevin-luckassen-37961/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/moustapha-ndiaye-42307/
http://www.eurofotbal.cz/
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Soupiska 

Brankáři 

16 
 

Václav Hladký  14.11.1990 

30 
 

Lukáš Hroššo 19.04.1987 

1 
 

Ondřej Kolář  17.10.1994 

21 
 

Tomáš Koubek  26.08.1992 

Obránci 

2 
 

Won Che Bong  16.05.1994 

5 
 

Vladimír Coufal  22.08.1992 

25 
 

Jiří Fleišman 02.10.1984 

11 
 

David Hovorka  07.08.1993 

8 
 

Serhij Ljulka  22.02.1990 

18 
 

Jan Mudra  22.01.1990 

29 
 

Lukáš Pokorný  05.07.1993 

13 
 

Ondřej Švejdík  03.12.1982 

Záložníci 

24 
 

Daniel Bartl  05.07.1989 

26 
 

Lukáš Bartošák 03.07.1990 

14 
 

Ondřej Bláha  22.08.1996 

  
 

Lukáš Bouška 10.03.1993 

22 
 

Radim Breite 10.08.1989 

  
 

Filip Drobílek  20.03.1994 

10 
 

Zdeněk Folprecht  01.07.1991 

15 
 

Dmitrij Jefremov  01.04.1995 

Tabulka č. 42 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-hladky-39355/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hrosso-11570/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kolar-32017/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-koubek-19318/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/won-che-bong-64945/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-coufal-28588/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-fleisman-18874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-hovorka-54170/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/serhij-ljulka-10332/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-mudra-2825/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-pokorny-54185/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-svejdik-7197/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-bartl-9197/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-bartosak-28599/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-blaha-68719/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-bouska-55233/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radim-breite-9534/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-drobilek-55841/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/zdenek-folprecht-10286/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/dmitrij-jefremov-46142/
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4 
 

Ondřej Karafiát  01.12.1994 

17 
 

Milan Kerbr  10.09.1989 

32 
 

Karel Knejzlík  23.10.1996 

31 
 

Ondřej Machuča  01.04.1996 

8 
 

David Pavelka  18.05.1991 

12 
 

IsaakSackey 04.04.1994 

9 
 

HerolindShala  01.02.1992 

22 
 

Daniel Soungole  26.02.1995 

4 
 

Martin Sus  15.03.1990 

6 
 

Jan Sýkora 29.12.1993 

23 
 

Josef Šural 30.05.1990 

23 
 

Egon Vůch  01.02.1991 

Útočníci 

27 
 

Marek Bakoš 15.04.1983 

28 
 

DzonDelarge  24.06.1990 

14 
 

Vojtěch Hadaščok  08.01.1992 

19 
 

Kevin Luckassen  27.07.1993 

18 
 

Matěj Pulkrab 23.05.1997 

7 
 

Michael Rabušic  17.09.1989 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

  

http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-karafiat-30851/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-kerbr-11150/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/karel-knejzlik-64944/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-machuca-66029/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-pavelka-28921/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/isaak-sackey-44460/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/herolind-shala-37033/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-soungole-32444/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-sus-28915/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-sykora-36123/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/josef-sural-2539/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/egon-vuch-29778/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-bakos-9791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/dzon-delarge-33338/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-hadascok-30108/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kevin-luckassen-37961/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-pulkrab-68165/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michael-rabusic-8420/
http://www.eurofotbal.cz/
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6.4 FK Jablonec 

 Druhým klubem ze severu Čech, který se řadí mezi účastníky evropských pohárů, je 

FK Jablonec. Klub byl založen v roce 1921.45 Jablonecký klub nevlastní žádný ligový titul. 

Jeho cesta do evropských soutěží tak vede především přes domácí pohár, který naposledy 

získal v sezóně 2012/13.46 

 V domácí lize se Jablonec pohybuje na předních místech tabulky. Ale ne vždy to 

stačí k zajištění evropských pohárů. Nejlepší umístění v lize zaznamenal klub na 2. místě 

v sezóně 2009/10.47 

6.4.1 Sezóna 2011/12 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL KS FlamurtariVlora (AL) 5:1 a 2:0 

3. předkolo EL AZ Alkmaar (NL) 1:1 a 0:2 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

1 
 

Michal Špit 09.04.1975 

30 
 

Roman Valeš  06.03.1990 

Obránci 

18 
 

Vít Beneš  12.08.1988 

27 
 

Tomáš Huber  29.08.1985 

10 
 

Tomáš Jablonský 21.06.1987 

                                                 
45www.fkjablonec.cz dne 1. března 2017 
46www.fkjablonec.cz dne 1. března 2017 
47www.fkjablonec.cz dne 1. března 2017 

Tabulka č. 43 

Tabulka č. 44 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-spit-2571/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-vales-30332/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vit-benes-2616/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-huber-2592/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-jablonsky-2606/
http://www.fkjablonec.cz/
http://www.fkjablonec.cz/
http://www.fkjablonec.cz/
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Matej Krajčík 19.03.1978 

25 
 

Jakub Štochl 02.02.1987 

5 
 

Petr Zábojník 03.10.1980 

Záložníci 

13 
 

Pavel Eliáš 26.11.1986 

3 
 

AnesHaurdič  01.03.1990 

8 
 

Marek Hovorka 24.10.1991 

10 
 

Marek Jarolím 21.05.1984 

  
 

Daniel Kocourek  12.12.1986 

11 
 

Jan Kopic 04.06.1990 

15 
 

Luboš Loučka 25.08.1982 

7 
 

Filip Novák 26.06.1990 

24 
 

Petr Pavlík 17.07.1978 

12 
 

Karel Piták 28.01.1980 

  
 

Jiří Valenta 14.02.1988 

28 
 

Ondřej Vaněk  05.07.1990 

Útočníci 

16 
 

Jan Kovařík 19.06.1988 

21 
 

David Lafata 18.09.1981 

  
 

MurisMešanović  06.07.1990 

  
 

Tomáš Pekhart 26.05.1989 

26 
 

Lukáš Třešňák 03.05.1988 

17 
 

Jan Vošahlík  08.03.1989 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-krajcik-2713/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-stochl-5803/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-zabojnik-2574/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-elias-2582/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/anes-haurdic-2573/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-hovorka-18766/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-jarolim-2722/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-kocourek-5549/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kopic-28877/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-loucka-2584/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-novak-9113/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-pavlik-2546/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/karel-pitak-11508/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-valenta-2576/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-vanek-13215/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kovarik-5977/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-lafata-5544/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/muris-mesanovic-2595/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-pekhart-3886/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-tresnak-14008/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-vosahlik-5830/
http://www.eurofotbal.cz/
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6.4.2 Sezóna 2012/13 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

- - - 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

6.4.3 Sezóna 2013/14 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

3. předkolo EL Strømsgodset IF (NOR) 2:1 a 3:1 

4. předkolo EL Betis Sevilla (E)  1:2 a 0:6 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

20 
 

Jan Šebek  31.03.1991 

1 
 

Michal Špit 09.04.1975 

29 
 

Roman Valeš  06.03.1990 

Obránci 

23 
 

Vít Beneš  12.08.1988 

10 
 

Tomáš Jablonský 21.06.1987 

27 
 

Vojtěch Kubista  19.03.1993 

8 
 

Marek Kysela 10.07.1992 

Tabulka č. 47 

Tabulka č. 46 

Tabulka č. 45 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-sebek-9941/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-spit-2571/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-vales-30332/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vit-benes-2616/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-jablonsky-2606/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-kubista-42297/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-kysela-40125/
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25 
 

Jakub Štochl  02.02.1987 

17 
 

Ondřej Vrzal  01.03.1987 

Záložníci 

22 
 

Tomáš Čížek  27.11.1978 

13 
 

Pavel Eliáš  26.11.1986 

9 
 

Vojtěch Gebert  31.05.1994 

14 
 

Petr Hronek  04.07.1993 

11 
 

Jan Kopic  04.06.1990 

5 
 

Marián Kovář  13.08.1993 

15 
 

Luboš Loučka 25.08.1982 

7 
 

Filip Novák  26.06.1990 

9 
 

Tomáš Okleštěk 21.02.1987 

12 
 

Karel Piták  28.01.1980 

8 
 

Daniel Rossi  04.01.1981 

28 
 

Ondřej Vaněk  05.07.1990 

19 
 

Lukáš Zoubele  20.12.1985 

Útočníci 

24 
 

Martin Doležal  03.05.1990 

14 
 

Antonín Fantiš  15.04.1992 

21 
 

Michal Hubník  01.06.1983 

18 
 

Pavel Moulis  07.04.1991 

  
 

Dušan Nulíček  02.06.1988 

16 
 

Jan Pázler  10.01.1991 

26 
 

Lukáš Třešňák  03.05.1988 

17 
 

Jan Vošahlík  08.03.1989 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-stochl-5803/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-vrzal-2827/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-cizek-4043/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-elias-2582/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vojtech-gebert-55842/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-hronek-49233/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kopic-28877/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marian-kovar-39264/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-loucka-2584/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-novak-9113/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-oklestek-2532/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/karel-pitak-11508/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-rossi-2679/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-vanek-13215/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-zoubele-2612/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-dolezal-5608/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/antonin-fantis-5813/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-hubnik-2681/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-moulis-35383/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/dusan-nulicek-2587/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-pazler-28508/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-tresnak-14008/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-vosahlik-5830/
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9 
 

VukadinVukadinović  14.12.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

6.4.4 Sezóna 2014/15 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

- - - 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

6.4.5 Sezóna 2015/16 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

3. předkolo EL FC København (DEN) 0:1 a 3:2 

4. předkolo EL AFC Ajax (NL) 0:0 a 0:1 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

20 
 

Michal Bárta 23.12.1989 

30 
 

Vlastimil Hrubý 21.02.1985 

1 
 

Michal Špit 09.04.1975 

Obránci 

23 
 

Vít Beneš  12.08.1988 

5 
 

Matěj Hanousek  02.06.1993 

Tabulka č. 50 

Tabulka č. 49 

Tabulka č. 48 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/vukadin-vukadinovic-28830/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-barta-5682/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vlastimil-hruby-28881/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-spit-2571/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vit-benes-2616/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-hanousek-47614/
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7 
 

Matěj Hybš  03.01.1993 

22 
 

Vjačeslav Karavajev  20.05.1995 

6 
 

Marek Kysela 10.07.1992 

  
 

David Lischka  15.08.1997 

4 
 

Luděk Pernica  16.06.1990 

16 
 

José Romera 08.09.1987 

Záložníci 

9 
 

NerminCrnkič 31.08.1992 

24 
 

Ján Greguš  29.01.1991 

3 
 

Tomáš Hübschman  04.09.1981 

28 
 

Lukáš Masopust  12.02.1993 

13 
 

Ruslan Mingazov  23.11.1991 

7 
 

Filip Novák  26.06.1990 

26 
 

Martin Pospíšil 26.06.1991 

8 
 

Daniel Rossi  04.01.1981 

18 
 

Michal Trávník  17.05.1994 

10 
 

VukadinVukadinović  14.12.1990 

Útočníci 

15 
 

Martin Doležal  03.05.1990 

  
 

Antonín Fantiš  15.04.1992 

11 
 

Stanislav Tecl  01.09.1990 

19 
 

Tomáš Wágner  06.03.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-hybs-16369/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vjaceslav-karavajev-52807/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-kysela-40125/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-lischka-69736/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ludek-pernica-14927/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jose-romera-41541/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/nermin-crnkic-49234/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-gregus-10290/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-hubschman-6596/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-masopust-42273/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ruslan-mingazov-49790/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-novak-9113/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-pospisil-30985/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-rossi-2679/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-travnik-32014/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vukadin-vukadinovic-28830/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-dolezal-5608/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/antonin-fantis-5813/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/stanislav-tecl-13557/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-wagner-9480/
http://www.eurofotbal.cz/
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6.5 FK Mladá Boleslav 

Klub z města automobilů, který byl založen studenty v roce 190248, je posledním klubem, 

který se pravidelněji účastní evropských pohárů. Mladoboleslavský klub nevlastní žádný 

domácí ligový titul. Stejně jako u Jablonce vede cesta do Evropy přes domácí pohár nebo 

umístění na předních místech ligové tabulky. 

 Díky svému nejlepšímu umístění v sezóně 2005/06, kdy se Mladá Boleslav umístila 

na 2. místě ligové tabulky, se dostala poprvé do evropských soutěží. Jako největší úspěch 

uvádí Mladá Boleslav vyřazení slavného francouzského klubu v 1. kole Poháru UEFA 

Olympique Marseille.49 

6.5.1 Sezóna 2011/12 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

3. předkolo EL AEK Larnaka (CY) 3:0 a 2:2 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

1 
 

Jakub Jakubov  01.02.1989 

27 
 

Miroslav Miller 19.08.1980 

12 
 

Jan Šeda  17.12.1985 

Obránci 

14 
 

Jan Bořil  11.01.1991 

13 
 

Vladimir Dimitrovski 30.11.1988 

5 
 

Tomáš Janíček 07.09.1982 

                                                 
48www.fkmb.cz dne 1. března 2017 
49www.fkmb.cz dne 1. března 2017 

Tabulka č. 51 

Tabulka č. 52 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-jakubov-11929/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/miroslav-miller-2641/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-seda-2628/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-boril-12818/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vladimir-dimitrovski-18774/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-janicek-5593/
http://www.fkmb.cz/
http://www.fkmb.cz/
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2 
 

Petr Johana  01.11.1976 

6 
 

Václav Kalina  15.07.1979 

20 
 

Jan Kysela  17.12.1985 

  
 

Aleš Neuwirth 04.01.1985 

26 
 

Václav Procházka  08.05.1984 

4 
 

Adrian Rolko  14.09.1978 

25 
 

Radek Šírl  20.03.1981 

Záložníci 

7 
 

David Brunclík  17.04.1985 

  
 

Jaroslav Dittrich  08.03.1982 

16 
 

Daniel Dudka  01.08.1990 

3 
 

Tomáš Fabián  10.09.1989 

23 
 

Martin Fillo 07.02.1986 

11 
 

Ondřej Kúdela  26.03.1987 

33 
 

Lukáš Opiela 13.01.1986 

17 
 

Jasmin Ščuk 14.07.1990 

15 
 

Jan Štohanzl  20.03.1985 

8 
 

Ivo Táborský 10.05.1985 

  
 

Pavel Tvaroha  02.08.1991 

30 
 

Petr Wojnar  12.01.1989 

21 
 

Ondřej Zahustel  18.06.1991 

Útočníci 

9 
 

Kerem Bulut  03.02.1992 

19 
 

Jan Chramosta 12.10.1990 

10 
 

Marek Kulič 11.10.1975 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-johana-2671/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-kalina-2623/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kysela-2636/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-neuwirth-2489/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-prochazka-2640/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/adrian-rolko-2622/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radek-sirl-4616/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-brunclik-2600/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jaroslav-dittrich-2639/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-dudka-30927/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-fabian-2635/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-fillo-5279/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kudela-2770/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-opiela-2643/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jasmin-scuk-30926/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-stohanzl-2802/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ivo-taborsky-2626/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-tvaroha-39075/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-wojnar-5574/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-zahustel-13907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kerem-bulut-18775/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-chramosta-8918/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-kulic-2778/
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9 
 

Jakub Mareš  26.01.1987 

  
 

Jakub Řezníček  26.05.1988 

22 
 

Jakub Synek  14.08.1990 

7 
 

Marek Volf  21.12.1991 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.5.2 Sezóna 2012/13 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL ThórAkureyri (IS) 3:0 a 1:0 

3. předkolo EL FC Twente (NED) 0:2 a 0:2 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

1 
 

HidajetHankič  29.06.1994 

27 
 

Miroslav Miller 19.08.1980 

12 
 

Jan Šeda  17.12.1985 

Obránci 

14 
 

Jan Bořil  11.01.1991 

29 
 

Radek Dosoudil  20.06.1983 

5 
 

Tomáš Janíček 07.09.1982 

2 
 

Petr Johana  01.11.1976 

20 
 

Jan Kysela  17.12.1985 

Tabulka č. 54 

Tabulka č. 53 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-mares-2797/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-reznicek-2632/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-synek-38183/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-volf-28509/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/hidajet-hankic-42298/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/miroslav-miller-2641/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-seda-2628/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-boril-12818/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radek-dosoudil-8066/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-janicek-5593/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-johana-2671/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kysela-2636/
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4 
 

Adrian Rolko  14.09.1978 

25 
 

Michal Smejkal  21.02.1986 

  
 

František Ševinský  31.03.1979 

6 
 

Radek Šírl  20.03.1981 

28 
 

Petr Tvrdý  01.02.1993 

13 
 

Kristián Zbrožek  02.01.1990 

Záložníci 

7 
 

David Brunclík  17.04.1985 

3 
 

Tomáš Fabián  10.09.1989 

35 
 

Martin Fillo 07.02.1986 

  
 

David Jarolím  17.05.1979 

11 
 

Ondřej Kúdela  26.03.1987 

30 
 

MirzadMehanovič  05.01.1993 

23 
 

Lukáš Opiela 13.01.1986 

31 
 

Filip Rozsíval  21.01.1993 

17 
 

Jasmin Ščuk 14.07.1990 

15 
 

Jan Štohanzl  20.03.1985 

8 
 

Ivo Táborský 10.05.1985 

21 
 

Ondřej Zahustel  18.06.1991 

Útočníci 

19 
 

Jan Chramosta 12.10.1990 

10 
 

Marek Kulič 11.10.1975 

18 
 

Lukáš Magera  17.01.1983 

9 
 

Jakub Mareš  26.01.1987 

16 
 

Martin Nešpor  05.06.1990 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/adrian-rolko-2622/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-smejkal-2796/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/frantisek-sevinsky-2621/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/radek-sirl-4616/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/petr-tvrdy-42299/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kristian-zbrozek-39208/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-brunclik-2600/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-fabian-2635/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-fillo-5279/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/david-jarolim-2186/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kudela-2770/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mirzad-mehanovic-47708/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-opiela-2643/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-rozsival-47623/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jasmin-scuk-30926/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-stohanzl-2802/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ivo-taborsky-2626/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-zahustel-13907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-chramosta-8918/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-kulic-2778/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-magera-2483/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-mares-2797/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-nespor-10269/
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26 
 

Václav Ondřejka  30.04.1988 

24 
 

Matej Sivrič  31.01.1990 

  
 

Roman Sloboda  14.01.1987 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.5.3 Sezóna 2013/14 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

- - - 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

6.5.4 Sezóna 2014/15 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL NK ŠirokiBrijeg (BiH) 2:1 a 4:0 

3. předkolo EL Olympique Lyon (F) 1:4 a 1:2 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

13 
 

Aleš Hruška 23.11.1985 

27 
 

Miroslav Miller 19.08.1980 

Tabulka č. 55 

Tabulka č. 57 

Tabulka č. 56 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/vaclav-ondrejka-9127/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-sivric-27907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-sloboda-11676/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-hruska-5596/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/miroslav-miller-2641/
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12 
 

Jan Šeda  17.12.1985 

Obránci 

8 
 

Jan Bořil  11.01.1991 

4 
 

Tomáš Fabián  10.09.1989 

28 
 

Lukáš Hůlka 31.03.1995 

4 
 

Jan Koch 04.11.1995 

24 
 

Matěj Končal  08.12.1993 

20 
 

Jan Kysela  17.12.1985 

3 
 

Jakub Navrátil  01.02.1984 

9 
 

Adam Pajer  02.05.1995 

22 
 

Antonín Rosa  12.11.1986 

25 
 

Michal Smejkal  21.02.1986 

2 
 

Florian Thalamy  12.03.1994 

Záložníci 

33 
 

Daniel Bartl  05.07.1989 

11 
 

Ondřej Kúdela  26.03.1987 

  
 

