
Velký 
průvodce 
Eurem 



Euro vs. Copa Améri-
ca. Dominuje evrop-
ský fotbal světu?

Obsah

Nové Euro s 24 týmy: 
Jak se projeví změny 
a jaké mají Češi 
šance?

Momenty Eura:  
Panenkův zlatý 
dloubák, který přep-
sal fotbalové slovníky 
(1976)

Momenty Eura: Po-
borského lob zna-
menající semifinále  
a věčnou slávu (1996)

Momenty Eura: Řecký  
ultradefenzivní záz-
rak (2004)

Momenty Eura: Dán-
ský senzační triumf – 
ženy, minigolf a ham-
burgery (1992)

Moderní fotbal v 
praxi. Jak vypadá od-
vrácená tvář evrop-
ské kopané? 

4 9

13

162

15 18

167

Články

146
Stadiony Eura 2016



Vedoucí vydání průvodce: Martin Vait 
Autoři: Otakar Duben, Pavel Jahoda, Vojtěch Jírovec, Jan Michálek, Ondřej Nováček, Hynek Roleček, Tomáš Řanda, Karolí-
na Sochorová, Daniel Tichý, Martin Vait, Jakub Vaněk 
Vedoucí redaktor: Jiří Lípa 
Sazba: Zdenek Tomášek 
Grafická úprava: Petr Paseka, Vojtěch Rejl 
Korektura: Markéta Janáková, Anna Skoumalová

neděle 26. 6.               OSMIFINÁLE

pondělí 27. 6.                OSMIFINÁLE

čtvrtek 30. 6.               ČTVRTFINÁLE

pátek 1. 7.               ČTVRTFINÁLE

sobota 2. 7.               ČTVRTFINÁLE

neděle 3. 7.               ČTVRTFINÁLE

středa 6. 7.                 SEMIFINÁLE

čtvrtek 7. 7.         SEMIFINÁLE

neděle 10. 7.                     FINÁLE

OF

OF

OF

OF

OF

ČF

ČF

ČF

ČF

SF

SF

F

15.00

18.00

21.00

18.00

21.00

 

21.00

21.00

21.00

21.00

 

21.00

21.00

21:00

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

1A - 3C/D/E

1C - 3A/B/F

1F - 2E

1E - 2D

2B - 2F

–

–

–

–

–

–

–

LYON 

LILLE

TOLOUSE

ST. DENIS

NICE

 

MARSEILLE

LILLE

BORDEAUX

ST. DENIS

 

LYON

 

MARSEILLE

ST. DENIS

BOSÁK

VLÁŠEK

ŠTĚPÁN

VLÁŠEK

BOSÁK

 

BOSÁK

VLÁŠEK

BOSÁK

VLÁŠEK

 

VLÁŠEK

BOSÁK

 

BOSÁK

HYSKÝ

ZELENKA

NĚMEC

ZELENKA

HYSKÝ

 

HYSKÝ

ZELENKA

HYSKÝ

ZELENKA

 

ZELENKA

HYSKÝ

 

HYSKÝ

WWW.MEFOTBAL.CZ /SPORTCT/SPORTCT

Francie

Rumunsko

Albánie

Švýcarsko

Anglie

Rusko

Wales

Slovensko

Německo

Ukrajina

Polsko

Severní Irsko

Španělsko

Česko

Turecko

Chorvatsko

Belgie

Itálie

Irsko

Švédsko

Portugalsko

Island

Rakousko

Maďarsko

A B C

D E F

Program 173 – 175

Profily týmů 22 – 145

http://mefotbal.cz
http://facebook.com/sportcz
http://twitter.com/sportcz


Nové Euro s 24 týmy: Jak 
se projeví změny a jaké mají 
Češi šance?

Mistrovství Evropy se poprvé hraje s 24 týmy. Změny jsou rozsáhlé 

– od větších nároků na pořadatele přes herní formát a možná i 

po způsob, jak šampionát bude vypadat po fotbalové stránce. Jak 

rozšíření ovlivní šampionát a jak se může samo o sobě odrazit i na 

úspěchu českého týmu?

Poprvé v historii bude na mistrovství startovat hned 24 týmů a už jen samotná změna 

formátu napomohla k tomu, že složení mistrovství Evropy je dnes takové, jaké je. 

4Nové euro s 24 týmyVelký průvodce Eurem

Autor: Martin Vait
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Rozšíření přitom často sklízí kritiku od novinářů, odborníků i fanoušků z  velkých 

fotbalových zemí.

Důvody jsou nasnadě – turnaj se šestnácti týmy nebyl příliš zdlouhavý, obsahoval 

ty nejlepší evropské týmy a žádný zápas ve skupině nebyl pouze zahřívací. Každý 

tým měl přitom zcela reálnou naději celou soutěž ovládnout, jak dokázalo před 

dvanácti lety Řecko.

Výtky odborníků z velkých fotbalových zemí ale mohou v prostředí malých států 

zůstat nepochopeny – a rovněž z dobrých důvodů. Je pravda, že s 24 týmy je 

šampionát delší, ale jen o dva dny méně trval legendární světový šampionát ve 

Španělsku v roce 1982, na němž se poprvé představilo čtyřiadvacet účastníků.

Více zápasů a větší sledovanost jsou jistě i pragmatické důvody pro UEFA, jak zvýšit 

výnosy ze šampionátu. Na druhou stranu ale prakticky v každém zápasovém dni 

lze najít papírově atraktivní utkání. Pozoruhodná přitom může být i řada zápasů, 

při nichž to na první pohled není tolik zřejmé.

Formát už stačil pomoci malým reprezentacím. Favorité paradoxně klopýtali

O tom ostatně svědčí i kvalifikace na Euro, která byla možná jednou z nejzábavnějších 

a nejdramatičtějších za poslední roky. Rozšíření pomohlo nadějím spousty týmů, 

které o kvalifikaci dříve mohly jen snít. A pocítily to i ty největší týmy. S výjimkou 

Španělska a Anglie neměl žádný favorit postup na Euro vůbec jednoduchý, i mistr 

světa z Německa měl ze začátku obrovské potíže s přestavbou týmu i motivací.

Mnohé tradiční celky se přitom na Euro vůbec nedostaly. Nizozemsko, bronzový 

tým z mistrovství světa, vyhořel ve skupině s českou reprezentací. Chybí i Řecko, 

které před dvanácti lety soutěž ovládlo. Řekové přitom začali boj o Euro pod tre-

nérem současného anglického mistra Claudiem Ranierim. V kvalifikaci se zcela 

rozložil i talentovanými hráči nabitý kádr Srbska.

Trápení favoritů ale bylo podmíněno i fantastickými výkony mužstev, od nichž se 

to příliš nečekalo. Lépe řečeno vůbec, jako třeba v případě Walesu či Severního 

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/zpravy/330961-moderni-fotbal-v-praxi-jak-vypada-odvracena-tvar-evropske-kopane
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Irska. Walesané se dlouho prali o první místo ve skupině s Belgií, Severní Irové tu 

svou vyhráli.

Úžasnou jízdu předvedl také Island, který si zajistil postup dva zápasy před koncem, či 

Albánie, která se kvalifikovala na úkor Dánska, Srbska, ale i nevyzpytatelné Arménie. 

A Rakušané ve své skupině s Ruskem či Švédskem byli zcela suverénní – z deseti 

utkání vyhráli všechny až na domácí remízu se Švédskem.

Bude šampionát s 24 týmy nudnější?

Nejen že se všechny tyto týmy dostaly na mistrovství Evropy, ale navíc se na šam-

pionát kvalifikovaly poměrně suverénně na rozdíl od tradičních favoritů. Má tedy 

vůbec smysl říkat, že s papírovými outsidery bude šampionát nudnější?

Šampionát jistě může být nudnější než dříve. To ale vyplývá spíše z formátu soutěže 

než kvůli jejím účastníkům. Problémy dělá asymetrie skupin – z 24 mužstev a šesti 

skupin je nemožné vybrat stejný počet postupujících do osmifinále. Rozhoduje tak 

tabulka třetích mužstev, jenže dílem toho, že většina třetích mužstev stejně po-

stupuje, by skupiny mohly být pro největší favority Eura spíše zahřívací. I to může 

mít vliv na kvalitu zápasů ve skupinách, která doposud na mistrovství Evropy byla 

velmi vysoká.

Příklad kvalifikací, kde si favorité vylámali zuby na outsiderech, ale na druhé straně 

ukazuje, že i taková představa může být matoucí. O tom svědčí i pohled na uplynulé 

mistrovství světa. Světový šampionát s dvaatřiceti účastníky byl v minulosti často 

kritizován za to, že kvalita zápasů ve skupinové fázi není příliš vysoká a mnoho 

outsiderů se soustředí jen na úpornou defenzivu. Jenže v Brazílii padlo nejvíce 

branek za poslední roky a spousta týmů se předvedla velice atraktivním stylem hry.

Je přitom diskutabilní, jaký má samotný formát vliv na kvalitu zápasů. První mistrovství 

světa, které se odehrálo s 24 celky v roce 1982, je odborníky dodnes považováno za 

jedno z nejlepších v historii a odehrálo se na něm i jedno z nejlepších utkání histo-

rie, legendární zápas Itálie s Brazílií. Stejný počet týmů byl i na šampionátu v roce 

1990, kdy naopak padlo nejméně gólů na mistrovství světa v historii.
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Na posledním šampionátu s 24 mužstvy v roce 1994 se na druhé straně ve velkém 

projevily změny v pravidlech. Zavedl se tříbodový systém za výhru a hlavně se 

zrušila možnost malé domů. V průměru tak padlo o půl gólu na zápas více a přes 

tehdejších 2,71 branky na utkání se dodnes žádný šampionát nedostal. Góly jistě 

nemusejí být největším měřítkem atraktivity jednotlivých utkání. Pokud je ale k dis-

pozici větší vzorek, napovídají už o trendu, zdali jsou zápasy ofenzivnější, či ne.

Šance pro Čechy jsou v novém formátu horší

Na šancích českých fotbalistů se už ale formát turnaje projevit může, a to ve velké 

míře. Pro Vrbovy svěřence bude postup do čtvrtfinále o poznání těžší než pro týmy 

z jiných skupin. A to aniž by museli znát své soupeře.

Česká skupina D měla už před losem jednu zvláštnost – pouze její vítěz nebude 

v osmifinále hrát s vítězem jiné skupiny. V drtivé většině ostatních skupin přitom 

druhý postupující tým čelí druhému mužstvu z jiné skupiny. Na rozdíl od turnajů 

s 16 či 32 týmy, kde ve vyřazovací fázi první čelí druhým a naopak, se tak zmiňovaná 

asymetrie formátu přímo podepisuje na potenciálních možnostech jednotlivých 

týmů. Ke všemu Češi na turnaji začínají nejpozději, mají nejméně času na regeneraci 

a musejí hodně cestovat.

Pokud Češi chtějí turnaj vyhrát, musejí samozřejmě porazit kohokoliv, kdo jim přijde 

do cesty. Podmínky ale mají spolu s dalšími týmy ze skupiny objektivně těžší než 

jiné celky. A to vše předtím, než vůbec vezmeme v potaz potenciální soupeře. Čes-

kou reprezentaci čeká jedna z nejtěžších skupin na Euru. Navíc vzhledem k tomu, 

že v ní figuruje horký favorit na titul Španělsko, je možnost na vítězství ve skupině 

poměrně omezená.

I kdyby ale Češi skončili druzí, čekal by na ně vítěz z další silné skupiny, v níž figurují 

Belgie a Itálie. Ve velmi vyrovnané skupině může dojít k mnoha remízám – a pokud 

reprezentace prohraje se Španělskem a vybojuje bod proti Chorvatsku a Turecku, 

nemusí postoupit ani ze třetího místa.

Na posledních třech Eurech měly pouze čtyři týmy z dvanácti, které skončily na 

třetím místě, méně než tři body. To dělá jednu třetinu týmů – tedy přesně stejnou 
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Co rozhodne při postupu ze skupiny

1. Větší počet bodů ve všech zápasech ve skupině 

2. Větší počet bodů ze vzájemných zápasů (v případě, že mají dva 

a více týmů stejný počet bodů po zápasech ve skupině) 

3. Lepší rozdíl ve skóre ve vzájemných zápasech 

4. Větší počet vstřelených branek ve vzájemných zápasech 

5. Lepší rozdíl ve skóre ve všech zápasech ve skupině 

6. Větší počet vstřelených branek ve všech zápasech ve skupině 

7. Pokud mají pouze dva týmy stejný počet bodů a nerozhodne se 

v kritériích 1-6, určí postupujícího penaltový rozstřel, a to v přípa-

dě, že se dané týmy setkají v posledním skupinovém zápase 

8. Tabulka fair-play (1 bod za jednu žlutou kartu, 3 body za červe-

nou kartu v případě, že hráč ji dostane po dvou žlutých, 3 body za 

červenou kartu za přímé vyloučení, 4 body za žlutou kartu a červe-

nou kartu při přímém vyloučení) 

9. Pozice týmu v tabulce koeficientu UEFA národních týmů

Co rozhoduje v tabulce třetích týmů

1. Větší počet bodů 

2. Lepší rozdíl ve skóre 

3. Větší počet vstřelených branek 

4. Tabulka fair-play 

5. Pozice týmu v tabulce koeficientu UEFA národních týmů

neúspěšnou třetinu, která na letošním Euru nepostoupí ze třetího místa do osmifi-

nále. Na rozdíl od českého scénáře tak Islandu ve skupině F může k postupu stačit 

jediná výhra nad Maďarskem, i kdyby prohrál s Portugalskem i Rakouskem.

Rada pro český tým je tedy zřejmá. Ideálně potřebuje vyhrát alespoň jeden zápas 

ve skupině – anebo žádný neprohrát a proremizovat se k postupu.
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Momenty Eura: Panenkův  
zlatý dloubák, který přepsal 
fotbalové slovníky (1976)

Až se v kalendáři objeví datum 20. června, bude to přesně 40 let od 

penalty, která patří k nejvýraznějším momentům českého i světového 

fotbalu. Antonín Panenka díky ní tehdy ve finále ME v Bělehradě 

rozhodl o celkovém triumfu Československa a zároveň si zajistil 

doživotní slávu, která ho dostala i do fotbalových slovníků.

Messi předvedl Panenkovu penaltu. Messi dal gól Panenkou. Messi ukázal krásného 

Panenku. I takové titulky se objevovaly v loňském roce ve světových médiích, když 

argentinská superhvězda proměnila pokutový kop jako československý reprezentant. 

Slovo Panenka už totiž nepatří pouze do českého slovníku, ale také do anglického, 

španělského či italského. A stačilo k tomu pouze pár vteřin během bělehradského 

večera v roce 1976.

„Do té doby takto penaltu nikdo nekopal. Byl jsem vyučený soustružník, a kdybych 

ji nedal, tak mám asi po kariéře a dnes bych byl soustružník s 30letou praxí,” vzpo-

mínal s úsměvem na slavný moment Panenka pro pravdu.sk.

Tehdy se závěrečného turnaje účastnily pouze čtyři celky a třeba i čtvrtfinále se 

hrálo na dva zápasy, doma/venku. Do Jugoslávie kromě Čechoslováků postoupili také 

silní Nizozemci, domácí Jugoslávci a mistři světa ze Spolkové republiky Německo.

Los určil, že soupeřem Československa v semifinále hraném v Záhřebu bude Ni-

zozemsko, které mělo v kádru taková jména jako Johan Neeskens či Johan Cruyff. 

Autor: Pavel Jahoda

http://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/393890-panenka-ak-by-som-penaltu-nedal-zivim-sa-ako-sustruznik/
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Svěřenci trenéra Václava Ježka však na svého soupeře vyzráli. V základní hrací době 

utkání skončilo 1:1, když se o obě branky postaral Anton Onduš. Prodloužení ale už 

patřilo Čechoslovákům. Trefil se Zdeněk Nehoda se střídajícím Františkem Veselým 

a outsider zvítězil 3:1.

Zdroj: ČTK/DPA

Ve finále pak na československou reprezentaci čekal největší favorit ze SRN, jenž 

4:2 po prodloužení porazil Jugoslávce. Československo se v deštivém Bělehradě 

dostalo do vedení 2:0 po brankách Jána Švehlíka a Karola Tobiáše. Západní Něm-

ci však dokázali odpovědět Dieterem Müllerem a minutu před koncem Berndem 

Hölzenbeinem.

Viktor ho odrazoval, Panenka měl ale jasno

V prodloužení nikdo další branku nepřidal a o všem musely rozhodnout penalty. 

Za Československo se postupně trefili Nehoda, Ondruš a Jurkemik. Z německého 

tábora byli úspěšní Bonhof, Flohe a Bongartz. Ve čtvrté sérii však nad Viktorovu 

branku zamířil Höness.
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Všechno tak měl na noze Panenka, jenž už dopředu přesně věděl, co hodlá udělat. 

„Už asi dva měsíce před mistrovstvím jsem se rozhodl, že když budu kopat penaltu, 

pošlu míč doprostřed branky,” vzpomínal pár let zpátky pro idnes.cz.

O záměru věděl jeho spolubydlící z pokoje brankář Ivo Viktor, jenž se ho snažil 

přesvědčit, aby kopl pokutový kop normálně. „Ivo mě zrazoval. Vyhrožoval, že mi 

nedá klíč od pokoje, jestli to zvorám. Ale po finále mi sám odemkl dveře,” přiznal 

nyní sedmašedesátiletý hráč přezdívaný Páňa.

Panenka se v rozhodující moment rozběhl jako na klasický kop, v poslední chvíli 

ale lehce zpomalil pravačkou a míč lehce podkopl. Německý brankář Sepp Maier 

skočil k levé tyčce a mohl tak pouze bezmocně sledovat, jak se míč pomalu, ale jistě 

snáší do jeho branky a československý reprezentant s rukama nahoře běží slavit 

se spoluhráči titul.

„Vždycky jsem se snažil hrát pro diváky, aby si ze zápasu odnesli nějaký zážitek. 

Aby si měli v hospodě u piva o čem povídat. A abych z toho měl dobrý pocit i já. 

Myslím, že se mi to dařilo,“ zhodnotil svůj kop, jímž Československu zajistil premi-

érový celkový triumf.

Pomohla soutěž o čokoládu

Nápad na slavné provedení, kterému se začalo říkat „padající list” či „vršovický 

dloubák” přitom dostal před spaním. Dumal totiž, jak po tréninku v pokutových 

kopech porazit v soutěži o pivo či čokoládu brankáře Zdeňka Hrušku. 

„Zdeněk byl dobrý, prohrával jsem s ním, a tak jsem před spaním přemýšlel, co 

bych udělal, abych ho porážel. Napadl mě pomalý oblouk doprostřed branky. A tak 

jsem to vyzkoušel. Začal jsem nad Zdeňkem vyhrávat, ale současně i tloustnout 

po vyhraných čokoládách,” vzpomíná Panenka, jenž ke zlatu čtyři roky na to přidal 

ještě bronz.

Panenkova penalta kromě pozitivních ohlasů v roce 1976 vyvolala i negativní. „Zá-

padoevropští novináři tehdy napsali, že jsem Maiera zesměšnil. To byla ale úplná 

http://fotbal.idnes.cz/panenka-ceska-fotbalova-legenda-a-vynalezce-vrsovickeho-dloubaku-pyn-/euro-2008.aspx%3Fc%3DA080604_131109_fot_reprez_mn
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blbost. Kdo by si to dovolil v takové chvíli ve finále šampionátu?” vzpomíná bývalý 

československý reprezentant.

„Pravdou však je, že Maier se mnou 35 let nemluvil. Byl to přijemný a zábavný 

člověk, ale jen do momentu, než se začalo mluvit o mně a penaltě. To se z něj stala 

šelma. Nedávno se to ale změnilo, asi proto, že už jsme staří a už si asi to možná 

ani nepamatuje,” dodala se smíchem legenda pražských Bohemians, která skvělé 

výkony podávala i v dresu Rapidu Vídeň.

V současnosti je ale Panenkova penalta považována jako moment geniality a mezi 

největšími hvězdami má celou řadu následovníků. Kromě Messiho se tímto způso-

bem trefili Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Pavel Horváth a závěrečným gól kariéry 

takto zaznamenal Luca Toni. Jiní zase prokázali, že použít „vršovický dloubák” není 

jednoduché. Mluvit by o tom mohl třeba Peter Crouch.

Každopádně Panenkova penalta se stala legendární a je dost možné, že i letos bude 

na mistrovství Evropy k vidění. Třeba opět ve finále a třeba opět rozhodne...

http://mefotbal.cz
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Momenty Eura: Řecký  
ultradefenzivní zázrak (2004)

Ani dánská pouť za titulem nebyla zdaleka tak nečekaná jako ta řecká 

z roku 2004. Je tomu přesně dvanáct let, co ultradefenzivní tým Otta 

Rehhagela dokráčel v Portugalsku až k titulu. A vždy prakticky po stejné 

cestě – centr zprava a hlavička za záda brankáře. Nešlo přitom o žádnou 

náhodu. Na kopačkách Řeků skončili obhájci titulu z Francie, skvěle 

hrající český tým Karla Brücknera i domácí Portugalci.

Řecký zázrak se od přelomu století dá srovnat snad jen s letošním titulem Leiceste-

ru v Premier League. A ani ten Foxes nevybojovali jako typický outsider. Leicester 

se sice může pyšnit výbornou defenzivní organizací a nerad drží míč, na druhou 

stranu jej zdobí skvělé a pohledné protiútoky a individuální technická zdatnost. 

Autor: Martin Vait

Zdroj: AP
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Hráči jako Mahrez či Kante jsou nyní po zásluze žhavými kandidáty na přestup do 

klubů absolutní evropské špičky.

Řekové však na Euru 2004 neměli prakticky žádné hvězdy. Ze šampionátu si lze 

vybavit naprosté minimum povedených technických akcí. Rehhagel po většinu tur-

naje posílal do pole pět obránců a čtyři záložníky, jeho tým zahušťoval střed pole 

a praktikoval už v té době téměř nepoužívané osobní bránění.

Pokud kdy existoval archetyp týmu zcela oddaného defenzivě, bylo to Řecko z roku 

2004. A kultovní postavení má výběr Otta Rehhagela i v českém prostředí pro 

recesní Fanklub defenzivního fotbalu. Přitom právě český tým, který v roce 2004 

předváděl skvělý fotbal a postaral se o jeden z nejlepších zápasů v historii Eura 

proti Nizozemsku, si právě na Řecku v semifinále krutě vylámal zuby.

Řecký triumf tak dodnes může v českých fanoušcích zanechávat trpkou pachuť, 

triumf výběru Otta Rehhagela byl ale zcela zasloužený. Jen těžko lze najít v historii 

tým, který by soustavně dokázal podat lepší týmové výkony navzdory své individu-

ální kvalitě než Řekové v roce 2004.

Cesta Řeků ke zlatu byla natolik nepravděpodobná a přitom tak zřejmá, že snad 

ani jinak skončit nemohla. Přitom už v kvalifikaci bylo zřejmé, že Řecko není jen 

tak ledajaký tým – ve skupině skončilo před Španělskem na prvním místě. Skóre? 

Osm zápasů, osm gólů. Na turnaji si pak Řekové zajistili postup už po dvou utká-

ních – hned v prvním utkání šampionátu zaskočili Portugalsko a v druhém utkání 

vybojovali remízu proti Španělsku.

Teprve cesta vyřazovací částí ale byla doopravdy památná. Čtvrtfinále proti obhájci 

trofeje z Francie? Centr Zagorakise z pravé strany, hlavička Charistease, vítězství 

1:0. Semifinále proti skvěle hrajícímu českému týmu? Rohový kop Tsiartase z pravé 

strany, hlavička Dellase, vítězství 1:0. Finále proti domácí portugalské zlaté generaci? 

Rohový kop Basinase z pravé strany, hlavička Charistease, vítězství 1:0.

Řekové, kteří do té doby na Euru nevyhráli jediný zápas a na které bookmakeři 

před turnajem vypisovali kurz 100:1, se tak postarali o nejvíce nečekané vítězství 

na mistrovství světa či Evropy.

https://www.facebook.com/defenziva/%3Ffref%3Dts
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Momenty Eura: Poborského 
lob znamenající semifinále  
a věčnou slávu (1996)

Mistrovství Evropy 1996 zůstává pro samostatnou Českou republiku 

nejúspěšnějším šampionátem. Podceňovaná reprezentace došla až do 

finále, kde v prodloužení padla s Německem. K velkolepé jízdě svými 

výkony pomohl i tehdy ve světě nepříliš známý Karel Poborský, jehož 

kromě hry proslavily dlouhé lokny a především legendární lob, na 

který fanoušci vzpomínají dodnes.

Před šampionátem v Anglii v červnu 1996 byl Poborský hvězdou české ligy, která 

Slavii pomohla k ukočení čekání na mistrovský titul. V zahraničí, podobně jako velká 

část jeho spoluhráčů, však byla talentovaná sestava velkou neznámou, a reprezen-

tace tak byla považována za velkého outsidera.

O tom svědčí i nejhorší kurz ze všech účastníků 80:1 a ani sami hráči úspěchu příliš 

nevěřili. Dokonce uvažovali, že by si vedle lavičky recesisticky postaví figurínu mas-

kota Rudy Pivrnce. „Do Anglie jsme vyrazili bez jakéhokoliv očekávání. Jeli jsme si 

to spíš užít, jelikož nikdo od nás nic nečekal. Ani já jsem nevěděl, co nás tam čeká. 

Chtěli jsme hlavně neudělat ostudu,” vzpomíná s odstupem času Poborský.

Češi ale neudělali ostudu. Naopak překvapili všechny včetně sebe samých a šam-

pionát spoustě z nich včetně Poborského změnil život.

Národní tým přitom do šampionátu nevstoupil dobře. Na úvod podlehl Němcům 0:2 

a postupu do vyřazovací části tehdy věřil málokdo. Svěřenci Dušana Uhrina staršího 

Autor: Pavel Jahoda
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ale ve zbytku těžké základní skupiny zabrali. Nejprve porazili 2:1 Itálii a v klíčovém 

závěrečném duelu proti Rusku vydolovali v závěru bod za remízu 3:3, který jim 

zajistil čtvrtfinále.

V něm Česko narazilo na Portugalce s hvězdami typu Ruie Costy, Luíse Figa či 

Fernanda Couta. Zápas však patřil někomu jinému. Rodákovi z Jindřichova Hradce 

přezdívanému Steve, Karlu Poborskému. Byl to totiž on, kvůli kterému si sestřih 

zmíněného střetnutí pouští fanoušci i po letech.

Slavný moment hbitého záložníka s osmičkou na zádech přišel v třiapadesáté mi-

nutě. Kapitán Jiří Němec ho našel na středu hřiště a Poborský se pustil mezi dva 

hráče. Nezkoušel žádné kličky ani fígle, šel čistě za nosem a v klíčový moment mu 

přála velká dávka štěstí. Míč se několikrát odrazil, ale český záložník se nakonec 

objevil za zády tří protihráčů.

Poborský pokračoval až k vápnu, kde už mu padal pod nohy jeden ze stoperů. Český 

křídelník ale už v tu dobu viděl, že brankář Vítor Baía je hodně vyběhnutý, a tak ho 

přehodil nádherným lobem. Právě tento zásah byl jediným gólem v utkání, a Češi 

tak slavili překvapivý postup.

„Vždycky jsem věci řešil spíš technicky než silou. Šel jsem mezi dva nebo tři hráče. 

Míč jsem ztratil, ale i díky štěstěně se ke mně odrazil a najednou jsem byl za nimi. 

Běžel jsem v podstatě sám na gólmana. Baía byl tehdy hodně venku a mě napad-

lo, že bude nejsnazší ho přehodit,” vzpomíná Poborský, v současnosti fotbalový 

funkcionář a podnikatel.

„Tenkrát mi ten míč nepatrně nadskočil, a dostal jsem se tak pod něj velice snadno. 

Gól byl proto spíš hozený než kopnutý. Že vylítnul tak vysoko, toho jsem se i já prvně 

zaleknul, jelikož jsem si uvědomil, že by to tam nemuselo spadnout. Ale nakonec 

to vyšlo nádherně a byl z toho krásný gól,” popsal bývalý český reprezentant, jenž 

má kromě stříbra z Anglie ve sbírce také bronz z ME v Portugalsku 2004.

Rozjeté Čechy následně čekala v semifinále Francie a střetnutí musely po výsledku 

0:0 rozhodnout penalty. Národní tým v nich byl stoprocentní včetně Poborského, 

to za Francouze v šesté sérii selhal Reynald Pedros.
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Senzace šampionátu se tak objevila ve finále, v němž stála proti svému jedinému 

přemožitelovi na turnaji z Německa. Češi se v utkání dostali do vedení, ale favorit 

dokázal vyrovnat a o všem rozhodlo prodloužení, které se tehdy ještě hrálo na 

zlatý gól. Ten se podařilo vstřelit Oliveru Bierhoffovi (více zde) a Němci mohli začít 

slavit. Naopak Uhrinova družina smutnila.

„To zklamání bylo obrovské. Skončit druhý je vždy smutné. Uvědomíte si totiž, že 

jste od zlata krůček. Ale takový je fotbal. S odstupem času je to obrovský úspěch, 

ale titul je o kousek výš,” dodal Poborský.

EURO 1996 však zpětně může hodnotit jako životní milník. Po něm za 143,5 milionu 

přestoupil do Manchesteru United, s nímž získal anglický titul. Zahrál si také v Itálii 

za Lazio Řím, v Portugalsku za Benficu a v Česku za Spartu a České Budějovice. Fa-

noušky tak má po celém světě, a to i díky slavnému lobu, nad nímž Baía musí i dnes 

stále přemýšlet.

Zdroj: ČTK/Michal Doležal
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Momenty Eura: Dánský  
senzační triumf – ženy, mini-
golf a hamburgery (1992)

Jen řecký titul z roku 2004 byl větší senzací než cesta Dánů za 

vítězstvím na Euru 1992. Příběh o dánském zlatu, vybojovaném 

přesně před 24 lety, je známý. Deset dní před začátkem turnaje 

byla Jugoslávie kvůli válečnému konfliktu a sankcím vyloučena 

z mistrovství Evropy. Nahradit ji měli Dánové, kteří přijeli bez 

tréninku po konci sezony z pláží přímo na hřiště. Bylo to ale 

všechno tak, jak praví mýtus?

Autor: Martin Vait

Dánové opravdu nešli do mistrovství Evropy jako favorité. A to tím spíš, že jim 

chyběl jeden z nejlepších hráčů světa své doby Michael Laudrup. Tehdejší zálož-

ník Barcelony byl v roce 1992 v nejlepších fotbalových letech – na Euru by oslavil 

osmadvacáté narozeniny a týmu mohl dodat potřebnou kreativitu. Jenže Laudrup 

se před turnajem rozhádal s trenérem Richardem Møllerem Nielsenem a odmítl 

reprezentovat.

„Roztržka mezi Laudrupem a Møllerem Nielsenem byla často popisovaná jako čistě 

egoistická,” napsal v časopise The Blizzard britský komentátor a novinář Dave Fa-

rrar. „Ale je vidět, že oběma stranám to bylo velice líto. Možná že se jejich rozchod 

urodil čistě kvůli zásadním rozdílům v přístupu k fotbalu: střet mezi hráčem, který 

miloval svou představu o hře, a koučem, který už nemohl vystát, že dánský tým 

vždy hrál skvěle a prohrál.”

https://www.theblizzard.co.uk/articles/once-upon-a-time/
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Dánská reprezentace byla na konci 80. let kultovní záležitostí pro velkou část fot-

balových fanoušků. Mohly za to i nádherné sešívané dresy – na pravé straně hrudi 

červenobíle pruhované, na levé sytě červené. Na mistrovství světa 1986 Dánové 

předváděli pohledný kombinační fotbal a ve skupině vyhráli všechny tři zápasy. 

Pozdější finalisty z Německa přehráli 2:0 poté, co sestřelili Uruguay 6:1 a do osmi-

finále proti Španělsku tak šli jako favorité. Výsledek? Ostudný debakl 1:5.

Møller Nielsen se proto po svém nástupu rozhodl radikálně změnit pojetí hry. Místo 

uvolněného kombinačního fotbalu vsadil na pevnou defenzivu, rychlé protiúto-

ky a kvalitní standardní situace. Dánové nebyli daleko od toho, aby se probojovali 

na Euro 1992, v té době se ale vedle hostitele kvalifikovalo pouze sedm nejlep-

ších, a tudíž sedm vítězů kvalifikace. Ani druhé místo za talentovaným mužstvem 

Jugoslávie, jehož velká část vyhrála před dvěma lety s Crvenou Zvezdou Bělehrad 

Ligu mistrů, tak nestačilo.

Jenže Jugoslávie byla ve válečném stavu a po tlaku mezinárodních organizací, které 

na rozpadající se stát uvalily sankce, UEFA konečně povolila. Pouhých deset dní 

před začátkem Eura ve Švédsku tak byla Jugoslávie z turnaje vyloučena. „Byl to 

nejhorší den v mém životě, a nejhorší na něm bylo, že jsem nedokázal spoluhráčům 

Zdroj: AP
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vysvětlit, proč se to stalo,” řekl kapitán Dragan Stojkovič, který se v ten den dvakrát 

zhroutil. Jednou, když se zprávu dozvěděl, a podruhé, když ji měl oznámit svým 

spoluhráčům.

Do turnaje tak byla povolána dánská reprezentace a Møller Nielsen, který se už 

měsíce chystal konečně vytapetovat kuchyni, tak najednou musel hledat své hráče 

po celém světě. Většina z nich ale byla podle Petera Schmeichela připravená. „Je 

pravda, že jsme nebyli připraveni tak jako normální tým pro velký turnaj. Ale ne-

přijeli jsme z pláže,” odmítl rezolutně bývalý brankář Manchesteru United.

„Odehráli jsme v té době několik přípravných zápasů a chystali jsme se na utká-

ní s SNS (nástupnický tým po rozpadlém SSSR, pozn. aut.), a pak jsme se to dozvěděli. 

A taky jsme nebyli hloupí – četli jsme noviny a udržovali jsme se v kondici, protože 

jsme věděli, že nás ještě můžou vyměnit za Jugoslávii. Ale tyhle řeči o plážích, no, 

to jsou úplné blbosti,” řekl Schmeichel.

Pravdou je, že někteří hráči už po sezoně byli na odpočinku, podle Møllera Nielsena 

to ale přispělo k dánskému úspěchu. „Přišlo to vhod. Nesnáším neustálé rozho-

vory a to, že životy hráčů jsou pod drobnohledem médií,” popisuje dánský trenér. 

„Takhle nám to dalo důvod k tomu, abychom všem žádostem o rozhovor mohli říct 

ne, protože jsme se potřebovali připravovat a měli málo času.”

Dánské reprezentaci tak pomohla i minimální pozornost. Na rozdíl od favoritů od 

Møllerova Nielsenova kádru nikdo nic nečekal, hráči šli do zápasů uvolnění a na-

prostá bezstarostnost se odrazila i na hřišti. Ze začátku to ale znát nebylo. Dánové 

v prvních dvou zápasech vybojovali jediný bod a byli na pokraji vyřazení. Navíc 

je čekala favorizovaná Francie trenéra Platiniho, která ale také musela k postupu 

zvítězit.

Po posledním předzápasovém tréninku už hráči pomalu nastupovali do autobusu, 

když jeden z nich uviděl ceduli s nápisem „minigolf”. Z legrace tak navrhl Mølleru 

Nielsenovi, jestli si nemůžou zahrát. „Už ani nevím, proč jsem řekl ano,” směje se 

Møller Nielsen. „Ale do turnaje jsme šli s tím, že nemáme co ztratit, a proto jsme 

na úvod proti Anglii hráli dobře. Potom jsme ale byli proti Švédsku vystrašení, a to 



21 ObsahDánský  senzační triumfVelký průvodce Eurem

nám nepomohlo v tom, čeho jsme chtěli dosáhnout. Takže jsem si tehdy poprvé 

jako trenér řekl ‘no tak co, zkusme něco trochu jiného – pojďme si zahrát minigolf’.”

Dánové vyhráli 2:1.

Podobný přístup zafungoval i v předvečer semifinále proti Nizozemsku. Unave-

ní  a  znudění hráči v zácpě ve Stockholmu zahlédli Burger King a před koučem 

si začali šuškat, jestli by se nemohli stavit na pár hamburgerů. Kouč jen pokrčil 

rameny. Spokojení hráči na druhý den vyřadili obhájce titulu na penalty.

Cesta Dánů do finále byla natolik nečekaná, že překvapila i dánský svaz, který 

nenaplánoval manželkám hráčů pobyt ve stockholmských hotelích až do konce 

turnaje. Hráči tak ve dnech před zápasem o zlato chodili za Møllerem Nielsenem, 

jestli by jejich ženy nemohly zůstat u nich na pokojích. Dánský trenér své svěřence 

jen upozornil, aby byli opatrní. Na druhý den vysmátí Dánové porazili úřadující 

mistry světa z Německa 2:0 a slavili zlato.

Svým způsobem je pověst o dánském triumfu pochopitelná, i kdyby nebyla pravdivá. 

Vždyť kdo jiný měl na bezstarostném začátku 90. let vyhrát než tým, co přijel přímo 

z pláže, během šampionátu se láduje hamburgery, je obklopen ženami, nebere nic 

zas tak vážně a nakonec stejně dokáže, že může dosáhnout všeho, po čem touží?

Ne všechno ale bylo tak růžové a humorné, jak by se mohlo zdát. Poslední gól 

turnaje, pojistku na 2:0, symbolicky zařídil záložník Kim Vilfort, jehož sedmiletá 

dcera ve dnech mistrovství umírala na leukémii, a Vilfort ve Švédsku zažíval noci 

probděné na telefonu se svou ženou. A dánští hráči měli kvůli absenci Jugoslávců 

během celého turnaje v hlavách, že na mistrovství správně ani neměli být.

„Celé to bylo jako divný sen a nikdo z nás se během toho neprobudil,” vypráví Brian 

Laudrup. „Velká část týmu se cítila opravdu zle za jugoslávské hráče a ten pocit 

během šampionátu nikdy pořádně neodezněl. Říkali jsme si – tak co, jsme teď tady, 

a alespoň něco uhrajeme.”

A taky že uhráli.
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Francie

Francie do šampionátu vyráží jako velký favorit, možná dokonce jako ten největší. 

Pořadatelská země se může opřít o skvělý kádr plný talentovaných mladých hráčů. 

Ani letos však neunikli Les Bleus kontroverzím mimo hřiště, Francie ale doufá, že 

národní tým naopak dokáže zemi znovu sjednotit podobně jako před osmnácti lety 

po vítězném mistrovství světa.

Asi žádný turnaj se v posledních letech pro Francii neobejde bez velké kontro-

verze. I když už má letos trenér Didier Deschamps na soupisce k dispozici skvělý 

kádr a víceméně bezproblémové hráče, Francií před šampionátem kromě stávek 

Autor: Martin Vait

Zdroj: Reuters/VINCENT KESSLER
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a povodní otřásají i diskuze o nepovolání Karima Benzemy, Mathiea Valbueny, ale 

i Hatema Ben Arfy.

O absenci útočníka Realu Madrid a záložníkovi Lyonu se vědělo již delší dobu. Až 

teď ale diskuze nabrala poněkud jedovatý spád. Legenda Manchesteru United Eric 

Cantona nepřímo obvinil Deschampse z rasismu – kouč kromě Benzemy nepřidal 

na soupisku ani dalšího hráče severoafrického původu Hatema Ben Arfu, jenž má 

za sebou fantastickou sezonu v Nice. Ke kritice se přidal i sám Benzema, který 

naznačil, že Deschamps byl pod vlivem francouzské krajní pravice, která hlásá 

značně antimuslimskou rétoriku.

V kádru Francie sice figuruje jeden hráč severoafrického původu Adil Rami, na 

soupisku byl ale dopsán až dodatečně kvůli obří marodce stoperů. Deschamps poté 

oznámil, že proti Cantonovým slovním výrokům se bude bránit soudně. V samotné 

Francii přitom byly útoky brány se značnou rezervou jako další osobní Cantonova 

půtka proti Deschampsovi. Nevraživost legendy Manchesteru vůči současnému 

trenérovi je totiž koloritem francouzského fotbalu již dávno.

Nic to však nemění na tom, že okolo francouzského mužstva znovu panuje dosti 

rozporuplná nálada. A to je v rozdělené společnosti hostitelské země, která nesdílí 

názor na imigraci, hodnoty a žije v permanentním strachu z dalšího teroristického 

útoku, jistý problém.

Bude absence Benzemy paradoxně pomocí pro útok?

V samotném francouzském kádru ale podle všeho žádné rozepře nejsou a tým je 

jednotný. A to je velký a důležitý rozdíl od dřívějších šampionátů, kdy tým provázely 

značné problémy. V roce 2010 mužstvo stávkovalo na protest proti výstřednímu 

kouči Raymondu Domenechovi, o dva roky později na Euru byl francouzský tým 

znovu nejednotný, což vyvrcholilo naštvaným vulgárním projevem Samira Nasriho 

vůči novinářům.

V jistém smyslu může být absence Benzemy pro tým prospěšná i na hřišti (které je 

mimochodem téměř doslovný překlad Deschampsova jména). Francouzský trenér 
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dával útočníkovi Realu Madrid šanci za šancí, i když se mu na reprezentační úrovni 

vůbec nedařilo. Benzema vstřelil pod trenérem Deschampsem od roku 2012 pouze 

12 gólů v 36 zápasech a na hrotu útoku působil poněkud ztraceně.

O místa na ofenzivních pozicích se nyní pere zástup obrovských talentů. Anthony 

Martial zažil výborný debutový ročník v Manchesteru United, Kingsley Coman zase 

letos ukázal svůj enormní příslib v Bayernu. Největším tahounem francouzského 

mužstva v útoku ale bude nejspíš Antoine Griezmann, který má za sebou fantas-

tickou sezonu v Atlétiku a spoustu důležitých branek na svém kontě.

Francie čeká, že z těchto tří hvězdiček (v případě Griezmanna už jasné hvězdy) má už 

teď jedny z nejlepších útočníků v Evropě. Všichni jsou mimořádně rychlí, technicky 

vybavení a na svůj věk velice efektivní, což z Francie dělá jeden z nejobávanějších 

týmů na Euru.

Všichni tři se ale alespoň ze začátku poperou o posty na křídlech a čeká se, že 

Francie nastoupí na šampionátu převážně v rozestavení 4-3-3. Na hrotu se bude 

Deschamps spoléhat na Oliviera Girouda, jenž má na svém kontě letos 24 gólů za 

Arsenal, provázejí ho ale i značně nevyrovnané výkony.

Skvělou sezonu má za sebou i André-Pierre Gignac, který se netradičně vydal do 

Mexika a v týmu U.A.N.L. Tigres nasázel 32 branek. Otázka je, jakou úroveň má 

mexická liga v porovnání se špičkovými evropskými soutěžemi, podle odborníků 

je ale srovnatelná s francouzskou Ligue 1.

Slabiny? Obrana a lehká nezkušenost

Francie má k dispozici i vynikající zálohu se všemi druhy typově odlišných hráčů, 

kteří se mohou doplňovat. Přes absenci Lassany Diarry by jeho roli mohl nahradit 

bez problémů letošní kometa N’Golo Kanté, který měl velký podíl na titulu Lei-

cesteru. Vedle něj budou nejspíš figurovat Pogba, jenž musí unést zodpovědnost 

ve středu zálohy, to se mu ale i v Juventusu v průběhu sezony dařilo čím dál 

více. Běhavý  a  technicky skvěle vybavený Matuidi za sebou nemá zcela ideální 

ročník v PSG, o jeho kvalitách ale není sporu.



26Skupina A – FrancieVelký průvodce Eurem Obsah

Jediný problém pro Francii tak bude v obraně, kde se zranili hned čtyři výborní 

stopeři, kteří by se dnes bez problémů dostali do základní sestavy – Varane, Sakho, 

Zouma i Mathieu. Z dvojice Koscielny – Rami je zvláště obránce Sevilly pro domácí 

fanoušky nepřesvědčivou volbou. Ani stoper Arsenalu se ale přes nesporné kvality 

neubrání občasným kiksům ve velkých zápasech.

Na krajích obrany pak budou figurovat hráči, kterým již dávno bylo třicet let – tři-

atřicetiletý Bacary Sagna a pětatřicetiletý Patrice Evra. Byť oba ještě plní důležitou 

roli v obou klubech, rychlostní vybavenost a únava je v jejich případě možná důle-

žitějším faktorem než u jiných spoluhráčů.

Celkově má ale Francie široký a mimořádně kvalitní kádr. Záleží ale i na tom, jak 

se může projevit jeho lehká nezkušenost na špičkové úrovni. Pouze Patrice Evra ze 

všech hráčů v kádru vyhrál Ligu mistrů na rozdíl od třinácti hráčů ve španělském 

kádru. Na druhé straně ale hráči mohou být dravější po úspěchu než někteří jejich 

kolegové z Německa a Španělska, kteří vyhráli prakticky vše, co mohli.

Otázkou je i připravenost francouzského mužstva, které kvůli pořadatelství neode-

hrálo od mistrovství světa jediný soutěžní zápas. Les Bleus sice mezitím odehráli 

řadu přípravných utkání se špičkovými soupeři, přesto jsou výsledky i tempo pří-

pravných zápasů velice ošidné.

Les Bleus se ale mohou opřít o fakt, že se jim na domácích šampionátech daří skvěle. 

Ovládli poslední Euro, které hostili na domácí půdě v roce 1984 a v paměti stále 

zůstává i triumf na domácím šampionátu v roce 1998. Pořadatelství tak národnímu 

týmu historicky svědčí a letos by úspěch Les Bleus pro zjizvenou Francii mohl být 

o to důležitější.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/francie/


27Skupina A – FrancieVelký průvodce Eurem Obsah

Přednosti

Střed zálohy a křídelní prostory. Fran-

cie má k dispozici množství mimořádně 

talentovaných mladých hráčů zvláště 

na ofenzivních pozicích. Spousta hrá-

čů, kteří by se bez problémů dostali 

do jiných týmů, tak nemohou jet kvůli 

přetlaku v kádru. 

Slabiny

Na málokterém postu. Nejvíce Francii 

trápí zřejmě hrot útoku, kde schází Ka-

rim Benzema. Nastoupí zde buď André

-Pierre Gignac, který poslední sezonu 

odehrál v Mexiku, anebo Olivier Giroud, 

jenž sice za Arsenal nastřílel 24 gólů ve 

všech soutěžích, podává ale nevyrovna-

né výkony. Francie se také musí kvůli 

zraněním obejít bez tří vynikajících sto-

perů, a střed obrany by rovněž mohl být 

problematický.

Klíčový hráč

Antoine Griezmann. Při absenci hroto-

vého útočníka světových kvalit bude na 

něm, aby střílel branky.

Vycházející hvězda

Kingsley Coman. Křídelní hráč Bayernu 

má v devatenácti letech na svém kontě 

tři tituly ze tří elitních soutěží a mohl by 

být velkou zbraní z lavičky.

Nejdůležitější absence

Téměř nemožné vybrat jen jednu, chybě-

jící hráči by vydali na vlastní jedenáctku. 

Z různých důvodů se do francouzské 

reprezentace nedostali třeba Karim 

Benzema, Hatem Ben Arfa, Mamadou 

Sakho, Raphael Varane, Jeremy Mathieu, 

Alexandre Lacazette, Lassana Diarra, 

Adrien Rabiot a mnoho dalších.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Francie

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Francie

Vítěz
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Brankáři

1 Hugo Lloris (C) 26. prosince 1986 (29) 73 Tottenham Hotspur

16 Steve Mandanda 28. března 1985 (31) 22 Marseille

23 Benoît Costil 3. července 1987 (28) 0 Rennes

Obránci

2 Christophe Jallet 31. října 1983 (32) 11 Lyon

3 Patrice Evra 15. května 1981 (35) 71 Juventus

4 Adil Rami 27. prosince 1985 (30) 26 Sevilla

13 Eliaquim Mangala 13. února 1991 (25) 7 Manchester City

17 Lucas Digne 20. července 1993 (22) 12 AS Řím

19 Bacary Sagna 14. února 1983 (33) 55 Manchester City

21 Laurent Koscielny 10. září 1985 (30) 27 Arsenal

22 Samuel Umtiti 14. listopadu 1993 (22) 0 Lyon

Záložníci

5 N’Golo Kanté 29. března 1991 (25) 2 Leicester City

6 Yohan Cabaye 14. ledna 1986 (30) 44 Crystal Palace

8 Dimitri Payet 29. března 1987 (29) 17 West Ham United

12 Morgan Schneiderlin 8. listopadu 1989 (26) 15 Manchester United

14 Blaise Matuidi 9. dubna 1987 (29) 42 PSG

15 Paul Pogba 15. března 1993 (23) 29 Juventus

18 Moussa Sissoko 16. srpna 1989 (26) 36 Newcastle United

20 Kingsley Coman 13. června 1996 19) 4 Bayern Mnichov

Útočníci

7 Antoine Griezmann 21. března 1991 (25) 26 Atlético Madrid

9 Olivier Giroud 30. září 1986 (29) 47 Arsenal

10 André-Pierre Gignac 5. prosince 1985 (30) 25 Tigres UANL

11 Anthony Martial 5. prosince 1995 (20) 8 Manchester United

Soupiska Francie
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Rumunsko

Jen reprezentanti Anglie, Itálie a Rakouska se mohou pyšnit stejnou kvalifikační 

bilancí jako nástupci legendárního George Hagiho. Nejenže se rumunští fotbalisté 

na evropský šampionát probojovali, při postupové cestě do Francie dokonce ani 

jednou neprohráli.

Při pohledu na konečnou tabulku kvalifikační skupiny F lze bez dlouhého přemýšlení 

velmi snadno definovat, proč tomu tak bylo. Hlavní síla mužstva, jemuž se přezdívá 

Autor: Jakub Vaněk

Zdroj: ČTK/imago sportfotodienst
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Tricolorii, spočívá v propracované defenzivní činnosti celého týmu. Velezkušený 

trenér Anghel Iordanescu vštípil svým svěřencům v současném fotbale zaběhlý 

systém 4-2-3-1 a výsledky se velice rychle dostavily.

Pouhé dva inkasované góly z deseti odehraných zápasů mluví jasnou řečí. Nejlepší 

kvalifikační obranou tak disponovala, pro mnohé možná překvapivě, právě skvadra 

ze země nacházející se v jihovýchodní části Evropy.

Kvalifikace: Skupina bez favoritů, ve které nepadaly góly

Nutno podotknout, že skupinu, do níž bylo Rumunsko nalosováno, nehrál žádný 

z velikánů evropského fotbalu. Žebříčkově nejvýše postaveným mužstvem bylo 

Řecko, které je však v současné době pouze stínem týmu, který před dvanácti lety 

opanoval portugalský šampionát.