Tomáš Ladra  24.04.1997 

7 
 

MirzadMehanovič  05.01.1993 

32 
 

Gaston Mendy  22.11.1985 

6 
 

Florian Milla 14.02.1994 

29 
 

Igor Subbotin 26.06.1990 

17 
 

Jasmin Ščuk 14.07.1990 

24 
 

Jan Šisler 24.04.1988 

15 
 

Jan Štohanzl  20.03.1985 

23 
 

MickaëlTavares  25.10.1982 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-seda-2628/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-boril-12818/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-fabian-2635/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-hulka-49235/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-koch-59955/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-koncal-42316/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kysela-2636/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-navratil-2822/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/adam-pajer-56537/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/antonin-rosa-2800/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-smejkal-2796/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/florian-thalamy-56536/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-bartl-9197/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kudela-2770/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-ladra-70459/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mirzad-mehanovic-47708/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/gaston-mendy-24162/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/florian-milla-56535/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/igor-subbotin-55892/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jasmin-scuk-30926/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-sisler-2575/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-stohanzl-2802/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/mickael-tavares-2698/
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Kamil Vacek  18.05.1987 

26 
 

MiljanVukadinović  27.12.1992 

21 
 

Ondřej Zahustel  18.06.1991 

Útočníci 

16 
 

Michal Ďuriš 01.06.1988 

11 
 

Milan Lalković  09.12.1992 

18 
 

Lukáš Magera  17.01.1983 

30 
 

Matej Sivrič  31.01.1990 

10 
 

Jiří Skalák 12.03.1992 

19 
 

Tomáš Wágner  06.03.1990 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

6.5.5 Sezóna 2015/16 

 

Fáze Soupeř Výsledek 

2. předkolo EL Strømsgodset IF (NOR) 1:2 a 1:0 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých zápasů v EL. Dosažená fáze, soupeř (státní příslušnost) a výsledek z pohledu domácího 

celku z Česka 

 

Soupiska 

Brankáři 

23 
 

Jakub Diviš 27.07.1986 

12 
 

Jan Šeda  17.12.1985 

26 
 

Robert Veselovský  02.09.1985 

Obránci 

Tabulka č. 58 

Tabulka č. 59 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/kamil-vacek-2774/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/miljan-vukadinovic-39353/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-zahustel-13907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/michal-duris-11157/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-lalkovic-36337/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-magera-2483/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/matej-sivric-27907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-skalak-18763/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-wagner-9480/
http://www.eurofotbal.cz/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-divis-4825/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-seda-2628/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/robert-veselovsky-39153/
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8 
 

Jan Bořil  11.01.1991 

24 
 

Pavel Čmovš  29.06.1990 

3 
 

Jiří Fleišman 02.10.1984 

4 
 

Jan Koch 04.11.1995 

20 
 

Jan Kysela  17.12.1985 

21 
 

Lukáš Pauschek  09.12.1992 

2 
 

Roman Polom  11.01.1992 

24 
 

Jan Šisler 24.04.1988 

22 
 

Laco Takács  15.07.1996 

13 
 

Lukáš Vraštil 10.03.1994 

Záložníci 

33 
 

Daniel Bartl  05.07.1989 

7 
 

Aleš Čermák 01.10.1994 

6 
 

Adam Jánoš  20.07.1992 

9 
 

Jan Kalabiška  22.12.1986 

11 
 

Ondřej Kúdela  26.03.1987 

30 
 

Kevin Malpon  01.03.1996 

14 
 

Tomáš Přikryl 04.07.1992 

25 
 

Jakub Rada  05.05.1987 

  
 

Filip Rozsíval  21.01.1993 

17 
 

Jasmin Ščuk 14.07.1990 

15 
 

Jan Štohanzl  20.03.1985 

21 
 

Ondřej Zahustel  18.06.1991 

Útočníci 

27 
 

Milan Baroš  28.10.1981 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-boril-12818/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/pavel-cmovs-31092/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-fleisman-18874/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-koch-59955/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kysela-2636/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-pauschek-30076/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/roman-polom-13870/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-sisler-2575/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/laco-takacs-54401/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-vrastil-52803/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/daniel-bartl-9197/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ales-cermak-30856/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/adam-janos-28920/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-kalabiska-5808/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-kudela-2770/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kevin-malpon-62960/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-prikryl-21685/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jakub-rada-2599/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/filip-rozsival-47623/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jasmin-scuk-30926/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-stohanzl-2802/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/ondrej-zahustel-13907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/milan-baros-453/


72 

 

10 
 

Denis Davydov  22.03.1995 

19 
 

Jan Chramosta 12.10.1990 

31 
 

Stanislav Klobása  07.03.1994 

18 
 

Lukáš Magera  17.01.1983 

10 
 

Jiří Skalák 12.03.1992 

Zdroj: www.eurofotbal.cz 

Soupiska hráčů označující číslo dresu, státní příslušnost a datum narození. Z této soupisky jsou pak zapsáni 

vybraní hráči na soupisku pro evropské poháry (soupiska pro evropské poháry nebyla klubem poskytnuta). 

 

 

  

http://www.eurofotbal.cz/hraci/denis-davydov-51697/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-chramosta-8918/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/stanislav-klobasa-49237/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lukas-magera-2483/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jiri-skalak-18763/
http://www.eurofotbal.cz/
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7 Struktura klubů 

 Nedílnou součástí k úspěšné reprezentaci v evropských pohárech je síla samotného 

klubu. Samotné slovo „síla“ můžeme označit za jeden velký systém, který v sobě skrývá 

mnoho podsystémů. Do těchto podsystému lze zařadit „vedení klubu“ (financování, 

administrativa, samotná politika klubu), „kádr“ (trenéři a realizační tým, hráči, chemie 

týmu a jeho složení atd.), „zázemí“ (stadión, tréninkové prostory, rehabilitační prostory, 

výchova mládežnických celků atd.). Do těchto podsystému by mohla být zahrnuta i 

samotná historie klubu, která ve velké míře vytváří samotné jméno klubu. To jistě hraje 

psychologickou a motivační roli samotných hráčů klubu, ale zcela jistě působí na psychiku 

samotných soupeřů. S historií jsou spojeny i úspěchy nebo neúspěchy (pro nás důležité 

v dosazeném koeficientu klubu a nasazování do losovacích procesů). Podsystém „vedení 

klubu“ v této práci nebudu nikterak rozebírat, jelikož je to na tolik obsáhlé téma, které 

navíc vyžaduje velkou spolupráci samotného klubu (kluby byly osloveny – bez reakce), že 

by to dalo na samostatnou práci. Navíc je zde spousta zákulisních toků, které mají velký 

vliv a veřejnosti zůstávají utajeny. Zářným příkladem je aktuální aféra Miroslava Pelty a 

financování fotbalu skrze MŠMT.  

7.1 Kádr 

 Nejdůležitější a jistě nejsledovanější částí klubu je samotný kádr. Kádr je tvořen 

trenéry. Ti si volí své kolegy jako asistenta trenéra, vedoucího mužstva, maséra, kustoda a 

další spolupracovníky, kteří tvoří tzv. realizační tým. Nelze ale opomenout, že hlavní slovo 

má vedení klubu. Trenér předkládá pouze návrhy, a ty jsou nebo nejsou vedením klubu 

akceptovány. Nutno dodat, že v dnešní době již trenér pouze přijde do zaběhnutého klubu. 

A jeho vliv na velké změny je závislý na době, kdy do klubu přichází. Nejčastěji klub mění 

trenéra po skončené sezóně (považováno za ideální – vetší čas na adaptaci změn). S novým 

trenérem přichází i změna v tréninkovém procesu, změna herního stylu i změna chemie 

v kabině. S tím souvisí i samotné složení soupisky klubu, se kterou trenér bude pracovat. 

Pro vedení klubu je velmi důležité, aby kádr fungoval. Je to hlavní prostředek pro 

vydělávání peněz.50 

                                                 
50LINZ, Lothar. Úspěšné koučování týmu: sportovně-psychologická příručka pro trenéry. Přeložil Michal 

BARDA. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice Českého olympijského výboru. ISBN 978-80-204-4042-6. 

kapitola3 
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7.1.1 Základní sestavy 

 Z kádru trenér vybírá základní sestavu, která má právě za úkol úspěšné 

reprezentování klubu v utkání. Je otázkou, na kolik je pro vedení klubu důležitá sportovní 

stránka, respektive celkový výsledek z pohledu předvedeného výkonu. Domnívám se, že 

pokud tým zvítězí a předvede špatný výkon, vedení klubu bude spokojené, neboť tok peněz 

je zaručený. Ovšem opačný případ bude sice pozitivní z hlediska sportovního výkonu, ale 

finanční stránka bude určovat úspěšnost či neúspěšnost působení v evropských pohárech. 

 Analýzou nejčastěji hrajících hráčů v jednotlivých zápasech českých klubů 

v evropských soutěžích dle ročníků vyšly základní sestavy takto: 

AC Sparta Praha 

2011/12 

Jaromír Blažek -  Tomáš Řepka, Manuel Pamić, Martin Juhar, Tomáš Zápotočný, Vlastimil 

Vidlička, - Marek Matějovský, Kamil Vacek, Luboš Hušek, Libor Sionko -Leonard 

Kweuke 

2012/13 

Tomáš Vaclík - Pavel Kadeřábek Ondřej Švejdík, Jiří Jarošík, Manuel Pamić - Mario 

Holek, Josef Hušbauer, Ladislav Krejčí, Václav Kadlec, Marek Matějovský - Leonard 

Kweuke 

2013/14 

Tomáš Vaclík, - Pavel Kadeřábek, Mario Holek, Ondřej Švejdík, CostaNhamoinesu, -  

Václav Kadlec, Josef Hušbauer Marek Matějovský, Lukáš Vácha Tomáš Přikryl - David 

Lafata 

2014/15 

David Bičík - Pavel Kadeřábek, Mario Holek Jakub Brabec, CostaNhamoinesu,- Ladislav 

Krejčí Marek Matějovský Bořek Dočkal Lukáš Vácha Josef Hušbauer - David Lafata 

2015/16 

David Bičík -  Lukáš Mareček Mario Holek Jakub Brabec CostaNhamoinesu - Martin 

Frýdek Bořek Dočkal, Lukáš Vácha KehindeFatai  Ladislav Krejčí - David Lafata 

http://www.eurofotbal.cz/hraci/jaromir-blazek-2338/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-repka-2758/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/manuel-pamic-5159/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/martin-juhar-12282/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/tomas-zapotocny-1907/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vlastimil-vidlicka-2786/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/vlastimil-vidlicka-2786/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/marek-matejovsky-496/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/kamil-vacek-2774/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/lubos-husek-2775/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/libor-sionko-4791/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/leonard-kweuke-8022/
http://www.eurofotbal.cz/hraci/leonard-kweuke-8022/
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FC Viktoria Plzeň 

2011/12 

Marek Čech - František Rajtoral, Marián Čišovský, David Bystroň, David Limberský - 

Petr Jiráček, Milan Petržela, Pavel Horváth, Daniel Kolář, Václav Pilař - Marek Bakoš  

2012/13 

Matúš Kozáčik - David Limberský, Václav Procházka, Marián Čišovský, František 

Rajtoral - Pavel Horváth, VladimírDarida, Daniel Kolář - Michal Ďuriš, Marek Bakoš 

2013/14 

Matúš Kozáčik - Radim Řezník, Václav Procházka, Marián Čišovský, David Limberský - 

Tomáš Hořava, Pavel Horváth, Daniel Kolář, Jan Kovařík, Milan Petržela - Stanislav Tecl 

2014/15 

Matúš Kozáčik - Radim Řezník, Roman Hubník, Václav Procházka, David Limberský - 

Tomáš Hořava, Pavel Horváth, Milan Petržela, Daniel Kolář, Václav Pilař - Marek Bakoš 

2015/16 

Matúš Kozáčik - František Rajtoral, Václav Procházka, Jan Baránek, David Limberský - 

Tomáš Hořava, Patrik Hrošovský, Jan Kopic, Jan Kovařík, Daniel Kolář - Michal Ďuriš 

FC Slovan Liberec 

2012/13 

David Bičík - Ondřej Kušnír, Jan Nezmar, Jiří Fleišman, Renato Kelić - Lukáš Vácha, 

Tomáš Janů, Miloš Bosančić, Michal Breznaník, Josef Šural - Vojtěch Hadaščok 

2013/14 

Přemysl Kovář - Ondřej Kušnír, Radoslav Kováč, Renato Kelić, Jiří Fleišman - Martin 

Frýdek, Serhij Rybalka, David Pavelka, Michael Rabušic -IsaakSackey, DzonDelarge 

2014/15 

Lukáš Hroššo - Vladimír Coufal, Jan Rajnoch, Miloš Karišik, Jiří Fleišman - IsaakSackey, 

Josef Šural, Tomáš Ďubek, David Pavelka, DzonDelarge - Michal Hamuľák 
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2015/16 

Tomáš Koubek - Vladimír Coufal, David Hovorka, Lukáš Pokorný, Lukáš Bartošák - 

David Pavelka, HerolindShala, Josef Šural, Zdeněk Folprecht, Dmitrij Jefremov - Marek 

Bakoš 

 

FK Mladá Boleslav 

2011/12 

Miroslav Miller - Adrian Rolko, Ondřej Kúdela, Václav Procházka, Tomáš Janíček - 

Ondřej Zahustel, Jan Kysela, Radek Šírl, Lukáš Opiela - Jakub Řezníček, Marek Kulič 

2012/13 

Jan Šeda - Jan Kysela, Petr Johana, Adrian Rolko - Jan Bořil, Jakub Mareš, Jasmin Ščuk, 

Ondřej Kúdela, Matej Sivrič - Martin Nešpor, Lukáš Magera 

2014/15 

Aleš Hruška - Jan Bořil, Jakub Navrátil, Michal Smejkal, Antonín Rosa - Florian Milla, 

Lukáš Magera, Jasmin Ščuk, Jiří Skalák, Jan Štohanzl - Michal Ďuriš 

2015/16 

Robert Veselovský - Jan Kysela, Antonín Křapka, Jan Bořil, Ondřej Kúdela - Ondřej 

Zahustel, Jakub Rada, Aleš Čermák, Jasmin Ščuk - Stanislav Klobása, Lukáš Magera 

FK Jablonec 

2011/12 

Michal Špit- Pavel Eliáš, Vít Beneš, Luboš Loučka, Petr Pavlík, - Jan Kovařík, Karel Piták, 

Marek Jarolím, Jan Kopic, Tomáš Jablonský - David Lafata 

2013/14 

Michal Špit - Vít Beneš, Marek Kysela, Filip Novák, Luboš Loučka - Karel Piták, Jan 

Kopic, Ondřej Vaněk, Tomáš Čížek - Michal Hubník 
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2015/16 

Vlastimil Hrubý - Vít Beneš Vjačeslav Karavajev Luděk Pernica NerminCrnkič - Ján 

Greguš, Tomáš Hübschman, Filip Novák, Martin Pospíšil, Lukáš Masopust - Tomáš 

Wágner 

 

Ze základních sestav, které byly analyzovány byla vybrána osa týmu. 

AC Sparta Praha 

2011/12 

Blažek – Řepka – Pamič – Matějovský – Vacek – Sionko 

Jaromír Blažek –  v roce 2008 se vrací do Sparty z angažmá v německé 1. FC Norimberk. 

Jako hráč se sedmy tituly z české ligy a zkušenostmi z reprezentace (zisk bronzové medaile 

z EURA 2004) se stává jasnou brankářskou jedničkou. Sezónu 2011/12 neotřesitelně 

začíná opět v bráně jako jeden ze základních stavebních kamenů. Vše se změnilo po hrubé 

chybě v zápase s FC Vaslui, když inkasoval laciný gól, který se podílel na vyřazení Sparty 

již v předkole Evropské ligy. Blažek se navíc v zápase zranil, a to znamenalo ztrátu svého 

výsostného postavení mezi tyčemi a pozdější odchod ze Sparty.51 

Tomáš Řepka – do Sparty přichází v roce 2006 jako velmi ostřílený a respektovaný stoper 

se smyslem pro důraznou a nekompromisní hru. S jeho jménem jsou spojeny i velmi 

diskutované disciplinární prohřešky. Řepka získal čtyři domácí tituly a jeden titul v Itálii. 

Nadále hrál za anglický West Ham United, kde byl fanoušky velmi oceňován právě pro 

svůj styl hry. Řepka se stal jednoznačným stavebním kamenem v obraně, který si řídil 

nejen obrannou fázi mužstva, ale celý tým. Stejně tak pro něho jako pro Blažka je sezóna 

2011/12 konečnou ve Spartě po brzkém (neúspěšném) konci v pohárové Evropě.52 

Manuel Pamič– chorvatský krajní obránce, který do Sparty přestoupil v roce 2009 

z rakouského FC Red Bull Salzburg. Po svém příchodu do Sparty se okamžitě prosadil do 

základní sestavy a stal se nepostradatelným členem obrany. Pro Spartu byly velmi důležité 

i jeho ofenzivní výpady. Na kontě má jeden ligový titul, který získal právě se Spartou 

v sezóně 2009/10. Jeho výkony podpořily úspěšné působení letenských v evropských 

                                                 
51BLAŽEK, Jaromír a Milan MACHO. Bláža: moje pravda. V Praze: XYZ, 2012. ISBN 978-80-7388-668-4. 
52ŘEPKA, Tomáš a Josef SNĚTIVÝ. Neuhýbám!: rebel na hřišti i v zákulisí. Řitka: Čas, 2014. ISBN 978-

80-7475-040-3. 
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pohárech v sezóně 2012/13. Po této sezóně de facto skončilo jeho působení ve Spartě 

(odchod do Itálie na hostování). Oficiálně opouští Spartu v roce 2015.53 

Marek Matějovský – středopolař se zkušenostmi z anglického FC Reading, ze kterého 

přichází v roce 2010 jako velká posila. Matějovský od svého příchodu začal dirigovat 

útočnou hru Sparty. Jako tzv. „mozek“ týmu byl zodpovědný za ofenzivní výpady. Jeho 

geniální přihrávky, pasy, technické i tvrdé střely byly hlavní vizitkou klubu. Pokud se 

Matějovskému nedařilo, pokulhávala i samotná hra Sparty. V sezóně 2012/13 byl hlavní 

hybnou silou na úspěšném tažení klubu Evropskou ligou. V té následující se již začal 

postupně vytrácet ze sestavy, až se stal pouhým žolíkem trenéra. Definitivní konec ve 

Spartě nastal v roce 2016. Matějovský vlastní jeden ligový titul a má na svém kontě i 15 

reprezentačních zápasů.54 

Kamil Vacek – velký fotbalový talent, který přichází do Sparty v roce 2007. Měl se stát 

budoucím hlavním středopolařem Sparty. Měl se učit po boku Matějovského. Po vyřazení 

s FC Vaslui záhy odchází do na Italského klubu AC Chievo Verona. Další sezónu se Vacek 

vrací zpět na Letnou. Jeho kariéra je v podvědomí široké veřejnosti spjata s velkou řadou 

jak domácích, tak zahraničních hostování. Nakonec odešel ze Sparty v roce 2015 na 

hostování do polského týmu Gliwice, které se později změnilo v přestup.55 

Libor Sionko– ofenzivní záložník, který se ve Spartě vypracoval ve hvězdu domácí ligy. 