Právě Řecko bylo prvním kvalifikačním soupeřem Tricolorii. V Aténách rozhodl 

proměněným pokutovým kopem Ciprian Marica a odstartoval tažení za kýženým 

postupem na turnaj, jehož součástí byla rumunská reprezentace naposledy v roce 

2008. Vítězství rovněž předznamenalo úspěšnou sérii na hřištích soupeřů.

Obrana dirigovaná Vladem Chirichesem, stoperem italské Neapole, totiž v zápasech 

venku ani jednou neinkasovala. Defenzivní pojetí hry se ovšem promítlo v produk-

tivitě útočné vozby. Při jedenácti vstřelených brankách proto není překvapením, 

že nejlepší kanonýři rozvlnili síť pouze ve dvou případech.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/rumunsko/
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Trenér Iordanescu sázel především na týmový výkon, pracovitost a obětování vy-

volených hráčů ve prospěch celku. Hlasy domácích fanoušků, vyčítající mu nepříliš 

pohlednou hru, vnímat příliš nemusel. Národní tým dovedl po osmi letech opět 

mezi evropskou elitu.

Hvězda týmu: Ciprian Tatarusanu

Třicetiletý brankář, jenž se trvale zabydlel v základní sestavě italské Fiorentiny, měl 

na postupové kvalifikační jízdě nemalou zásluhu. Připsal si celkem osm čistých kont. 

Společně s Vladem Chirichesem byl klíčovou postavou rumunské reprezentace.

Na rozdíl od vytáhlého stopera Neapole prokazoval vysoký standard i na klubové 

úrovni. V barvách celku z Florencie nastoupil k sedmatřiceti ligovým zápasům a po-

mohl svému týmu k pátému místu v Serii A. Na podzim se tak může těšit na zápasy 

ve skupině Evropské ligy.

Šampionát otevřou duelem s Francií

Rumunsko vstoupí do kolotoče mistrovství Evropy hned v úvodní hrací den. Na 

Stade de France změří síly s pořadatelskou Francií. Favorit utkání je zřejmý. Pokud 

se však svěřencům kouče Iordanescua podaří navázat na kvalifikační výkony, můžou 

domácím Les Bleus řádně zatopit. Klíčová utkání nicméně budou teprve následovat. 

Druhý zápas proti Švýcarsku a závěrečný s Albánií napoví o postupových šancích 

Tricolorii mnohem víc.
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Přednosti

Skvělá obrana. Rumuni v celé kvalifikaci 

obdrželi nejméně gólů – pouhé dva – a na 

svých defenzivních výkonech budou chtít 

stavět i na Euru. Silná brankářská dvo-

jice, Ciprian i Pantilimon hrají v elitních 

evropských soutěžích. Hráči jsou z velké 

části v ideálním věku.

Slabiny

Jeden z nejslabších kádrů na Euru. 

Pouze dva hráči z pole hrají v elitních 

evropských soutěžích – kapitán Chiri-

ces a pětatřicetiletý obránce Razvan Rat, 

který letos sestoupil s Rayem. Rumunsko 

trápí i špatná ofenziva a nepříliš pohled-

ná hra. Nejlepším střelcem z kádru je 

Gabriel Torje, který za svou reprezen-

tační kariéru vstřelil pouhých jedenáct 

branek.

Klíčový hráč

Vlad Chirices. Bývalý velký talent shořel 

v Tottenhamu a v Neapoli odehrál jen 

osm zápasů v Serii A. Před dvěma lety 

se proslavil zejména opileckým excesem 

v Bukurešti. Ale v reprezentaci je hlavní 

postavou, která drží obranu pohromadě.

Vycházející hvězda

Nicolae Stanciu. Dvaadvacetiletý ofenziv-

ní záložník Steauy se letos rozehrál do 

výborné formy, která mu vynesla i nomi-

naci do národního týmu. Tam se podíval 

poprvé v podstatě až letos v březnu, od 

té doby si zahrál ve čtyřech zápasech a ve 

třech z nich skóroval.

Nejdůležitější absence

Žádná. Na Euro jede nejsilnější tým, 

který si i vybojoval Euro. Snad jen s vý-

jimkou Gabriela Tamase, jehož kariéra 

v posledních letech utrpěla kvůli pro-

blémům s alkoholem.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Rumunska

3. místo ve skupině (nepostup)

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Rumunska

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqhXNZ1bEH88
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Brankáři

1 Costel Pantilimon 1. února 1987 (29) 22 Watford

12 Ciprian Tătărușanu 9. února 1986 (30) 35 Fiorentina

23 Silviu Lung Jr. 4. června 1989 (27) 3 Astra Giurgiu

Obránci

2 Alexandru Mățel 17. října 1989 (26) 16 Dinamo Záhřeb

3 Răzvan Raț 26. května 1981 (35) 110 Rayo Vallecano

4 Cosmin Moți 3. prosince 1984 (31) 7 L. Razgrad

6 Vlad Chiricheș (C) 14. listopadu 1989 (26) 40 Neapol

15 Valerică Găman 25. února 1989 (27) 13 Astra Giurgiu

16 Steliano Filip 15. května 1994 (22) 4 Dinamo Bukurešť

21 Dragoș Grigore 7. září 1986 (29) 19 Al-Sailiya

22 Cristian Săpunaru 5. dubna 1984 (32) 12 Pandurii Târgu Jiu

Záložníci

5 Ovidiu Hoban 27. prosince 1982 (33) 19 Be’er Sheva 

7 Alexandru Chipciu 18. května 1989 (27) 20 Steaua Bukurešť

8 Mihai Pintilii 9. listopadu 1984 (31) 30 Steaua Bukurešť

10 Nicolae Stanciu 7. května 1993 (23) 4 Steaua Bukurešť

11 Gabriel Torje 22. listopadu 1989 (26) 49 Osmanlıspor 

17 Lucian Sânmărtean 13. března 1980 (36) 19 Al-Ittihad

18 Andrei Prepeliță 8. prosince 1985 (30) 9 L. Razgrad

20 Adrian Popa 24. července 1988 (27) 13 Steaua Bukurešť

Útočníci

9 Denis Alibec 5. ledna 1991 (25) 3 Astra Giurgiu

13 Claudiu Keșerü 2. prosince 1986 (29) 12 L. Razgrad

14 Florin Andone 11. dubna 1993 (23) 5 Córdoba

19 Bogdan Stancu 28. června 1987 (28) 39 Gençlerbirliği

Soupiska Rumunska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Albánie

Fotbalisté Albánie jsou v očích mnoha fotbalových expertů jedním z nejpřekvapi-

vějších účastníků evropského šampionátu. Malá středomořská země z Balkánského 

poloostrova postoupila na velký turnaj poprvé. V kvalifikaci za sebou přitom nechala 

renomované soupeře z Dánska či Srbska a překvapit hodlá i ve Francii.

Když byl v roce 2011 jmenován trenérem albánského národního týmu Ital Gianni 

De Biasi, jeho prioritou bylo nejen přestavět tým po odchodu několika klíčových 

hráčů, ale především naučit Albánce bránit.

Vštípit svým svěřencům herní styl založený na poctivém plnění defenzivních povin-

ností se De Biasimu v poměrně krátkém časovém horizontu podařilo a výsledky na 

sebe nenechaly dlouho čekat. Premiérový postup na evropský šampionát s pouhými 

pěti inkasovanými góly je toho důkazem.

Autor: Jakub Vaněk

Zdroj: imago sportfotodienst



35Skupina A – AlbánieVelký průvodce Eurem Obsah

Balajův lisabonský volej odstartoval historické tažení

Albánie byla nalosována do skupiny I po bok Portugalska, Dánska, Srbska a Arménie. 

Karty byly rozdány celkem jednoznačně. Hvězdami nabitá mužstva první trojice 

jmenovaných si to rozdají o postup, dvojice A+A naplní roli outsiderů.

Veškeré prognózy však záhy vzaly za své. Svěřenci italského kouče Gianniho De 

Biasiho na sebe totiž hlasitě upozornili už v prvním duelu. Z Portugalska si díky 

gólu Bekima Balaje, bývalému hráči obou pražských S, odvezli nečekané tři body 

a postavili základní kámen historické kvalifikační jízdy.

Po následné domácí remíze s Dánskem vycestovali k derby do Srbska, což vyústilo 

v největší kvalifikační skandál přesahující sportovní rozměry. Radikální balkánští 

fanoušci totiž dostáli své pověsti. O zápase během několika hodin věděl celý fotba-

lový svět. V Bělehradě se nedohrálo a kontroverzní kontumace u sportovní arbitráže 

nakonec přiřkla vítězství hostům.

Albánci si však postup vybojovali především na hřišti. Hlavně v zápasech na hřiš-

tích soupeřů dodržovali do puntíku naordinovanou taktiku, která přinášela kýžené 

ovoce. Venku ani jednou neinkasovali a získali deset z dvanácti možných bodů.

Hvězda týmu: Lorik Cana

Kapitána národního týmu lze směle označit za hrající legendu albánského fotbalu, 

přestože je mu pouhých dvaatřicet let. Je ikonou a přirozeným lídrem celého týmu. 

Původem záložník, jenž se s přibývajícím věkem posunul na pozici stopera, oblékal 

během kariéry dres hned několika předních evropských celků. Působil v PSG či 

Marseille, hrál však také za Galatasaray Istanbul, Lazio Řím či anglický Sunderland. 

Momentálně hájí barvy francouzského Nantes.

Albánská reprezentace nepřicestuje do Francie pod žádným tlakem. Svěřenci Gian-

niho De Biasiho mohou jedině překvapit. V případě, že bude tým schopen zopakovat 

výkony z kvalifikace, eventuální postup rozhodně není utopií. Výhra v Portugalsku či 

doma s Francií, ačkoli se jednalo pouze o přátelský duel, může sloužit jako inspirace 

a důkaz, že hrát se dá s každým.
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Přednosti

Albánie se kvalifikovala na svůj první 

šampionát v historii a půjde tak pro ni 

o velký svátek. A možná na dlouho i po-

slední, panují totiž spekulace o tom, že 

mnozí hráči by mohli už od příští kva-

lifikace reprezentovat Kosovo. Albánie 

disponuje velice slušnou obranou, kte-

rá jí pomohla k senzační kvalifikaci, do 

Francie zároveň veze mladý tým.

Slabiny

Na šampionátu jsou možná méně kvalitní 

reprezentace. Přesto zřejmě ani současná 

šikovná generace není na takové úrovni, 

aby mohla na turnaji zářit. Nejlepším 

albánským střelcem je s pouhými čtyř-

mi góly za svou kariéru v reprezentaci 

Armando Sadiku z Vaduzu.

Klíčový hráč

Lorik Cana. Kapitán albánské reprezen-

tace a bývalý defenzivní záložník Lazia se 

stáhl do středu obrany a řídí defenzivu 

i kabinu.

Vycházející hvězda

Jen málo albánských mladíků dostává 

takový prostor jako dvaadvacetiletý sto-

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Albánie

4. místo ve skupině

per Frosinone Arlind Ajeti. Svému klubu 

v Serii A pomohl k záchraně a s Lorikem 

Canou tvoří zřejmě nejlepší stoperskou 

dvojici. To Albánci potvrdili i před rokem 

v přátelském zápase s Francií, kterou po-

razili 1:0, právě s Canou a Ajetim v obra-

ně.

Nejdůležitější absence

I z pohledu českého fotbalového di-

váka je překvapivé vyřazení Herolin-

da Shaly z kádru. Záložník Liberce má 

za sebou vynikající sezonu a pomohl 

Slovanu do Evropské ligy i ke třetímu 

místu v lize. Z obránců nakonec nejede 

Berat Djimsiti, který odehrál velkou část 

kvalifikace.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Albánie
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Brankáři

1 Etrit Berisha 10. března 1989 (27) 34 Lazio

12 Orges Shehi 25. září 1977 (38) 7 Skënderbeu Korçë

23 Alban Hoxha 23. listopadu 1987 (28) 1 Partizani Tirana

Obránci

2 Andi Lila 12. února 1986 (30) 59 PAS Giannina

4 Elseid Hysaj 20. února 1994 (22) 19 Neapol

6 Frederik Veseli 20. listopadu 1992 (23) 3 Lugano

7 Ansi Agolli 11. listopadu 1982 (33) 60 Karabach

15 Mërgim Mavraj 9. června 1986 (30) 25 Kolín nad Rýnem

17 Naser Aliji 27. prosince 1993 (22) 5 Basilej

18 Arlind Ajeti 25. září 1993 (22) 9 Frosinone

Záložníci

3 Ermir Lenjani 5. srpna 1989 (26) 18 Nantes

5 Lorik Cana (C) 27. června 1983 (32) 91 Nantes

8 Migjen Basha 5. ledna 1987 (29) 18 Como

9 Ledian Memushaj 7. prosince 1986 (29) 13 Pescara

13 Burim Kukeli 16. ledna 1984 (32) 15 Curych

14 Taulant Xhaka 28. března 1991 (25) 11 Basilej

20 Ergys Kaçe 8. července 1993 (22) 15 PAOK

21 Odise Roshi 21. května 1991 (25) 32 Rijeka

22 Amir Abrashi 27. března 1990 (26) 17 SC Freiburg

Útočníci

10 Armando Sadiku 27. května 1991 (25) 19 Vaduz

11 Shkëlzen Gashi 15. července 1988 (27) 13 Colorado Rapids

16 Sokol Cikalleshi 27. července 1990 (25) 19 I. Başakşehir

19 Bekim Balaj 11. ledna 1991 (25) 15 Rijeka

Soupiska Albánie
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Švýcarsko

Dlouho se o tom mluví, dílčí úspěchy již přišly, ale až nyní se čeká skutečný průlom. 

Generace švýcarských hráčů okolo Granita Xhaky, Xherdana Shaqiriho nebo Yanna 

Sommera dospěla do věku, kdy se s nimi klidně může počítat jako se širšími favority 

letošního Eura. Jestli ale něco může výběr Vladimira Petkovice srazit dolů, bude to 

střed obrany a absence spolehlivého střelce.

Zdroj: ZUMA/Tatiana Scolari

Autor: Vojtěch Jírovec
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Petkovic při tvorbě finální nominace na rozdíl od jiných trenérů nehleděl na zásluhy 

a ze švýcarského výběru tak vypadly velká jména posledních deseti let Gökhan Inler 

nebo Philippe Senderos. Švýcaři přivezli do Francie mladé mužstvo s obzvlášť talen-

tovanou zálohou, v níž se vedle sebe postaví jedni z největších evropských talentů 

Granit Xhaka a Xherdan Shaqiri. Pata ovšem bude tým tlačit na jiných místech.

Švýcaři kvalifikací prošli bez větších obtíží, na druhém místě za sebou nechali třetí 

Slovince o pět bodů a nestačili jen na suverénní Angličany. Petkovice, který na 

klubové úrovni rád prosazoval nestandardní formaci 3-4-3, mohlo těšit jen osm 

inkasovaných branek – tuto statistiku nyní na Euru prověří domácí Francie, Rumun-

sko a Albánie.

Velkou zásluhu na tom měl strážce brankoviště, při svém věku (27) již velmi zkušený 

Yann Sommer. Ten se po svém příchodu z Basileje, kde ho nahradil Tomáš Vaclík, 

přesunul do Mönchengladbachu, kde s týmem zažívá skvělé časy. Sommer býval 

členem úspěšné jednadvacítky, z níž do seniorského týmu přešlo mnoho současných 

opor, a v současnosti je zcela jasnou jedničkou týmu.

Před sebou má ovšem eratickou směsici hráčů. Na jedné straně mu tu napravo 

létá „Forrest Gump” světového fotbalu Stephan Lichsteiner, který se v italském 

Juventusu vypracoval mezi nejlepší světové beky. I nalevo, kde je na stráži Ricardo 

Rodríguez, by neměly nastat problémy. To ale neplatí o středu švýcarské defenzivy, 

o niž se zřejmě budou starat Johan Djourou a Fabian Schär.

Djourou býval velkou nadějí londýnského Arsenalu, svůj potenciál ale nikdy nedoká-

zal naplnit a nyní bojuje v dolních patrech bundesligy s Hamburkem. V německém 

Hoffenheimu hraje i Schär. V každém případě nejde o nejrychlejší dvojici zadáků, 

kterou současné Euro nabídne, a soupeři toho budou chtít využít.

Naopak záloha je švýcarskou doménou – málokterý tým si na Eure přivezl tolik 

talentu, jakým disponují Xhaka a Shaqiri. Spoluhráči z mládežnických kategorií 

budou určujícím pro hru celého týmu. Pokud se bude dařit jim, Švýcaři by neměli 

mít problém s většinou týmů. Přidejme bojovníka na pravém kraji Valona Behra-
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miho a křídelníka Admira Mehmediho, a dostaneme dostatečný přehled o kvalitě 

švýcarského středu pole.

Petkovic spoléhá na jediného klasického hrota, na kterého se v týmu vytvořila 

tříčlenná fronta. V jejím čele je Haris Seferovic, na klubové úrovni hráč Frankfurtu, 

který právě jeho trefa zachránila v bundeslize. Seferovic ale delší čas nedokáže 

dosáhnout své nejlepší formy, a tak je otázkou, zda trenér nedá šanci jednomu 

z náhradníků. Favoritem by tu jistě byl Eren Derdijok, miláčkem fanoušků je ale 

především devatenáctiletý Breel Embolo. Útočník Basileje se těší sympatiím publika 

mimo jiné i proto, že v jednom ze zápasů švýcarské ligy upozornil rozhodčího na 

špatné rozhodnutí ve prospěch vlastního týmu. 

Ať už před generálem Xhakou ale na hrotu bude hrát kdokoliv, na týmu bude ležet 

očekávání národa, který pevně věří v postup z relativně schůdné skupiny. Švýcaři 

vyhlásili, že chtějí slavit postup už po úvodních duelech s Albánií a Rumunskem a v zá-

věru si už v poklidu zahrát s domácí Francií. Nebylo by žádným překvapením, kdyby 

se jim to skutečně podařilo. A cesta dál pak může záležet jen na šťastném losu.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/svycarsko/
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Přednosti

Mladý a talentovaný tým plný dravých 

hráčů. Kvalitní fotbalisté s tím nejlepším 

před sebou na většině postů. Švýcaři 

mají jeden z nejsilnějších krajů obrany na 

šampionátu s Lichtsteinerem na pravé 

a Rodriguezem na levé straně.

Slabiny

Švýcaři v posledním kvalifikačním cyklu 

nebyli v tak ideální formě jako dříve pod 

trenérem Hitzfeldem, prohráli také čtyři 

z posledních pěti přípravných zápasů. 

Situace není ideální na hrotu útoku, Ha-

ris Seferovič za Frankfurt nastřílel v se-

zoně jen čtyři góly, zato Eren Derdiyok 

sice třináct, ale za tureckou Kasimpasu. 

Otázkou je také složení středu obrany, 

který rozhodně nepřekypuje špičkovými 

stopery.

Klíčový hráč

Granit Xhaka. Třetí nejdražší posila v his-

torii Arsenalu drží zálohu pohromadě 

a bude diktovat hru Švýcarů i na Euru. 

Agresivní záložník se skvělými daleko-

nosnými pasy bude vysílat do náběhů 

krajní obránce i další oporu, křídelníka 

Stoke Xherdana Shaqiriho.

Tip na umístění redakce webu ČT 
sport

Čtvrtfinále

Vycházející hvězda

Při absenci kvalitních hrotových útočníků 

by příležitost mohl dostat Shani Tarashaj, 

který za Grasshoppers nastřílel jedenáct 

branek v lize a vysloužil si přestup do 

Evertonu.

Nejdůležitější absence

Kvůli malému hernímu vytížení v nomi-

naci chybí dřívější opora Gökhan Inler. 

Zranění kolena zase vyřadilo jedničku 

na hrotu útoku Josipa Drmiče. Nadějný 

hráč za sebou má už dva nepovedené 

ročníky v bundeslize po skvělé sezoně v 

roce 2014. Z nominace nakonec vypadla 

i dlouholetá stálice defenzivy Philippe 

Senderos.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Švýcarska
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Brankáři

1 Yann Sommer 7. prosince 1988 (27) 17 B. Mönchengladbach

12 Marwin Hitz 18. září 1987 (28) 2 FC Augsburg

21 Roman Bürki 14. listopadu 1990 (25) 4 Borussia Dortmund

Obránci

2 Stephan Lichtsteiner (C) 16. ledna 1984 (32) 80 Juventus

3 François Moubandje 21. června 1990 (25) 10 Toulouse

4 Nico Elvedi 30. září 1996 (19) 1 B. Mönchengladbach

5 Steve von Bergen 10. června 1983 (33) 49 Young Boys

6 Michael Lang 08. února 1991 (25) 15 Basilej

13 Ricardo Rodríguez 25. srpna 1992 (23) 35 VfL Wolfsburg

20 Johan Djourou 18. ledna 1987 (29) 59 Hamburger SV

22 Fabian Schär 20. prosince 1991 (24) 19 1899 Hoffenheim

Záložníci

8 Fabian Frei 8. ledna 1989 (27) 7 Mohuč

10 Granit Xhaka 27. září 1992 (23) 41 B. Mönchengladbach

11 Valon Behrami 19. dubna 1985 (31) 64 Watford

14 Denis Zakaria 20. listopadu 1996 (19) 0 Young Boys

15 Blerim Džemaili 12. dubna 1986 (30) 46 Genoa

16 Gélson Fernandes 2. září 1986 (29) 55 Rennes

23 Xherdan Shaqiri 10. října 1991 (24) 51 Stoke City

Útočníci

7 Breel Embolo 14. února 1997 (19) 9 Basilej

9 Haris Seferović 22. února 1992 (24) 29 Eintracht Frankfurt

17 Shani Tarashaj 7. února 1995 (21) 2 Grasshoppers

18 Admir Mehmedi 16. března 1991 (25) 40 Bayer Leverkusen

19 Eren Derdiyok 12. června 1988 (27) 50 Kasımpaşa

Soupiska Švýcarska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Anglie

Je to možná k nevíře, ale už k třetímu mezinárodnímu šampionátu nastupují An-

gličané pod vedením trenéra Roye Hodgsona. Jejich letošní Euro se odehraje ve 

zcela jiné atmosféře než před čtyřmi lety. Znovu do turnaje míří mužstvo, od nějž 

se ještě tolik neočekává, na turnaji by ale mohlo jít nejdál za Hodgsonova působení 

u národního týmu.

Když byl Hodgson na poslední chvíli před začátkem Eura 2012 jmenován trenérem 

Anglie, panoval okolo národního týmu značný chaos. Hodgson musel řešit dozní-

vající rasistický skandál Johna Terryho, kterému byla odňata kapitánská páska, 

což dovedlo trenéra Capella k rezignaci. Stárnoucí opory „zlaté” anglické generace 

postupně končily v reprezentaci a Anglie se stále vyrovnávala s neudělením pořa-

datelství mistrovství světa v roce 2018.

Za čtyři roky od Hodgsonova nástupu přichází třetí velký turnaj. A přestože trenér 

s týmem na šampionátech zatím neudělal výsledkově velkou díru do světa, zaslouží 

uznání za to, v jaké je Anglie kondici v porovnání od chvil jeho nástupu.

Autor: Martin Vait

Zdroj: Reuters/Ed Sykes
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Jestliže se o Hodgsonovi vždy mluvilo jako o konzervativním a defenzivním kouči, 

roky jeho působení u anglické reprezentace často svědčily o opaku. Hodgsonovi 

se do značné míry podařilo vystavět mladý a svěží kádr, který má jasnou tvář a ví, 

co hrát. Zároveň je díky věkovému profilu hráčů pravděpodobné, že to nejlepší má 

anglický tým teprve před sebou.

Anglie každopádně už teď proletěla kvalifikací bez ztráty jediného bodu. Skupina 

sice byla jednou z kvalitativně slabších – nejsilnějšími soupeři byli Švýcaři, Slovinci 

a Estonci –, přesto je taková míra vyrovnanosti výkonů na reprezentační úrov-

ni  a  u  mladého celku obdivuhodná. Obzvlášť když poslední tři týmy, kterým se 

podobný kousek povedl, jsou úřadující mistři Evropy a poslední dva mistři světa.

Na rozdíl od ostatních špičkových týmů pak mají Angličané jednu důležitou výhodu. 

Trenér Hodgson má velkou sílu v útoku, kde se může spolehnout na dobře fungující 

duo Harry Kane – Jamie Vardy, nejlepší střelce letošní Premier League. Pokud by 

nebyli k dispozici, je zde výborná alternativa v Danielu Sturridgovi či Marcusovi 

Rashfordovi. Na hrot může i kapitán Wayne Rooney.

Je pravděpodobné, že Hodgson bude takovému množství ofenzivního talentu uzpů-

sobovat i taktiku a sestavu, což by Anglii mohlo vzhledem k současnému vývoji 

fotbalu svědčit. Hodgson může na hrotu nasadit dva útočníky, což je trend, k němuž 

dnes se po letech osamocených hrotových forvardů přiklání i špičkové evropské 

týmy  – kromě jiných třeba Leicester, Atlético Madrid či Juventus. Na reprezentační 

úrovni jde navíc o ojedinělou praktiku, a tak je pro ostatní týmy Anglie poměrně 

atypický a nepříjemný soupeř.

Anglické mužstvo ale rozhodně není bez chyby. K hlavním favoritům na celkový 

triumf se nemůže řadit jednoduše proto, že kádr nedosahuje potřebné kvality. V zá-

loze bude úspěch do značné míry stát na tom, v jakém stavu se po dlouhodobém 

zranění prezentuje Jack Wilshere, snad jediný vysloveně kreativní středopolař. Chybí 

i kvalitní kraje záloh, které nahrazují běhaví středopolaři a trojice útočníků, která 

ale preferuje být na hrotu. Hodgsonovi svěřenci jsou sice disciplinovaní, to však 

na jejich ideálních pozicích nic nemění.
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Právě nejasnost okolo krajů záloh klade větší nároky na krajní obránce. Kyle Walker 

a Danny Rose odehráli v Tottenhamu velice slušnou sezonu a budou stěžejní pro 

styl hry Anglie. Mohla by jim ale uškodit nedostatečná výpomoc od spoluhráčů.

Střed obrany je pak největší slabinou anglického výběru, který ve Francii postrádá 

špičkové stopery. Forma Chrise Smallinga ke konci sezony výrazně slábla, Gary Cahill 

má zase možná za sebou poslední ročník v dresu Chelsea. Jeden z nejžádanějších 

hráčů na přestupovém trhu, dvaadvacetiletý John Stones, v uplynulé sezoně vyrobil 

množství individuálních chyb. V přípravě navíc bylo zjevné, že Anglie má co dělat 

s bráněním standardních situací.

A pak jsou zde tradiční anglické problémy. Přestože je Hodgsonův výběr mladý, 

obrovské tempo anglického fotbalu, dva domácí poháry a žádná zimní přestávka 

znamenají, že velká část kádru by mohla být na Euru vyčerpaná. Angličané vstřelili 

22 branek z 30 v kvalifikaci v druhém poločase. To je ale více, než jich Anglie vsítila 

po změně stran za posledních dvacet let na mistrovství světa i Evropy – pouhých 

20 v 37 zápasech. A právě únava je častým zdrojem stížností anglických trenérů.

Anglie je vůbec špatným turnajovým mužstvem. V semifinále MS či Eura naposledy 

figurovala právě před dlouhými dvaceti lety na domácím mistrovství Evropy. Ang-

ličané si sice v kvalifikaci poradili bezchybně s průměrnými soupeři, na posledních 

turnajích se jim ale proti outsiderům nehrálo dobře.

Anglie tak nepatří k největším favoritům šampionátu. Díky faktorům, které hrají 

v její prospěch, má ale dobrou půdu k tomu, aby největší favority zaskočila. Na 

druhé straně by se ale Angličané měli konečně vymanit ze škatulky černého koně. 

Po letech nadějných výkonů a průměrných výsledků na šampionátech je nejvyšší 

čas, aby už se přestali schovávat za budování pro budoucnost.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/anglie/
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Přednosti

Anglie může vsázet na sehrané hráče To-

ttenhamu, kteří mají za sebou výbornou 

sezonu. Obrovská kvalita je také na hrotu 

útoku. Angličané v kvalifikaci neztratili 

ani bod a obdrželi druhý nejmenší počet 

gólů ze všech týmů – pouhé tři.

Slabiny

Střed obrany, jehož složení je nejisté. 

Hodgson bere pouze tři stopery, z nichž 

všichni byli v posledních měsících z for-

my. Není jisté, v jaké formě je po dlou-

hodobém zranění Wilshere, kromě něj 

nemá Anglie nikoho, kdo by dokázal 

trpělivě řídit hru. Chybí i kvalita na kraji 

zálohy a Angličané by kvůli rozestavení 

4-1-2-1-2 mohli mít problémy po stra-

nách.

Klíčový hráč

Hned dva – Harry Kane a Jamie Vardy. 

Dva nejlepší střelci uplynulého ročníku 

Premier League se na hřišti dobře do-

plňují a budou obranám soupeřů činit 

velké problémy.

Vycházející hvězda

Potvrdit pozici jednoho z nejlepších útoč-

níků současnosti může Harry Kane, vedle 

něj za Tottenham zazářil v debutové 

sezoně také mladý dynamický záložník 

Dele Alli. Dobré výkony za Manchester 

United má na svém kontě i osmnáctile-

tý Marcus Rashford, otázka ale je, kolik 

dostane prostoru.

Nejdůležitější absence

Anglie má obecně jen málo nepostra-

datelných hráčů světové špičky. Chybí 

jí řada hráčů, kteří by zřejmě jeli, zra-

nění jim ale start nedovolují – jde na-

příklad  o  Welbecka, Delpha či Shawa. 

Překvapivé je Hodgsonovo rozhodnutí 

nechat doma Androse Townsenda, chybí 

také důležitý článek mistrovského Lei-

cesteru záložník Danny Drinkwater.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění

Čtvrtfinále

Kádr Anglie
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Brankáři

1 Joe Hart 19. dubna 1987 (29) 58 Manchester City

13 Fraser Forster 17. března 1988 (28) 6 Southampton

23 Tom Heaton 15. dubna 1986 (30) 1 Burnley

Obránci

2 Kyle Walker 28. května 1990 (26) 15 Tottenham Hotspur

3 Danny Rose 2. července 1990 (25) 3 Tottenham Hotspur

5 Gary Cahill 19. prosince 1985 (30) 42 Chelsea

6 Chris Smalling 22. listopadu 1989 (26) 24 Manchester United

12 Nathaniel Clyne 5. dubna 1991 (25) 12 Liverpool

16 John Stones 28. května 1994 (22) 10 Everton

21 Ryan Bertrand 5. srpna 1989 (26) 8 Southampton

Záložníci

4 James Milner 4. ledna 1986 (30) 59 Liverpool

7 Raheem Sterling 8. prosince 1994 (21) 22 Manchester City

8 Adam Lallana 10. května 1988 (28) 22 Liverpool

14 Jordan Henderson 17. června 1990 (25) 25 Liverpool

17 Eric Dier 15. ledna 1994 (22) 6 Tottenham Hotspur

18 Jack Wilshere 1. ledna 1992 (24) 30 Arsenal

19 Ross Barkley 5. prosince 1993 (22) 22 Everton

20 Dele Alli 11. dubna 1996 (20) 7 Tottenham Hotspur

Útočníci

9 Harry Kane 28. července 1993 (22) 11 Tottenham Hotspur

10 Wayne Rooney (C) 24. října 1985 (30) 110 Manchester United

11 Jamie Vardy 11. ledna 1987 (29) 7 Leicester City

15 Daniel Sturridge 1. září 1989 (26) 17 Liverpool

22 Marcus Rashford 31. října 1997 (18) 1 Manchester United

Soupiska Anglie
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub (příp. země)
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Rusko

Rusko na posledním Euru selhalo už ve skupině a je otázkou, zda dokáže postoupit 

letos. Na mistrovství světa v Brazílii skončili Rusové také už v základní části a černou 

sérii by chtěli ve Francii zlomit. Tým trenéra Leonida Slutského z CSKA Moskva je 

téměř kompletně složen z hráčů nejvyšší ruské soutěže. Jedinou výjimkou v 23člen-

ném kádru je Roman Neustädter hrající za německé Schalke. 

Jestliže mají Rusové v poslední době problémy postupovat ze základních skupin 

závěrečných turnajů, kvalifikace jim nečiní až takové potíže. Také z kvalifikace na 

Euro 2016 dokázali postoupit přímo, a to z druhé pozice za suverénním Rakouskem, 

které vyhrálo s náskokem osmi bodů.

V deseti utkáních Rusové prohráli pouze dvakrát a v obou případech šlo o těsnou 

porážku proti Rakousku (vždy 0:1). Se Švédy zase dvakrát remizovali 1:1. Rusové 

nakonec uhájili druhou příčku právě před Seveřany, které odsoudili do bojů v play

-off.

Autor: Tomáš Řanda

Zdroj: ČTK/TASS
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Jestli se alespoň něco pozitivního povedlo v ruské reprezentaci vypilovat z předcho-

zího období pod patronací bývalého kouče Fabia Capella, tak je to pevná defenziva. 

Rusko inkasovalo v deseti kvalifikačních duelech pouze pět branek, pětkrát vyšli 

soupeři zcela naprázdno. Skvělá obrana byla však vyvážená slušným útokem, který 

nasázel 21 branek.

V útočném snažení se nejvíce činil Arťom Dzjuba z petrohradského Zenitu, který 

nastřílel osm branek a se Švédem Zlatanem Ibrahimovičem byl nejlepším střelcem 

skupiny. Další tři branky přidal útočník Alexandr Kokorin.

Kdo bude dirigentem ofenzivy místo Denisova?

Kostru ruské sestavy tvoří hráči CSKA Moskva, kterých je ve výběru hned sedm. V bran-

ce je třetí nejzkušenější člen reprezentačního kádru Igor Akinfejev s 87 starty. Více 

reprezentačních zápasů má jen stoperská dvojice a Akinfejevovi spoluhráči z CSKA 

Sergej Ignaševič a Vasilij Berezutskij, kteří mají dohromady více než 212 odehraných 

utkání.

Po zranění Denisova vypadl Rusům mozek ofenzivy, a tak se čeká, kdo převezme 

jeho dirigentskou roli. Zodpovědnost by měl převzít Roman Širokov, který má ze 

všech ruských záložníků tři prvenství – je nejstarší, má nejvíce startů a také je 

nejlepším aktivním střelcem národního týmu se 13 brankami.

Pokud budou hrát Rusové na dva útočníky, mohou se opřít o zajímavé ofenzivní duo 

z Petrohradu Kokorina a zejména Dzjubu. Druhý jmenovaný má perfektní statistiku 

vstřelených branek, když jich dal devět v pouhých 18 duelech. Vedle pevné obrany 

tak mají Rusové největší hrozbu právě v jejich elitním střelci.

Vzhledem k faktu, že má Rusko problémy s postupem ze skupin na závěrečných 

turnajích, se jako potíž jeví složení skupiny B. Rusy hned na úvod čeká výběr Anglie, 

která by měla díky síle svého kádru patřit k favoritům Eura. Ve druhém utkání na-

razí Rusové na Slováky, kteří cítí jedinečnou šanci prorazit konečně na mistrovství 

Evropy. Posledním soupeřem pak bude jiný ostrovní celek, a to nevyzpytatelný 

Wales, který je na evropském turnaji poprvé v historii.
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Přednosti

Silné jádro okolo hráčů CSKA, které 

pravidelně hraje Ligu mistrů a jež jeho 

dlouholetý trenér Leonid Slutskij zná 

dopodrobna. Ruský kouč také praktikuje 

pohledný dynamický kombinační fotbal. 

Hráči ale měli od bývalého trenéra Fabia 

Capella i vypilovanou obranu, v kvalifi-

kaci obdrželi jen pět branek.

Slabiny

Už na mistrovství světa v Brazílii bylo zřej-

mé, že spousta hráčů není zvyklá z rus-

ké ligy na tempo elitního fotbalu, a ke 

konci zápasů Rusové fyzicky odpadali. 

Brankář Igor Akinfejev má často na svě-

domí velké minely v důležitých zápasech. 

Střed obrany složený z dvojčat Vasilije 

a Alexeje Berezutských by na nejvyšší 

scéně mohl být už trochu pomalý. Rusko 

trápí i zranění.

Klíčový hráč

Arťom Dzjuba. Nejlepší ruský stře-

lec  v  kvalifikaci s úctyhodnými devíti 

brankami. Sedmadvacetiletý útočník 

Zenitu má ve svém nynějším klubu i v re-

prezentaci výbornou bilanci gólu na každý 

druhý zápas, kterou bude chtít přenést 

i na Euro.

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Ruska

4. místo ve skupině

Vycházející hvězda

Alexandr Golovin. Čerstvě dvacetiletý 

záložník bude důležitou postavou ve 

středu hřiště a v ruské reprezentaci už 

vytlačuje kapitána Romana Širokova na 

kraj. „Dnes je na hřišti dynamičtější než 

Širokov,” myslí si bývalý trenér ruské 

jednadvacítky Dmitrij Chomucha. „Byl 

klíčovým hráčem Rusů na obou mládež-

nických mistrovstvích Evropy.”

Nejdůležitější absence

Alan Dzagojev. Ofenzivní záložník CSKA je 

dlouhodobě spojovaný s přestupem do 

elitních evropských soutěží. Na Euru ale 

chybí kvůli zranění a ruské reprezentaci 

tak bude chybět jeho kreativita a góly.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Ruska
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Brankáři

1 Igor Akinfeev 8. dubna 1986 (30) 86 CSKA Moskva

12 Yuri Lodygin 26. května 1990 (26) 10 Zenit

16 Guilherme Marinato 12. prosince 1985 (30) 1 Lokomotiv Moskva

Obránci

2 Roman Šiškin 27. ledna 1987 (29) 10 Lokomotiv Moskva

3 Igor Smolnikov 8. srpna 1988 (27) 12 Zenit

4 Sergei Ignaševič 14. července 1979 (36) 115 CSKA Moskva

5 Roman Neustädter 18. února 1988 (28) 0 Schalke 04

6 Aleksei Berezutski 20. června 1982 (33) 57 CSKA Moskva

14 Vasili Berezutski 20. června 1982 (33) 93 CSKA Moskva

21 Georgi Ščennikov 27. dubna 1991 (25) 7 CSKA Moskva

23 Dmitri Kombarov 22. ledna 1987 (29) 38 Spartak Moskva

Záložníci

7 Artur Jusupov 1. září 1989 (26) 2 Zenit

8 Denis Glushakov 27. ledna 1987 (29) 42 Spartak Moskva

11 Pavel Mamayev 17. září 1988 (27) 10 Krasnodar

13 Aleksandr Golovin 30. května 1996 (20) 3 CSKA Moskva

15 Roman Širokov (C) 6. července 1981 (34) 53 CSKA Moskva

17 Oleg Šatov 29. června 1990 (25) 21 Zenit

18 Oleg Ivanov 4. srpna 1986 (29) 3 Těrek Groznyj

19 Aleksandr Samedov 19. července 1984 (31) 28 Lokomotiv Moskva

20 Dmitri Torbinskij 28. dubna 1984 (32) 28 Krasnodar

Útočníci

9 Aleksandr Kokorin 19. března 1991 (25) 37 Zenit

10 Fyodor Smolov 5. února 1990 (26) 12 Krasnodar

22 Artem Dzjuba 22. srpna 1988 (27) 16 Zenit

Soupiska Ruska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Wales

Postup mezi nejlepší týmy v Evropě oslavili loni na podzim fotbalisté Walesu. Tým 

kolem hvězdného Garetha Balea se v hlavní části velkého turnaje představí poprvé 

od roku 1958. V kvalifikační skupině prohrál pouze jediný zápas a na šampionát 

postoupil z druhého místa za favorizovanou Belgií.

Dlouholeté přání Ryana Giggse se stalo realitou až po konci jeho kariéry. Opora 

Manchesteru United vždy snila o možnosti zahrát si v národním dresu na evrop-

ském či světovém šampionátu. Kvalifikační cestu však tým pod jeho taktovkou 

Autor: Jakub Vaněk

Zdroj: PA/David Davies
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nikdy nedotáhl do úspěšného konce. Až nové generaci hráčů z malé země, která 

je součástí Spojeného království, se kýžený postup podařilo vybojovat.

Kvalifikace: Jediná porážka a čtyři inkasované góly

Základním stavebním kamenem waleského úspěchu byla především skálopevná de-

fenziva. Svěřenci trenéra Chrise Colemana obdrželi pouze čtyři branky, což je v tomto 

směru katapultovalo na čtvrté místo mezi všemi účastníky mistrovství Evropy. O jejich 

neprostupné obraně by mohly vyprávět například belgické hvězdy v čele s Edenem 

Hazardem. Během dvou kvalifikačních duelů nepřekonaly brankáře Henneseyho 

ani jednou.

S útočnou produktivitou to až tak slavné nebylo. Wales vítězil převážně nejtěsněj-

ším rozdílem, vstřelil pouze jedenáct gólů, ale k historickému postupu dokráčel 

naprosto s přehledem. Jedinou porážku zaznamenali hráči ze země červeného draka 

až v předposledním kvalifikačním kole na půdě Bosny a Hercegoviny. Paradoxně 

však po utkání slavili. Vstupenku do Francie jim zajistila porážka Izraele s Kyprem.

Většinu kádru tvoří hráči z Premier League

Když opomeneme ikonu Realu Madrid Balea, kostru mužstva tvoří převážně hráči 

z anglické Premier League. Ve výběru kouče Colemana jich najdeme hned třináct. 

V brance září Wayne Hennessey z Crystalu Palace, obraně šéfuje Ashley Williams 

hající barvy Swansea a srdcem zálohy je neúnavný Aaron Ramsey z Arsenalu.

Důležitou roli ve svých týmech hrají například stopeři James Chester z West Bro-

mwiche či James Collins z West Hamu. Dres Liverpoolu obléká bojovník Joe Allen 

a postup do Premier League vystřílel Burnley kanonýr Sam Vokes.

Hvězda týmu: Gareth Bale

Za hlavního tahouna mužstva lze však jednoznačně označit odchovance anglického 

Southamptonu. Bale hrál během postupové jízdy naprosto stěžejní roli. Měl podíl 
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na devíti z jedenácti gólů svého týmu. Se sedmi trefami patřil mezi nejlepší střelce 

evropské kvalifikace. 

Úspěšnou sezonu prožil rovněž na klubové úrovni. V barvách královského velkoklubu 

z Madridu slavil vítězství v Lize mistrů a síť soupeře rozvlnil celkem devatenáctkrát. 

Především během zranění Cristiana Ronalda všem kritikům ukázal, jak platným 

hráčem pro Bílý balet dokáže být.

Ve skupině čeká Anglie, Rusko a Slovensko

Evropský šampionát odstartuje pro waleské reprezentanty v Bordeaux, kde změří 

síly se Slovenskem. Duel proti mužstvu Jána Kozáka může hrát v konečném zúčto-

vání rozhodující roli.

Jednoznačným favoritem skupiny je totiž Anglie, která proplula kvalifikací bez ztráty 

jediného bodu. Vynikající formu prokazovala i během přípravy na samotný šampionát. 

O druhé, popřípadě třetí postupové místo, se proto s největší pravděpodobností 

poperou zbylá mužstva.

A parta kolem Garetha Balea rozhodně není bez šancí.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/wales/
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Tip na umístení podle redakce webu 
ČT sport

3. místo ve skupině (nepostup)

Přednosti

Soudržný tým, který se může spolehnout 

na vynikající obranu. Velšané v kvalifikaci 

inkasovali pouze čtyřikrát. Velice kvalitní 

je i střed hřiště s Aaronem Ramseym, 

Joem Allenem a Andym Kingem. A v ofen-

zivě řádí Gareth Bale.

Slabiny

Střed hřiště má Wales pokrytý dob-

ře a v útoku bude hrozit po levé straně 

díky Daviesovi a Baleovi. Horší už je to na 

pravé straně hřiště, kde má Wales k dis-

pozici jen hráče z druholigové Champion-

ship. Právě lehká nevyrovnanost kádru 

může vést k individuálním chybám. A ani 

stopeři Williams s Collinsem už nejsou 

nejmladší.

Klíčový hráč

Gareth Bale. Nejdražší hráč světa hra-

je v ofenzivě Walesu prim a i díky jeho 

sedmi gólům se Velšané kvalifikovali do 

Francie. Útočník Realu Madrid byl letos 

ve vynikající formě a svědčí mu, když 

má v útoku volnou roli jako právě v re-

prezentaci.

Vycházející hvězda

Wales má většinu hráčů v ideálním věku 

a v kádru figurují pouze tři hráči, kterým 

je 23 let a méně. Jedním z nich je levý 

bek Tottenhamu Ben Davies, který se 

uvedl výbornými výkony už ve Swansea 

a za Spurs si letos připsal 27 startů.

Nejdůležitější absence

Zřejmě žádná. Wales pojede do Francie 

prakticky v plné síle.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Walesu
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Brankáři

1 Wayne Hennessey 24. ledna 1987 (29) 56 Crystal Palace

12 Owain Fôn Williams 17. března 1987 (29) 1 I. Caledonian Thistle

21 Danny Ward 22. června 1993 (22) 1 Liverpool

Obránci

2 Chris Gunter 21. července 1989 (26) 66 Reading

3 Neil Taylor 7. února 1989 (27) 27 Swansea City

4 Ben Davies 24. dubna 1993 (23) 19 Tottenham Hotspur

5 James Chester 23. ledna 1989 (27) 10 West Bromwich

6 Ashley Williams (C) 23. srpna 1984 (31) 58 Swansea City

15 Jazz Richards 12. dubna 1991 (25) 9 Fulham

19 James Collins 23. srpna 1983 (32) 46 West Ham United

Záložníci

7 Joe Allen 14. března 1990 (26) 25 Liverpool

8 Andy King 29. října 1988 (27) 32 Leicester City

10 Aaron Ramsey 26. prosince 1990 (25) 38 Arsenal

14 David Edwards 3. února 1986 (30) 31 Wolverhampton

16 Joe Ledley 23. ledna 1987 (29) 61 Crystal Palace

20 Jonathan Williams 9. října 1993 (22) 11 Milton Keynes Dons

22 David Vaughan 18. února 1983 (33) 41 Nottingham Forest

Útočníci

9 Hal Robson-Kanu 21. května 1989 (27) 30 Reading

11 Gareth Bale 16. července 1989 (26) 54 Real Madrid

13 George Williams 7. září 1995 (20) 7 Gillingham

17 David Cotterill 4. prosince 1987 (28) 23 Birmingham City

18 Sam Vokes 21. října 1989 (26) 39 Burnley

23 Simon Church 10. prosince 1988 (27) 35 Aberdeen

Soupiska Walesu
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub (příp. země)
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Slovensko

Když už tam jednou jsou, tak chtějí koukat, aby byli. Premiérový postup na mistrov-

ství Evropy nehodlá slovenská reprezentace jen tak promrhat. Po dobře odehrané 

kvalifikaci, kdy tým Jána Kozáka skončil ve skupině na druhém místě, jsou očekávání 

pod Tatrami veliká. Slováci si do Francie přijeli nejméně pro postup do osmifinále. 

Jejich zbraň? Především opora Neapole Marek Hamšík.

Slovenský fotbalový tým na tom v posledních letech nebyl v očích tamní veřejnosti 

nijak dobře. Matné výkony, návštěvy fanoušků maximálně v řádech jednotek tisíc. 

Od senzačního postupu do osmifinále mistrovství světa 2010 to zkrátka dřelo.

Emočně nestabilnímu kouči Vladimíru Weissovi se nepodařilo projít na Euro 2012, 

žáhu si tehdy zchladil na jednom z novinářů památnou větou „Futbalportal? Čo to 

je?” a redaktora následně označil za „kokota”.

Asi nejvíce tehdejší marnost ilustruje tři roky stará remíza 1:1 s Lichtenštejnskem. 

Slováci nevyhráli téměř rok v kuse, až dalšího trenéra Stanislava Grigu vystřídal Ján 

Kozák a věci se začaly pomalu obracet k lepšímu.

Autor: Ondřej Nováček

Zdroj: AP/Sergei Grits
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Do kvalifikace o postup na ME 2016 šel tým po šesti přípravných zápasech s jedinou 

prohrou. A naostro formu potvrdil v duelu s Ukrajinou (0:1). Kozákovi svěřenci se 

poté zaskvěli senzační výhrou 2:1 nad Španělskem, a nikdo tak nepochyboval o tom, 

že Slováci zažívají pod bývalým koučem Košic hotové vzkříšení.

Během kvalifikace odehráli kvalitní zápasy, klopýtli pouze v odvetě se souborem 

Vincente del Bosqua a nečekaně i s Běloruskem. Všehovšudy 22 bodů nicméně zna-

menalo druhé místo právě za Španělskem a premiérový postup na Euro. V následné 

přípravě ještě Slováci šokovali výhrou 3:1 nad Německem, které zkoušelo hru na tři 

obránce.

Potud vše dobré, jenže skupina na mistrovství Evropy už takovou promenádou být 

nemusí. Kozákovo mužstvo čeká ve skupině B Wales, Rusko a Anglie a Kozák svůj tým 

staví na dvou jménech. Stoperovi Martinu Škrtelovi a záložníkovi Marku Hamšíkovi.

Zatímco první si velkého herního vytížení v Liverpoolu v uplynulé sezoně neužil a už 

se rozhlíží po novém klubu, Hamšíkovi se v Neapoli daří, a to velmi. Osmadvacetiletý 

hráč se výborně orientuje v prostoru a diriguje hru, rád i sám zakončí.

Ostatně v kvalifikaci se takto prezentoval pětkrát. Navíc si dobře rozumí s ostatními 

hráči ve středu pole, ať už jde o Vladimíra Weisse, Juraje Kucku a Róberta Maka. A k ruce 

má i Miroslava Stocha, který umí vyslat žíně jako z raketometu. Překvapit může Ondrej 

Duda z varšavské Legie. Hamšík by nicméně mohl být i slabinou týmu. Točí se kolem 

něj v podstatě vše.

Kozák, který preferuje styl 4-2-3-1, má každopádně ideálního muže v útoku, jímž je 

opora Viktorie Plzeň Michal Ďuriš. V přátelácích vstřelil od listopadu loňského roku 

čtyři branky a přesně zapadá do stylu, který tým praktikuje – rychlé protiútoky.

Ani v obraně by nemusel být velký problém. Kromě mladého talentu Norberta Gyöm-

béra a Milana Škriniara se sice všichni hráči pohybují okolo třicítky (Slováci mají čtvrtý 

nejstarší tým na Euru), ale jsou sehraní, a pokud se do hry od začátku zapojí i obránce 

Dynama Moskva Tomáš Hubočan, mohlo by to klapat. Přesto – čelit takovému Garethu 

Baleovi, Jamiemu Vardymu nebo Waynemu Rooneymu bude velmi tvrdým oříškem.
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Přednosti

Vyrovnaný tým se skvělým středem zá-

lohy. O Hamšíkovi ani Kuckovi se ne-

třeba rozepisovat, Patrik Hrošovský plní 

klíčovou úlohu v Plzni. Kompaktní tým 

Jána Kozáka plný talentovaných hráčů 

by mohl být příjemným překvapením 

letošního Eura.

Slabiny

V kvalifikaci hrot útoku, v utkání proti 

Německu ale tým dobře fungoval s On-

drejem Dudou ve středu ofenzivy, může 

zde nastoupit i druhý nejlepší střelec čes-

ké ligy Michal Ďuriš. Problémem mohou 

být i kraje hřiště, a to zvláště v obraně. 