V roce 2004 jeho kariéra nabrala směr zahraničních štací díky úspěšnému působení klubu 

v evropských pohárech. Po 6 letech se vrátil zpět do Sparty jako ostřílený ofenzivní hráč se 

zkušenostmi ze zahraničních lig. Očekávalo se, že bude s Matějovských tvořit ofenzivu 

Sparty. Očekávání však nedopadla dle představ. Je pravdou, že díky jeho trefě v domácím 

Superpoháru získala Sparta historicky první titul, ale mnohem více se očekával úspěch 

v nadcházející sezóně v Evropské lize, který skončil porážkou od FC Vaslui. Sionko v roce 

2012 ukončil hráčskou kariéru s 6 tituly pro mistra ligy jak doma, tak v zahraničí a 41 

reprezentačními starty.56 

 

 

                                                 
53www.sparta.cz dne 11.6. 2017 
54http://www.marek-matejovsky.cz/ dne 11. 6. 2017 
55http://fotbal.idnes.cz/fotbalista-kamil-vacek  dne 11. 6. 2017   
56www.sparta.cz dne 11. 6. 2017 
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2012/13 

Vaclík – Jarošík – Matějovský – Pamič–Kweuke – Kadlec 

Tomáš Vaclík– přišel do Sparty jako náhrada za Jaromíra Blažka. Mladý brankář, se 

skvělými reflexi, který se rychle adaptoval v novém prostředí, aby se v sezóně 2012/13 stal 

oporou a jistotou Sparty v bojích v Evropské lize. Svými výkony podpořil postup do 

jarních bojů, kde Sparta předvedla kvalitní výkony ve dvojzápase s anglickou Chelsea. 

V následující sezóně získal Vaclík se Spartou ligový titul, který byl náplastí za propadák 

v Evropské lize, kdy Sparta vypadla již ve 2. předkole Evropské ligy.Vaclík si svými 

kvalitními a stabilními výkony řekl o angažmá ve švýcarském týmu FC Basel 1893 a stal 

se členem reprezentačního týmu.57 

Jiří Jarošík – univerzální defenzivní středopolař, který může hrát jak v záloze, tak 

v obraně. V roce 2011 se vrátil do Sparty jako zkušený hráč, který má na kontě několik 

ligových titulů z předních evropských lig. Byl oporovou při úspěšném tažení Sparty 

v Evropské lize v sezóně 2012/13. Poté odešel do Španělské ligy, kde i ukončil aktivní 

kariéru.58 

Leonard Kweuke– kamerunský silový útočník, nebezpečný v pokutovém území a 

výborný hlavičkář. Do Sparty přišel v roce 2010 z německé Chotěbuzi. Po vlažnějším 

rozjezdu se vypracoval až v oporu týmu. Díky jeho gólům postoupila Sparta v sezóně 

2011/12 do 4. předkola Evropské ligy. V následném kole Sparta vypadla s FC Vaslui. 

V následující sezóně byl oporou na hrotu útoku Sparty, kdy táhly tým svými góly až do 

jarních vyřazovacích bojů v Evropské lize. Odešel v roce 2013 do Turecka.59 

Václav Kadlec – je jedním z největších talentů českého fotbalu. Křídelní ofenzivní hráč, 

který vyniká svojí rychlostí i kopací technikou. Z jeho dovedností těžil klub v úspěšné 

sezóně v Evropské lize v sezóně 2012/13. To mu vyneslo angažmá v německém 

Frankfurtu. Kadlec je držitelem dvou domácích titulů a má na kontě 15 reprezentačních 

startů.60 
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2013/14 

Vaclík – Kadeřábek – Holek – Kadlec – Hušbauer – Lafata 

Pavel Kadeřábek –  odchovanec Sparty. Rychlostní a technický krajní obránce či 

záložník. Do A mužstva byl přeřazen v roce 2010. Stabilním členem kádru se stal v sezóně 

2011/12, kde získával zkušenosti. V sezóně 2012/13 byl u úspěšného tažení Evropskou 

ligou, kde načerpal mnoho zkušeností, které v následující sezóně uplatnil a stal se oporou 

na pravé straně hřiště. Podílel si i na nepovedené účasti v Evropské lize v sezóně 2013/14.  

O jeho dovednosti se Sparta opřela v následující sezóně 2014/15, kdy se Sparta 

probojovala do základní skupiny Evropské ligy. Kadeřábek prokazoval stabilní výkony, 

které mu vynesly angažmá v Německé lize.61 

Mario Holek – defenzivní středopolař, který dříve nastupoval na postu defenzivního 

záložníka. Po přestupu do Sparty začal nastupovat na pozici středního obránce jako 

výborný hlavičkář s kvalitní kopací technikou a smyslem pro rozehrávku. Sezóna 2012/13 

byla jeho první ve Spartě a hned se stal hlavním stavebním kamenem defenzívy Sparty. To 

se projevilo postupem do jarních vyřazovacích bojů. V následujících letech se stal nedílnou 

součástí sestavy. Se Spartou získal ligový titul a nadále hájí její barvy. Objevil se i 

v reprezentačních výběrech.62 

Josef Hušbauer – středopolař se smyslem pro kvalitní rozehrávku a citem pro finální 

nahrávku, rychlostně vybavený hráč s gólovým potenciálem a velmi kvalitní kopací 

technikou podpořenou výbornou střelou. V roce 2011 přestoupil do Sparty. Zde se po 

adaptaci a nasbírání potřebných zkušeností stává novou tvůrčí osobností ofenzívy Sparty. 

Již v sezóně 2012/13 byl nedílnou součástí sestavy po boku zkušeného Marka 

Matějovského. V následné sezóně Sparta vypadla na začátku tažení Evropskou ligou, kde 

by jistě prokázal svůj potenciál. Po této sezóně došlo ke stagnaci růstu a následnému 

vytrácení se ze sestavy. To vyústilo v odchod ze Sparty.63 

David Lafata – útočník se smyslem pro poziční hru a výběr místa v pokutovém území s 

výbornou kopací technikou a kvalitní střelou, schopností udržet míč ve složitých situacích 

a skvělý hlavičkář. Lafata přišel do Sparty již jako zkušený fotbalista, který prošel i 

zahraničním angažmá. Na české klubové scéně si již zahrál evropské poháry v týmu FK 
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Jablonec. Patřil k oporám týmu. Ovšem až ve Spartě se prosadil v evropských soutěžích 

naplno. Jeho góly byly příčinou úspěšných sezón (2014/15; 2015/16). Nutno dodat, že byl 

součástí týmu v neúspěšné sezóně 2013/14.64 

2014/15 

Bičík – Kadeřábek – Holek – Dočkal – Krejčí – Lafata 

Bořek Dočkal – odchovanec pražské Slávie, který se prosadil především v norském 

Rosenborgu BK, kde získal mnoho zkušeností s evropskými poháry. V roce 2013 

přestupuje do Sparty a přichází jako velká opora týmu. Dočkal je ofenzivě laděný 

středopolař, který zvládne hru na kraji hřiště. Výborná kopací technika je důležitou 

součástí jeho tvůrčího myšlení na hřišti. Pokud se k tomu přidá i výborná střela, je Dočkal 

nadstandartním hráčem na české poměry. Byl posilou, od které se očekávalo zvýšení 

útočné síly Sparty, ovšem v sezóně 2013/14 Sparta ztroskotala již v předkole Evropské 

ligy. Až po delší aklimatizaci se začal projevovat jeho potencionál a přínos pro klub. 

V následujících sezónách se již podílel na úspěšných působeních klubu v Evropě. Dočkal 

se díky svým kvalitním výkonům dostal do reprezentačního výběru, kde se stal jednou 

z opor týmu. Ve Spartě skončil po nepovedeném semifinále Evropské ligy a odešel do 

Číny.65 

David Bičík –odchovanec Sparty, který získával zkušenosti od starších brankářů 

působících v prvním týmu. Herní praxi však získal na různých hostováních, kde se mu 

dařilo na tolik, že získal angažmá i v zahraničních týmech. Tyto angažmá mu velmi 

prospěla, stal se z něj velmi zkušený a jistý brankář. Během kariéry načerpal i zkušenosti 

s evropskými poháry (FC Slovan Liberec sezóna 2012/13). Po návratu do mateřského 

klubu se stal oporou v bráně a očekávalo se, že pomůže úspěšnému působení klubu 

v evropských pohárech. Tyto očekávání Bičík splnil. Probojoval se s týmem do základní 

skupiny Evropské ligy v sezóně 2014/15 a byl i u velkého úspěchu následující sezóny, kdy 

Sparta dokráčela až do čtvrtfinále Evropské ligy.66 

Ladislav Krejčí – další z úspěšné sparťanské líhně mladých talentů. V sezóně 2014/15 byl 

již natolik zkušeným hráčem, že byl základním pilířem ofenzivní síly týmu. Je to 

                                                 
64FELT, Karel. Kanonýr Lafi: autorizovaný životopis Davida Lafaty. V Praze: Gutenberg, 2015. ISBN 978-
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rychlonohý technický hráč s kvalitní finálovou přihrávkou. Jeho centry do pokutového 

území se staly důležitou součástí hry Sparty. Sbíral zkušenosti po boku starších spoluhráčů. 

Jejich zkušenosti byly vhodně doplněny právě jeho mladou dravostí. Veškeré zkušenosti, 

které nasbíral, se projevily v sezóně 2015/16, kdy s týmem dokráčel až do čtvrtfinále 

Evropské ligy. Krejčí zaujal fotbalovou Evropu. Sparta jej prodala do Italské Bologně.67 

2015/16 

Bičík – Holek – Costa – Dočkal – Krejčí – Lafata 

Costa Nhamoinesu– zimbabwský obránce, který přišel do Sparty v roce 2013 z Polska. Po 

aklimatizaci se stal oporou defenzivní řady Sparty. Rychlostně vybavený bek s ofenzivními 

vlohy a výborný hlavičkář. Jeho potenciál využívala Sparta právě v evropských 

konfrontacích, kde projevoval své dovednosti. Jeho spolupráce s Ladislavem Krejčím 

přinesla Spartě úspěchy v evropských pohárech. Kryl Krejčímu záda, který se mohl naplno 

věnovat ofenzivním úkolům. Jejich levá strana fungovala natolik dobře, že pomohla 

postupu do čtvrtfinále Evropské ligy v sezóně 2015/16.68 

FC Viktoria Plzeň 

2011/12 

Čech – Limberský – Čišovský – Pilař – Horváth – Bakoš 

Marek Čech – hbitý a mrštný brankář se skvělými reflexi na brakové čáře. Do Plzně přišel 

jako brankář se zkušenostmi ze zahraničních lig, mezi které patří především ruská liga. Zde 

působil v klubech FK Lokomotiva Moskva, FK Luč – Energija Vladivostok a FK 

Žemčužina – Soči. Čech byl jako jednička u historického postupu Plzně do Ligy mistrů, 

kdy v kvalifikaci podával velmi jisté výkony. Po úspěšné sezóně Čech Plzeň opustil a 

odešel do Sparty.69 

David Limberský – odchovanec plzeňské kopané, který má své místo na levém kraji 

hřiště. Nejčastěji nastupuje na místě levého obránce. Limberský patří k rychlostně 

technickým hráčům. Dobře si plní své defenzivní úkoly a nadstavbou je jeho podpora 

ofenzivní hry týmu. Má velmi kvalitní centry. Limberský podstoupil i zahraniční angažmá, 

ale trvaleji se neprosadil. Jeho jméno je především spjato s Viktorií Plzeň, se kterou získal 
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několik domácích titulů a stal se klíčovým hráčem Viktorie v evropských pohárech. Je 

stále hráčem Viktorie.70 

Marián Čišovský – slovenský fotbalista, který nastupuje na místě středového obránce. 

Čišovský před příchodem do Plzně působil převážně doma na Slovensku. Jeho prvním 

zahraničním angažmá se stal rumunský FC Temešvár. Čisovský patří k vysokým, důrazně 

hrajícím obráncům s výbornou hrou hlavou. Do Plzně přišel v roce 2011, jako zkušený 

hráč, který měl posílit a vyztužit obrannou hru Viktorie. Čišovský očekávání naplnil a byl 

jedním z klíčových hráčů Viktorie v evropských pohárech v sezóně 2011/12. Své 

zkušenosti uplatnil i v dalších sezónách, které Viktorie strávila v evropských pohárech. 

Čišovský v roce 2014 bohužel onemocněl zákeřnou a nevyléčitelnou nemocí 

(amyotrofickou laterální sklerózu) a nadále v kariéře nepokračuje.71 

Václav Pilař – krajní rychlostně a technicky vybavený fotbalista, který je velmi hbitý.  

Svým pohybem dělá obráncům soupeře velké problémy. Do Viktorie přišel z Hradce 

Králové v roce 2011 s velkými očekáváními. Jeho talent byl sledován s velkým 

potenciálem do budoucnosti. Viktorie měla tento talent rozvinout naplno. To se také stalo. 

Pilař zapadl na levý kraj zálohy a společně s Davidem Limberským se stali oporami týmu. 

Jeho pohyb a technika pomohla Plzni postoupit až do základní skupiny Ligy mistrů 

v sezóně 2011/12. Po této velmi úspěšné sezóně se Pilař stěhoval do Německé Bundesligy. 

V roce 2014 se z Německa vrátil zpět do Plzně a účastnil se nepovedeného působení 

v Evropské lize v sezóně 2014/15. Pilař se v posledních letech potýkal s problémy 

s koleny. Nadále působí ve Viktorii Plzeň.72 

Pavel Horváth – střední záložník, který se vyznačuje dokonalou levačkou s báječnou 

kopací technikou, a především vynikajícím fotbalovým myšlením. Jeho geniální čtení hry a 

cit pro finální přihrávku jsou tím nejzákladnějším a nejdůležitějším, co přineslo novodobý 

úspěch Viktorie Plzeň. Veškeré dirigování hry Plzně prováděl právě Pavel Horváth, který 

do Viktorie přišel jako ostřílený hráč jak z tuzemské ligy, tak se zkušenostmi ze zahraničí. 

Prošel velkokluby jako Galatasaray SK nebo FC Sporting Lisabon, kde získal neocenitelné 

zkušenosti. Horváthovo charisma bylo srdcem týmu. Jeho vůdcovské schopnosti byly 

nedílnou součástí úspěchu, které Viktoria v evropských pohárech dosáhla. Je typem 
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vítězného hráče, což dokazují jeho úspěchy (5x vítěz české ligy, 6x vítěz českého poháru, 

1x vítěz českého Superpoháru, 1x vítěz portugalské ligy a poháru). Horváth ukončil aktivní 

kariéru v roce 2015 73 

Marek Bakoš – slovenský fotbalový reprezentant, který nastupuje jako hrotový útočník. 

Polovinu kariéry působil na Slovensku. Na zahraniční angažmá vyrazil do Viktorie Plzeň 

v roce 2009. Zde se aklimatizoval a stal se prvním útočníkem Viktorie. Po vhodně 

doplněném kádru, zejména Pavlem Horváthem a Václavem Pilařem, získal tolik pro 

útočníka potřebné kvalitní finálové nahrávky, ze kterých těžil nejen on, ale samotná Plzeň. 

Bakoš je výborný hlavičkář s kvalitní střelou, uměním správného pohybu a výběru místa 

v pokutovém území. Jeho góly táhly celý tým za úspěchem v evropských pohárech. 

Dvakrát se s týmem probojoval do základní skupiny ligy mistrů. Byl i u neúspěšné sezóny 

2014/15. Poté se stěhoval do Slovanu Liberec, kde se opět projevily jeho střelecké 

schopnosti, a proto následoval jeho návrat do Plzně. Zde nadále působí.74 

2012/13 

Kozáčik – Limberský – Čišovský – Horváth – Kolář – Bakoš 

Matúš Kozáčik – Slovenský brankář, který získával zkušenosti v především na 

zahraničních angažmá. Do Čech přišel ze slovenských Košic jako velký talent. Svůj 

potenciál rozvíjel v obou pražských „S“, kde nasbíral potřebné zkušenosti. Ovšem ani 

v jednom z pražských klubů se natrvalo nestal brankářskou oporou. Proto následoval jeho 

přesun na západ Čech. Ve Viktorii se naplno projevily jeho dovednosti (postřeh, hra jeden 

na jednoho, výskok, čtení hry). Stal se oporou a jedničkou v brance Viktorie. Podílel se na 

úspěšných sezónách v evropských pohárech. Byl i u nepovedené sezóny 2014/15. Dodnes 

je stálicí mezi třemi tyčemi Viktorie.75 

Daniel Kolář – odchovanec pražské Sparty. Lehkonohý záložník s tvůrčími schopnostmi, 

tvrdou střelou i velmi dobrou technikou. Jeho hra hlavou je také na vysoké úrovni. Kolář 

zažil nejlepší roky své kariéry právě v dresu Viktorie, do které přestoupil ze Sparty v roce 

2008. Stal se stabilním členem základní sestavy, kde získal zkušeností a fotbalově vyzrál 

po boku Pavla Horvátha. Je jednou z ikon klubu a součástí novodobé historie Viktorie 
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Plzeň s jejími historickými úspěchy v evropských pohárech. Díky tomu nakoukl do 

reprezentačního výběru České Republiky. Nadále je hráčem Viktorie Plzeň.76 

2013/14 

Kozáčik – Limberský – Čišovský – Horváth – Kolář – Tecl  

Stanislav Tecl – talentovaný útočník, který nakoukl do nejvyšší fotbalové ligy v FC 

Vysočina Jihlava. Zde se o jeho služby začaly zajímat přední české kluby. Tecl jako 

gólový hrotový útočník přestoupil do Viktorie Plzeň v roce 2013. Do klubu přišel 

s velkými očekáváními střelce. Na začátku angažmá se mu dařilo prosazovat v pokutovém 

území soupeře a potvrzoval svůj potenciál. Ovšem v nepovedené sezóně 2014/15 

z pohledu evropských pohárů se postupně začal vytrácet ze základní sestavy. V roce 2015 

přestoupil do FK Jablonec. Nyní Tecl působí ve Slavii Praha. Díky svým povedeným 

představením v Lize mistrů a Evropské lize se dostal do českého reprezentačního výběru.77 

2014/15 

Kozáčik – Limberský – Hubník – Horváth – Pilař – Bakoš 

Roman Hubník – střední obránce, vyznačující se skvělou hrou hlavou, výborným čtením 

hry. Známá je jeho obětavost a zarputilost na hrací ploše. Hubník před příchodem do 

Viktorie získával zkušenosti v Rusku, kde působil v FK Moskva, poté se přesunul do 

Sparty Praha a následně odešel do Německa, kde působil v Herthe BSC. Do Čech se vrátil 

jako zkušený obránce, aby vyztužil obrannou hru Viktorie. Po svém příchodu se stal vůdčí 

osobností týmu a základním kamenem osy týmu. Společně s Čišovským vytvořili stabilní 

stoperskou dvojici. V sezóně 2013/14 táhli mužstvo v Lize mistrů. V následující sezóně 

nezabránil vypadnutí v předkole Evropské ligy. V sezóně 2015/16 nastoupil pouze 

k zápasům předkol Evropské ligy. Viktorie postoupila do základní skupiny, ale Hubník 

odešel z rodinných důvodů na hostování do Sigmy Olomouc. Nyní je opět hráčem 

Viktorie.78 
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2015/16 

Kozáčik – Procházka – Limberský–Kovařík – Kolář – Ďuriš 

Václav Procházka – podobný typ středového obránce jako Roman Hubník. Pouze u 

Procházky nejsou tolik projevovány vůdcovské přednosti jako u Hubníka. Procházka se 

vyznačuje kvalitní hrou hlavou a dobrou rozehrávkou. Je odchovancem Viktorie. I on 

odešel vyzkoušet jiná angažmá, ale zůstalo pouze na domácí scéně. V roce 2012 se vrátil 

zpět do Plzně, aby doplnil defenzivu Viktorie. Vždy během působení v evropských 

pohárech měl po svém boku zkušenější hráče. Je schopný nastupovat na místě 

defenzivního záložníka, čehož trenéři často využívali. Stal se stálicí v základní sestavě 

Plzně. Jeho zkušenosti z něho udělaly oporu týmu. Navíc zde také sehrály role osudy jeho 

spoluhráčů Čišovského a Hubníka.79 

Jan Kovařík – levonohý krajní záložník, který je vybaven výbornou kopací technikou. 

Mezi jeho silné stránky patří zejména centrované balóny do pokutového území soupeře. 

Kovařík se výrazněji prosadil v FK Jablonec, kde se stal oporou týmu. Jeho talent začaly 

sledovat  prestižní české kluby. V roce 2013 přestoupil do Viktorie Plzeň. Měl se stát 

náhradou za Václava Pilaře, který odešel do Bundesligy. Svými výkony potvrdil 

očekávání, se kterými ho Viktorie koupila. Pravidelně nastupoval v zápasech evropských 

pohárech, kde vždy patřil k platným hráčům. Kovařík nadále patří klubu FC Viktoria 

Plzeň.80 

Michal Ďuriš – slovenský útočník, který přišel do Viktorie na hostování v roce 2010 

z Bánské Bystrice. Roční hostování se přeměnilo v přestup. Je dynamickým hráčem 

s kvalitním zakončením vyznačující se tvrdou pracovitostí. Začátkem angažmá v Plzni mu 

byla přisouzena role „žolíka“. Postupem času se propracoval do základní sestavy. Ovšem 

nakupování posil ho opět přesunula do role „žolíka“. Trpělivost se vyplatila a Ďuriš se 

v sezóně 2015/16 stal oporou týmu. Jeho nabité zkušenosti se právě v této sezóně naplno 

projevily. Během angažmá v Plzni se účastnil plzeňských tažení v evropských pohárech, 

kde střídavě nastupoval od začátku nebo v roli střídajícího hráče.81 
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FC Slovan Liberec 

2012/13 

Bičík – Nezmar – Fleišman – Vácha – Janů – Šural 

Jan Nezmar – hrotový útočník s vynikající poziční hrou a hrou hlavou. Jeho jméno je 

spojeno se Slovanem Liberec, kde výrazně každou sezónu táhl Liberec svými góly. Je 

historicky nejlepším střelcem Liberce. V sezóně 2012/13 (sklonek jeho kariéry) začal 

nastupovat na pozici středního obránce, kde měl prodat své získané zkušenosti a projevit 

vůdcovské schopnosti. Jeho zkušenosti nepomohly Slovanu postoupit do základní skupiny 

Ligy mistrů ani Evropské ligy. Po této sezóně Nezmar ukončil fotbalovou kariéru.82 

Jiří Fleišman – ofenzivně laděný levý krajní obránce. Vyznačuje se vůdcovskými 

schopnostmi a velkou pracovitostí. Do Slovanu přestoupil v roce 2010 z Baníku Most. 

Přišel jako vyzrálý obránce s podporou ofenzívy. Stal se základním stavebním kamenem 

defenzívy Liberce. Účastnil se třech sezón Liberce v evropských pohárech (2012/13, 

2012/14 a 2014/15). V roce 2015 odešel do týmu FK Mladá Boleslav jako velezkušený 

obránce.83 

Lukáš Vácha – odchovanec Slávie Praha, kde se do prvního týmu neprosadil. Putoval po 

různých hostováních, ale svůj velký potenciál nikde neprodal. Jeho hra se vyznačuje 

agresivními a velmi důraznými střety se soupeřem. Jeho místem v sestavě je defenzivní 

záložník. Rozehrávka Váchy by byla na vysoké úrovni, nebýt fatálních kiksů, které se mu 

občas přihodí. Jeho hra je ještě podpořena velmi tvrdou střelou. Výrazně se prosadil právě 

ve Slovanu, kam přišel v roce 2009. Od roku 2013 působí v pražské Spartě, kde se po svém 

příchodu stal stálicí v základní sestavě. Se Spartou si zahrál evropské poháry, kde načerpal 

mnoho zkušeností. Svými výkony v rudém dresu si vysloužil pozornost reprezentačních 

trenérů.84 

Tomáš Janů – defenzivní středový záložník, později nastupoval i na levém kraji obrany. 

Rychlostní a důrazný hráč, který měl i dobrý přehled na hřišti. V sezóně 2012/13 nastoupil 

v kvalifikačních zápasech evropských pohárů, ale se Slovanem se do základních skupin 
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neprobojoval. Po sezóně ukončil hráčskou kariéru. Janů byl i u úspěchů Slovanu v České 

lize. Právem se stal ikonou severočeského Klubu.85 

Josef Šural – odchovanec brněnské zbrojovky nastupuje jako hrotový nebo křídelní 

útočník. Šuralova hra se vyznačuje technickými parametry, kvalitní střelou, výborným 

krytím balónu a poziční hrou. Do Slovanu přišel jako velký talent v roce 2011, kde měl 

rozvinout svůj potenciál. Po krátké aklimatizaci se prosadil do základní sestavy. Začal 

sbírat zkušenosti v české lize ale i v evropských pohárech. V sezóně 2013/14 ze základní 

sestavy vypadl a nastupoval jako střídající „žolík“. Nastupoval i v Evropské lize, kde 

nasbíral mnoho cenných zkušeností, ze kterých těžil v následujících sezónách. Jeho 

výkony oslovily pražskou Spartu, kam v zimě 2016 přestoupil.86 

2013/14 

Kovář – Kováč – Fleišman – Frýdek – Sackey – Rabušič 

Přemysl Kovář – do Slovanu přišel z Českých Budějovic. Vzápětí putoval po různých 

hostováních, kde získával ligové zkušenosti. Po odchodu Davida Bičíka se stal v lednu 

2013 brankářskou jedničkou. Svými výkony v kvalifikaci Evropské ligy v sezóně 2013/14 

pomohl Slovanu postoupit do základní skupiny. Po sezóně odešel do izraelského 

Hapoelu.87 

Radoslav Kováč – středový obránce, který se vyznačuje výbornou defenzivou, hrou 

hlavou, kvalitní rozehrávkou, poziční hrou a citem výběru místa. Má dobré vůdcovské 

vlastnosti. Kováč získal zkušenosti s působením v evropských pohárech již ve Spartě, kde 

dříve působil. Poté následovala zahraniční angažmá v předních evropských ligách. Zahrál 

si i anglickou ligu za West Ham United. Ze zahraničí se vrátil do Slovanu Liberec jako 

velezkušený obránce. Předpokládalo se, že bude výraznou postavou týmu a bude řídit 

defenzivu Slovanu. Tyto předpoklady Kováč naplnil. Byl výraznou postavou v sezóně 

2013/14. Následně přestoupil do Sparty. Zde nastoupil do některých zápasů evropských 

pohárů. Hráčskou kariéru ukončil v roce 2016.88 
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Martin Frýdek – syn slavného otce a odchovanec pražské Sparty přišel do Slovanu jako 

součást obchodu s Lukášem Váchou, který se přesouval na Letnou. Frýdek se vyznačuje 

důraznou hrou a mezi jeho přednosti patří rychlost technika a kvalitní centr do pokutového 

území. V Liberci se rychle prosadil do základní sestavy a byl platným členem v úspěšné 

sezóně Evropské ligy 2013/14. V červenci 2015 se vrátil na Letnou, kde si vybojoval místo 

v základní sestavě. Se Spartou postoupil až do čtvrtfinále Evropské ligy v sezóně 2015/16. 

Nadále ve Spartě působí.89 

Isaac Sackey – v roce 2012 přestoupil do Slovanu Liberec. Sackey je Ghanský ofenzivní 

záložník. V roce 2013 se prosadil do základní sestavy na úkor Josefa Šurala. S Libercem si 

zahrál skupinovou fázi Evropské ligy 203/14 a 2014/15. Sackey se prezentoval dobrým 

tahem na bránu se smyslem pro finální nahrávku a tvrdou střelou. V roce 2016 odešel do 

Turecka.90 

Michael Rabušic – urostlý hrotový útočník s dobrým výběrem místa a hrou hlavou. Mezi 

jeho přednosti patří i krytí balónu. Rabušic přišel do Slovanu ze Zbrojovky Brno, jako 

aklimatizovaný útočník v roce 2011. V Liberci se výrazněji prosadil a jeho góly 

v Evropské lize pomáhaly k dobrým výsledkům. Zahrál si skupinovou fázi Evropské ligy. 

Na konci ledna 2014, i díky dobrým výkonům v Evropské lize, přestoupil do italské 

Verony. Zde se výrazněji neprosadil a putoval po různých hostováních. Následně volil 

návrat na tuzemskou scénu. Nyní hraje za FC Vysočina Jihlava.91 

2014/15 

Hroššo – Rajnoch – Fleišman – Šural – Pavelka – Delarge 

Lukáš Hroššo – slovenský fotbalový brankář, který získal ligové zkušenosti v Nitře, kde i 

fotbalově vyrostl. Do Liberce přestoupil v roce 2013 a dělal dvojku Přemyslu Kovářovi. 

V sezóně 2013/14 naskočil za vyloučeného Kováře do utkání Evropské ligy. V dalším 

zápase nastoupil za potrestaného Kováře jako jednička v zápase se španělskou Sevillou. 

Hroššo podal vynikající výkon, kterým si řekl o základní sestavu v dalším utkání Evropské 
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ligy. Po odchodu Kováře do Izraele se stal jedničkou mezi třemi tyčemi. Nezabránil 

nezdařené kvalifikaci v Evropské lize v sezóně 2014/15 s Astrou Giurgiu. V lednu 2016 

odešel do Dukly Praha.92 

Jan Rajnoch – odchovanec pražské Sparty. Do prvního týmu se, ale neprosadil, putoval 

po hostováních, kde se z defenzivního záložníka stal stoper. Fotbalově vyrůstal po boku 

zkušených stoperů, kteří ho naučili novým dovednostem. Je to výborný hlavičkář, 

perfektně čte hru a diriguje obranu. Než přišel do Liberce, vystřídal tuzemské i zahraniční 

kluby. Díky tomu přichází v roce 2014 do Slovanu jako velezkušený stoper. Ovšem toto 

angažmá nebylo povedené. V předkole Evropské ligy nezabránil vyřazení od Astry 

Giurgiu. V domácí lize se mu také nedařilo a byl vyřazen z kádru. Odešel do Sigmy 

Olomouc, kde působil dvě sezóny, poté ukončil profesionální kariéru.93 

David Pavelka – odchovanec pražské Sparty, který nastupuje na místě středního 

záložníka. Je to pracovitý středopolař, který si plní jak defenzivní, tak ofenzivní úkoly. 

V sezóně 2012/13 naskočil do zápasů Evropské ligy jako střídající hráč. Ovšem v ligovém 

zápase utrpěl zranění a sezóna pro něj skončila. Po rekonvalescenci putoval jako součást 

obchodu právě do Slovanu. Zde se projevil jeho potencionál a vůdcovské schopnosti 

(získal kapitánskou pásku). S Libercem si v sezóně 2013/14 zahrál skupinu Evropské ligy. 

Další zkušenosti získal s Evropskou ligou při nepovedené kvalifikaci s Astrou Giurgiu. 

V roce 2016 odešel do turecké ligy.94 

DzonDelarge – kamerunský útočník s výbornou střelou a tahem na bránu. Do Slovanu 

Liberec přišel ze slovenské ligy v roce 2012. Evropskou ligu si poprvé zahrál právě se 

Slovanem v sezóně 2013/14, kdy postoupil až do semifinále soutěže. Jeho góly pomohly 

zejména v kvalifikaci o Evropskou ligu k postupu do hlavní soutěže. V roce 2016 

přestoupil do rakouského Mödlingu.95 
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2015/16 

Koubek –Hovorka – Coufal – Šural – Pavelka – Bakoš 

Tomáš Koubek – odchovanec Hradce Králové. Mezi jeho přednosti patří skvělý reflex, 

hra jeden na jednoho a čtení hry. Stal se oporou každého týmu, kde působil. Do Liberce 

přišel na hostování z pražské Sparty. V Liberci potvrdil potenciál, který předváděl v Hradci 

Králové. Sparta vyslala Koubka na hostování, kde měl nasbírat zkušenosti i v evropských 

pohárech. S Libercem se probojoval do základní skupiny Evropské ligy, kde předváděl 

velmi povedené zákroky. Svými stabilními výkony se stal oporou a Slovanu. Po sezóně se 

vrátil do Sparty, aby se stal jedničkou klubu. Koubek nadále působí ve Spartě.96 

FK Mladá Boleslav 

2011/12 

Miller – Rolko – Šírl – Zahustel – Řezníček – Kulič 

Miroslav Miller – spojený především s mladoboleslavským klubem. Zkušený brankář, 

který zažil působení Mladé Boleslavi v evropských soutěžích v minulých sezónách. 

V sezóně 2011/12 působil jako jednička v kvalifikaci o Evropskou ligu, která byla 

neúspěšná. V dalších sezónách působil jako týmová dvojka. V roce 2015 odešel do Sparty, 

kde v roce 2017 ukončil kariéru.97 

Adrian Rolko – odchovanec Hradce Králové. Nastupoval na pozici středního obránce. 

Jeho předností byla hra hlavou, která byla podpořena i patřičnými parametry (výška 203 

cm). Rolko přestoupil do Mladé Boleslavi v roce 2006. Zahrál si v minulosti evropské 

poháry. V sezóně 2011/12 nastoupil do obou zápasů v kvalifikaci Evropské ligy. V roce 

2013 se vrátil zpět do Hradce Králové, kde ukončil profesionální kariéru v roce 201598 

Radek Šírl – krajní obránce či záložník nejčastěji nastupující na levé straně hřiště. Do 

Mladé Boleslavi přišel v roce 2010 z ruského velkoklubu Zenit Petrohrad. V Zenitu 

působil dlouhých 8 let a vypracoval se mezi opory týmu. Načerpal mnoho cenných 

                                                 
96www.fotbal.idnes.cz dne 15.6.2017 

www.fcslovanliberec.cz 

    www.sparta.cz 
97www.fotbal.idnes.cz dne 15.6.2017 

www.fkmb.cz 

    www.sparta.cz 
98www.fotbal.idnes.cz dne 15.6.2017 

www.fkmb.cz 

    www.fchk.cz 

http://www.fotbal.idnes.cz/
http://www.fcslovanliberec.cz/
http://www.fotbal.idnes.cz/
http://www.fkmb.cz/
http://www.fotbal.idnes.cz/
http://www.fkmb.cz/


92 

 

zkušeností (vítěz poháru UEFA a vítěz Superpoháru) v evropských soutěžích. Do Boleslavi 

přišel jako posila se zvučným jménem a očekávalo se, že pozvedne hru Mladé Boleslavi. 

V sezóně 2011/12 byl u nepodařené kvalifikace Boleslavi v Evropské lize. Po sezóně 

přestoupil do Plzně, ale vrátil se do Boleslavi jako hostující hráč. V roce 2013 hostoval 

v Bohemians 1905, kam i po sléze přestoupil. V roce 2015 ukonči profesionální kariéru.99 

Ondřej Zahustel – odchovanec mladoboleslavského klubu. Od roku 2009 člen prvního 

týmu. Stal se mladým talentem na kraji obrany a zálohy. K jeho přednostem patří rychlost 

a ofenzivní výpady podpořeny dobrou technikou. V Boleslavi získal zkušenosti 

s Evropskou ligou. Vyzrál zde v nadprůměrného krajního hráče. Jeho výkony mu vynesly 

angažmá ve Spartě, kde nadále působí.100 

Jakub Řezníček – do Mladé Boleslavi přestoupil jako mladý talentovaný hráč v sezóně 

2011/12. Za klub odehrál předkola Evropské ligy. V druhé polovině sezóny odešel na 

hostování sbírat zkušenosti. Řezníček se z hostování vrátil v roce 2015, ale zamířil do 

Zbrojovky Brno. Nyní působí ve Viktorii Plzeň. Řezníček je platným hráčem v soupeřově 

pokutovém území. Je dobrý hlavičkář a v posledních letech se z něj stal nadprůměrný 

střelec.101 

Marek Kulič – útočník, který vystřídal řadu českých klubů. Jeho hra se vyznačovala 

rychlostí a přesným zakončením. Jeho jméno je v podvědomí veřejnosti spjato až s druhou 

polovinou své kariéry. Do Boleslavi přišel již v roce 2005, kde se mu dařilo. Tím si řekl   o 

angažmá v pražské Spartě. Na Letné se stal oporou mužstva. V roce 2009 opět zamířil zpět 

do Mladé Boleslavi, kde si zahrál evropské poháry. Z Boleslavi zamířil v roce 2013 do 

Hradce Králové, kde následně ukončil kariéru.102 
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2012/13 

Šeda – Johana – Rolko – Bořil – Mareš – Magera 

Jan Šeda - odchovanec Boleslavi. Probojoval se do prvního týmu, kde po většinu zápasů 

dělal dvojku Miroslavu Millerovi. V sezóně 2012/13 nastoupil do kvalifikace o Evropskou 

ligu jako jednička. V létě 2013 odešel na hostování do Holandska a nyní působí v Indické 

lize.103 

Petr Johana – středový obránce, který vynikal především hrou hlavou. Do Boleslavi přišel 

v roce 2010 jako ostřílený borec z tuzemské ligy. Své zkušenosti obohatil o zahraniční 

angažmá. V Boleslavi si od jeho příchodu slibovali vyztužení defenzivní řady. V sezóně 

2012/13 nastoupil ke všem zápasům kvalifikace Evropské ligy. Do základní skupiny se 

však Boleslav neprobojovala. Johana v roce 2014 přestoupil do Mostu, kde následně 

ukončil profesionální kariéru.104 

Jan Bořil – odchovanec mladoboleslavského klubu. Do prvního týmu se dostal v roce 

2009. Nastupoval jako krajní obránce. Bořil si s Boleslaví zahrál v sezóně 2012/13 

předkola Evropské ligy. Jako mladý talentovaný hráč si získal podporů trenérů a stal se 

základním kamenem defenzivy Mladé Boleslavi. V dalších sezónách, kdy se Boleslav 

dostala do kvalifikace o Evropskou ligu, prokázal stabilní výkony. Ty zaujaly prestižní 

tuzemské kluby a v roce 2016 přestoupil do Slavie Praha, kde nadále působí.105 

Jakub Mareš – odchovanec teplické kopané. Mareš je ofenzivní záložník a útočník. Jeho 

devízou je tah na branku a rychlost. Do Mladé Boleslavi přišel v roce 2012 jako zkušený 

fotbalista na domácí scéně. Do základní sestavy se nastálo neprobojoval. Jeho výkony 

zůstaly za očekáváním, a proto v roce 2013 odešel na hostování s opcí do Dukly Praha, 

kam se později přesunul natrvalo. Nyní působí na Slovensku.106 

Lukáš Magera – odchovanec Baníku Ostrava. Magera je hrotový útočník s dobrým 

výběrem místa a hrou hlavou. Navíc má i vůdcovské schopnosti. Do Boleslavi přišel v roce 

2012, kdy měl na kontě již zahraniční angažmá. Stal se oporou týmu a svými góly 
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každoročně pomáhá k dosažení úspěchu v domácích soutěžích i v kvalifikacích Evropské 

ligy.107 

2014/15 

Hruška – Bořil – Magera – Ščuk – Skalák – Ďuriš 

Aleš Hruška – odchovanec pražské Sparty, který se nikdy do prvního týmu neprobojoval. 