Pekarík se Šventem toho v Herthě, re-

spektive v Kolíně nad Rýnem letos příliš 

neodehráli. Celková síla slovenského 

kádru až na několik individualit zatím 

nedosahuje takové úrovně jako u týmů 

širší evropské špičky.

Klíčový hráč

Marek Hamšík. Bezpochyby nejlepší 

slovenský hráč současnosti. Záložník 

věrný Neapoli má za sebou další skvělou 

sezonu v klubu a bude motorem celého 

slovenského týmu i na Euru.

Tip na umístení podle redakce webu 
ČT sport

Osmifinále

Vycházející hvězda

Ondrej Duda. Už při senzační výhře Slo-

váků nad Němci si odbyl velice povedený 

zápas na hrotu útoku. Mohl by tak být 

odpovědí na postu, jehož obsazení bylo 

pro Jána Kozáka dlouho zapeklité.

Nejdůležitější absence

Slovenské reprezentaci nechybí žád-

ná      por, a není proto ani moc de-

bat  o  tom, kdo by jí vyloženě chyběl. 

Do nominace se ale nakonec nedostal 

nejlepší střelec slovenské reprezentace 

v historii Róbert Vittek, který si tak pre-

miéru Slovenska na mistrovství Evropy 

neužije.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Kádr Slovenska

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér
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Brankáři

1 Ján Mucha 5. prosince 1982 (33) 45 Slovan Bratislava

12 Ján Novota 29. listopadu 1983 (32) 2 Rapid Vídeň

23 Matúš Kozáčik 27. prosince 1983 (32) 15 Viktoria Plzeň

Obránci

2 Peter Pekarík 30. října 1986 (29) 65 Hertha BSC

3 Martin Škrtel (C) 15. prosince 1984 (31) 79 Liverpool

4 Ján Ďurica 10. prosince 1981 (34) 77 Lokomotiv Moskva

5 Norbert Gyömbér 3. července 1992 (23) 12 AS Řím

14 Milan Škriniar 11. února 1995 (21) 2 Sampdoria

15 Tomáš Hubočan 17. září 1985 (30) 44 Dynamo Moskva

16 Kornel Saláta 24. ledna 1985 (31) 36 Slovan Bratislava

18 Dušan Švento 1. srpna 1985 (30) 36 Kolín nad Rýnem

Záložníci

6 Ján Greguš 29. ledna 1991 (25) 5 Jablonec

7 Vladimír Weiss 30. listopadu 1989 (26) 50 Al-Gharafa

8 Ondrej Duda 5. prosince 1994 (21) 9 Legia Varšava

10 Miroslav Stoch 19. října 1989 (26) 52 Bursaspor

13 Patrik Hrošovský 22. dubna 1992 (24) 9 Viktoria Plzeň

17 Marek Hamšík 27. července 1987 (28) 85 Neapol

19 Juraj Kucka 26. února 1987 (29) 45 AC Milán

20 Róbert Mak 8. března 1991 (25) 26 PAOK

22 Viktor Pečovský 24. května 1983 (33) 30 Žilina

Útočníci

9 Stanislav Šesták 16. prosince 1982 (33) 63 Ferencváros

11 Adam Nemec 2. září 1985 (30) 20 Willem II

21 Michal Ďuriš 1. června 1988 (28) 23 Viktoria Plzeň

Soupiska Slovenska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Německo

Snad žádný tým s výjimkou domácí Francie nebudí před fotbalovým mistrovstvím 

Evropy taková očekávání jako Německo. Svěřenci Joachima Löwa přijíždějí do Francie 

jako úřadující mistři světa a také jako tým, který na posledních pěti velkých turnajích 

(MS a ME) vždy získal medaili. Zároveň má ale Nationalelf při probíhající generační 

výměně za sebou jednu z nejslabších kvalifikací za poslední roky i nijak oslnivou 

aktuální formu.

Autor: Otakar Duben

Zdroj: ČTK/imago sportfotodienst
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Obvyklé klišé o německé reprezentaci říká, že je to „typický turnajový tým”. Ovšem 

co naplat, jen těžko lze při pohledu na historické úspěchy volit jiná slova. Čtyři 

světové tituly, tři vítězství na kontinentálním šampionátu, další tři finálové účasti 

a celkem 8 medailí z ME (plus 12 z MS), tato statistika hovoří sama za sebe.

Navíc, v předchozích dvou případech vždy po vítězství na MS došli Němci na ná-

sledujícím Euru do finále (v roce 1956 se ME ještě nehrálo), byť tedy obě prohrá-

li  – v roce 1976 v památném bělehradském finále s Československem, o šestnáct 

let později v neméně legendárním duelu s dánskými „náhradníky”.

Přesně dvacet let po posledním vítězství na mistrovství Evropy se tak Němci mohou 

stát na třetí pokus v pořadí druhým evropským týmem po Španělsku, který dokázal 

jako aktuální mistr světa vyhrát i navazující kontinentální mistrovství.

Cesta Löwova výběru na aktuální Euro nepatřila úplně k nejjednodušším. Němcům 

se hrubě nepovedl dvojzápas v říjnu 2014, kdy nejdřív prohráli v Polsku a následně 

doma jen remizovali s Irskem. Následujících pět kvalifikačních utkání sice dokázali 

vyhrát, ale po dalším nečekaném klopýtnutí v Irsku musela Nationalelf zachraňovat 

„povinnou” první příčku ve skupině až v závěrečném duelu s Gruzií.

Německo tak sice nakonec kvalifikační skupinu D vyhrálo o bod před Polskem a se 

skóre 24:9, jedenáct branek z toho ale nastřílelo outsiderovi z Gibraltaru. Tým po 

odchodu veteránů Miroslava Kloseho, Pera Mertesackera a hlavně kapitána Philippa 

Lahma dlouho hledal nové vůdčí osobnosti a jeho kvalifikační výkony německou 

veřejnost rozhodně neuklidnily. A ani letošní přípravné zápasy, s výjimkou demolice 

Itálie 4:1, zrovna nevracely do myslí fanoušků obvyklý optimismus.

Březnová domácí porážka 2:3 s Anglií by se dala ještě hodit za hlavu, blamáž 1:3 se 

Slovenskem (v rámci experimentu s hrou na tři obránce) čtrnáct dní před startem 

Eura už byla mnohem větším problémem. Zejména když Slováci měli být herní 

generálkou na Polsko a Ukrajinu, tedy soupeře v základní skupině ME. Ani násled-

ná výhra 2:0 nad Maďarskem otazníky nad aktuální výkonností Nationalelf plně 

nerozptýlila.
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Na lavičce německého výběru úřaduje už desátým rokem charismatický Joachim 

Löw, který nejdříve dělal na domácím MS 2006 asistenta Jürgenu Klinsmannovi 

a po zisku bronzových medailí se posunul na jeho místo. Sám Löw za dospělou 

reprezentaci nikdy nehrál, v roli trenéra si to ovšem mnohokrát vynahradil.

Ačkoliv bývá Löw pod častou palbou kritiky německých médií a dokonce se někdy 

říká, že Německo vyhrává „navzdory Löwovi”, jeho úspěchy jsou neoddiskutova-

telné. Nationalelf provedl úspěšně kvalifikacemi na pět velkých akcí za sebou a na 

závěrečném turnaji zatím pokaždé získal medaili. Pokud nepřijde ve Francii nějaký 

velký kolaps nebo se nerozhodne skončit sám, měl by Löw pokračovat až do mis-

trovství světa 2018.

V konečné nominaci na mistrovství Evropy nechybí vyjma Lahma žádná z opor 

zlatého MS v Brazílii, na druhou stranu Löw znovu nemůže počítat se zraněným 

Marco Reusem. Skvělý ofenzivní záložník Dortmundu tak kvůli zdravotním patáliím 

přijde už o druhý velký turnaj za sebou. Zdraví vystavilo stopku i Reusově klubové-

mu spoluhráči Ilkayi Gündoganovi, na poslední chvíli vypadl z nominace i obránce 

Antonio Rüdiger, který si poranil křížový vaz.

Neotřesitelnou jedničkou německého týmu zůstává Manuel Neuer z Bayernu, zřejmě 

nejlepší brankář-libero současného světového fotbalu, záda mu bude krýt Marc-André 

ter Stegen z Barcelony. Ve středu obrany Löw sází převážně na spolupráci Jeroma 

Boatenga z Bayernu s Matsem Hummelsem, stoper Dortmundu ale minimálně 

úvodní duel s Ukrajinou kvůli zdravotním problémům vynechá.

Po zranění Rüdigera se na pozici náhradního stopera posune zřejmě Shkodran 

Mustafi z Valencie, Benedict Höwedes ze Schalke hraje v národním týmu spíš na 

kraji. Jediným klasickým krajním obráncem v Löwově výběru je Jonas Hector z Ko-

lína nad Rýnem a právě kraje obrany budou nejspíš největší německou slabinou 

na turnaji.

Obvykle pětičlenná německá záloha si přetlakem kvalitních hráčů nezadá s Papino-

vým hrncem. V konkurenci Toniho Kroose se Samim Khedirou možná začne kapitán 



66Skupina C – NěmeckoVelký průvodce Eurem Obsah

Schweinsteiger turnaj na lavičce, jisté místo vedle nich mají mozek Arsenalu Mesut 

Özil a v roli staženého útočníka Thomas Müller.

Jediné volné místo tak zbývá na levém kraji zálohy. O to se popere Julian Draxler 

z Wolfsburgu s Mariem Götzem z Bayernu. Na šanci budou muset trpělivě čekat 

Emre Can z Liverpoolu nebo Andre Schürrle z Wolfsburgu. A to v nominaci nejsou 

už zmiňovaní Reus s Gündoganem.

Jedničkou německého útoku je v posledních zápasech Mario Gomez, jeho situaci 

ale komplikuje nejen to, že hraje v současnosti jen tureckou ligu, ale také fakt, že 

je spíš hráčem do vápna než do kombinace. S ohledem na přeplněnou zálohu se 

tak na hrot může posunout Müller nebo Schürrle, zkušený Lukas Podolski uvidí 

většinu německých zápasů spíš z tribuny.

Německo vstoupí do turnaje 12. června v Lille utkáním s Ukrajinou, o čtyři dny 

později si zopakuje v Saint-Denis kvalifikační souboj s Polskem a skupinu uzavře 

21. června v pařížském Parku princů proti outsiderovi skupiny Severnímu Irsku.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/nemecko/
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Tip na umístění redakce webu ČT 
sport

Semifinále

Přednosti

Kontinuita v týmu mistrů světa. Němci 

mají k dispozici fantastickou zálohu i hrá-

če v útočných pozicích, zvláště Thomasi 

Müllerovi se na velkých mezinárodních 

akcích hodně daří. Německo má mladý 

kádr, který je od MS více než z třetiny 

obměněný, a má tak co dokazovat. Zá-

roveň by měl mít v utkáních více energie 

než soupeři.

Slabiny

Mládí znamená i nezkušenost, zvláště 

přítomnost bývalého kapitána Philippa 

Lahma v kabině i na hřišti by byla ne-

ocenitelná. A to i proto, že Němci na 

mistrovství berou jen jednoho klasického 

krajního obránce Jonase Hectora. Na 

pravé straně musí zaskakovat záložník 

Emre Can. 

Klíčový hráč

Thomas Müller. Druhý nejlepší střelec 

mistrovství světa v historii bude při 

absenci Reuse klíčovým hráčem ofenzi-

vy a hlavním zakončovatelem. Zároveň 

jde o oblíbenou a důležitou postavu 

kabiny.

Vycházející hvězda

Jednou z těch méně známých je nadějný 

křídelník Schalke Leroy Sané, který po 

sezoně zřejmě zamíří do Premier League. 

V dobrém světle by se mohli představit 

i Julian Draxler či Joshua Kimmich.

Nejdůležitější absence

Zraněné duo z Dortmundu Ilkay Gün-

dogan a Marco Reus. Zdá se, že hlavně 

jeho nepřítomnost by dne Němce mohla 

mrzet více než před dvěma lety.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Kádr Německa

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér
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Brankáři

1 Manuel Neuer 27. března 1986 (30) 64 Bayern Mnichov

12 Bernd Leno 4. března 1992 (24) 1 Bayer Leverkusen

22 Marc-André ter Stegen 30. dubna 1992 (24) 6 Barcelona

Obránci

2 Shkodran Mustafi 17. dubna 1992 (24) 10 Valencie

3 Jonas Hector 27. května 1990 (26) 13 Kolín nad Rýnem

4 Benedikt Höwedes 29. února 1988 (28) 33 Schalke 04

5 Mats Hummels 16. prosince 1988 (27) 46 Borussia Dortmund

16 Antonio Rüdiger 3. března 1993 (23) 10 AS Řím

17 Jérôme Boateng 3. září 1988 (27) 58 Bayern Mnichov

21 Joshua Kimmich 8. února 1995 (21) 1 Bayern Mnichov

Záložníci

6 Sami Khedira 4. dubna 1987 (29) 59 Juventus

7 Bastian Schweinsteiger (C) 1. srpna 1984 (31) 114 Manchester United

8 Mesut Özil 15. října 1988 (27) 72 Arsenal

9 André Schürrle 6. listopadu 1990 (25) 51 VfL Wolfsburg

11 Julian Draxler 20. září 1993 (22) 18 VfL Wolfsburg

14 Emre Can 12. ledna 1994 (22) 5 Liverpool

15 Julian Weigl 8. září 1995 (20) 1 Borussia Dortmund

18 Toni Kroos 4. ledna 1990 (26) 64 Real Madrid

19 Mario Götze 3. června 1992 (24) 51 Bayern Mnichov

20 Leroy Sané 11. ledna 1996 (20) 2 Schalke 04

Útočníci

10 Lukas Podolski 4. června 1985 (31) 127 Galatasaray

13 Thomas Müller 13. září 1989 (26) 70 Bayern Mnichov

23 Mario Gómez 10. července 1985 (30) 63 Besiktas

Soupiska Německa
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Ukrajina

Ukrajinská reprezentace bude teprvé podruhé v historii dobývat fotbalové Euro. 

Před čtyřmi lety je na domácí půdě vedl legendární útočník Andrij Ševčenko, po-

stupu ze skupiny se ale fanoušci nedočkali. Nyní je již Ševčenko asistentem trenéra 

a úspěchy leží na bedrech nových hráčů. Naděje se upínají především na kapitána 

Tymoščuka, sevillského záložníka Konopljanku či ostrostřelce Jarmolenka.

Ukrajina se na Euru představí teprve podruhé v historii. Svoji premiéru si odbyla 

před čtyřmi lety na domácí půdě, kde se jí nepodařilo postoupit ze silné skupiny. Na 

úvod si sice poradila se Švédskem, ale poté nestačila na Francii a Anglii, a neokusila 

tak vyřazovací boje.

Na evropské jeviště se Ukrajinci mohli probojovat už v roce 2000, kdy v kvalifikaci 

skončili na třetím místě a postoupili do baráže. V té na ně čekali Slovinci, kteří byli 

o jeden gól úspěšnější.

Autor: Jan Michálek

Zdroj: ČTK/AP
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Ve skupině se silným Německem a Polskem

Cesta na šampionát do Francie vedla při poslední kvalifikaci opět přes Slovinsko. 

Ukrajinci totiž ve skupině nestačili na Španěly a Slováky, kteří se kvalifikovali přímo, 

a barážový los jim umožnil vrátit Slovincům osudnou porážku. Odplata se podařila 

a Ukrajina po výhře 2:0 a jednogólové remíze mohla slavit historický druhý postup 

na Euro.

Na něm budou muset Ukrajinci bojovat ještě srdnatěji než při ruské anexi Krymu, 

protože v základní skupině je čeká úřadující mistr světa Německo, ofenzivně laděné 

Polsko v čele s ostrostřelcem Lewandowským a urputné a fyzicky zdatné Severní 

Irsko.

Éra po Ševčenkovi

Reprezentace Ukrajiny na rozdíl od dřívějších let navíc postrádá zvučná jména, která 

by rezonovala všude po světě. Národní dres již neobléká bývalá hvězda AC Milán či 

Chelsea Andrej Ševčenko, který ve 111 mezinárodních zápasech dokázal nastřílel 

48 gólů, a je tak nejúspěšnějším ukrajinským útočníkem v historii. Reprezentační 

kariéru už ukončil například také Andrej Voronin, který oblékal dres Bayeru Lever-

kusen, Dynama Moskva či slavného Liverpoolu.

Nyní tak Ukrajina musí spoléhat na nové hráče, kteří hrají povětšinou domácí 

ligu a ještě nedosáhli světového věhlasu. Mnoho z nich patří Šachtaru Doněck či 

Dynamu Kyjev.

Silná záloha a nový Ševčenko

Největší síla Ukrajiny tkví v záloze, které kralují dvě velké hvězdy současného kádru. 

Tou první je sedmatřicetiletý kapitán Anatolij Tymoščuk, který má na kontě rekord-

ní počet startů za národní tým. Třikrát se stal ukrajinským fotbalistou roku a ve 

své kariéře hrál například za Šachtar Doněck, Zenit Petrohrad či Bayern Mnichov. 

Momentálně obléká dres kazašského Kajrat Almaty.
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Druhým důležitým hráčem je šestadvacetiletý Jevhen Konopljanka, který letos vyhrál 

Evropskou ligu se Sevillou a v letech 2010 a 2012 se stal ukrajinským fotbalistou 

roku.

Esem v ukrajinském rukávu je poté šestadvacetiletý Andrij Jarmolenko, který hra-

je za Dynamo Kyjev. Za Ukrajinu stihl od roku 2009 odehrát přes 50 zápasů, ve 

kterých vsítil 23 gólů, což ho v historických tabulkách řadí hned za Ševčenka. Není 

tedy překvapením, že Jarmolenko ovládl poslední tři Fotbalisty roku a že se k jeho 

gólům budou upínat všichni ukrajinští fanoušci.

Potyčky a česká stopa

V sestavě figuruje také Taras Stěpaněnko, který se s Jarmolenkem v nedávném 

vyhroceném ligovém derby mezi Šachtarem Doněck a Dynamem Kyjev dostal do 

konfliktu. Jarmolenko totiž soupeře při hromadné potyčce nakopl. Na tiskové kon-

ferenci po oznámení nominace si však již třásli rukama na usmířenou.

„V týmu musí vládnout mír a přátelství. A jako chlap jsem zvyklý být zodpovědný 

za to, co dělám. Byla to moje chyba. Doufám, že Taras přijme moji ruku, abychom 

se mohli v klidu připravovat na mistrovství Evropy,” uznal svoji chybu Jarmolenko.

„Probrali jsme to a je to uzavřená věc. Doufám, že už se to nebude opakovat, 

protože v národním týmu spolu budeme pravděpodobně nastupovat ještě mnoho 

let,” přijal jeho omluvu Stěpaněnko.

V reprezentačním dresu se ukáže také Sergej Rybalka, kterého čeští diváci dobře 

znají z jeho působení v Liberci, se kterým dobýval Evropu. Momentálně hraje šest-

advacetiletý záložník za Dynamo Kyjev.

Kvůli zdravotním problémům naopak přijdou o šampionát záložník Oleh Gusev a 

útočník Arťom Kravec. Oproti předběžnému výběru také chybí Mykyta Kameňuka, 

Maxim Malyšev, Ivan Petrjak a Evgen Šachov.
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Přednosti

Ukrajina měla jednu z nejsilnějších obran 

v kvalifikaci, obdržela pouze čtyři branky. 

Může se také spolehnout na sehranost 

velké části kádru z Šachtaru Doněck a Dy-

nama Kyjev. Oba kluby přitom mají 

za sebou výborné sezony, Dynamo se 

dostalo do vyřazovací fáze Ligy mistrů, 

Šachtar až do semifinále Evropské ligy. 

Atraktivní podívaná bude i na ukrajinské 

ofenzivní záložníky.

Slabiny

Absence gólového hrotového útočníka, 

ani Zozulja, ani Selezňov na středu útoku 

příliš nepřesvědčují. Starší krajní obránci, 

kteří by už na nejvyšší tempo nemuseli 

mít – zvláště sedmatřicetiletý Vjačeslav 

Ševčuk.

Klíčový hráč

Jevhen Konopljanka. Šestadvacetiletý 

křídelník se záhy po přestupu do Sevilly 

stal jedním z klíčových hráčů a pomohl 

španělskému klubu k třetímu titulu v Ev-

ropské lize v řadě. Neméně důležitý 

bude i Andrij Jarmolenko, nejlepší střelec 

Ukrajiny v kvalifikaci se šesti brankami.

Vycházející hvězda

Viktor Kovalenko. Zatímco na podzim se 

ještě zapracovával do sestavy Šachtaru, 

na jaře byl jedním z jejích hlavních článků. 

I díky jeho dvěma gólům se Doněck pro-

bojoval až do semifinále Evropské ligy. 

Dvacetiletý ofenzivní záložník by  mohl 

být jedním z překvapení Eura.

Nejdůležitější absence

Na Euru si nezahraje dlouholetý repre-

zentační záložník Oleh Husjev z Dynama 

Kyjev, jinak je ukrajinská reprezentace 

bez absence větších jmen.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Ukrajiny

Osmifinále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Ukrajiny
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Soupiska Ukrajiny
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub

Brankáři

1 Denys Bojko 29. ledna 1988 (28) 4 Besiktas

12 Andrij Pjatov 28. června 1984 (31) 63 Šachtar Doněck

23 Mykyta Ševčenko 26. ledna 1993 (23) 0 Zorja Luhansk

Obránci

2 Bohdan Butko 13. ledna 1991 (25) 16 Amkar Perm

3 Evgen Chačeridi 28. července 1987 (28) 41 Dynamo Kyjev

5 Olexandr Kučer 22. října 1982 (33) 50 Šachtar Doněck

13 Vjačeslav Ševčuk 13. května 1979 (37) 53 Šachtar Doněck

17 Arťom Fedeckij 26. dubna 1985 (31) 47 Dněpropetrovsk

20 Jaroslav Rakickij 3. srpna 1989 (26) 39 Šachtar Doněck

Záložníci

4 Anatolij Tymoščuk 30. března 1979 (37) 142 Kajrat Almaty

6 Taras Stěpaněnko 8. srpna 1989 (26) 28 Šachtar Doněck

7 Andrij Jarmolenko 23. října 1989 (26) 58 Dynamo Kyjev

9 Viktor Kovalenko 14. února 1996 (20) 2 Šachtar Doněck

10 Evgen Konopljanka 29. září 1989 (26) 52 Sevilla

14 Ruslan Rotaň 29. října 1981 (34) 87 Dněpropetrovsk

16 Serhij Sydorčuk 2. května 1991 (25) 11 Dynamo Kyjev

18 Serhij Rybalka 1. dubna 1990 (26) 9 Dynamo Kyjev

19 Denys Garmaš 19. dubna 1990 (26) 26 Dynamo Kyjev

21 Olexander Zinčenko 15. prosince 1996 (19) 2 Ufa

22 Olexandr Karavajev 2. června 1992 (24) 3 Zorja Luhansk

Útočníci

8 Roman Zozulja 17. listopadu 1989 (26) 25 Dněpropetrovsk

11 Jevgenij Selezňov 20. července 1985 (30) 49 Kubaň Krasnodar

15 Pylyp Budkivskij 10. března 1992 (24) 6 Zorja Luhansk
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Polsko

Polsko vyráží na evropský šampionát s kvalitními hráči v čele s jedním z nejlepších 

útočníků světa Robertem Lewandowským. Poláci se pokusí vylepšit svoji bilanci 

na Euru, především pak svůj výkon z minulého domácího šampionátu a následné 

pokažené kvalifikace na mistrovství světa. Polské reprezentaci se dosud nepodařilo 

postoupit na Euru ze skupiny, k prolomení smůly by měl týmu pomoci také současný 

kouč Adam Nawalka.

Změny v polském fotbalu

Od roku 2012 prošel polský fotbal zemětřesením, které začalo v samotném vedení 

fotbalového svazu. Po domácím Euru skončila vláda prezidenta svazu Grzegorze Lata, 

kterého nahradil Zbigniew Boniek. Ten od začátku svého působení zavedl přísná 

Autor: Karolína Sochorová

Zdroj: ČTK/imago sportfotodienst
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pravidla, nejradikálnější z nich představuje pravděpodobně zákaz reprezentování 

Polska „nepolskými fotbalisty”.

To znamenalo konec pro Eugena Polanského nebo například Damiena Perquise. 

Dalšími změnami prošlo i část vedení polského fotbalu, když došlo k výměně čtyř 

z pěti viceprezidentů svazu. Právě výsledky Poláků na Euru mohou ukázat, zda se 

polský fotbal vydal správným směrem.

Polsko potřetí na Euru, postoupí ze skupiny?

Co se týče účasti polské reprezentantce na světových či evropských šampionátech, 

nese si polský tým na bedrech negativní bilanci. Stejně jako evropský šampionát 

bylo Polsku dlouho zakleté mistrovství světa. Po bronzu v roce 1968 čekali Poláci 

na svou účast ve světovém klání dlouhých šestnáct let. Od roku 1986 se polskému 

výběru na světový šampionát probojovat nepodařilo.

Na Euro se Poláci dosud kvalifikovali třikrát, ale ani jednou se polské reprezentaci 

nepodařilo postoupit ze skupiny. Navíc účast na minulém šampionátu si Poláci 

zasloužili jako pořádající stát. V roce 2008 nedokázalo Polsko na evropském šam-

pionátu porazit ani jednoho ze soupeřů ve skupině.