Působil na hostování ve Viktorii Žižkov. Jeho jméno je především spjato s Příbramí, kde se 

stal jednoznačnou stálicí mezi tyčemi. Na sezónu 2014/15 odešel na hostování do 

mladoboleslavského klubu.  Zde si zahrál kvalifikaci Evropské ligy. Ve 3. předkole 

narazila Boleslav na Olympique Lyon, který ji vyřadil. Hruška do dvojzápasu nastoupil 

jako jednička. Po sezóně se vrátil zpět do Příbrami, kde nadále působí.108 

Jasmin Sčuk – bosenský ofenzivní záložník, který přišel do Čech v roce 2009. Působil 

v juniorce Mladé Boleslavi. Do prvního týmu se prosadil v roce 2011, kde nasbíral 

zkušenosti s dospělým fotbalem. V sezóně 2014/15 nastoupil v kvalifikaci o Evropskou 

ligu. Ščuk je ofenzivně laděný záložník s dobrou rychlostí a tahem na bránu. Díky 

kvalitním výkonům a stabilní formě odešel v roce 2016 do Slávie Praha.109 

Jiří Skalák – ofenzivní křídelní hráč, který vyšel z mládeže Sparty. Je dynamickým typem 

hráče s dobrou technickou vybaveností a hrou jeden na jednoho. Skalák se propracoval do 

prvního týmu, ale pevné místo si nevydobyl. Nastupoval v sezóně 2012/13 do zápasů 

Evropské ligy. Následovalo putování po různých hostováních, při kterém se Skalák 

vypracoval v hráče s velkým potenciálem. Hostovat přišel v roce 2014 i do Mladé 

Boleslavi, kam se další sezónu přesunul natrvalo. Díky formě a stabilním výkonům, které 

podával v české lize i Evropské lize, se o něho začaly zajímat zahraniční kluby. Odměnou 

byl přestup do Anglie a pozvánka do reprezentačního výběru. Skalák nadále působí 

v anglickém Brightonu.110 
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2015/16 

Veselovský – Bořil – Zahustel – Čermák – Ščuk – Magera 

Robert Veselovský – slovenský brankář, který je odchovancem Nitry. Jeho kariéra je 

obohacena převážně severskou kopanou. Také působil v rumunské Kluži. V roce 2015 

podepsal smlouvu s Mladou Boleslaví, kam přišel jako zkušený brankář, aby nahradil 

Aleše Hrušku, který se vrátil do Příbrami. Veselovský je nadále brankářskou jedničkou 

v Mladé Boleslavi.111 

Aleš Čermák – odchovanec Sparty, který hraje na postu středního ofenzivního záložníka. 

K jeho přednostem patří zejména finální nahrávka. Je velmi dobře technicky vybavený. Do 

prvního týmu se Čermák probojoval v sezóně 2012/13, do hry se dostával pouze 

sporadicky. Proto byl odeslán na různá hostování. Na hostování se objevil i v Mladé 

Boleslavi, se kterou se podílel na působení v kvalifikaci Evropské ligy v sezóně 2015/16. 

Tato sezóna se mu vydařila a Sparta si jej stáhla zpět do prvního týmu, kde se zabydlel 

v základní sestavě. Jeho výkony nebyly natolik stabilní, aby si místo v nabitém kádru 

udržel a začal pendlovat mezi základní sestavou a lavičkou. Nadále působí ve Spartě.112 

 

 

FK Jablonec 

2011/12 

Špit – Beneš – Loučka – Piták – Jarolím – Lafata 

Michal Špit – vysoký pohyblivý brankář, který vládl ve svém pokutovém území. Mezi 

jeho přednosti patřily dlouhé přesné výhozy. Je odchovancem Sparty, kde v prvním týmu 

plnil roli trojky. Ve Spartě přisel do styku i se zápasy evropských pohárů. Do Jablonce 

přišel v roce 2004 a stal se brankářskou oporou. Svými schopnostmi a zkušenostmi pomohl 

Jablonci hrát kvalifikaci Evropské ligy. V sezóně 2011/12 svým výborným výkonem 

pomohl postupu do 4. předkola Evropské ligy. V něm Jablonec narazil na holandský AZ 

Alkmaar. Jablonec byl důstojným soupeřem. To se bohužel nedá říci o další sezóně 
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v Evropské lize. Sezóna 2013/14 nezačala špatně. Špit opět prokázal své kvality a pomohl 

týmu k postupu do 4. předkola Evropské ligy. Jablonec v něm narazil na španělský Real 

Betis. V odvetě prohrál 6:0 a Evropská liga pro Jablonec skončila. Špit chytal za Jablonec 

až do konce své kariéry v roce 2015.113 

Vít Beneš – střední obránce s dobrou hrou hlavou. K jeho přednostem patří čtení hry. 

Beneš přišel do Jablonce v roce 2010 z Kladna, které sestoupilo do 2. ligy. Po 

aklimatizování a nabrání potřebných zkušeností se stal základním stavebním kamenem 

defenzivy Jablonce. V létě 2017 přestoupil do Vaas SC.114 

Luboš Loučka – odchovanec Sparty, který se do prvního týmu neprosadil. V roce 2004 

přestoupil do Jablonce. Loučka je krajní obránce či záložník. Mezi jeho silné stránky patří 

bojovnost a obětavost. V roce 20015 odešel do Německa, kde hraje regionální soutěž.115 

Karel Piták – odchovanec Hradce Králové. Jeho jméno je nejčastěji skloňováno 

s pražskou Slávií, se kterou si zahrál i evropské poháry a prožil nejlepší léta kariéry. Má 

zkušenosti i z rakouské ligy. Do Jablonce přišel jako velezkušený střední záložník. Mezi 

jeho přednosti patří rozehrávka a bojovnost. Piták je navíc vůdčí osobností. Z Jablonce 

odešel v roce 2013 zpět do Slávie, kde ukončil v roce 2016 profesionální kariéru.116 

Marek Jarolím – odchovanec Sparty. Synovec známého českého trenéra Karla Jarolíma. 

Do Jablonce přišel jako hráč se zkušenostmi z české ligy. Jarolím nastupuje v záložní řadě. 

V Jablonci se stal členem základní sestavy, kam přišel v roce 2009. Jeho angažmá 

v Jablonci skončilo v roce 2012 a odešel do Teplic. Nyní působí v Bohemians 1905.117 

2013/14 

Špit – Novák – Loučka – Piták – Kopic – Čížek 

Filip Novák–fotbalový obránce, který nastupuje na levém kraji obrany. Je typem 

ofenzivního obránce s kvalitním centrem do pokutového území soupeře. Do Jablonce přišel 
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ze Zlína, kde fotbalově vyrostl. Hned po příchodu do Jablonce naskočil do předkola 

Evropské ligy. Nejprve jako střídající hráč ve 3. předkole a ve 4. předkole již jako opora 

týmu v základní sestavě. Velmi rychle se aklimatizoval a stal se oporou týmu. Což 

potvrzoval svými výkony po celou dobu angažmá v Jablonci. Jeho stabilní výkonnost mu 

zajistila další posun v kariéře. V roce 2015 odešel do dánského FC Midtjylland, kde nadále 

působí.118 

Jan Kopic – odchovanec jihlavského fotbalu. Je krajním ofenzivním záložníkem s dobrou 

rychlostí a střelou. Je také dobře technicky vybaven. Do Jablonce přišel v roce 2011. Zde 

se prosadil do základní sestavy a stal se jedním z klíčových hráčů Jablonce. Po nabrání 

potřebných zkušeností se o něj začaly zajímat přední české kluby. Nakonec přestoupil do 

Viktorie Plzeň v roce 2015, kde nadále působí.119 

Tomáš Čížek – v mládežnických kategoriích působil v Jablonci. Během své kariéry se do 

Jablonce častokrát vracel. Je to ofenzivní záložník či útočník s výborným zakončením a 

tvrdou střelou. Na klubové úrovni působil mimo ČR v Rusku. Do Jablonce se opět vrátil 

v roce 2012 jako zkušený hráč. Působil zde až do roku 2015. Poté odešel do Bohemians 

1905.120 

 

2015/16 

Hrubý – Beneš –Karavajev – Hübschman – Novák – Wágner 

Vlastimil Hrubý – do Jablonce přišel v roce 2014 jako dvojka Michala Špitu. Po jeho 

odchodu se stal jedničkou mezi tyčemi. Zkušenosti sbíral především v nižších českých 

soutěžích. Nadále chytá v Jablonci121 

Vjačeslav Karavajev – odchovanec moskevského CSKA. Do české ligy přišel na 

hostování nejprve v roce 2014 do Dukly Praha a o rok později jej na hostování získal 

Jablonec. Karavajev přišel do Čech s nálepkou talentovaného hráče. Jeho talent se naplno 
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rozvinul právě v Jablonci. Je to krajní ofenzivně laděný obránce. Je velmi dobře rychlostně 

a technicky vybavený. Jeho ofenzivní výpady jsou podpořený dobrou střelou. V kvalifikaci 

Evropské ligy 2015/16 podal velmi dobré výkony, které zaujaly pražskou Spartu, která jej 

v roce 2016 angažovala. Dosud ve Spartě působí a stal se oporou týmu.122 

Tomáš Hübschman – střední defenzivní záložník, který je odchovancem Sparty. Prosadil 

se i do prvního týmu Sparty, se kterým okusil pohárovou Evropu. Jeho výkony ve Spartě 

byly natolik kvalitní, že jej angažoval ukrajinský velkoklub Šachtar Doněck. Zde si 

Hübschman vydobyl pevné místo v základní sestavě a zažil nejzářnější léta své kariéry. 

Stal se osminásobným mistrem Ukrajiny, několikanásobným vítězem ukrajinského Poháru 

a Superpoháru. Se Šachtarem vyhrál Pohár UEFA. Na svém kontě má dva tituly z české 

ligy. Mezi jeho přednosti patří defenzivní hra, která je podpořena bojovností a dobrou 

rozehrávkou. Do Jablonce přišel v roce 2014 a stal se díky svým zkušenostem okamžitě 

oporou týmu. Nadále v Jablonci působí.123 

Tomáš Wágner – odchovanec příbramské kopané. Nastupuje jako hrotový útočník. Mezi 

jeho přednosti patří hra hlavou rychlost a dobré zakončení. Zkušenosti získal především 

v působení v Příbrami a posléze v Plzni. Věštila se mu velká budoucnost. Ovšem 

v kvalitně nabitém kádru Plzně se nadobro neprosadil. Putoval po hostování, až jej v roce 

2015 koupil Jablonec, který si od něj sliboval zvýšení ofenzivní síly týmu. To se mu moc 

nepodařilo, a proto jej Jablonec pustil na hostování do MFK Karviná, kde nadále působí.124 

7.1.2 Starty v mládežnických reprezentacích 

 K určení síly týmu, pokud vynecháme aktuální atributy (forma, výkonnost, zdravotní 

stav, fáze tréninkové přípravy atd.) slouží nabyté zkušenosti. Mladí hráči nejlépe získávají 

zkušenosti konfrontací s hráči ve stejné věkové kategorii na klubové úrovni. 

V mládežnických týmech, ale bývá velký rozdíl ve výkonnosti týmů. Proto některé 

srovnání bývají obtížné. Mnohem lépe můžeme posoudit talent a potenciál hráčů, kteří se 

střetávají v mezinárodních utkáních. Za reprezentační výběry nastupují nejlepší hráči své 

věkové kategorie. U těchto hráčů se předpokládá potenciál pro budoucnost. Proto se z nich 

                                                 
122www.fotbal.idnes.cz dne 16.6.2017 

www.fkjablonec.cz 

     www.sparta.cz 
123www.fotbal.idnes.cz dne 16.6.2017 

www.fkjablonec.cz 

      www.sparta.cz 
124www.fotbal.idnes.cz dne 16.6.2017 

      www.fkjablonec.cz 

http://www.fotbal.idnes.cz/
http://www.fkjablonec.cz/
http://www.fotbal.idnes.cz/
http://www.fkjablonec.cz/
http://www.fotbal.idnes.cz/
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formují nové posily, naděje a opory seniorských týmu. Každoročně mladí reprezentanti 

naskakují do přípravy s prvními týmy svých klubů. Na základě vygenerovaných základních 

sestav týmů, které hrály evropské poháry (2011/12 – 2015/16), nastupovali jednotliví hráči 

v mládežnických reprezentacích takto: 

 

 

Hráč  U16 U17 U18 U19 U20 U21 Celkem 

Jaromír Blažek -  - - - - 3 3 

Tomáš Řepka - - - - - 2 2 

Manuel Pamić - - - - - 12 12 

Martin Juhar - - - 10 - 5 15 

Tomáš Zápotočný - - - - - 3 3 

Vlastimil Vidlička - 4 14 - 3 16 33 

Kamil Vacek 13 17 11 12 1 2 56 

Luboš Hušek - - - - - 15 15 

Libor Sionko -  - - - - - - 

Leonard Kweuke - - - - - - - 

Tomáš Vaclík 1 2 - 8 4 17 32 

Pavel Kadeřábek 14 15 5 20 - 5 59 

Ondřej Švejdík 7 12 6 - - - 25 

Jiří Jarošík 2 - - - 6 24 32 

Mario Holek - 2 8 10 - 19 39 

Josef Hušbauer 10 8 6 7 - 5 36 

Ladislav Krejčí 12 5 2 22 - 8 49 

Václav Kadlec 2 26 2 3 - 14 47 

CostaNhamoinesu - - - - - - - 

Tabulka č. 60 
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Lukáš Vácha 8 19 - 17 4 20 68 

Tomáš Přikryl 9 16 8 23 - 14 70 

David Lafata 3 8 13 - 6 13 43 

David Bičík - 1 4 - 3 - 8 

Jakub Brabec - - 3 18 1 15 37 

Bořek Dočkal 2 8 - 10 - 28 48 

Lukáš Mareček 13 13 5 9 4 23 67 

Martin Frýdek - - 5 4 1 12 22 

Marek 

Matějovský 

- - - - 2 - 2 

Marek Čech - - - - - - - 

František 

Rajtoral 

- - 5 10 - 15 30 

Marián Čišovský - - - - - 2 2 

David Bystroň 7 17 11 - 1 2 38 

David Limberský - - - - 9 11 19 

Petr Jiráček - - - - - - - 

Milan Petržela - - - - 6 14 20 

Pavel Horváth - - - - - 10 10 

Daniel Kolář - - - 1 - 10 11 

Václav Pilař - - 9 10 - 1 20 

Marek Bakoš - - - - - 9 9 

Matúš Kozáčik - - - - - 5 5 

Václav Procházka 7 - 13 13 5 3 41 

Vladimír Darida - - - - 3 5 8 

Michal Ďuriš - - - 18 - 9 27 
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Radim Řezník 7 15 6 10 4 10 52 

Tomáš Hořava - - - - - 17 17 

Jan Kovařík - - 2 - - 13 15 

Milan Petržela - - - - 6 14 20 

Stanislav Tecl - - 3 2 - 5 10 

Roman Hubník 12 3 3 16 7 23 65 

Jan Baránek - - - - 1 9 10 

Patrik Hrošovský - - - - - 9 9 

Jan Kopic - - - - 1 11 12 

Ondřej Kušnír - - - 1 - 1 2 

Jan Nezmar - - - - - - - 

Jiří Fleišman - - - - - - - 

Renato Kelič - - 8 13 3 9 33 

Tomáš Janů - - - - - - - 

Miloš Bosančić - - - - - 9 9 

Michal Breznaník - - - - - 7 7 

Josef Šural 9 11 6 10 2 15 53 

Vojtěch Hadaščok - - - - 1 3 4 

Přemysl Kovář - - - - - - - 

Radoslav Kovář - - 1 - 1 15 17 

Serhij Rybalka - - 5 11 2 10 28 

David Pavelka - - - - - 5 5 

Michael Rabušic 2 - 7 - 2 8 19 

IsaakSackey - - - - - - - 

DzonDalarge - - - - - - - 
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Lukáš Hroššo - - - - - 2 2 

Vladimír Coufal - - - - - 1 1 

Jan Rajnoch - - - - - - - 

Miloš Karišik - 19 - 13 - - 32 

Tomáš Ďubek - - - - - 8 8 

Michal Hamuľák - - - - - - - 

Tomáš Koubek - - 5 12 1 17 35 

David Hovorka - - - - - - - 

Lukáš Pokorný - - - - - - - 

Lukáš Bartošák - - - - - - - 

HerolindShala - 2 - - 1 7 10 

Zdeněk Folprecht 6 14 10 15 - 1 46 

Dmitrij Jefremov 6 10 6 11 - 11 44 

Miroslav Miller - - - - - - - 

Adrian Rolko - - - - - - - 

Ondřej Kúdela - 11 4 8 12 12 47 

Tomáš Janíček - - - - - - - 

Ondřej Zahustel - - - 1 - 1 2 

Jan Kysela - - - - - 8 8 

Radek Šírl - - - - 7 6 13 

Lukáš Opiela - - - - - - - 

Jakub Řezníček - - 5 1 - 3 9 

Marek Kulič - - - - - - - 

Jan Šeda - - - - - - - 

Petr Johana - - - - - - - 
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Jan Bořil 5 14 11 - - - 30 

Jakub Mareš  17 16 18 10 9 - 70 

Jasmin Ščuk - - - - - - - 

Matej Sivrič - - - - - - - 

Martin Nešpor - - - - 1 2 3 

Lukáš Magera - - - - - 13 13 

Aleš Hruška - 9 2 - - - 11 

Jakub Navrátil - - - - - - - 

Michal Smejkal - - - 2 - 5 7 

Antonín Rosa - - 4 11 - 1 16 

Florian Milla - - - - - - - 

Jiří Skalák 6 4 5 24 1 11 51 

Jan Štonhanzl - - - 7 - 2 9 

Robert 

Veselovský 

- - - - - - - 

Antonín Křapka - - - - - - - 

Jakub Rada - - - - - - - 

Aleš Čermák 10 15 11 12 1 13 62 

Stanislav Klobása - - 2 6 - 9 17 

Michal Špit - - - - - - - 

Pavel Eliáš - - - - - - - 

Vít Beneš - - - - - 1 1 

Luboš Loučka - - - - - - - 

Petr Pavlík - - - - - - - 

Karel Piták - - 3 - 1 17 21 
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Marek Jarolím - - - 1 - 1 2 

Tomáš Jablonský - - - - - 2 2 

Marek Kysela 7 7 4 - - 6 24 

Filip Novák - - - - 1 6 7 

Ondřej Vaněk - - - - - 4 4 

Tomáš Čížek - - - - - 5 5 

Michal Hubník - - - - 4 - 4 

Vlastimil Hrubý - - - - - - - 

Vjačeslav 

Karavajev 

10 8 10 9 - 16 53 

Luděk Pernica - - - - 1 - 1 

NerminCrnkič - - - - - - - 

Ján Greguš 

 

- - - 7 - 19 - 

Tomáš 

Hübschman 

10 10 15 - 8 8 51 

Martin Pospíšil - - - 1 - 4 5 

Lukáš Masopust - - - - 2 5 7 

Tomáš Wágner - - - - - 11 11 

Zdroj: www.transfermakt.de; www.facr.cz 

Tabulka znázorňující jednotlivé hráče základních sestav a jejich působení v mládežnických reprezentací od U16 do 

U21. U každé věkové kategorie je zaznamenán počet odehraných zápasů a celkový počet odehraných utkání ve všech 

věkových kategoriích. 

 

 Z tabulky č. 60 vyplývá, že jen malé procento hráčů (Graf č.1) hrálo ve všech 

reprezentačních výběrech. Důvodem může být i výkonnostní posun, který bývá mezi U19 

– U21, nebo posun do seniorské reprezentace (nejčastěji z U21). Viz tabulka č. 60 

http://www.transfermakt.de/
http://www.facr.cz/
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Zdroj: Vlastní 

RT (reprezentační tým); Součet startů mládežnických RT jednotlivých hráčů. Procentuální rozložení hráčů 

základních týmů. 

 

7.1.3 Věkový průměr základních sestav 

 Dle jednotlivých základních sestav můžeme vyhodnotit i jejich věkový průměr. Za 

ideální věk fotbalisty je považován věk mezi 25 – 27 lety.125 Dle vygenerovaných 

základních sestav a analýzy ročníku narození u daných hráčů, byl spočítán jejich průměrný 

věk. Z pohledu ideálního věku proto lze sestavy, které se nacházejí v rozmezí mezi 25 – 27 

lety označit za ideální. V případě průměrného věku pod 25 let sestavu označit za „mladou“. 

V opačném případě základní sestava nad 27 let je považována za „starou“. Průměrný věk 

základních sestav viz graf č. 2. 

 

                                                 
125www.efotbal.cz dne 19.6.2017 
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graf č. 1

http://www.efotbal.cz/
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Zdroj: Vlastní 

Věkový průměr (udaný číslovkou) základních sestav zkoumaných týmů, dle ročníků účasti v evropských 

pohárech. 

8 Soupeři českých klubů 

 Pro tým, respektive pro celý klub včetně fanoušků, je samotný soupeř, se kterým se 

klub setká, nejdůležitějším kritériem úspěšnosti. Na české kluby v evropských pohárech 

čeká celá řada možných soupeřů z různých koutů Evropy. České kluby narazily za 

posledních pět let (2011 – 2016) celkem na 80 soupeřů (na některé více než jednou) z 34 

zemí (graf č.3). Z grafu vyplývá, že české kluby se nejčastěji střetávají se soupeři 

z Holandska a Španělska. Dalším aspektem je úspěšnost střetnutí. Z obecného hlediska 

výsledek zápasu hodnotíme jako „výhra“, „remíza“ a „prohra“ (graf č. 4 a 5). Za úspěšný 

zápas je označeno střetnutí, které vede k postupu do další fáze turnaje. Zde může dojít 

k paradoxu, že i prohrané utkání může být považováno za úspěšné s ohledem na celek 

(skupinová fáze, předkola nebo play-off). Důvodem je pravidlo o vstřelených brankách na 

hřištích soupeře (gól je považován za dva, popřípadě se počítá více vstřelených gólu na 

hřišti soupeře). Paradox platí i opačně, kde vyhraný zápas může být označen jako 

neúspěšný. Pravidlo je velmi kritizováno. Poukazuje se na jeho značné nevýhody a 

zvýhodnění defenzivnějších týmů.126 U skupinových fází byly zápasy posuzovány opět 

s ohledem na celek, tedy postup ze skupiny či vyřazení. V případě skupinové fáze u Ligy 

mistrů je za neúspěch považován postup do Evropské ligy ze třetího místa v tabulce. 

                                                 
126http://fotbal.hattrick.cz/ dne 20.6.2017 

2
9

,4

2
8

,7

2
7

,6

2
7

,4

2
5

,2

2
5

,9 2
7

2
6

,4

2
5

,6

2
8

,7

2
4

,9

2
5

,62
6

,9

2
9

,9

2
5

,4

2
6

,3

2
7 2
7

,7

2
3

,9 2
5

,8

2
5

,3

A C  S P A R T A  P R A H A F C  V I K T O R I A  
P L Z E Ň

F C  S L O V A N  
L I B E R E C

F K  M L A D Á  
B O L E S L A V

F K  J A B L O N E C

VĚKOVÝ PRŮMĚR - ZÁKLADNÍ SESTAVY

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

graf č. 2

http://fotbal.hattrick.cz/


107 

 

Důvodem je konec v soutěži Liga mistrů. V grafu č. 6 a 7 nalezneme soupeře ze zemí, přes 

které české týmy postoupily či nikoliv. Z grafů například vyčteme, že české kluby odehrály 

8 zápasů se 4 německými soupeři bez jediné výhry a se 4 remízami, 

4 prohrami a slavily 2 postupy.  

 

Zdroj: Vlastní 

Přehled jednotlivých států s počtem příslušných klubů. Klub, se kterým se české kluby utkaly v jiném 

ročníku , je znovu  považován za nový klub. Proto u některých států jsou konkrétní čtyři kluby, a v tomto 

grafu je označeno 5 soupeřů.  
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Zdroj: Vlastní 

Přehled výsledků střetnutí s jednotlivými soupeři dle státní příslušnosti.  

 

Zdroj: Vlastní 

Přehled výsledků střetnutí s jednotlivými soupeři dle státní příslušnosti.  
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Zdroj: Vlastní 

Přehled postupů a vyřazení s jednotlivými soupeři dle státní příslušnosti. Žlutá barva znázorňuje celkový 

počet odehraných dvojzápasů. 

 

 

Zdroj: Vlastní 

Přehled postupů a vyřazení s jednotlivými soupeři dle státní příslušnosti. Žlutá barva znázorňuje celkový 

počet odehraných dvojzápasů. 
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8.1  „Hratelný“ a „nehratelný“ soupeř 

 Klíčem k úspěšnému působení v evropských pohárech je bezpochyby konkrétní 

soupeř. Proto samotný losovací aktiv je ostře sledovanou záležitostí. Někdy se 

v novinových článcích dočteme, jak se celý tým sejde na jednom místě a samotný aktiv 

sleduje. Samotný akt sjednocení týmu a sledování losování můžeme navíc považovat za 

projev „zdravého“ kolektivu.127 

 Široká veřejnost i experti z řad bývalých fotbalistů, funkcionářů, novinářů atd. se 

nikdy neshodnou na tom, která liga je tou nejlepší. Každý povazuje a preferuje jiné 

hodnoty náhledu, kam zařadit styl hry, počet velkoklubů v lize, hvězdy klubů, finanční 

zázemí, sledovanost aj. Určitým měřítkem může být koeficient získaný každoročně 

v evropských pohárech, díky kterému již vzniká žebříček počtu nasazovaných klubů do 

následující sezóny evropských soutěží. Ovšem i tento žebříček má svůj velký mínus, a to je 

odpočet bodů po páté sezóně. Mnohem lepší způsob hodnocení jsou účasti v závěrečných 

kolech nejsledovanější a nejuznávanější klubové soutěže Ligy mistrů. Takto koncipovaný 

žebříček sestavili redaktoři webu www.sportevue.isport.blesk.cz Drahomír Kvasnička a 

Martin Lísal na konci roku 2016.128 Jejich kritéria: „Čas? Řekněme třináct posledních 

ročníků (tedy od sezony 2002/03 do sezony 2015/16). Měřítko úspěchu? Dejme tomu, že 

postup do čtvrtfinále – to už znamená solidní kvalitu (a nestačí k tomu jen štěstí). 

Bodování? Za čtvrtfinále bod, za semifinále tři, za finále čtyři a za triumf v něm pět. 

Ponechme stranou vše ostatní a sčítejme.“129 Dle tohoto hodnocení nejlepší ligou je 

španělská La Liga130. Zbylé pořadí najdeme v tabulce č. 61.  

 Již známe země, respektive ligy, které dodávají do evropských pohárů úspěšné kluby. 

S tím je spojena i síla klubů, které nastupují v tamních ligách. Z toho lze usoudit a rozřadit 

i soupeře českých klubů v evropských pohárech jako „hratelné“ a „nehratelné“. Toto 

rozřazení je pouze v teoretické části, jelikož každé utkání začíná za stavu 0:0. Proto lze jen 

dopředu kalkulovat o vývoji utkání dle papírových předpokladů. Vždy po losu se ve 

sportovních médiích začnou objevovat analýzy soupeřů a možný bodový zisk ze zápasů 

s českými kluby. Nutno dodat, že i velký vliv má samotné jméno soupeře, protože ne 

                                                 
127LINZ, Lothar. Úspěšné koučování týmu 
128https://sportrevue.isport.blesk.cz dne 21.6. 2017 
129https://sportrevue.isport.blesk.cz dne 21.6. 2017 
130Primera División – obecně známá jako La Liga nebo dle sponzora Liga BBVA 

http://www.sportevue.isport.blesk.cz/
https://sportrevue.isport.blesk.cz/
https://sportrevue.isport.blesk.cz/


111 

 

každý klub z elitní ligy musí okamžitě být nehratelný. Pro tuto práci je základem obecný 

pohled na kluby ze zemí odkud pocházejí.  

 Za posledních pět sezón (2011 – 2016) jsme se z médií, a tudíž od expertů, dočetli o 

soupeřích z různých lig. Dle analýzy můžeme tedy rozdělit soupeře na „hratelné“, 

„nehratelné“ a lze z tohoto rozdělení určit šance na postup (předkola, skupiny play - off) 

v tabulce č. 62 nalezneme rozdělení na „hratelné“; „částečně hratelné“; „částečně 

nehratelné“ a „nehratelné“. U soupeřů zařazených mezi „částečně hratelné“ nebo „částečně 

nehratelné“ jsou zařazeny kluby, které například patří k evropské špičce, ale nacházejí se 

v lize, která není považována za jednu z top lig, nebo se nacházejí v top lize, ale lze 

předpokládat, že nebudou natolik dominantní jako velkoklub z tamní ligy. „Částečně 

hratelný“ znamená předpoklad ne prohra českého klubu. „Částečně nehratelný“ znamená 

předpoklad ne prohra soupeře a pro český klub je výhra považována za úspěch. Hodnocení 

v tabulce je bráno z obecného pohledu českých klubů. 

Tabulka č.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Zdroj: www.sportrevue.isport.blesk.cz 

Žebříček nejsilnějších států dle úspěšnosti klubů v evropských pohárech (LM). Boby do žebříčku jsou 

započítávány dle umístění od čtvrtfinále LM. Bodování je spočítáno od ročníku 2011 do 2016. 

pořadí Stát Body 

1. Španělsko 78 

2. Anglie 71 

3. Itálie 43 

4. Německo 34 

5. Francie 17 

6. Portugalsko 10 

7. Holandsko 5 

8. Turecko 2 

9. – 11. Rusko 1 

9. – 11. Ukrajina 1 

9. - 11. Kypr 1 
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Země Tým Hratelný Částečně 

hratelný 

Částečně 

nehratelný 

Nehratelný 

Albánie Flamurtari *    

Anglie Chelsea FC    * 

 Manch. City    * 

Arménie Pyunik Jerevan *    

Belgie Lokeren *    

Bělorusko BateBorisov  *   

 Dynamo Minsk *    

Bosna a 

Hercegovina 

NK ŠirokiBrijeg *    

 FK Sarajevo *    

 Željezničar *    

Dánsko FC Kodaň  *   

Estonsko LevadiaTalin *    

 NommeKalju *    

Francie Olympique Lyon    * 

 Olympique 

Marseille 

  *  

Gruzie MetalurgiRustavi *    

Holandsko  AZ Alkmaar  *   

 Feynord 

Rotterdam 

 *   

 FC Groningen *    

 FC Twente *    

Tabulka č.62 
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 Ajax 

Amsterodam 

  *  

 PEC Zwolle *    

Chorvatsko Hajduk Split *    

Island ThorAkureyri *    

Itálie AC Milán    * 

 SSC Neapol    * 

 SS Lazio   *  

 UdinesseCalcio  *   

Izrael KiryatShmona *    

 Maccabi Tel Aviv  *   

 Hapoel Tel Aviv *    

Kazachstán Šachter 

Karagandy 

*    

Kypr ApoelNikosie  *   

 Larnaka *    

Lotyšsko Skonto Riga *    

Německo Bayer Mnichov    * 

 Freiburg   *  

 Schalke 04    * 

Norsko  Stromgodset FC *    

 Rosenborg BK  *   

Polsko Ruch Chorzów *    

Portugalsko Braga FC   *  

 Estoril Praia  *   

 Academica de  *   
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Coimbra 

Rakousko AdmiraMödling *    

 Rapid Vídeň  *   

Rumunsko Astra Giurgiu  *   

 PetrolulPloiesti *    

 FC Vaslui *    

 CFR Kluž  *   

Rusko CSKA Moskva    * 

 Krasnodar FK   *  

Řecko Asteras Tripolis *    

Slovensko MFK Košice *    

 Slovan Bratislava *    

Slovinsko NK Maribor *    

Srbsko Vojvodina Novi 

Sad 

*    

Španělsko Atletiko Madrid    * 

 Athletic Bilbao   *  

 Barcelona FC    * 

 Real Betis  *   

 Sevilla FC    * 

 Villareal    * 

Švédsko BK Häcken *    

 Malmö FF  *   

Švýcarsko Curych FC *    

 FC Thun *    
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 YoungBoys Bern  *    

Turecko Fenerbahce SK    * 

Ukrajina Dněpr 

Dněpropetrovsk 

*    

 Šachtar Doněck   *  

Zdroj: Vlastní 

Konkrétní soupeři českých klubů v minulých ročnících z pohledu hratelnosti. Tabulka obsahuje čtyři 

kategorie („hratelný“; „částečně hratelný“; „nehratelný“ a „částečně nehratelný“), které jsou sloučeny do 

dvou základních kategorií „hratelný“ a „nehratelný“.  „Částečně“ hratelný či nehratelný soupeř je sloučen do 

příslušné kategorie hratelnosti.  

 

V tabulce č. 62 najdeme pouze papírové předpoklady a odhady expertů, kteří pracují se 

všemi dostupnými informacemi, které jsou dostupné a především aktuální. Mezi ně patří 

samotná síla kádru, rozpočet klubu, práce s mládeží (možnost doplnění kádru) styl hry, ale 

i aktuální zranění a forma opor týmu. Jedná se pouze o předpoklad možného výsledku 

(postupu). Samotné kluby se zabývají dostupnými informace a samy si vyhodnotí 

„hratelnost“ či „nehratelnost“ soupeře. Většinou vyhodnocení bývá ve shodě s experty, 

kteří hodnotí pro média.  

 Samotné papírové předpoklady nemusí znamenat jistotu úspěchu. Můžou se objevit 

různé vlivy, které mohou ovlivnit samotné utkání. Počínaje psychickým rozpoložením 

hráčů, kteří nastupují do utkání s vědomím, že je čeká „nehratelný“ soupeř, a konče 

klimatickými podmínkami nebo stavem hřiště. Vlivy lze rozdělit na pozitivní (hráči nejsou 

svázáni, nemají co ztratit, jsou motivování odměnami, v případě úspěchu budou 

oslavováni, mohou získat lepší angažmá atd.) a negativní (neatraktivnost soupeře a 

samotné soutěže, podcenění soupeře, klimatické podmínky, stav hrací plochy, náročný 

program zápasů atd.).  

 České kluby nepatří k evropským velkoklubům, ale nepatří ani k trpaslíkům. Řadí se 

mezi průměrné evropské kluby.131 V grafu č. 8 nalezneme papírové předpoklady 

úspěšnosti českých klubů a jejich faktické naplnění. 

                                                 
131www.fotbal.mertin.cz dne 27.6. 2017 

http://www.fotbal.mertin.cz/
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Zdroj: Vlastní 

Síla soupeřů označuje papírové předpoklady; počet postupů je reálné naplnění postupů dle hratelnosti 

soupeře; počet vyřazení je reálný počet vypadnutí dle hratelnosti soupeřů. 

 

Z grafu je patrno, že papírové předpoklady nemusí být vždy dosaženy. Pokud porovnáme 

tabulku č. 3 a grafy č. 6 a 7 zjistíme, že z „hratelných“ a „částečně“ hratelných soupeřů, se 

kterými české kluby nejčastěji neplní papírové předpoklady, pocházejí z Rumunska a 

Švédska. Naopak s kluby ze španělské a italské ligy české kluby umí překvapit. 

 

 

Zdroj: Vlastní  

Konkrétní úspěšnost a neúspěšnost postupu přes hratelné a částečně hratelné soupeře. 
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Zdroj: Vlastní  

Konkrétní úspěšnost a neúspěšnost postupu přes hratelné a částečně hratelné soupeře. 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní  

Celková úspěšnost a neúspěšnost postupů přes hratelné a nehratelné soupeře. Kategorie jsou tvořeny 

výsledky z grafů 9 – 12.  
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Zdroj: Vlastní  

V grafu je zachycena dosavadní úspěšnost postupů ve zkoumaném období s kluby dle státní příslušnosti. 

Kritériem jsou minimálně čtyři odehrané utkání. S Rumunskem mají české týmy 100% negativní úspěšnost.  
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Diskuze 

Velmi důležitým kritériem pro psaní této diplomové práce byla volba a stanovení časového 

období, ze kterého mohla práce čerpat. České fotbalové kluby se s určitou pravidelností 

účastní klubových evropských soutěží. Navíc jsou střídány úspěchy s neúspěchy. Právě zde 

nastává první otázka, co se vlastně považuje za úspěšné nebo neúspěšné hodnocení účasti 

českého nebo českých fotbalových klubů v evropských soutěžích. Z obecného hlediska se 

za úspěšné působení českých klubů považuje získaný koeficient hodnocení státu, který 

zajistí minimálně stejnou příčku pro nasazování českých klubů do evropských soutěží. 

Mnohem lepší je posun o příčky vzhůru a získání většího počtu českých klubů pro 

evropské soutěže, nebo lepší výchozí pozice v kvalifikacích Ligy mistrů a Evropské ligy. 

Za obrovský úspěch by bylo považováno získání koeficientu pro nasazení mistra tuzemské 

ligy do základní skupiny ligy mistrů. Z hodnocení jednotlivého klubu může být za úspěch 

považován právě zmíněný zisk koeficientu, ale především fáze soutěže do jaké se klub 

dostane. Z toho pak budou plynout i finanční odměny od UEFA, které klub inkasuje. Na 

druhé straně je zde sportovní příznivec (fanoušek), který si bude zákonitě přát  pro svůj 

oblíbený tým  soupeře zvučného jména s týmem plného hvězd,  který bude rozhodně 

nehratelným soupeřem například za postupem do základního skupiny Ligy mistrů. Klub by 

s tímto soupeřem zřejmě přišel o tučné odměny, ale fanouškovské hledisko by bylo 

nejspíše naplněno. Sportovní hledisko se tak pohybuje na misce vah (z jedné strany 

atraktivita sportovního zážitku a z druhé strany finance). Ideálním případem by bylo 

uspokojení postupem (pro české kluby největší úspěch účast v základní skupině ligy 

mistrů) přes hratelnějšího soupeře, z čehož by plynul postup, zisk finančních odměn a 

zajištěním dalších soupeřů pro fanoušky. Proto s ohledem na působení českých klubů 

v různých obdobích evropských pohárů bylo zvoleno období mezi lety 2011 – 2016, kdy se 

v Evropě představilo pět českých klubů. Z toho pouze dva kluby pravidelně. 

Zvolené období je zajímavé tím, že oba české kluby, které se účastnily všech ročníků (AC 

Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň) ve zkoumaném období vystřídaly velké i malé úspěchy a 

neúspěchy. Proto lze usuzovat, že právě v tomto období by se daly hledat předpoklady, 

které by mohly stanovit základní předpoklady k úspěšné účasti českých fotbalových klubů 

v evropských pohárových soutěžích, jelikož zde nepřevládají úspěšné nebo neúspěšné 

ročníky. Další zajímavostí je třetí klub (FC Slovan Liberec), který výrazně přispěl do 

národního koeficientu, a přitom neodehrál všechny ročníky. Zbylé kluby (FK Jablonec a 

FK Mladá Boleslav) se nikdy neprobojovaly do základních skupin evropských pohárů. Je 
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na místě se ptát, zda je vhodné mít i slabší kluby nasazeny do evropských pohárů. 

Z pohledu této práce rozhodně ano. Důvod je prostý, je více badatelského materiálu a 

hodnota k porovnání s předními českými kluby. Ale s ohledem na šance postupu rozhodně 

ne. A důvod? Výpočet koeficientu, který české kluby sbírají, je velmi důležitý. V této práci 

zjistíme, že oba celky (i špičkové české celky vypadly v předkolech) vypadly v kvalifikaci 

Evropské ligy i se soupeřem, který se papírově jevil jako hratelný. Problém je v tom, že 

výpočet koeficientu je závislý na získaných bodech, které kluby získají a ty se dělí po 

celou dobu působení jakéhokoliv zástupce dané země počtem nasazených účastníků do 

soutěže. To znamená, že do základní skupiny se může probojovat pouze jeden tým a jeho 

výsledky jsou děleny čtyřmi kluby, které již vypadly hned v prvním kvalifikačním 

předkole. Na druhou stranu všechna utkání začínají za stavu 0:0.  