Na domácím Euru 2012 Poláci ve skupině sice dvakrát remizovali, na vítězství ale 

opět nedosáhli. Jedním z katů polského výběru byli i čeští fotbalisté, kteří díky trefě 

Petra Jiráčka zdolali své sousedy 1:0.

Polské opory v čele s ostrostřelcem Lewandowským

Jistotou polského týmu bude na šampionátu střelec Robert Lewandowski. Právě 

ten by měl díky své gólové bilanci pomoci Polákům postoupit alespoň ze skupiny. 

Na domácím evropském šampionátu v roce 2012 ale nepředvedl polský útočník 

zdaleka tak oslňující výkony, jak se od něj očekávalo. Osmadvacetiletý hráč bude mít 

na letošním Euru jedinečnou šanci svou formu ukázat a pokusit se s reprezentací 

uhrát kvalitní výsledek.
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Podle bilance v kvalifikaci je ale útočník Bayernu opět v dobré střelecké formě, v utkání 

s Gruzií vstřelil dokonce hattrick. Lewandowski je v Polsku velmi populární, v lednu 

získal cenu Sportovec roku 2015, kterou byl po 33 letech oceněn opět fotbalista. 

V kvalifikaci mu svědčila spolupráce v útoku s Milikem, tato dvojice dohromady 

skórovala devatenáckrát.

Síla polského týmu bude i na krajích hřiště s velice rychlými a kvalitními hráči, 

základem budou především Piszczek, Blaszczykowski či Grosicki. Klíčovým hráčem 

týmu může být také Grzegorz Krychowiak, který ovládá střed hřiště a posunuje hru 

dopředu. Společně s Lewandowským se hráč Sevilly jeví jako tahoun týmu. Nad 

jeho účastí v úvodním utkání se Severní Irskem ale stále visí otazník, Krychowiak 

se stále potýká s nedoléčeným zraněním. Dále se kouč Nawalka bude spoléhat na 

tři kvalitní gólmany – Boruce, Fabianského a Szczesného.

Slabinou polského týmu na turnaji může být obrana. Z týmů, které se kvalifikovaly 

na Euro, obdrželi Poláci po české reprezentaci nejvíce gólů. Zajímavá bude kon-

frontace na nejvyšší úrovni pro hráče z polské ligy, stoper Legie Pazdan či záložník 

Wisly Krakov Majczynski zjevně nejsou hráči světové špičky. Nečekané oslabení 

pro Polsko přišlo v záloze. V květnu si při tréninku nešťastně zlomil ruku Pawel 

Wszolek.

Poláky čekají ve skupině mistři světa

Ve skupině Poláci potkají mistry světa z Německa, Ukrajinu a Severní Irsko. Zatímco 

Němci jsou jasnými favority skupiny, Ukrajinci a Finové stejně jako Poláci dosud 

na Euru nepostoupili ze základní skupiny. Šance polského výběru na postupovou 

příčku se tak jeví jako reálná, záleží na aktuální formě střelců a na výkonu slabší 

polské obrany.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/polsko/
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Přednosti

Poláci mají v každé řadě alespoň jednoho 

kvalitního hráče a řadu velkých osob-

ností. Spolehnout se mohou na jedno-

ho z nejlepších útočníků světa Roberta 

Lewandowského, v bráně zase figurují 

hned tři kvalitní gólmani. Síla polského 

týmu bude i na krajích hřiště s velice 

rychlými a kvalitními hráči Piszczekem, 

Blaszczykowskim či Grosickim.

Slabiny

Z týmů, které se kvalifikovaly na Euro, 

obdrželi Poláci nejvíce gólů po české re-

prezentaci. Zajímavá bude konfrontace 

na nejvyšší úrovni pro hráče z polské 

ligy, stoper Legie Pazdan či záložník Wisly 

Krakov Majczynski zjevně nejsou hráči 

světové špičky.

Klíčový hráč

Robert Lewandowski. Jeden z nejlepších 

polských útočníků historie má za sebou 

skvělou sezonu s Bayernem a budou 

na něm stát šance Poláků na postup. 

Žádného hráče podobné kvality Polsko 

nemá.

Tip na umístení podle redakce webu 
ČT sport

Osmifinále

Vycházející hvězda

Arkadiusz Milik. Dvaadvacetiletý útočník 

Ajaxu nastřílel v nizozemské Eredivisie 

21 branek a výbornou statistiku má 

doposud i za národní tým. Na Euru by 

si mohl říct i o přestup do špičkového 

evropského klubu.

Nejdůležitější absence

Téměř žádné až na zraněného levého 

obránce Těreku Groznyj Macieje Rybuse. 

Tým je ale jinak kompletní.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Polska
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Brankáři

1 Wojciech Szczęsny 18. dubna 1990 (26) 25 AS Řím

12 Artur Boruc 20. února 1980 (36) 62 Bournemouth

22 Łukasz Fabiański 18. dubna 1985 (31) 29 Swansea City

Obránci

2 Michał Pazdan 21. září 1987 (28) 16 Legia Varšava

3 Artur Jędrzejczyk 4. listopadu 1987 (28) 17 Legia Varšava

4 Thiago Cionek 21. dubna 1986 (30) 4 Palermo

14 Jakub Wawrzyniak 7. července 1983 (32) 48 Lechia Gdaňsk

15 Kamil Glik 3. února 1988 (28) 39 Turín

18 Bartosz Salamon 1. května 1991 (25) 7 Cagliari

20 Łukasz Piszczek 3. června 1985 (31) 45 Borussia Dortmund

Záložníci

5 Krzysztof Mączyński 23. května 1987 (29) 14 Wisla Krakov

6 Tomasz Jodłowiec 8. září 1985 ( 30) 42 Legia Varšava

8 Karol Linetty 2. února 1995 (21) 9 Lech Poznaň

10 Grzegorz Krychowiak 29. ledna 1990 (26) 33 Sevilla

11 Kamil Grosicki 8. června 1988 (27) 37 Rennes

16 Jakub Błaszczykowski 14. prosince 1985 (30) 77 Fiorentina

17 Sławomir Peszko 19. února 1985 (31) 35 Lechia Gdaňsk

19 Piotr Zieliński 20. května 1994 (22) 13 Empoli

21 Bartosz Kapustka 23. prosince 1996 (19) 5 Cracovia

23 Filip Starzyński 27. května 1991 (25) 2 Zagłębie Lubin

Útočníci

7 Arkadiusz Milik 28. února 1994 (22) 24 Ajax

9 Robert Lewandowski (C) 21. srpna 1988 (27) 75 Bayern Mnichov

13 Mariusz Stępiński 12. května 1995 (21) 2 Ruch Chorzów

Soupiska Polska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Severní Irsko

Celé tři generace severoirských hráčů marně bojovaly o postup na velkou fot-

balovou akci. Až soudržný tým bez větších hvězd pod vedením trenéra Michaela 

O’Neilla ukončil třicet let dlouhé čekání na účast na vrcholném turnaji a vybojoval 

si historický postup na kontinentální šampionát.

Severoirský tým přitom překvapil všechny odborníky, když coby papírový outsider 

bez potíží vyhrál svou kvalifikační skupinu. A v podobné pozici se představí i na ME 

v těžké skupině s Německem, Polskem a Ukrajinou. Sympatičtí bojovníci z Ulsteru 

ale věří svému heslu „Dare To Dream” a odvažují se snít o osmifinále.

Autor: Otakar Duben

Zdroj: Reuters/Clodagh Kilcoyne
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„Zelenobílá armáda”, jak se fotbalistům Severního Irska přezdívá, se dosud před-

stavila jen třikrát na mistrovství světa. Hned při své premiéře ovšem dosáhla na 

největší úspěch v historii, když vypadla až ve čtvrtfinále s Francií.

Další úspěchy přišly až v 80. letech, na MS 1982 šokovali Severní Irové výhrou 1:0 

domácí Španělsko a znovu postoupili ze základní skupiny. O čtyři roky později ale 

uhráli v těžké skupině s Brazílií a Španěly jediný bod.

V následujících více než dvou dekádách přišel výrazný útlum, včetně ostudné série 

10 zápasů bez vstřeleného gólu na začátku nového milénia. Obrat přišel až s ná-

stupem současného trenéra po nepovedené kvalifikaci na ME 2012.

Michael O’Neill si udělal jméno v nejslavnějším irském klubu Shamrock Rovers, se 

kterým vyhrál dva ligové tituly a přes Partizan Bělehrad ho navíc senzačně dovedl 

až do hlavní fáze Evropské ligy. Na reprezentační lavičce ovšem začal debaklem s 

Nizozemskem 0:6 a na začátku kvalifikace MS 2014 byla The Green and White Army 

dokonce až na 129. místě žebříčku FIFA.

O tři a půl roku později mají Severní Irové pod jeho vedením za sebou jednu prů-

měrnou a jednu skvělou kvalifikaci a na zmiňovaném žebříčku FIFA se za tu dobu 

posunuli o 104 příček vzhůru! Už v kvalifikaci do Brazílie přitom dokázali remizovat 

v Portugalsku a porazit doma Rusko, tyto úspěchy ale znegovali domácími remízami 

s Ázerbájdžánem a Lucemburskem a zejména porážkami na půdě obou fotbalových 

trpaslíků.

Rozšíření závěrečného turnaje mistrovství Evropy na 24 týmů dalo řadě průměr-

ných evropských výběrů šanci konečně se podívat na velký turnaj. Severní Irové 

ale tuto „pomoc” vůbec nepotřebovali. Ačkoliv byli v kvalifikační skupině s Řeckem 

a Rumunskem znovu outsidery, maximálně využili lehčího losu i výsledkového ko-

lapsu Řeků a skupinu senzačně vyhráli o bod před svým jediným přemožitelem 

Rumunskem.

Do Francie cestují O’Neillovi svěřenci v pohodlné roli týmu, který dosáhl velkého 

úspěchu už samotným postupem a na šampionátu se od něj vůbec nic nečeká. Ze-



81Skupina C – Severní irskoVelký průvodce Eurem Obsah

jména když základní skupina s Polskem, Ukrajinou a hlavně mistry světa z Německa 

nepatří k nejlehčím. Zelenobílí ovšem za poslední rok a půl neprohráli jediný zápas 

a rozhodně nedají nikomu ze soupeřů nic zadarmo.

Jak už bylo řečeno, „Norn Iron” jsou týmem bez velkých hvězd. Kyle Lafferty z Bir-

minghamu sice vstřelil téměř polovinu všech kvalifikačních branek svého týmu a byl 

nejlepším střelcem skupiny, Severní Irsko ale zdobí především disciplinovanost v ob-

ranné fázi, celkově dobrá organizace hry a pozitivní týmový duch.

Zatímco defenzíva složená převážně z hráčů Premier League a vedená veteránem 

Aaronem Hughesem z Melbourne, který je mimochodem jediným hráčem v O’Ne-

illově kádru hrajícím mimo Ostrovy, působí stabilně a sehraně, v záloze i útoku je 

to už o poznání horší. Jediným ofenzivním hráčem z elitní soutěže je kapitán Steven 

Davis ze Southamptonu.

I přes dobré výsledky z poslední doby a zmiňovanou aktuální sérii bez porážky navíc 

Severní Irové nehráli s opravdu silným soupeřem téměř dva roky a je otázkou, zda 

zejména křídla a útočníci ze skotské nebo druhé anglické ligy v soubojích s hvězdami 

bundesligy a dalších elitních soutěží obstojí.

Zelenobílá armáda vstoupí do turnaje 12. června v Nice možná klíčovým zápasem s 

Polskem, o čtyři dny později se utká v Lyonu s Ukrajinou a základní skupinu zakončí 

v pařížském Parku Princů duelem s velkým favoritem celého mistrovství Evropy, 

Německem.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/severni-irsko/
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Přednosti

Disciplinovanost a kompaktní obrana 

složená ze silných hráčů Premier League. 

Severní Irové vyhráli kvalifikační skupinu 

díky skvělým týmovým výkonům a jejich 

síla roste proti favoritům. Dařilo se jim 

i díky spolehlivému zakončovateli Kylu 

Laffertymu.

Slabiny

Severní Irsko sice funguje spolehlivě jako 

tým, ale ofenziva a kraje hřiště složené 

z hráčů anglické druholigové Champi-

onship by nemusely na nejvyšší úrovni 

stačit. Tým Michaela O’Neilla přece jen 

postoupil z nejslabší kvalifikační skupiny 

a nehrál se špičkovým týmem takřka dva 

roky.

Klíčový hráč

Kyle Lafferty. Nejlepší střelec severoir-

ské reprezentace bude v kvalifikaci na 

Euro se sedmi brankami hlavní postavou 

v útočné fázi. Kromě něj jinou velkou 

postavu v ofenzivě najít nemůžeme.

Vycházející hvězda

Paddy McNair. Důrazný stoper Man-

chesteru United, který dobře čte hru, 

se v týmu Severního Irska prosazuje na 

postu defenzivního záložníka. Jednad-

vacetiletý hráč by ve středu hřiště mohl 

dodat větší kvalitu O’Neillově týmu.

Nejdůležitější absence

Jednoznačně Chris Brunt. Stoper West 

Bromwiche sehraný s klubovými kolegy 

na postu Garethem McAuleym a Jon-

nym Evansem si v březnu poranil kole-

no a na Euro nemůže odcestovat.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Severního Irska

4. místo ve skupině

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Severního Irska
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Brankáři

1 Michael McGovern 12. července 1984 (31) 10 H. Academical

12 Roy Carroll 30. září 1977 (38) 43 Notts County

23 Alan Mannus 19. května 1982 (34) 8 St Johnstone

Obránci

2 Conor McLaughlin 26. července 1991 (24) 17 Fleetwood Town

4 Gareth McAuley 5. prosince 1979 (36) 60 West Bromwich

5 Jonny Evans 3. ledna 1988 (28) 48 West Bromwich

6 Chris Baird 25. února 1982 (34) 77 Derby County

15 Luke McCullough 15. února 1994 (22) 5 Doncaster Rovers

17 Paddy McNair 27. dubna 1995 (21) 8 Manchester United

18 Aaron Hughes 08. listopadu 1979 (36) 99 Melbourne City

20 Craig Cathcart 6. února 1989 (27) 27 Watford

22 Lee Hodson 2. října 1991 (24) 15 Milton Keynes

Záložníci

3 Shane Ferguson 12. července 1991 (24) 24 Millwall

7 Niall McGinn 20. července 1987 (28) 41 Aberdeen

8 Steven Davis (C) 1. ledna 1985 (31) 82 Southampton

13 Corry Evans 17. července 1990 (25) 33 Blackburn Rovers

14 Stuart Dallas 19. dubna 1991 (25) 13 Leeds United

16 Oliver Norwood 12. dubna 1991 (25) 33 Reading

19 Jamie Ward 12. května 1986 (30) 21 Nottingham Forest

Útočníci

9 Will Grigg 3. července 1991 (24) 8 Wigan Athletic

10 Kyle Lafferty 16. září 1987 (28) 50 Birmingham City

11 Conor Washington 18. května 1992 (24) 3 Queens Park

21 Josh Magennis 15. května 1990 (26) 18 Kilmarnock

Soupiska Severního Irska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Španělsko

Dvakrát v řadě dokázali triumfovat. Proto vyvstává kardinální otázka: dokážou 

to i potřetí? Španělé opět patří mezi největší favority evropského šampionátu, jsou 

tu však mnohá ale. Na posledním MS v Brazílii vypadli Španělé už v základní skupině 

a nasnadě byla revoluce. Jenže trenér Vicente del Bosque u týmu zůstal, a i přes 

odchod některých opor staví svůj starý dobrý herní systém vesměs na známých 

tvářích. Mládí dostává šanci jen velmi opatrně.

V roce 2008 skončilo předlouhé 44 let trvající čekání na trofej. Nezůstalo u jedné 

– během čtyř let Španělé vyhráli, co se dalo. La Roja vyhrávala svým specifickým 

herním stylem založeným na držení míče, nekonečnými sériemi přihrávek s ne-

kompromisním zakončením, pohybem a úžasným kontrapresinkem.

Zdroj: Reuters

Autor: Hynek Roleček
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Jak už to bývá, po zlaté éře přišlo kruté vystřízlivění. Na mistrovství světa v Brazílii 

Španělé vypadli už ve skupině. Mohlo to znamenat konec pro trenéra Vicente del 

Bosqueho a systém tiki-taka.

Ale místo radikálního řezu došlo na Del Bosqueho pozvolný přerod. Xavi Hernández 

a Xabi Alonso, tyto dva pilíře dnes již klasického španělského pojetí, u týmu skončili. 

Další ale zůstali. Andrés Iniesta nebo Cesc Fabregas jsou hlavními ofenzivními my-

šlenkami. Sergio Ramos a Gerard Piqué zase hlídkují v obraně. Nepostradatelným 

mužem je pak zkušený defenzivní záložník Sergio Busquets. Španělsko staví na 

zkušenosti.

„K nim jsme přidali mladé hráče, kteří oživili tým. Je štěstí, že si to všechno takhle 

parádně sedlo,” říká přesvědčivě kouč Del Bosque. Vývoj španělského týmu pohá-

něly úspěchy tehdejší jednadvacítky. Hráči zráli s tím, jak hrát a vyhrávat. Fotbalista 

ztělesňující pozvolný přerod a evoluční postup je Koke. Reprezentoval Španělsko na 

všech úrovních od reprezentace do 16 let. Od roku 2013 se stal jedním z klíčových 

hráčů áčka.

Španělé by mohli poslat na Euro klidně dvě nebo tři jedenáctky, hráčů na to mají 

požehnaně. Del Bosque doma nechal několik skvělých hráčů, například Paca Alcá-

cera, který se v osmi kvalifikačních zápasech trefil hned pětkrát.

Složení útoku může vůbec v pojetí týmu z Pyrenejského poloostrova vypadat dosti 

zajímavě. Del Bosque často hru v útoku variuje. V nominaci je pětatřicetiletý veterán 

Aritz Aduriz i třiadvacetiletá vycházející hvězda Juventusu Álvaro Morata.

Del Bosque dlouho řešil problém, kdo bude brankářská jednička, což rovněž ilustruje 

povahu pozvolné evoluce. Vedle sebe stojí Iker Casillas a David de Gea. Pětatři-

cetiletý Casillas, který loni v létě odešel z Realu Madrid do Porta, za reprezentaci 

absolvoval rekordních 167 zápasů. Pomohl ke zlatům na ME i na MS a odchytal 

také většinu kvalifikace. Jenže o deset let mladší De Gea v posledních sezonách 

září v Manchesteru United a velká část fanoušků by ho chtěla na místo Casillase.
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Start do kvalifikace mistrovství Evropy se nevydařil. Porážka na Slovensku byla 

první během šesti let v různých kvalifikacích. „Od tohoto momentu jsme se začali 

zlepšovat, vyhráli jsme všechny další zápasy,” podtrhl Del Bosque.

Osm zápasů, osm vítězství, 17 vstřelených gólů a žádný inkasovaný. Hned čtyřikrát 

Španělé zvítězili nejtěsnějším rozdílem 1:0. Příznačnou zajímavostí Del Bosqueho 

výběru je fakt, že z třiadvaceti vstřelených branek se jedenáct postarali hráči, kteří 

na Euro nejedou.

Závěrečná příprava nebyla z nejoslnivějších, v březnu přišly dvě nevýrazné remízy 

s Itálií a Rumunskem, na přelomu května a června si spravili Španělé chuť jasnými 

výhrami nad Bosnou a Hercegovinou i Koreou. Generálka s Gruzií však přinesla 

šok. La Roja nedokázala vstřelit ani gól a po porážce 0:1 musel kromě kouče k lepší 

hře burcovat i debutant na ME Lucas Vázquez: „V dnešním fotbale můžete prohrát 

s jakýmkoli soupeřem. Porážka nás musí motivovat k tomu, abychom začali Euro 

co nejlépe.”

Složitý je vždy především start šampionátu. Pokud se Španělé rozehrají, budou 

útočit na jedinečný treble. „Jdeme do turnaje s nejvyššími ambicemi, a to obhájit 

titul. Ale zůstáváme pokorní. Můžeme narazit na tým, který bude lepší. Rozhodně 

si nemyslíme, že jsme neporazitelní,” zdůraznil trenér Del Bosque.

Euro obhájci titulu odstartují duelem s ČR 13. června, o čtyři dny později změří síly 

s Tureckem a skupinu D uzavírají 21. června proti Chorvatsku.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/spanelsko/
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Přednosti

Španělé vědí, jak vyhrávat, a v kádru 

jsou vítězové i finalisté Ligy mistrů z Re-

alu a Atlétika, stejně jako španělští mistři 

a vítězové poháru z Barcelony. Velká část 

základní sestavy je v nejlepším věku a má 

spoustu zkušeností na nejvyšší úrovni 

jak klubové, tak reprezentační. 

Slabiny

V kádru přesto zůstává spousta star-

ších hráčů, kteří už vyhráli ve fotbale 

prakticky vše, co mohli, a je tak otázka, 

jakou budou mít motivaci. Znát může být 

i únava, španělské kluby figurovaly v zá-

věrečných fázích evropských pohárů. 

Týmu by mohla scházet rychlost a pří-

močarost v ofenzivní fázi i kvůli vyřazení 

Isca a Saúla.

Klíčový hráč

Těžko vybírat jedinou osobnost. Velkou 

oporou budou stopeři Ramos i Piqué, ale 

velice důležitým článkem v ofenzivní fázi 

bude Andrés Iniesta. Záložník Barcelo-

ny bude ve dvaatřiceti letech zřejmě na 

svém posledním turnaji v pozici lídra. 
Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Španělska

Finále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Vycházející hvězda

Álvaro Morata. Útočník s fantastickým 

smyslem pro gól v důležitém zápase. Ví-

tězná branka v letošním finále italského 

poháru či gól v obou semifinále i loňském 

finále Ligy mistrů hovoří za vše.

Nejdůležitější absence

Španělskou nominaci asi nejlépe vysti-

huje konečné vyřazení Saúla Ňiguéze 

a Isca z kádru, kteří do Francie nejedou 

na rozdíl třeba od zkušených Pedra, Fab-

regase či Davida Silvy. Zraněný je Dani 

Carvajal, překvapením byla absence Paca 

Alcácera, kvůli přetlaku v kádru nejedou 

ani Torres, Mata, Cazorla či Diego Costa. 

Anebo Gabi.

Hodnocení redakce webu ČT sport

Kádr Španělska
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Brankáři

1 Iker Casillas (C) 20. května 1981 (35) 166 Porto

13 David de Gea 7. listopadu 1990 (25) 8 Manchester United

23 Sergio Rico 1. září 1993 (22) 0 Sevilla

Obránci

2 César Azpilicueta 28. srpna 1989 (26) 13 Chelsea

3 Gerard Piqué 2. února 1987 (29) 75 Barcelona

4 Marc Bartra 15. ledna 1991 (25) 8 Barcelona

12 Héctor Bellerín 19. března 1995 (21) 1 Arsenal

15 Sergio Ramos 30. března 1986 (30) 131 Real Madrid

16 Juanfran 9. ledna 1985 (31) 17 Atlético Madrid

17 Mikel San José 30. května 1989 (27) 5 Athletic Bilbao

18 Jordi Alba 21. března 1989 (27) 41 Barcelona

Záložníci

5 Sergio Busquets 16. července 1988 (27) 82 Barcelona

6 Andrés Iniesta 11. května 1984 (32) 107 Barcelona

8 Koke 8. ledna 1992 (24) 22 Atlético Madrid

10 Cesc Fàbregas 4. května 1987 (29) 103 Chelsea

14 Thiago 11. dubna 1991 (25) 8 Bayern Mnichov

19 Bruno Soriano 12. června 1984 (31) 6 Villarreal

21 David Silva 8. ledna 1986 (30) 96 Manchester City

Útočníci

7 Álvaro Morata 23. října 1992 (23) 8 Juventus

9 Lucas Vázquez 1. července 1991 (24) 0 Real Madrid

11 Pedro 28. července 1987 (28) 55 Chelsea

20 Aritz Aduriz 11. února 1981 (35) 3 Athletic Bilbao

22 Nolito 15. října 1986 (29) 7 Celta Vigo

Soupiska Španělska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Česko

Když Pavel Vrba nastupoval k národnímu týmu, tušil, jak těžké úlohy před ním stojí. 

Nakonec ale byly ještě složitější, než se zdálo. Trenér reprezentace si s většinou 

z nich doposud poradil obratně, stále ale jako by se jeho úspěchy nezdály natolik 

výrazné, anebo se vždy na obzoru objevil nový problém.

Český národní tým měl pod Vrbou vstoupit do nové éry – i od kádru, který čekalo 

omlazení a výměna generací, se očekával postup na rozšířené Euro s 24 týmy. 

Vrba měl více než dva a půl roku na to, aby týmu vštípil požadovaný styl hry. A na 

samotném Euru by pak český tým reálně pomýšlel na čtvrtfinále, kterého dosáhl i 

v roce 2012.

„Určitě dostanou prostor mladší hráči, kteří ukázali svou kvalitu v české lize,” pro-

hlásil Vrba při svém nástupu. „Máme dostatek prostoru a určitě se zaměřím spíše 

na mladší generaci, která, jak doufám, český fotbal dostane na šampionát.”

Autor: Martin Vait

Zdroj: ČTK/AP
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Jenže okolnosti tomu měly, že vše bylo tak nějak komplikovanější. Hned první 

velkou Vrbovou událostí u národního týmu byl los v Nice, který Česku přisoudil 

nejtěžší kvalifikační skupinu s Islandem, Nizozemskem a Tureckem. Od příchodu 

Vrby k národnímu týmu a prvním kvalifikačním utkáním pak uplynulo bezmála 

deset měsíců, mužstvu ale bylo mimořádně těžké vštípit nový herní systém. Trenér 

s hráči strávil v součtu pouhých pár týdnů a tým do soutěžního debutu nevyhrál 

ani jeden zápas.

Pak se ale reprezentace probudila k životu a vyhrála všechny čtyři kvalifikační zápasy. 

Všechny sice se značným dílem štěstí a jenom málokdy poté, co by mužstvo domino-

valo předvedenou hrou, nedalo se mu ale upřít stoprocentní připravenost a dobrou 

organizovanost. Češi nakonec skupinu ovládli a postup si zajistili dva zápasy před 

koncem kvalifikace. Jen o pár dní později ale veřejnost zaujalo spíše řízení Davida 

Limberského v opilosti. Vyvození odpovědnosti ze strany hráče i českého fotbalu 

přitom navenek působilo spíše odbytě než opravdu upřímně.

Při zpětném pohledu na kvalifikaci nelze kromě vynikajícího výkonu v prvním polo-

čase v Nizozemsku vzpomenout na utkání, ve kterém by Češi předváděli vyloženě 

skvělý a pohledný fotbal. Je pochopitelné, že to nebylo možné – a na reprezentační 

úrovni je to možné čím dál méně. Faktem ale zůstává, že současný reprezentační 

tým je zatím na rozdíl třeba od Brücknerova mužstva na památné zápasy o poznání 

chudší.

Ani proklamované omlazení týmu se nekonalo. A ani zde nelze Vrbovi moc co 

vyčíst – hráči jako Vydra, Kalas či Václav Kadlec rozhodně měli talent na to, aby 

se vypracovali v hráče světových kvalit. I kvůli neustálým přestupům a špatným 

kariérním krokům ale jejich kariéra už několik let stagnuje. Hráče jako Frýdek, 

Brabec, Vácha, Juliš či Kozák, z nichž by si mnozí místo v reprezentaci zasloužili, zase 

skolila zranění. Jenže to na výsledku opět nic nemění. Kádr, který jede do Francie, 

je v průměru o rok a půl starší než Bílkova soupiska v roce 2012.

A na šampionátu budou mít Češi velice těžké pořízení. Los jim opět přisoudil nejsil-

nější skupinu s obhájci titulu ze Španělska, černým koněm šampionátu Chorvatskem 

a od kvalifikace výrazně zlepšenými Turky. Úspěchem by už byl jen postup ze sku-
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piny, ke kterému bude Čechům stačit třetí místo, ideální by ale bylo do minitabulky 

třetích týmů k postupu získat alespoň tři body.

Pesimismus a malá očekávání jsou ale tradičně to, co českým týmům, ať už ve fot-

bale, či v hokeji, dodává na síle. Dnes to možná zní překvapivě vzhledem k tomu, 

o jak kvalitní tým šlo, ale i před Eurem 2004 v Portugalsku panovala spíše skepse. 

Čechy čekala silná skupina s Nizozemskem a Německem, navíc v generálce vyhořeli 

s Japonskem. Na šampionátu ale bylo všechno jinak. Český tým si získal přízně 

mnoha nestranných fanoušků skvělým fotbalem a probojoval se až do semifinále.

Z pozice outsidera tak mohou Češi tradičně těžit, což potvrdili už i v kvalifikaci. 

Vrbův tým zde podával výborné výkony a vyhrával zvláště proti mužstvům, která 

tvořila hru. Česko prohrálo jen s Tureckem, a to již ve chvíli, kdy mělo zajištěný 

postup, a Islandem, jehož urputnou defenzivu muselo dobývat.

Vrbův tým tak prokázal, že umí hrát trpělivě ze zadních řad, napadat v záloze a vyrážet 

do rychlých protiútoků. A trenér má k tomu téměř ideální skladbu mužstva. Přestože 

je střed obrany zřejmě největší slabinou mužstva, Vrba se může opřít o zkušené 

a trpělivé stopery, kteří jsou silní v osobních soubojích a umějí rozehrávat pod 

tlakem. Klíčové pak budou kraje obrany, které se budou starat o hlavní defenzivní, 

ale i ofenzivní práci. O místa se zde poperou tři kvalitní obránci Gebre Selassie, 

Kadeřábek a Limberský.

Velice solidně vypadá také střed zálohy – pokud Tomáše Rosického neskolí další 

nečekané zranění, je jen málo důvodů, proč by nemohl řídit hru. Kapitán reprezen-

tace je nestárnoucí – přes svůj věk má stále skvělé zrychlení, a i po dlouhodobém 

zranění se dokáže dostat rychle do velice dobré formy. Motorem středu pole bude 

Darida, který má za sebou doposud životní sezonu v Herthě Berlín. Jedinou otázkou 

zůstává, kdo bude vedle tohoto dua figurovat jako defenzivní záložník. Plašil, stejně 

jako Pavelka jsou ale solidní varianty.

Bořek Dočkal sice v letošní sezoně nebyl v nejlepší formě, ale jeho sehranost s Ka-

deřábkem a celkově i Vrbovým systémem je pro tým velice důležitá. Na levé straně 

má téměř jisté místo Ladislav Krejčí, který na šampionátu bude chtít potvrdit skvělé 

jaro ve Spartě.
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Největší nejistota panuje ohledně středu útoku, kde se o místo utkají tři hráči, kteří 

do stylu hry na první pohled příliš nezapadají. Na hrot útoku by se zvláště pro tým, 

který bude hrát na protiútoky, hodil spíše rychlostní a kombinační typ hráče. Do 

Francie ale jedou tři hráči, kteří jsou spíše klasickými útočníky do vápna. Na druhou 

stranu – takoví forvardi se často na reprezentační úrovni prosazují nejvíce.

Pochybnosti ale panují i ohledně kvality a formy nominovaných útočníků. Nejlepšího 

střelce ligy Davida Lafatu na hrotu ve Spartě v Evropské lize vystrnadil Lukáš Juliš, 

Tomáš Necid nevstřelil branku od února. Milan Škoda je pak na evropské scéně 

velkou neznámou.

Mimořádně důležitá je pro český tým každopádně pro Euro postava trenéra Vrby, 

který dnes patří mezi nejflexibilnější kouče v Evropě. Ačkoliv trenér reprezentace 

zatím nedokázal z českého týmu vypracovat ofenzivně hrající stroj jako ve Viktorii 

Plzeň, jeho tým bude na Euru skvěle organizovaný a dokáže nejlépe uplatnit své 

přednosti. Vrba navíc dokáže skvěle reagovat na vývoj zápasu a důležité budou i na-

cvičené standardní situace.

Dá se jen těžko předvídat, v jakém rozpoložení se Češi na Euru představí. Vrba 

sám bude zřejmě do poslední chvíle zvažovat možnosti do sestavy i podle toho, 

nakolik se uzdraví Bořek Dočkal. Realistická je i vzhledem k posledním přípravným 

zápasům jistá skepse.

Přesto se nedá ubránit optimismu. Vrba má nyní s týmem nejvíce času na přípravu, 

kolik doposud měl k dispozici. A vždy, když měl s hráči na přípravu alespoň týden, 

výsledky i výkony byly markantně lepší než jindy. Tým už teď dokázal mnohem 

více, než se čekalo, a pokud to přenese i na Euro, není nepředstavitelné, že se Češi 

mohou stát překvapením turnaje.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/cesko/
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Přednosti

Kompaktní tým, jehož velká část má 

co dokazovat. Vrbův celek má rychlý 

přechod do útoku a je velice efektivní. 

Zvládá zápasy proti kvalitním soupeřům, 

což bude v těžké skupině velice důležité. 

Záloha a kraje obrany jsou na evropské 

poměry velice kvalitní.

Slabiny

Pomalý a nejistý střed obrany. Problema-

tický bude i hrot útoku, kde není jasná 

jednička a ani jeden z hráčů není ideálně 

rychlostně vybaven.

Klíčový hráč

Zřejmě stále Tomáš Rosický. Repre-

zentace už na něm tolik nezávisí jako 

v minulosti, jeho přítomnost na hřišti je 

ale stále znát. Díky němu je přechod do 

útoku rychlejší a kombinace nápaditěj-

ší. Díky Rosickému spoluhráči na hřišti 

kvalitativně rostou.

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Česka

Osmifinále

Vycházející hvězda

Ladislav Krejčí. Sparťanské levé křídlo je 

v národním týmu sehrané a po letech 

stagnace má za sebou skvělé jaro. Na 

Euru by si konečně mohl vybojovat vy-

toužený přestup do zahraničí.

Nejdůležitější absence

Jen o málokterém hráči se dá vyloženě 

říci, že by si zasloužil jet do Francie na 

úkor nominovaných. Vzhledem ke složení 

v útoku budou zřejmě nadále panovat 

debaty o vyřazení Patrika Schicka či 

Matěje Vydry z kádru. Zranění jsou pak 

Vácha či Brabec.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Česka
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Brankáři

1 Petr Čech 20. května 1982 (34) 118 Arsenal

16 Tomáš Vaclík 29. března 1989 (27) 6 Basilej

23 Tomáš Koubek 26. srpna 1992 (23) 1 Slovan Liberec

Obránci

2 Pavel Kadeřábek 25. dubna 1992 (24) 15 Hoffenheim

3 Michal Kadlec 13. prosince 1984 (31) 63 Fenerbahçe

4 T. Gebre Selassie 24. prosince 1986 (29) 33 Werder Brémy

5 Roman Hubník 6. června 1984 (32) 24 Viktoria Plzeň

6 Tomáš Sivok 15. září 1983 (32) 52 Bursaspor

8 David Limberský 6. října 1983 (32) 35 Viktoria Plzeň

17 Marek Suchý 29. března 1988 (28) 26 Basilej

Záložníci

9 Bořek Dočkal 30. září 1988 (27) 23 Sparta Praha

10 Tomáš Rosický (C) 4. října 1980 (35) 100 Arsenal

11 Daniel Pudil 27. září 1985 (30) 31 Sheffield

13 Jaroslav Plašil 5. ledna 1982 (34) 97 Bordeaux

14 Daniel Kolář 27. října 1985 (30) 26 Viktoria Plzeň

15 David Pavelka 18. května 1991 (25) 5 Kasımpaşa

18 Josef Šural 30. května 1990 (26) 9 Sparta Praha

19 Ladislav Krejčí 5. července 1992 (23) 20 Sparta Praha

20 Jiří Skalák 12. března 1992 (24) 7 Brighton

22 Vladimír Darida 8. srpna 1990 (25) 33 Hertha BSC

Útočníci

7 Tomáš Necid 13. srpna 1989 (26) 36 Bursaspor

12 Milan Škoda 16. ledna 1986 (30) 7 Slavia Praha

21 David Lafata 18. září 1981 (34) 37 Sparta Praha

Soupiska Česka
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Turecko

Turecký fotbal, to je peklo a emoce. Na šampionát do Francie míří ambiciózní výběr, 

který diriguje záložník Barcelony Arda Turan. Pod jeho taktovkou se Turecko snaží 

o zopakování úspěšného tažení z roku 2008. V základní skupině se Turci potkávají 

se Španěly, Chorvaty a Čechy.

Turecko se na Euru představilo již čtyřikrát, poprvé v roce 1996. Nejlepší výsledek 

ale zaznamenalo až o dvanáct let později na šampionátu v Rakousku a Švýcarsku, 

kde se probojovalo až do semifinále. Velkou zásluhu na tom měl i český tým, který 

v osmifinále fatálně ztratil dvoubrankové vedení a zkratem otevřel Turkům cestu 

do čtvrtfinále.

V tom hráči s půlměsícem na prsou předvedli další legendární obrat a dokázali, 

že se do poslední vteřiny nevzdávají. V úplném závěru totiž Turci srovnali zápas 

s Chorvatskem a v následném penaltovém rozstřelu dokonali svůj slavný příběh. 

Zuby si vylámali až v semifinále proti Německu.

Na šampionát bez baráže

Největší úspěch však Turecko zaznamenalo na mistrovství světa v roce 2002, kdy 

získalo bronzové medaile. Od té doby se však na světový šampionát už nepro-

Autor: Jan Michálek

Zdroj: ČTK/AP
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bojovalo. A nutno podotknout, že problémy kvalifikovat se měli i na nadcházející 

Euro. Turci sdíleli kvalifikační skupinu s Čechy a spolu s Nizozemci byli papírově 

největšími adepty na postup. Hned v prvním utkání ale nečekaně prohráli 0:3 s Is-

lanďany a následovala porážka od Česka. Následně však rudá mašina začala nabírat 

na tempu a skončila na třetím místě. Díky nejlepšímu skóre mezi třetími týmy navíc 

nemusela sehrát baráž a kvalifikovala se do Francie.

Dirigent Arda Turan

Nejzkušenějším hráčem současné reprezentace je Emre Belözoglu, který se pomalu 

blíží ke stu odehraných zápasů. Největší hvězdy je ale třeba hledat jinde. Mozkem 

celého týmu by měl být kapitán Turan Arda, který byl nepostradatelným článkem 

záložní řady Atlética Madrid a který se nyní snaží prosadit v sestavě Barcelony. Za 

hranicemi Turecka si věhlas vykopali i další členi týmu jako Hakan Calhanoglu z Le-

verkusenu, Nuri Sahin z Dortmundu či útočník Burak Yilmaz, který nyní střílí góly 

za Peking.

Většinu kádru tvoří hráči z Istanbulu

Většina reprezentačního kádru je však tvořena hráči tří největších istanbulských 

klubů Fenerbahce, Galatasaray a Besiktas. Z nich by Turecko měli táhnout především 

obránci Caner Erkin s Gökhanem Gönülem, záložník Oguzhan Özyakup a útočník 

Cenk Tosun, který by se v budoucnu mohl stát elitním forvardem evropské scény.

Trenér Fatih Terim na šampionát bere také teprve osmnáctiletého Emreho Mora. 

Křídelní hráč nastupuje za dánský Nordsjaelland a reprezentační debut si odbyl 

teprve v nedělním přípravném zápase s Černou Horou.

V konečné nominaci naopak chybí Gökhan Töre, který doplatil na to, že by kvůli 

vyloučení v posledním utkání kvalifikace proti Islandu nemohl nastoupit do prvních 

dvou zápasů základní skupiny. Do Francie se nepodívá ani Serdar Aziz, který se 

stále potýká se zraněním třísla.
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Přednosti

Turci jsou v poslední době ve skvělé 

formě a neprohráli 14 z posledních 15 

zápasů. Mohou se opřít o vynikajícího 

zkušeného trenéra Fatiha Terima, který 

má na svém kontě i semifinálový úspěch 

z Eura 2008. Turecko má k dispozici zá-

lohu složenou z velice kvalitních hráčů, 

spousta hráčů je sehraných na klubové 

úrovni z Galatasaraye, Fenerbahce či 

Besiktase.

Slabiny

Obrana není nejjistější a výsledky v sou-

těžních zápasech zvláště v první polovině 

kvalifikace vůbec nebyly ideální. Forma 

zálohy je také velkou otázkou. Arda Turan 

toho v základní sestavě V Barceloně příliš 

neodehrál. Nuri Sahin má za sebou další 

dlouhodobé zranění a není jisté, jestli 

se dostane do tempa. Na hrotu útoku 

se Burak Yilmaz musí z úrovně čínské 

ligy rychlé adaptovat zpět na špičkové 

evropské podmínky. 

Klíčový hráč

Arda Turan. Rozhodně není v takové 

formě jako v minulých letech, kdy ještě 

hrál v dresu Atlétika. Jde ale bezpochyby 

Tip na umístění podle redakce webu 
ČT sport

4. místo ve skupině

o nejlepšího tureckého fotbalistu své 

generace.

Vycházející hvězda

Hakan Calhanoglu. Energický zálož-

ník  s  fantastickou kopací technikou. 

Dvaadvacetiletý rodák z Mannheimu 

poslední sezonu září v Leverkusenu a už 

si připsal i šest gólů v osmnácti startech 

za reprezentaci. 

Nejdůležitější absence

Prakticky žádné. Diskutovat by se mohlo 

o nenominaci třiatřicetiletého útočníka 

Galatasaraye Umuta Buluta, ale jeho 

absence by pro tureckou reprezentaci 

neměla být nijak tíživá.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Turecka
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Brankáři

1 Volkan Babacan 12. srpna 1988 (27) 16 I. Başakşehir

12 Onur Kıvrak 1. ledna 1988 (28) 12 Trabzonspor

23 Harun Tekin 17. června 1989 (26) 0 Bursaspor

Obránci

2 Semih Kaya 24. února 1991 (25) 23 Galatasaray

3 Hakan Balta 23. března 1983 (33) 45 Galatasaray

4 Ahmet Yılmaz Çalık 22. června 1994 (21) 4 Gençlerbirliği

7 Gökhan Gönül 4. ledna 1985 (31) 55 Fenerbahçe

13 İsmail Köybaşı 10. července 1989 (26) 18 Besiktas

22 Şener Özbayraklı 23. ledna 1990 (26) 8 Fenerbahçe

Záložníci

5 Nuri Şahin 5. září 1988 (27) 48 Borussia D.

6 Hakan Çalhanoğlu 8. února 1994 (22) 18 B. Leverkusen

8 Selçuk İnan 10. února 1985 (31) 51 Galatasaray

10 Arda Turan (C) 30. ledna 1987 (29) 90 Barcelona

11 Olcay Şahan 26. května 1987 (29) 23 Besiktas

14 Oğuzhan Özyakup 23. září 1992 (23) 19 Besiktas

15 Mehmet Topal 3. března 1986 (30) 58 Fenerbahçe

16 Ozan Tufan 23. března 1995 (21) 23 Fenerbahçe

18 Caner Erkin 4. října 1988 (27) 46 Fenerbahçe

19 Yunus Mallı 24. února 1992 (24) 5 1. FSV Mohuč

20 Volkan Şen 7. července 1987 (28) 16 Fenerbahçe

Útočníci

9 Cenk Tosun 7. června 1991 (25) 9 Besiktas

17 Burak Yılmaz 15. července 1985 (30) 43 Peking Guoan

21 Emre Mor 24. července 1997 (18) 1 Nordsjælland

Soupiska Turecka
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Chorvatsko

Chorvaté vstupují do evropského šampionátu s velkými očekáváními a v pozici 

černého koně. Po delší době mají k dispozici skvělý kádr s hráči, kteří plní důležitou 

roli v nejlepších evropských klubech. Stranou fotbalové kvality ale musel tým čelit 

vzájemným rozepřím a trenér Ante Čačič i proto opomenul v nominaci Dejana 

Lovrena. V cestě za postupem stojí mimo jiné i Česko.

Chorvaté postoupili na Euro přímou cestou i přes to, že v sedmém a osmém utkání 

zaváhali. Nejprve remizovali v Ázerbájdžánu 0:0 a poté prohráli 0:2 v Norsku, čímž 

Autoři: Tomáš Řanda a Martin Vait

Zdroj: ČTK/PA
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si hodně zkomplikovali situaci. V závěrečných duelech ale zvítězili nad Bulharskem 

(3:0) a Maltou (1:0) a o bod přeskočili Nory na druhém místě za vítěznými Italy.

Trenér Čačič se mohl opřít o perfektní defenzivní práci mužstva, když Chorvaté 

inkasovali pouze pět branek v deseti duelech, z toho pětkrát udrželi čisté konto. 

Ofenziva si také plnila svou úlohu dokonale a dvacet vstřelených branek dává 

Chorvatům naději, že by na Euru neměli mít problém se střílením gólů.

Střelecký souboj v kvalifikační skupině jasně ovládl Ivan Perišič, autor šesti branek. 

Mario Mandžukič, útočná hvězda Juventusu, stihl za poslední rok a půl pouze osm 

reprezentačních zápasů, také proto vstřelil v kvalifikaci pouze jednu branku. O to 

více může Chorvaty těšit, že se i bez jeho většího příspěvku probojovali na závěrečný 

turnaj.

V záloze s klenoty Barcelony a Realu

V týmu Chorvatska je drtivá většina krajánků, z domácí ligy jede jen šest hráčů. Ze 

základní sestavy se přitom jedná pouze o obránce Gordona Schildenfelda, který 

hájí barvy Dinama Záhřeb. V brance je opora defenzivy Danijel Subašič a v obraně 

před ním ční rekordman v počtu reprezentačních startů (130) a kapitán Darijo Srna.

To nejlepší ale mají Chorvaté v záloze. Uprostřed středové řady operují zástupci 

z nejprestižnějších týmů La Ligy – Barcelony a Realu Madrid. Ivan Rakitič a Luka 

Modrič jsou pověstní pro svůj přehled ve hře a v klubech zásobují nejlepší útočníky 

světa geniálními přihrávkami.

A výborně se oba záložníci jevili i v kvalifikaci. Oba se dohromady podíleli na osmi 

brankách z dvaceti chorvatských. Rakitič si připsal branku a tři asistence, Modrič 

se zase postaral o dva góly a stejný počet přihrávek.

Pokud se k záloze, na jejímž křídle zářil v kvalifikaci Perišič z Interu Milán, přidá také 

Madžukič, mohou mít soupeři s chorvatskou ofenzivou velké problémy. Alternativou 

za Mandžukiče by měl být Nikola Kalinič hájící barvy Fiorentiny.
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Rozpolcenost a nespokojenost fanoušků

Chorvaté se ve skupině D na úvod utkají v utkání s Tureckem. Následně nastoupí 

proti českému týmu a skupinu uzavřou duelem proti Španělům. Vzhledem k vysoké 

útočné potenci a skvělé obraně by Chorvaté mohli představovat černého koně 

skupinové fáze a kdo ví, kde se jejich pouť zastaví.

Problémem by ale mohly být rozpory okolo národního týmu. Podpora reprezentace 

ze strany fanoušků je na bodu mrazu. „Celková podpora národního týmu je na 

historickém minimu,” říká chorvatský novinář Aleksandar Holiga.

Příznivci jsou podle něj rozpolceni na dvě strany. Jedni bezpodmínečně podporují 

národní tým, druzí se zase ošívají proti údajné rozsáhlé korupci. Problémem je podle 

nich i nepříliš výrazná postava trenéra Čačiče a vzrůstající pravicový extremismus 

fanoušků, který byl patrný i při utkání s Itálií, kdy byl do hřiště vryt hákový kříž.

Negativní atmosféra by mohla tým postihnout i na Euru, týmu schází také jasný 

herní plán. „Tým je až příliš závislý na Modričovi, nemá opravdového defenzivního 

záložníka a Rakitičova role nebyla nikdy dobře vymezena,” soudí Holiga, který věští 

Chorvatsku konec v základní skupině. „Je také zřejmě pravda, že Čačič mezi hráči 

nemá dostatek respektu ani autority.”

http://www.telegraph.co.uk/sport/football/euro-2016/11672542/Outrage-at-swastika-marked-out-on-pitch-for-Croatia-v-Italy.html
http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/chorvatsko/
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Přednosti

Fantastická záloha s jedněmi z nejlep-

ších středopolařů světa. Vyrovnaný kádr 

téměř na všech postech, jen těžko se 

hledají slabiny. Jeden z nejsilnějších 

chorvatských týmů na posledních šam-

pionátech.

Slabiny

Forma. Chorvati zvláště ke konci kva-

lifikace hodně klopýtali a remizovali 

v Ázerbájdžánu i prohráli v Norsku. Pro-

blematický by mohl být střed obrany při 

absenci Dejana Lovrena. 

Klíčový hráč

Luka Modrič. A Ivan Rakitič. Těžko vybrat, 

který z dua skvělých elegantních chor-

vatských záložníků je pro hru Vatreni 

důležitější. Na hrotu bude důležité, aby 

si zdraví udržel Mandžukič, ale Kalinič 

i Kramarič nejsou vůbec špatné alterna-

tivy. A o šest gólů se postaral i z křídla 

Ivan Perišič.

Vycházející hvězda

Byl by to bezpochyby Alen Halilovič, kdy-

by nebyl překvapivě vyřazen z konečné 

nominace. Jeden z největších talentů 

v záloze na světě a kmenový hráč Bar-

celony každopádně v konečném kádru 

Anteho Čačiče chybí. Přednost místo něj 

dostali Marko Rog či Ante Čorič z Dina-

ma Záhřeb, a zvláště druhý jmenovaný 

středopolař už dlouho budí pozornost 

velkoklubů.

Nejdůležitější absence

Zmíněná nepřítomnost Alena Haliloviče 

je překvapivá, záložník na hostování v 

Gijónu by toho ale stejně příliš nenahrál. 

Mediálně hodně peprná byla výměna 

názorů mezi Dejanem Lovrenem a tre-

nérem Čačičem, která nakonec vyústila 

v nenominaci stopera Liverpoolu.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Chorvatska

Čtvrtfinále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Chorvatska

http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/me-2016/332327-chtel-byt-jen-v-zakladu-nakonec-vubec-nepojede-lovren-chybi-v-nominaci-chorvatu
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/me-2016/332327-chtel-byt-jen-v-zakladu-nakonec-vubec-nepojede-lovren-chybi-v-nominaci-chorvatu
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Brankáři

1 Ivan Vargić 15. března 1987 (29) 2 Rijeka

12 Lovre Kalinić 3. dubna 1990 (26) 4 Hajduk Split

23 Danijel Subašić 27. října 1984 (31) 20 Monaco

Obránci

2 Šime Vrsaljko 10. ledna 1992 (24) 18 Sassuolo

3 Ivan Strinić 17. července 1987 (28) 34 Neapol

5 Vedran Ćorluka 5. února 1986 (30) 88 Lokomotiv M.

6 Tin Jedvaj 28. listopadu 1995 (20) 3 B. Leverkusen

11 Darijo Srna (C) 1. května 1982 (34) 129 Šachtar Doněck

13 Gordon Schildenfeld 18. března 1985 (31) 26 D. Záhřeb

21 Domagoj Vida 29. dubna 1989 (27) 37 Dynamo Kyjev

Záložníci

4 Ivan Perišić 2. února 1989 (27) 46 Inter Milán

7 Ivan Rakitić 10. března 1988 (28) 75 Barcelona

8 Mateo Kovačić 6. května 1994 (22) 26 Real Madrid

10 Luka Modrić 9. září 1985 (30) 89 Real Madrid

14 Marcelo Brozović 16. listopadu 1992 (23) 17 Inter Milán

15 Ante Ćorić 14. dubna 1997 (19) 1 D. Záhřeb

18 Marko Rog 19. července 1995 (20) 2 D. Záhřeb

19 Milan Badelj 25. února 1989 (27) 19 Fiorentina

Útočníci

9 Andrej Kramarić 19. června 1991 (24) 10 Hoffenheim

16 Nikola Kalinić 5. ledna 1988 (28) 28 Fiorentina

17 Mario Mandžukić 21. května 1986 (30) 65 Juventus

20 Marko Pjaca 6. května 1995 (21) 7 D. Záhřeb

22 Duje Čop 1. února 1990 (26) 4 Málaga

Soupiska Chorvatska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub 
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Belgie

Pokud by rozhodoval pouze žebříček FIFA, Belgie by byla na mistrovství Evropy 

největším favoritem na zisk titulu. Situace druhého týmu světa ale zase až tak rů-

žová není, přesto Rudí ďáblové míří vysoko. Zlatá generace kolem Edena Hazarda, 

Kevina De Bruyna a dalších budí pořádný respekt a semifinále by pro ně mělo být 

podmínkou.