Jedním z důležitých faktorů jsou i papírové předpoklady. Ty dopředu favorizují jednoho ze 

soupeřů nebo přepokládají, jak by mohla dopadnout skupinová fáze a určí postupující do 

dalších fází soutěže. Papírové předpoklady ovšem počítají pouze s ideálními podmínkami a 

předpoklady. Nezohledňuje se zdravotní stav hráčů, aktuální výkonnost, klimatické 

podmínky a jiné proměnlivé a nestabilní faktory, které mohou ovlivnit vývoj utkání. 

Experti, kteří tyto předpoklady sestavují ani dopředu nemohou vědět, jaké počasí bude, 

nebo zda hráč nastoupí se zraněním, které ho bude, jakkoliv limitovat a nebude moci podat 

100% výkon, nebo zda se neprojeví náročné cestování. Svůj vliv může mít i prostředí, ve 

kterém se samotné utkání bude hrát. Příkladem může i být známý fakt, že silné anglické 

velkokluby, pokud vycestují mimo ostrovy, jsou poloviční a mohou ztratit body nebo 

nepostoupit se soupeřem, u kterého se neočekává velký vzdor. Dalším příkladem jsou 

italské velkokluby, pro které je Evropská liga velmi nezajímavou soutěží, což dokazuje i 

nízká návštěvnost fanoušků na italských stadiónech při zápasech v Evropské lize. Ale 

papírové předpoklady s těmito informacemi nemohou pracovat, stejně tak v této diplomové 

práci se zkoumají pouze odehrané ročníky dle hracích výsledků, základních sestav hráčů a 

pracuje se s teoretickými fakty, kam nejsou absolutně započítány vnější vlivy, které mohly 

ovlivnit výsledky zápasů, a tím určit i míru úspěchu a neúspěchu.  

Z důvodů opomenutí vnějších vlivů jsem se v práci zaměřil na české týmy z pohledu 

kádrů, výsledků základních sestav, osobnosti týmu, věkový průměr, zkušenosti nasbírané 

v mládežnických reprezentacích a státní příslušnost klubů, se kterými se české týmy 

utkaly. Z kádrů týmu a analýzy odehraných zápasů v jednotlivých ročnících evropských 

soutěží byla vytvořena základní sestava nejčastěji nastupujících hráčů. V základních 
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sestavách se objevují hráči, kteří nastoupili do všech utkání evropských soutěží v dané 

sezóně, ale procento těchto hráčů je velmi malé. Proto základní sestavy byly doplněny 

hráči, kteří odehráli celkově z počtu odehraných zápasů nejvíc v základních sestavách. 

Pokud zde byli hráči, kteří shodně nastoupili v základních sestavách na stejném postu, 

došlo k vyhodnocení, který z hráčů odehrál větší počet minut (přičteny nebo odečteny 

minuty za střídání), a tak ovlivnil utkání nejvíce. Z těchto základních sestav byla posléze 

vybrána osa týmu tvořena šesti hráči. Nejčastěji sem patří opory týmu, které již měly 

zkušenosti ze zahraničních angažmá, jejich věk se pohyboval přes třicet let, a vynikaly 

vůdcovskými schopnostmi. Tito hráči byli doplněny mladšími hráči, kteří na svůj věk 

vynikali a zároveň se stali základními stavebními kameny svých týmu. Ve většině sestav 

proto najdeme zkušené hráče doplněné dravým mládím. Zajímavostí je, že většina 

zkušených hráčů hraje na postu středového hráče (obránce, záložník a útočník) a mladíci se 

pohybují na krajích hřiště. Proto lze předpokládat, že ve středu hřiště je zapotřebí mít 

zkušené hráče, který již umí předávat zkušenosti mladým hráčům a nezáleží tolik už na 

jeho rychlosti, ale spíše na schopnostech -   přehled ve hře, kopací technika, předjímat 

herní situaci, smysl pro dirigování vlastních spoluhráčů, oproti rychlosti, bojovnosti a 

vitalitě na stranách hřiště. 

Všichni hráči, kteří byli v diplomové práci vybráni do osy týmu ze všech ročníků a 

českých týmů, byli charakterizováni na základě údajů získaných z jejich autobiografických 

knih nebo expertních novinových článků. Opět nutno zdůraznit, že to jsou pouze teoretické 

předpoklady bez vnějších vlivů. Základní sestavy byly nadále podrobeny analýze všech 

jednotlivců s ohledem jejich působení v mládežnických reprezentacích. Působení 

v mládežnických reprezentacích je velký předpoklad pro možný rozvoj charakteristiky   

hráčů pro budoucnost. Je jasné, že hráč, který vyniká v mládežnických reprezentacích, 

bude s největší pravděpodobností působit v českém špičkovém klubu. Proto je zajímavé 

pozorovat, zda se tito hráči nakonec prosadili do základních sestav českých špičkových 

klubů pro evropské poháry, nebo si evropské poháry zahráli v jiných klubech a zda byli 

úspěšní nebo ne. Ve výsledku zjistíme, že mnozí mládežničtí reprezentanti jsou spjati se 

špičkovými českými kluby, ale evropské soutěže si zahráli v jiných klubech, kde se 

prosadili a posléze se vrátili zpět. Zajímavostí je také, že velké procento hráčů, vůbec 

neprošlo mládežnickými reprezentačními výběry, a přesto hrálo evropské poháry. Pokud se 

podíváme na počty startů v mládežnických reprezentací u hráčů českých špičkových klubů 

zjistíme, že většina hráčů odehrála více jak deset utkání, a to ve více než třech 
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reprezentačních výběrech. Z obecného hlediska ve zkoumaném období největší úspěch 

dosáhly týmy, které měly většinu hráčů, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi a 

zkušenosti sbírali postupně ve více věkových kategoriích. 

Základní sestavy byly dále podrobeny analýze věkového průměru. Průměr nebyl 

vypočítáván z celého kádru týmu, a to z důvodu opomenutí vlivu tréninkových procesů a 

klimatu v jádru mužstva. Pouze byl vypočítám věk z pohledu základní sestavy, která 

největším procentem ovlivňovala dění na hrací ploše a byla zodpovědná za výsledek 

utkání. Ideálním věkem je určen věk mezi 25 – 27 lety. Zajímavostí je, že kluby FK Mladá 

Boleslav a FK Jablonec veškeré své působení v evropských pohárech hrálo v ideálním 

průměrném věku a nikdy se neprobojovalo do základní skupiny evropských pohárů.  

Dalším faktorem jsou soupeři, které české kluby potkaly v evropských pohárech. Dle mého 

názoru je to nejdůležitější faktor, který ovlivní naprosto celé vnímání a šance na úspěch. 

Otázkou je, nakolik jméno soupeře motivuje, pokud se jedná o hratelného soupeře a jeho 

atraktivnost není natolik velká, aby vyprodala domácí stadión. Ale stejně se pouze  jedná o 

vnější vliv  jako v případě   zvučného  názvu  klubu. Po veškerých analýzách je zajímavé, 

že českým klubům nesedí soupeři z Rumunska, kteří by měli dle papírových předpokladů 

být hratelným soupeřem. Nevíme, na kolik může dojít k podcenění soupeře, nebo na kolik 

nevyhovuje styl hry soupeře. To by si určitě zasloužilo hlubší zkoumání, které by bylo 

vhodné k rozšíření této diplomové práce z pohledu obecných a základních předpokladů.  

H1: Splnění alespoň tří základních (věkový průměr 25 – 27 let; osa týmu složena z hráčů, 

co prošli mládežnickými reprezentacemi; los přisoudí klub ze státu s nímž české kluby 

nemají 100% negativní bilanci; úspěšnost postupů přes hratelné soupeře je 60%) 

předpokladů účasti českých fotbalových klubů zajistí úspěšné působení v evropských 

klubových soutěží. 

V této hypotéze je důležitá součinnost mezi jednotlivými předpoklady. Samotné jednotlivé 

předpoklady mohou přispět k úspěšnosti českých klubů v Evropě. České špičkové kluby 

(mezi českou špičku patří AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň, FC Slovan Liberec a SK 

Slavia Praha – ve zkoumaném období se neobjevuje) splňují většinou minimálně tři 

předpoklady. Ale kluby, které nepatří do české špičky a účastní se evropských pohárů, 

splňují pouze jednotlivé předpoklady. To znamená, že v daných sezónách splní méně jak 

tři. Otázkou je, zda tyto kluby mají vůbec šanci splnit tři předpoklady vyjma losu, který 

žádný klub neovlivní. Vše je závislé na finančních prostředcích. Ty lze právě získat 
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z evropských pohárů, a pokud by se vydařila jedna sezóna v evropských pohárech, mohl by 

si klub zvýšit rozpočet, přivést posily do svého kádru nebo by se stal zajímavou zastávkou 

v kariéře mládežnických reprezentantů. Z mého pohledu je nejdůležitějším předpokladem 

zvýšení úspěšnosti postupu přes hratelné soupeře. Dle mého názoru kluby, které začínají 

již ve 2. předkole Evropské ligy (kluby, které nepatří mezi českou špičku) mají problém 

s tím, že toto předkolo je pro ně velmi důležitým odrazovým můstkem na začátku sezóny, 

který přichází v době, kdy mužstvo není ještě ve formě a sehrané. Zde by možná pomohlo 

zkrácení dovolené hráčů a dřívější příchod nových tváří do týmu, aby došlo k rychlejšímu 

soužití hráčů. Na druhou stranu regenerace a odpočinutí po sezóně je velmi důležitou 

součástí sportovní přípravy. Dále se domnívám, že klubům nesvědčí velké změny v kádru. 

Ve zkoumaném období největších úspěchů dosáhla FC Viktoria Plzeň, která ve svých 

základních sestavách nedělala velké změny jako v případě jiných týmů. Toto by mohl být 

další ze základních předpokladů, kterým jsem se v této práci nezabýval, ale při důkladném 

studování práce byl by logickým vyústěním ze zkoumaného materiálu. Hypotéza jako 

taková je přijata. Pokud kluby splní alespoň tři předpoklady, měly by v evropských 

soutěžích uspět. Je však namístě si uvědomit, že každé utkání začíná za vyrovnaného stavu 

a na utkání působí faktory, které nikdo neovlivní a mohou utkání zásadně ovlivnit.  

H2: Osa českých fotbalových týmů musí obsahovat 6 hráčů se zkušenostmi 

z mládežnických reprezentací, kde každý odehrál alespoň 10 utkání pro úspěšné působení 

v evropských klubových soutěžích. 

Hypotéza zabývající se osou týmu je poměrně jasným předpokladem již z pohledu toho, že 

nejlepší čeští mladí hráči by měli hrát ve špičkových klubech po boku starších zkušených 

hráčů, kteří již mají svůj věk a byli ve stejné situaci v mladém věku, tedy na pozici 

mladíčků, kteří naskakují do seniorského fotbalu. Tak starší hráči předávají své zkušenosti 

mladým hráčům, kteří mají potenciál k využití předaných zkušenosti. Tím, že využívají 

získané informace ke svému růstu, poukazují na svůj talent, který je zároveň rozpoznáván 

a rozšiřován v mládežnických týmech. Jejich velkým testem jsou zápasy v mládežnických 

reprezentačních výběrech. Tito hráči, kteří projdou mládežnickými výběry, by se měli stát 

v budoucnosti hráči, kteří budou předávat načerpané zkušenosti. U některých hráčů však 

nemusí být měřítkem působení v mládežnických reprezentacích, jelikož se mohou stát 

výbornými hráči z nasbíraných zkušeností v týmech, které nepatří k české špičce, ale 

působí v nich hráči, kteří jsou starší a prošli ve své kariéře mnohými angažmá, a proto 

jejich zkušenosti mohou také pozitivně ovlivňovat mladé hráče. Je ale jasné, že mládežničtí 
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reprezentanti budou mnohem rychleji „hotovými“ hráči. České kluby jsou závislé na 

mladých hráčích i z pohledu případného úspěchu v pohárech a jejich prodejnosti do jiných 

lig. Mnohem dráž se prodá hráč se zkušenostmi z mládežnických reprezentací, jelikož jeho 

potenciál je doložitelný. Samotná hypotéza není přijata. Tedy pokud osa týmu je složena 

z hráčů, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi, bude klub úspěšný v evropských 

pohárech. Hypotéza platí v součinnosti s jinými předpoklady.  

H3: Věkový průměr základní sestavy v rozmezí 25 – 27 let zajistí úspěšné působení 

českých fotbalových klubů v evropských klubových pohárech. 

Základní sestava, která se nachází v ideálním věkovém rozmezí je ve špičkových 

evropských klubech zárukou úspěšného působení v evropských pohárech. Pokud se utkají 

dvě sestavy v tomto daném věkovém rozmezí, musí ale zvítězit a postoupit jen jedna. Ale 

důkaz, že nejlepší kluby v Evropě vysílají do evropských pohárů základní sestavy v tomto 

věkovém rozmezí, je dobrým předpokladem pro české kluby, které jsou však schopny 

dosáhnout nejlepších úspěchů ve věkovém průměru vyšším, než je ideální věk. Dá se 

usuzovat na to, že je to otázka peněz, protože evropské velkokluby mají dostatek financí 

získat hráče v ideálním věku a v top formě. Kdežto české kluby mají v nákupech posil 

značný limit. Domnívám se, že pokud klub bude mít dostatek financí, mohl by přivést do 

svých řad zkušené zahraniční hráče, kteří předají potřebné zkušenosti mladým českým 

hráčům. Věkový průměr pak bude v ideálním věkovém průměru a tato hypotéza bude 

potvrzena. Jinak samotná hypotéza není přijata.  

H4: V Evropě nalezneme minimálně jeden stát, který vysílá do evropských soutěží kluby, 

přes které české týmy 100% nepostoupí. 

V Evropě jsou dva státy, které rozhodně nepatří mezi oblíbené destinace pro výběr 

soupeřů. Jedná se zejména o Rumunsko a Švédsko. Otázkou je, proč státy produkující 

hratelné soupeře z pohledu českých klubů jsou pro naše kluby nehratelnou překážkou na 

cestě za postupem v evropských pohárech. Zde, i při splnění tří předpokladů, je šance na 

úspěch malá. Proto lze poukázat právě na proměnlivé vnější vlivy, které mohou veškeré 

papírové předpoklady negovat. Mohlo by se jednat o stav hrací plochy v případě 

Rumunska, jelikož samotný stát je vnímaný jako chudý. Tedy české kluby potřebují 

k úspěchu kvalitní hřiště? To by musely postoupit i přes anglické kluby, kde stav hrací 

plochy je na špičkové úrovni, ale i Anglie nepatří mezi oblíbené soupeře z pohledu 

postupových šancí. Ano, jsou státy mnohem atraktivnější a české kluby s nimi nemají co 
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ztratit, protože patří do kategorie nehratelných soupeřů. Zároveň bych sem zařadil i 

klimatické podmínky - teplejší podnebí v Rumunsku a chladnější ve Švédsku. Moje práce 

se nezabývala jednotlivými soupeři z pohledu rozestavení, stylu hry ani prostředí ve, 

kterém se utkání odehrává. Vše je zařazeno do vnějších vlivů. Hypotéza je přijata. 

Předpokladem je, že k úspěchu nesmí české kluby narazit na soupeře ze zmíněných států.  

H5: Úspěšnost postupů přes hratelného soupeře českých klubů v minulých ročnících 

evropských pohárů je větší než 60%. Úspěšnost postupů přes nehratelné soupeře českých 

fotbalových klubů je větší než 30%. 

S touto hypotézou souvisí i předcházející hypotéza. Fakt, že české kluby neumějí hrát se 

soupeři z Rumunska a Švédska, snižuje procento úspěšnosti postupu přes hratelné kluby. 

Úspěšnost se nachází na spodní hranici a je tedy velmi pravděpodobné, že i s hratelným 

soupeřem mohou české kluby vypadnout.  Zároveň je předpoklad toho, že české kluby 

musí držet procento postupů s nehratelnými soupeři nad 30% což se jim daří. Samotný 

předpoklad je poměrně vysoko nastavený a českým klubů se daří jej držet na 37%. 

Hypotéza je přijata. Z mého pohledu je ale důležité zvýšit procento postupů přes hratelné 

soupeře alespoň na 80%. Domnívám se, že splněním základních předpokladů by mohlo 

toto procento stoupat výše.  

H6: Šance na postup českých týmů v utkáních se soupeři ze zemí a evropských klubů, 

s nimiž se české týmy utkaly minimálně čtyřikrát, lze odhadnout s přesností vyšší než 60%. 

Odhad pro úspěšnost postupů českých klubů se soupeři, se kterými se české kluby utkaly 

minimálně čtyřikrát z pohledu státní příslušnosti, je poměrně náročný. Je zde mnoho 

proměnných vlivů, se kterými nelze momentálně pracovat. Díky jejich velmi obecné 

specifičnosti v této práci, můžeme udělat pouze velmi hrubý odhad díky základním 

předpokladům. Detailnější a více korektní odhad lze udělat v co nejkratší době před 

samotným utkáním. Do těchto detailních odhadů lze započítat samotnou formu hráčů, 

klimatické podmínky, stav hrací plochy, změny v kádrech týmu, aktuální osy týmu atd. 

Odhady v této práci jsou pouze subjektivním názorem, do kterého jsou započítány 

výsledky této práce. V následujících ročnících lze tyto předpoklady a odhady ověřit. 

Subjektivní odhady mají hodnotu 74% odhadu pro příští zápasy. S ohledem na tento 

výsledek je hypotéza přijata.  

V této práci jsou zkoumány pouze základní předpoklady pro úspěšné působení českých 

fotbalových klubů v evropských klubových soutěžích. Mezi další předpoklady by mohly 
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být zahrnuty i předpoklady odchovanců AC Sparta Praha, kteří při výzkumu této práce 

zasahovali do většiny českých klubů, dále zde byl zjištěn další předpoklad, a to účast 

cizinců v základních sestavách českých klubů. Tyto předpoklady nebyly označeny jako 

základní, ale jsou brány jako detailnější předpoklady. Je možné, že právě tyto předpoklady 

jsou těmi, které mohou výrazně posílit úspěšnost českých klubů v evropských pohárech. 

Oba předpoklady by bylo vhodné zpracovat jako rozšíření práce a detailněji rozebrat i 

některé vnější vlivy na výsledky českých klubů v Evropě. Bohužel rozsah této práce by byl 

značně překročen, a proto doporučuji navázat na tuto diplomovou práci jinou prací. 

Celkově by tato diplomová práce měla působit jako odrazový můstek pro další výzkumy, 

které by měly pomoci českým klubům v čerpání finančních odměn za výsledky a úspěchy 

v evropských klubových soutěžích 
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Závěry 

České fotbalové kluby svým působením v minulých ročnících evropských pohárů Liga 

mistrů a Evropská liga položily stavební kameny pro získání základních předpokladů 

úspěšné účasti v evropských soutěžích. Analýzou pěti ročníků, od sezóny 2011/12 po 

sezónu 2015/16, ve kterých se české kluby představily v kvalifikacích, skupinových fázích 

i play-off Ligy mistrů a Evropské ligy, byl získán materiál k badatelské práci. Velmi 

důležitým hlediskem zvolení tohoto časového úseku byl ohled na celkové hodnocení sezón 

z pohledu zkoumaných klubů. Během zmíněných pěti sezón kluby vystřídaly velké 

úspěchy v podobě kvalifikace do základních skupin Ligy mistrů a postupu do play-off 

Evropské ligy. Naopak mezi velké neúspěchy patřilo vyřazení v kvalifikacích obou 

pohárových soutěží, zejména Evropské ligy. Neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů je velmi 

zavádějící, a to z důvodu kvalifikačního modelu, kde české kluby mohou narazit na 

nehratelného soupeře, a tedy neúspěch je předpokládán. Evropská liga je považována za 

herně přijatelnější soutěž pro české kluby z pohledu úspěšnosti. Sportovní hledisko je tedy 

přijatelnější v Evropské lize, kde ale plynou menší finanční odměny než je v Lize mistrů. 

Zde jsou odměny mnohonásobně vyšší, avšak jejich dosažení je ze sportovního hlediska 

velmi náročné.  

Zvoleným časovým úsekem byl pevně dán počet českých klubů, které se v evropských 

soutěžích představily. Tedy mezi pětici českých klubů hrajících evropské soutěže 

v sezónách 2011 – 2016 patří AC Sparta Praha; FC Viktoria Plzeň; FC Slovan Liberec; FK 

Mladá Boleslav a FK Jablonec. Celky Sparty a Viktorie Plzeň se účastnily všech 

zkoumaných sezón. Obě mužstva patří mezi domácí špičku a očekávají se každoroční 

úspěchy v podobě postupu do základních skupin evropských pohárů z kvalifikacích, do 

kterých nastoupí. K dalším klubům, které se starají o vylepšování českého koeficientu, 

patří Slovan Liberec, který se účastnil čtyř ročníků Evropské ligy, kde střídal úspěchy a 

neúspěchy. Zbylé dva kluby se účastnily pouze kvalifikace Evropské ligy, kde většinou 

vypadly ve 3. nebo 4. předkole.  

Základním parametrem k možnosti určení základních předpokladů je hodnocení uplynulé 

sezony z pohledu klubu. V samotné práci byly vytyčeny čtyři základní předpoklady, které 

by mohly ovlivňovat úspěšnou účast českých fotbalových klubů v evropských klubových 

soutěžích. Jedná se o osobnosti týmu, zkušenosti z mládežnických reprezentací, věkový 
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průměr základních sestav a hratelnost či nehratelnost soupeřů dle státní nebo teritoriální 

příslušnosti. Došlo k analýze všech týmů a hráčů v úspěšných i neúspěšných sezónách. 

Proto je velmi důležité vědět, které sezóny jsou považovány za úspěšné či neúspěšné. Tedy 

porovnat a vybrat kladné parametry, které by mohly položit základní stavební kameny pro 

úspěšné působení v evropských klubových soutěžích českým klubům. Mezi úspěšné 

ročníky z pohledu jednotlivých klubů vycházíme takto: AC Sparta Praha úspěšné ročníky – 

2011/12 neúspěšná; 12/13 úspěšná; 13/14 neúspěšná; 14/15 částečně neúspěšná; 15/16 

úspěšná, FC Viktoria Plzeň -  2011/12 – úspěšná; 12/13 – úspěšná; 13/14 úspěšná; 14/15 

neúspěšná; 15/16 neúspěšná, FC Slovan Liberec – 2012/13 – neúspěšná; 13/14 – úspěšná; 

14/15 – neúspěšná; 15/16 – úspěšná, FK Jablonec 2011/12 – neúspěšná; 13/14 – 

neúspěšná; 15/16 neúspěšná, FK Mladá Boleslav – 2011/12 – neúspěšná; 12/13 neúspěšná; 

14/15 – neúspěšná; 15/16 – neúspěšná. V těchto ročnících z pohledu úspěšnosti či 

neúspěšnosti klubu jsou jasně definovány veškeré odpovědi na dané cíle a otázky ohledně 

čtyř základních předpokladů.  

1. K úspěšnému působení českých fotbalových klubů v evropských klubových 

soutěžích je nutné splnit určité předpoklady. Jednotlivé předpoklady nezaručí 

úspěch, ale šance úspěšného působení v evropských pohárech se zvyšuje, pokud 

tyto předpoklady české kluby plní ve vyšším počtu. Je nutné, aby kluby splnily 

alespoň kombinaci tří předpokladů. Z pohledu jednotlivých týmů a ročníků lze 

určit předpoklady, které by měly kluby splnit, a určit zda fungují ve zkoumaných 

ročnících. Největší zodpovědnost za výsledky klubu nesou samotní hráči na hřišti, 

pomineme-li trenéra, který je považován za nejzodpovědnější osobu vůči 

výsledkům týmu. Proto z pohledu práce je nejdůležitějším výzkumným 

materiálem základní sestava a soupeři českých klubů. Z toho pak vyplývají i 

předpoklady, které se musí splnit. Jedním z předpokladů je průměrný věk 

základních sestav. Zde dochází k srovnání ideálního věku, který se pohybuje 

mezi 25 – 27 lety. Z toho vyplývá, že jedním z předpokladů je mít věkový průměr 

základní sestavy v rozmezí ideálního věku. Ovšem české kluby dosáhly ve většině 

případů na úspěšné hodnocení sezóny mimo ideální věkový průměr mezi 25 – 27 

lety. České kluby měly ve dvanácti případech z dvaceti jedna možných základní 

sestav, které spadala do ideálního věkového rozmezí. Ale pouze ve čtyřech 

případech byla sezóna hodnocena jako úspěšná. Další čtyři sezóny, které jsou 

hodnocené jako úspěšné, jsou dvě s věkovým průměrem do 29 let a dvě sezóny s 

věkovým průměrem pod 25 let. Z tohoto důvodu nutno konstatovat, že k 

věkovému průměru musíme najít další předpoklad, který více přiblíží české týmy 

k úspěchu v evropských pohárech. Tím by mohla být osa týmu složená z hráčů, 

kteří prošli mládežnickými reprezentacemi. Výzkum prokázal, že předpokladem 

k úspěšnému působení je, že týmy složené z hráčů, kteří odehráli více jak deset 

utkání v mládežnických reprezentacích a zároveň prošli více věkovými výběry, 

byly úspěšnější než kluby, kde se sporadicky nalézají současní nebo bývalí 

mládežničtí reprezentanti. A dále bylo prokázáno, že úspěšné působení v 
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jednotlivých ročnících evropských pohárů mají i české týmy, které sice mají 

mládežnické reprezentanty v základních sestavách, ale ti neodehráli minimální 

požadavek na deset utkání. Proto ani tento předpoklad samotný nezaručí úspěšné 

působení českých fotbalových klubů v evropských klubových soutěžích. Tyto dva 

zmiňované předpoklady (věkový průměr a osa složená z mládežnických 

reprezentantů) je nutno aplikovat na další předpoklad, a tím je losem přisouzený 

soupeř. Splnění obou předpokladů může vynulovat soupeř, se kterým mají české 

kluby 100% negativní úspěšnost v postupech do dalších fází evropských soutěží. 

České kluby vždy ztroskotaly na soupeřích ze Švédska a Rumunska. Proto 

předpokladem k úspěšné účasti českých klubů je, aby los nepřisoudil žádného 

soupeře ze zmiňovaných zemí. Rumunské a švédské kluby ale spadají do 

kategorie hratelných soupeřů, a dalším předpokladem je úspěšnost postupů přes 

hratelné soupeře vyšší než 60% a výzkum prokázal, že s hratelnými soupeři mají 

české kluby úspěšnost postupů 63%. Znamená to, že české kluby mají šanci 

k postupu v dalších ročnících evropských pohárů, i pokud dostanou za soupeře 

rumunské či švédské kluby. Tyto šance by byly větší, kdyby procento postupů 

přes hratelné soupeře bylo co nejblíže 100%. 

 

2. Prvním předpokladem je osa týmu. V diplomové práci jsou vybráni hráči, kteří 

se stali základním stavebním kamenem jednotlivých základních sestav českých 

klubů v daných ročnících evropských pohárů. Z analýzy a rozboru 

charakteristiky jednotlivých hráčů a jejich zkušeností s mládežnickou 

reprezentací vyplývá, že k úspěšnému působení českých fotbalových klubů 

v evropských klubových soutěžích není potřeba mít osu týmu složenou z hráčů, 

kteří odehráli alespoň deset utkání v mládežnických reprezentacích, ale že na 

hráčích z mládežnických reprezentací závisí úspěšnost v evropských pohárech.   

České kluby v jednotlivých ročnících evropských pohárů, pokud měly v ose týmu 

hráče, kteří odehráli několik desítek mezistátních zápasů za mládežnické 

reprezentace, měly vyšší šanci uspět než kluby, kde jejich osa týmu nebyla 

složena z mládežnických reprezentantů. Úspěšné sezóny našich předních klubů 

byly postaveny na hráčích, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi. Naopak 

kluby, které ve svém středu měly minimum hráčů se zkušenostmi 

z mládežnických reprezentací, se nikdy neprobojovaly do základních skupin 

evropských pohárových soutěží. Nutno podotknout, že tento samotný předpoklad 

nemůže zaručit úspěch.  

3. Dalším předpokladem pro úspěšné působení českých fotbalových klubů 

v evropských pohárových soutěžích je věkový průměr kádru. Z pohledu této 

diplomové práce není podstatný věkový průměr kádru, jelikož celý kádr nemůže 

být zapsán na soupisku klubu pro evropské poháry. Pro diplomovou práci je 

důležitý věkový průměr základní sestavy, jelikož pouze těchto jedenáct hráčů 

ovlivní samotné působení klubu v evropských pohárech. Do věkového průměru 

nejsou zařazeni hráči, kteří do utkání zasáhli jako střídající, protože větší podíl 

na výsledku mají hráči základní sestavy. Bylo nutno zjistit jaký věk pro hráče je 

ideální. Data byla převzata z analýz nejlepších evropských fotbalových klubů, 

které se každoročně účastní evropských pohárů a dosahují na nejvyšší příčky. 

Ideální rozmezí průměrného věku se pohybuje mezi 25 – 27 lety. České kluby, 
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které se ve zkoumaném období účastnily evropských pohárových soutěží, ve 

většině případů spadají do tohoto ideálního rozmezí. To znamená, že i 

v neúspěšných sezónách měly základní sestavy ve většině případů ideální věk. 

Proto lze s jistotou říci, že samotný předpoklad ideálního věkového průměru pro 

úspěšné působení českých fotbalových týmů v evropských klubových soutěžích 

nezaručí úspěch. Naopak české kluby ve většině případů dosáhly na úspěch při 

nedosažení nebo překročení ideálního věkového průměru.  

4. Rozhodně nejprokazatelnějším předpokladem, který rozhodne o úspěšnosti či 

neúspěšnosti českých klubů v evropských pohárech je soupeř, na kterého kluby 

narazí v kvalifikacích, základních skupinách a případném play-off. Zde by se 

mělo zohlednit i hledisko, v jaké fázi se český klub nachází. Je jasné, že pro 

úspěšné hodnocení sezóny v evropských pohárech je hlavním cílem postoupit do 

základních skupin. Je rozdíl postoupit do základní skupiny v Lize mistrů nebo 

Evropské ligy. Základní skupina Ligy mistrů je dnes pro špičkové české kluby 

poměrně nedosažitelná meta. Ve zkoumaném období se to povedlo pouze FC 

Viktorii Plzeň. Pokud se klub probojuje do základní skupiny Ligy mistrů je 

splněn nejdůležitější cíl, a to vyinkasování finančních odměn, které jsou proti 

postupu do základních skupin Evropské ligy velmi vysoké. V základní skupině 

Ligy mistrů pak sportovní hledisko není až natolik důležitým faktorem, poněvadž 

české kluby narazí na dva soupeře, kterým ve většině případů nemohou 

konkurovat. Příkladem je samotná cena hráčů, kdy hráč FC Barcelona Lionel 

Messi (Plzeň se s ní utkala v základní skupině Ligy mistrů v ročníku 2011/12) měl 

větší hodnotu než celá základní sestava Plzně v té době. Do těchto utkání hráči 

nastupují bez tlaku na výsledek, protože mohou pouze překvapit. Důležité zápasy 

přicházejí s posledním soupeřem ve čtyřčlenné skupině, kde se svádí souboj o 3. 

místo ve skupině a zajištění přechodu do play-off Evropské ligy. Ze sportovního 

hlediska je proto zajímavá právě Evropská liga. Zde finanční odměny nejsou tak 

vysoké, ale jsou dostačující pro rozpočty českých klubů. Samozřejmě že záleží na 

dosažené fázi soutěže. Pokud se kluby probojují do jarního play-off Evropské 

ligy, je daný ročník považován za úspěšný. Proto je požadavek na hratelné kluby 

v kvalifikacích Evropské lize i Lize mistrů. Ve skupinách se k požadavku 

hratelných soupeřů přidává i požadavek na atraktivnost soupeřů (většinou týmy 

z nejlepších lig, ale ne špičkové kluby). Atraktivní soupeř pocházející většinou 

z kategorie nehratelných soupeřů je akceptovatelný až v jarních kolech play-off. 

Mezi státy, které vysílají do evropských soutěží z pohledu českých klubů 

nehratelné soupeře, patří Španělsko, Itálie, Anglie, Německo a Francie. České 

kluby umí ale ve hře s těmito státy překvapit a papírově silnější soupeře porazit a 

postoupit. Nejoblíbenějším státem z top pěti je Itálie. Právě s kluby Apeninského 

poloostrova mají čeští zástupci kladnou bilanci. Na druhou stranu státy 

Rumunsko, Švédsko a Norsko patří k těm zemím, které vysílají do evropských 

soutěží z pohledu českých týmů hratelné kluby. Ve zkoumaném období české 

kluby nepostoupily přes jediný rumunský a švédský klub, se kterými se střetly. 

Proto tyto dva státy jsou považovány za velmi nepříjemné soupeře českých 

klubů. Zejména jsou to rumunské kluby, s nimi se střetly celkem pětkrát. 

Bolestivá jsou i vyřazení od švédských klubů v kvalifikaci o Ligu mistrů a 

Evropskou ligu z pohledu hratelnosti klubů. Mezi velmi oblíbené soupeře českých 
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klubů patří týmy z Bosny a Hercegoviny, Dánska a Estonska, se kterými se 

utkaly minimálně dvakrát a vždy postoupily.  

 

5. Dalším faktorem pro úspěšné působení v evropských pohárech je pro české kluby   

losování samotného soupeře, a tím přisouzení konkrétního klubu. Zde najdeme 

další předpoklad, kterým je samotná hratelnost soupeře. Pokud bychom brali 

v potaz pouze hratelnost či nehratelnost z pohledů státní příslušnosti, bylo by to 

velmi zavádějící. Konkrétní soupeř z pohledu hratelného státu může spadat do 

kategorie nehratelného soupeře. Takovým soupeřem pro naše týmy je ruský klub 

Šachtar Doněck, který je v mé diplomové práci označen jako částečně nehratelný 

soupeř. Zde je předpoklad, že český klub bude tímto soupeřem vyřazen. 

V diplomové práci jsou jednotliví soupeři rozděleni pro detailnější přehled do 

čtyř skupin, a to hratelný, částečně hratelný, nehratelný a částečně hratelný. 

Z tohoto rozdělení pak vnímejme pouze hratelné a nehratelné soupeře, tedy 

částečně hratelný spadá do kategorie hratelných soupeřů a částečně nehratelný 

spadá do kategorie nehratelných soupeřů. Dalším státem, který je z hlediska 

koeficientů a žebříčku FIFA lépe postaveným státem vůči českému, je Holandsko. 

Holandské týmy se řadí do kategorie hratelných soupeřů, i když jsou z pohledu 

úspěšnosti lepším státem. Předpoklad hratelného soupeře holandské týmy 

naplňují, ale jsou velmi nepříjemným soupeřem pro české kluby. Navíc společně 

se španělskými kluby jsou i nejčastějším soupeřem českých klubů v evropských 

pohárech s negativní bilancí. Důležitým faktorem k úspěšné účasti českých 

fotbalových klubů v evropských pohárech je procentuální úspěšnost postupu 

českých klubů přes hratelné soupeře. Tento údaj by měl být vyšší než 60%. 

Faktické číslo procentuální úspěšnosti je 63%. Z údajů vyplývá, že české kluby 

jsou na spodní hranici, a proto šance na vypadnutí v kvalifikaci nebo vyřazení ve 

skupině s hratelným soupeřem je vysoká. Úspěšnost postupu přes nehratelné 

soupeře je 37%. Údaj zahrnuje i částečně nehratelné soupeře. 

 

6. Každoročně české kluby, které si vybojují účast v evropských pohárech, vyhlížejí 

losovací aktiv, který jim přisoudí soupeře. V kvalifikačních kolech jsou 

momentálně české kluby nasazovány od 2. předkola v Evropské lize. Liga mistrů 

začíná pro české kluby 3. předkolem. S ohledem na minulé ročníky se dají 

odhadnout postupové šance přes soupeře dle státní příslušnosti. 

Nejpřijatelnějším soupeřem je proto jakýkoliv soupeř z Bosny a Hercegoviny, 

kdy 100% úspěšnost lze odhadnout na 90%, protože při odhadu úspěšnosti nelze 

korektně pracovat s proměnnými vnějšími vlivy, které mohou šance na postup 

procentuálně snížit. Právě z toho důvodu veškeré odhady z Bosnou a 

Hercegovinou počítají s vnějšími vlivy, a tím udané procentuální šance na postup 

jsou sníženy o 10%. Z toho   pohledu se musí počítat, že odhad pracuje s 74% 

úspěšností. Na příkladu odhadu šancí na postup českých klubů s týmy z Bosny a 

Hercegoviny lze tvrdit, že 90% úspěšnost na postup českých klubů se vyplní ze 

74%, kdy 50% je začátek utkání + 14% je rozdíl mezi postupy a vyřazeními 

s jednotlivými státy + 10% je snížení dosavadních postupů přes kluby 

z jednotlivých států. Druhým příkladem jsou kluby vysílané do evropských 
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pohárů rumunskou tuzemskou ligou, s kterou české týmy mají 100% negativní 

bilanci. Zde je šance na postup odhadnuta na 26%. Kluby z Norska a Německa, 

kde dosavadní úspěšnost postupu je 50%, nemůžeme považovat za srovnatelné. 

Německa liga je na mnohem vyšší úrovni než Norská, proto u německých klubů 

10% odečítáme a u norských přičítáme. Tím je postup přes norské kluby 60% a 

naplnění odhadu je 74%, u německých soupeřů je šance na postup 40% se 

stejným procentuálním naplněním. U týmů pocházející z Holandska musíme také 

10% procent přičíst, protože většina klubů, které jsou vyslány do evropských 

pohárů, patří do kategorie hratelných. U španělských klubů, které dle výzkumu 

pocházejí z nejlepší ligy světa, je procento úspěšnosti odhadů postupu na 33%, 

francouzská liga je na pátém místě a odhad je na 10%. Musíme mít na mysli, že 

špičkové španělské kluby se účastní Ligy mistrů, kam se české kluby mají 

problém probojovat. Evropské lize proto narážejí na slabší celky z La Ligy.  

Závěry této práce dávají ucelený přehled základních předpokladů, které by měly české 

kluby splnit, aby jejich šance na úspěšné hodnocení sezóny z pohledu jednotlivých klubů 

byla co nejvyšší. Je potřeba mít na mysli, že do samotných zápasů zasahuje mnoho 

vnějších vlivů, které mohou změnit ráz papírových předpokladů. Splnění základních 

předpokladů proto musíme brát jako pouhé vykročení za úspěchem. Využitelnost práce je 

vhodná pro realizační týmy k sestavení základních sestav s ohledem na osu týmu, dále pro 

mladé hráče z pohledu budování úspěšné hráčské kariéry a snahy probojovat se do 

mládežnických reprezentací. Vedení českých klubů může využít tuto práci jako možný 

model k zisku finančních odměn za účast v evropských pohárech. Samotný fotbal je 

celosvětový fenomén, ve kterém se točí mnoha set miliardové částky, do kterých nutno 

započítat i sázky na výsledky fotbalových utkání. Proto výsledky této diplomové práce lze 

zohlednit i v kurzovním sázení z pohledu bookmarkerů a samotných sázejících pro zvýšení 

úspěšnosti výhry. Především by práce měla sloužit jako návod na úspěch českých 

fotbalových klubů v evropských soutěží s plynoucím finančním zázemím klubů a hlavně 

pro zvýšení sportovních úspěchů na evropské půdě.  
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