Čtyři roky zpátky, když se hrálo mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině, museli 

fotbalisté Belgie sledovat turnaj buď od televizí, nebo jako diváci na stadionu. 

Autor: Pavel Jahoda

Zdroj: ZUMA/Yorick Jansens
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Belgický fotbal tehdy „slavil” jubileum, jelikož se deset let nezúčastnil žádné velké 

akce, ať už evropského či světového šampionátu. Fanoušci Rudých ďáblů ale už 

tehdy tušili, že po období zklamání se blíží doba velké naděje.  

Belgie totiž do světa začala chrlit jeden elitní talent za druhým a z podprůměrného 

týmu se během krátké doby stal obávaný soupeř. Už na šampionát 2014 proto 

ďáblové přijeli v roli černého koně turnaje a došli do čtvrtfinále. Tým, v jehož kádru 

najdeme plno hvězd anglické Premier League, má ve Francii druhou šanci potvrdit 

pozici nejsilnějšího belgického reprezentačního výběru historie.

V bráně Thibaut Courtois, v obraně Jan Vertonghen, v záloze zmíněné duo Hazard, 

De Bruyne, v útoku Romelu Lukaku a celkově by výčet hvězd současnosti mohl 

ještě pokračovat. Belgický tým má v každé řadě hráče, kterého by chtěl asi každý 

ve svém výběru. Oproti turnaji v Brazílii ale kromě talentu a kvality přibyly většině 

zmíněných také zkušenosti z těžkých zápasů, jež by mohly hrát na Euru velice 

důležitou roli.

Od vypadnutí s Argentinou prohrála Belgie pouze dva duely a svoji sílu naplno 

ukázala také v kvalifikaci, kterou ovládla s bilancí sedmi výher, dvou remíz a jedné 

porážky. Zajímavá jsou i čísla spojená s jejich výkony. S bilancí 2,4 vstřelené branky 

na zápas byly lepší pouze Polsko a Anglie, s 207 střelami na branku je překonalo 

pouze Německo a pět inkasovaných branek v deseti duelech = pátá nejlepší obrana 

kvalifikace.

Situace Belgie se zdá téměř idylická. Proč by tedy nemělo být všechno tak růžové? 

Většina Rudých ďáblů působí v Premier League, a to znamená jediné: spousta zápasů 

a žádná zimní pauza. Na Belgii by tak mohla padnout únava, jež je často v podob-

ných turnajích klíčovou.

Jisté pochybnosti už dlouhodobě panují i nad osobou trenéra Marca Wilmotse, 

jehož někteří odborníci kritizují za nedostatečné taktické schopnosti, kvůli nimž 

nedokáže z hvězdného týmu vymáčknout maximální potenciál.
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Největší oříšek ale Belgičané musí řešit v obraně. Kvůli zranění se na turnaji neobjeví 

kapitán Vincent Kompany a ani Wilmotsova stoperská dvojka Nicolas Lombaerts. 

Skvělou náhradou se zdá být letos excelentně hrající duo z Tottenhamu, Vertonghen, 

Toby Alderweireld, které ale kouč Belgie možná rozdělí, aby zacelil díru na levém 

beku. Právě kraje obrany jsou snad jediným místem, kde ďáblové zatím žádný 

supertalent nemají.

Dobrou zprávou je ale pro fanoušky belgického celku fakt, že Wilmots měl tři týdny 

na to, aby s týmem pracoval a pokusil se „vychytat” všechny mouchy. Sedmačty-

řicetiletý trenér rovněž v poslední době sám na sobě zapracoval, což se projevilo 

i na úpravě herního stylu. Ten byl často kritizován pro pomalost a stereotypnost, 

což by se ve Francii dít nemělo.

Zkouškou belgických kvalit, jež by mohla hodně napovědět o šancích týmu na Euru, 

bude už základní skupina. V ní Wilmotsova družina narazí na Itálii, Švédsko a Irsko, 

což není nejjednodušší trojlístek. Kvality ďáblové na postup však mají a pokud se na 

úvod rozehrají, mohla by jejich jízda skončit velice pozdě, třeba až ziskem trofeje. 

Zlatá generace by tak konečně potvrdila velká očekávání.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/belgie/
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Tip na umístění podle redakce webu 
ČT sport

Čtvrtfinále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Přednosti

Skvělými individualitami nabitý kádr, 

který umí dolovat výsledky a který bude 

velice těžké porazit. Obrovská síla Belgie 

je v ofenzivě – co jméno, to hvězda, kte-

rá sedokáže prosadit, když je to nejvíce 

potřeba. Téměř každý post je zdvojený 

kvalitní náhradou.

Slabiny

Kvůli tomu, že drtivá většina hráčů působí 

v zahraničí, je jich jen málo sehraných na 

klubové úrovni s výjimkou Vertonghena, 

Alderweirelda a Dembélého z Tottenha-

mu. Belgii stejně jako před dvěma lety 

na MS v Brazílii chybějí kvalitní krajní 

obránci, hra Belgie je tak poměrně před-

vídatelná a zpomalená. Týmu také může 

chybět osobnost zraněného kapitána 

Vincenta Kompanyho.

Klíčový hráč

Kevin de Bruyne. Čtyřiadvacetiletý zá-

ložník má za sebou dvě famózní sezony 

v Manchesteru City a Wolfsburgu. Na 

Euro jede jako rozdílový hráč a jedna z 

největšíchvězd šampionátu.

Vycházející hvězda

Yannick Ferreira Carrasco. Křídelní hráč 

Atlétika Madrid zářil v celém průběhu 

vyřazovací části Ligy mistrů, i v jejím 

finále. Mimořádně talentovaný hráč, kte-

rý předvádí chytré kličky, ale je i velice 

efektivní ve finální fázi.

Nejdůležitější absence

Bezpochyby zraněný kapitán Vincent 

Kompany, byť bez něho se střed obrany 

ještě obejde díky sehranosti Alderwei-

relda s Verthonghenem z Tottenhamu. 

Ale absence Kompanyho v kabině může 

být znát. Otázky panují nad zdravotním 

stavem Radji Nainggolana, jinak je Belgie 

prakticky kompletní.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Kádr Belgie
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Brankáři

1 Thibaut Courtois 11. května 1992 (24) 36 Chelsea

12 Simon Mignolet 6. března 1988 (28) 16 Liverpool

13 Jean-François Gillet 31. května 1979 (37) 9 Mechelen

Obránci

2 Toby Alderweireld 2. března 1989 (27) 54 Tottenham H.

3 Thomas Vermaelen 14. listopadu 1985 (30) 52 Barcelona

5 Jan Vertonghen 24. dubna 1987 (29) 76 Tottenham H.

15 Jason Denayer 28. června 1995 (20) 6 Galatasaray

16 Thomas Meunier 12. září 1991 (24) 5 Club Bruggy

18 Christian KaBasileje 24. února 1991 (25) 0 Genk

21 Jordan Lukaku 25. července 1994 (21) 3 Oostende

23 Laurent Ciman 5. srpna 1985 (30) 9 M. Impact

Záložníci

4 Radja Nainggolan 4. května 1988 (28) 18 AS Řím

6 Axel Witsel 12. ledna 1989 (27) 66 Zenit

8 Marouane Fellaini 22. listopadu 1987 (28) 67 Manchester U.

19 Mousa Dembélé 16. července 1987 (28) 64 Tottenham H.

Útočníci

7 Kevin De Bruyne 28. června 1991 (24) 38 Manchester C.

9 Romelu Lukaku 13. května 1993 (23) 43 Everton

10 Eden Hazard (C) 7. ledna 1991 (25) 64 Chelsea

11 Yannick Ferreira Carrasco 4. září 1993 (22) 4 Atlético M.

14 Dries Mertens 6. května 1987 (29) 44 Neapol

17 Divock Origi 18. dubna 1995 (21) 18 Liverpool

20 Christian Benteke 3. prosince 1990 (25) 26 Liverpool

22 Michy Batshuayi 2. října 1993 (22) 5 Marseille

Soupiska Belgie
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klu
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Itálie

Itálie patří na každém turnaji do širšího okruhu favoritů a nejinak tomu bude také 

letos. Důvody? Pevná a pospolu hrající defenziva, v záloze zkušenost s vycházejícím 

talentem a v ofenzivě nebezpeční útočníci. S nedávnou obměnou kádru možná 

ubyla ta nejvyšší fotbalová kvalita, ale s Azzurri se musí vždy počítat.

Italové prošli kvalifikací suverénně a v deseti zápasech nepoznali hořkost byť jediné 

porážky. Naopak sedmkrát zvítězili a s dalšími třemi remízami si se ziskem 24 z 30 

možných bodů zajistili první místo a automatický postup na mistrovství Evropy. Na 

druhé Chorvaty měli pohodlný čtyřbodový náskok.

Jak už u Italů bývá zvykem, na vítězství jim často stačí minimum vstřelených branek, 

neboť těží z téměř neprostupné defenzivy. Také v této kvalifikaci na Euro 2016 se v 

útoku na góly nadřeli, z deseti duelů vyprodukovali pouze 16 branek. Defenziva byla 

ale opět spolehlivá a sedm inkasovaných gólů včetně čtyř nulových zápasů hovoří 

za vše. Italská obrana tak obdržela dvě branky v jednom zápase pouze v Bulharsku.

O ofenzivu se nejvíce staral Graziano Pellé, i když mu stačily pouhé tři branky k titulu 

nejlepšího italského střelce v kvalifikačních bojích. Po dvou trefách si připsali Éder, 

Antonio Candreva a Giorgio Chiellini. Azzuri se i přes nízký počet vstřelených branek 

mohou pyšnit tím, že v každém kvalifikačním utkání alespoň jednou skórovali. Se 

Autor: Tomáš Řanda

Zdroj: Reuters/Mike Finn-Kelcey
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slabší Maltou přesto zvítězili vždy pouze 1:0, třikrát v průběhu jednoho utkání se 

Jihoevropané radovali pouze v Ázerbájdžánu (3:1).

Italové se však kromě střílení branek nevyvarovali zbytečných přímých červených 

karet a zápasy tak nedohráli Leonardo Bonucci (proti Maltě) a Daniele De Rossi 

(Bulharsko). Disciplína by přitom mohla být jedním z faktorů úspěchu či neúspěchu 

omlazeného týmu.

Defenziva stojí na pevných základech mistrovského Juventusu. V brance je nestárnoucí 

Gianluigi Buffon, rekordman v počtu startů za italskou reprezentaci (157). V obraně 

hrající na tři zadáky jsou v základní sestavě Buffonovi spoluhráči z klubu vicepre-

zidenta Pavla Nedvěda. Trojice Chiellini – Bonucci – Barzagli je sehraná a hraje 

pospolu dlouhá léta. Bývalý trenér Juventusu a současný kouč národního týmu 

Antonio Conte se rozhodl stavět na této spolupráci také v reprezentaci.

Záloha představuje zřejmě nejslabší místo v sestavě. Přestože má ve svém středu 

mazáka se 102 starty a v současnosti nejlepšího reprezentačního střelce De Rossiho 

(17 branek), nastupují v záloze vedle něj nedávní nováčci jako je i Alessandro Flo-

renzi, pro které to bude první velký turnaj. V ideální sestavě ještě figurují Antonio 

Candreva a Emanuele Giaccherini.

V útoku se po odchodu ofenzivních opor napevno zabydlel útočník Southamptonu 

Graziano Pellé. Právě na britských ostrovech si Pellé udělal v uplynulých dvou se-

zonách jméno. V Premier League stihl jako nováček 12 branek a letos přidal dalších 

11. V reprezentaci má ještě lepší bilanci, když ve dvanácti startech stihl pět branek. 

Ani jeden z pětice reprezentačních útočníků však nemá více než 12 odehraných 

zápasů, vedle Pellého se to podařilo jen Cirovi Immobilemu.

Na Euru čeká Itálii těžká skupina E. Vedle nepříjemného Irska, na které narazí 

až v závěru, se Italové nevyhnou Švédsku v čele se Zlatanem Ibrahimovicem a se 

šesti hráči vítězné sestavy z mistrovství světa do 21 let konané v roce 2015 v Česku.

Úvodním soupeřem ve skupině ale bude ten z nejtěžších a zároveň jeden ze spo-

lufavoritů turnaje. Itálie se střetne v prvním utkání s Belgií, která naznačila svoje 

možnosti už na posledním mistrovství světa, když vypadla až ve čtvrtfinále s Ar-

gentinou po výsledku 0:1.
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Přednosti

Itálie má jednoho z nejlepších trenérů 

na šampionátu a vždy byla turnajovým 

týmem. Obhájce stříbra dokázal dolovat 

výsledky i v kvalifikaci, Itálie je zde už 50 

zápasů neporažena. Azzurri mají také 

jednu z nejlepších obran na světě díky 

skvěle sehrané trojici z Juventusu Bo-

nucci, Chiellini a Barzagli. Dobré výkony 

Itálie přicházely i z krajů hřiště.

Slabiny

Soupisce jako celku v porovnání s minu-

lými lety schází kvalita. Kromě obrany je 

zde jen velmi málo hráčů světové kva-

lity. Středu pole bez Pirla a Verrattiho 

budou scházet nápady, bez Marchisia 

zase disciplína. Itálie také pod Contem 

nedokázala, že by docházelo ke zlepšení. 

Motivace hráčů a pohoda v kádru také 

mohou být ovlivněny tím, že trenér po 

Euru odchází.

Klíčový hráč

Daniele De Rossi. Při absenci ostatních 

hvězd zálohy bude na legendě AS Řím, 

aby tvořila hru a vedla svůj tým. Skvělé 

výkony na křídle předváděl v této sezoně 

i Lorenzo Insigne.

Vycházející hvězda

Stefano Sturaro. Třiadvacetiletý záložník 

dostává v Juventusu čím dál větší prostor 

a už loni zazářil v semifinále proti Realu 

Madrid. Nyní bude i na jeho výkonech 

stát, kam až Itálie na turnaji dorazí.

Nejdůležitější absence

Marco Verratti. Mladý tvořivý záložník 

PSG je už dnes jednou z hlavních hvězd 

italského kádru, kvůli zranění ale neod-

cestuje do Francie a jeho absence bude 

znát, stejně jako nepřítomnost Claudia 

Marchisia. Kvůli svému působišti také 

chybějí Pirlo či Giovinco. Na Euro nako-

nec nepojede ani Riccardo Montolivo.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Itálie

Osmifinále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Itálie
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Brankáři

1 Gianluigi Buffon (C) 28. ledna 1978 (38) 157 Juventus

12 Salvatore Sirigu 12. ledna 1987 (29) 15 PSG

13 Federico. březnaetti 7. února 1983 (33) 11 Lazio

Obránci

2 Mattia De Sciglio 20. října 1992 (23) 22 AC Milán

3 Giorgio Chiellini 14. srpna 1984 (31) 83 Juventus

4 Matteo Darmian 2. prosince 1989 (26) 22 Manchester U.

5 Angelo Ogbonna 23. května 1988 (28) 10 West Ham U.

15 Andrea Barzagli 8. května 1981 (35) 55 Juventus

19 Leonardo Bonucci 1. května 1987 (29) 56 Juventus

Záložníci

6 Antonio Candreva 28. února 1987 (29) 37 Lazio

8 Alessandro Florenzi 11. března 1991 (25) 16 AS Řím

10 Thiago Motta 28. srpna 1982 (33) 25 PSG

14 Stefano Sturaro 9. března 1993 (23) 0 Juventus

16 Daniele De Rossi 24. července 1983 (32) 102 AS Řím

18 Marco Parolo 25. ledna 1985 (31) 19 Lazio

21 Federico Bernardeschi 16. února 1994 (22) 3 Fiorentina

23 Emanuele Giaccherini 5. května 1985 (31) 24 Boloňa

Útočníci

7 Simone Zaza 25. června 1991 (24) 10 Juventus

9 Graziano Pellè 15. července 1985 (30) 12 Southampton

11 Ciro Immobile 20. února 1990 (26) 12 Turín

17 Éder 15. listopadu 1986 (29) 10 Inter Milán

20 Lorenzo Insigne 4. června 1991 (25) 9 Neapol

22 Stephan El Shaarawy 27. října 1992 (23) 18 AS Řím

Soupiska Itálie
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Irsko

Irská fotbalová reprezentace přicestovala na evropský šampionát v roli velkého 

outsidera skupiny. Tým nemá žádnou velkou hvězdu, co mu naopak nechybí, jsou 

zkušenosti a zarputilost hráčů, kteří vědí, že jde o jejich poslední velký turnaj. 

Málokdo je ale přesvědčen, že bude trvat déle než jen tři zápasy.

Irové jsou jedním z týmů, který by si nejraději los šampionátu ještě zopakoval – po-

tkat za sebou Švédsko, Belgii a Itálii, to rozhodně nebylo přáním bojovného výběru 

Martina O’Neilla. Pokud by si ale hráči v zelených dresech chtěli stěžovat, měli by 

Autor: Vojtěch Jírovec

Zdroj: ČTK/PA Brian Lawless
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také trochu sáhnout do vlastního svědomí. V první řadě si pak připomenout, že 

vinou totálně zpackané první půlky kvalifikace na turnaj vůbec jet nemuseli.

Tým byl po remíze se Skotskem na čtvrtém místě a věděl, že jeho šance zůstávají už 

hodně slabé. I po motivačním výlevu asistenta Roye Keana, kterého za jeho přínos 

posléze vychválil hlavní kouč O’Neill, se ale hráči zvedli. Irové porazili Gibraltar, 

Gruzii a hlavně i Německo, přehoupli se v tabulce před Skotsko a zajistili si baráž. 

V ní porazili v celkovém součtu Bosnu a Hercegovinu 2:1 a znovu se dostali mezi 

evropskou elitu.

Mezi ní ale tým vypadá hodně skromně a nenápadně. Irové nikdy nebyli z mužstev, 

které by se dralo na hlavní stránky novin, a raději se spoléhají na tvrdou práci. 

Platilo to před lety, kdy týmu ze středu hřiště šéfoval Roy Keane, platí to i nyní, kdy 

je jeho autorita na hřišti rozprostřena mezi Robbieho Keana, Jona Walterse nebo 

Johna O’Shea.

Další charismatická osobnost a zároveň dlouholetá opora Irska bojuje o místo v 

brance. Shay Given, hrdina tolika zápasů jak na reprezentační, tak klubové úrovni, 

ale už nehraje klíčovou roli a mezi třemi tyčemi ho nahradil Darren Randolph. Ten 

sice za West Ham nastupuje jen do pohárových utkání, v národním mužstvu na 

něho O’Neill vzpomíná, což se mu zatím vyplácí. Ve stěžejním momentu kvalifikace, 

vítězství 1:0 nad Němci, totiž Randolph v zeleném dresu na seniorské úrovni debu-

toval – udržel čisté konto, přihrál dlouhým výkopem na gól Shanu Longovi a jeho 

tým vyhrál klíčový duel. 

Před ním mají Irové mnoho mezer. V defenzivní čtyřce sice figuruje hráč Evertonu 

Seamus Coleman nebo létající křídelník Robbie Brady, problémy ale zřejmě nastanou 

ve středu obrany – O’Shea v pětatřiceti letech už spíše dohrává poslední roky své 

kariéry, navíc jeho parťákem nejspíš bude muset být prakticky neznámý Richard 

Keogh. Trenéři ostatních týmů jistě nebudou zahálet s tím, aby svým svěřencům 

předepsali tlak na irský obranný střed.



117Skupina E – IrskoVelký průvodce Eurem Obsah

V záloze O’Neill spoléhá na pracovitého Jamese McCarthyho, který byl ústředním 

motorem irského postupu. Technicky středopolař Evertonu neuchvátí, avšak jeho 

pracovitost a zarputilost, která je ostatně znakem celého týmu, hraje roli. K ruce 

má „Irského Messiho” Wes Hoolahana nebo Glena Whelana, jehož skluzy pomáhají 

na klubové úrovni fotbalistům Stoke City.

Zatímco na jiných postech by trenér přvítal větší konkurenci, v útoku se o místo 

či místa na hrotu tlačí více zájemců. Zásluhy mluví pro Keana, pracovitost pro 

Whelana, šanci ale zřejmě dostane Long. V každém případě nebudou Irové příliš 

vymýšlet, a raději se pokusí prát míče na nabíhající hráče. Tato taktika proti papírově 

jednoznačně silnějším týmům může udělat divy – stačí vyčkávat, zaútočit v pravou 

chvíli a proměnit šanci. 

O’Neillův výběr patří mezi turnajové trpaslíky a byl by téměř div, kdyby se mu 

podařilo vykličkovat ze skupiny. Stěžejní bude první duel se Švédskem – případná 

porážka by prakticky znamenala stopku, naopak bodový zisk ponechá karty otevřené 

až do samého závěru skupiny. Irové se každopádně vzdávat sami nebudou.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/irsko/
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Tip na umístění podle redakce webu 
ČT sport

4. místo ve skupině

Přednosti

Efektivita a kvalitní hrotoví útočníci Long 

a Walters, kterým bude pomáhat i Robbie 

Keane. Dobrá týmová organizace díky 

trenérům O‘Neillovi a Keanovi, díky če-

muž Irové v kvalifikaci obdrželi pouhých 

sedm branek. Schopnost vydolovat body 

proti silným soupeřům, jak dokázali i na 

podzim, když porazili Německo.

Slabiny

Statický a nepříliš kvalitní střed obrany. 

Irům také chybí větší nápaditost v zálo-

ze, Wes Hoolahan je sice velice šikovný 

středopolař, ale už je mu 34 let a ani 

Norwichi nakonec nepomohl k záchra-

ně. Irové ani v kvalifikaci jako tým příliš 

nezářili, byť měli velice těžkou skupinu.

Klíčový hráč

Shane Long. Robbie Keane toho mož-

ná v reprezentaci odehrál víc, Jonathan 

Walters zase v kvalifikaci nastřílel více 

branek. Přímočarý a technicky výborně 

vybavený útočník Southamptonu je ale 

v životní formě, trefil se i při klíčovém 

kvalifikačním zápase Irů s Německem.

Vycházející hvězda

Téměř žádná. Žádnému irskému hráči 

není méně než 24 let. Pětadvacetiletý 

James McCarthy už má za sebou třetí se-

zonu v Evertonu, zatím ale stále nenaplnil 

svůj talent. Čtyřiadvacetiletý univerzál 

Robbie Brady má za sebou slušný ročník 

v Norwichi, přesto Canaries po sezoně 

sestoupili.

Nejdůležitější absence

Harry Arter, který má za sebou velice 

solidní sezonu v záloze Bournemouthu, 

chybí kvůli zranění stehna. Není jisté, 

zdali se do pořádku dá kapitán Robbie 

Keane. Do nominace se nedostal ani 

dlouholetý reprezentant Kevin Doyle.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Irska
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Brankáři

1 Keiren Westwood 23. října 1984 (31) 18 Sheffield W.

16 Shay Given 20. dubna 1976 (40) 134 Stoke City

23 Darren Randolph 12. května 1987 (29) 9 West Ham U.

Obránci

2 Séamus Coleman 11. října 1988 (27) 33 Everton

3 Ciaran Clark 26. září 1989 (26) 17 Aston Villa

4 John O’Shea 30. dubna 1981 (35) 111 Sunderland

5 Richard Keogh 11. srpna 1986 (29) 12 Derby County

12 Shane Duffy 1. ledna 1992 (24) 3 Blackburn Rovers

15 Cyrus Christie 30. září 1992 (23) 5 Derby County

17 Stephen Ward 20. srpna 1985 (30) 33 Burnley

Záložníci

6 Glenn Whelan 13. ledna 1984 (32) 71 Stoke City

7 Aiden McGeady 4. dubna 1986 (30) 82 Everton

8 James McCarthy 12. listopadu 1990 (25) 35 Everton

11 James McClean 22. dubna 1989 (27) 38 West Bromwich

13 Jeff Hendrick 31. ledna 1992 (24) 22 Derby County

18 David Meyler 29. května 1989 (27) 15 Hull City

19 Robbie Brady 14. ledna 1992 (24) 24 Norwich City

20 Wes Hoolahan 20. května 1982 (34) 31 Norwich City

22 Stephen Quinn 4. dubna 1986 (30) 14 Reading

Útočníci

9 Shane Long 22. ledna 1987 (29) 63 Southampton

10 Robbie Keane (C) 8. července 1980 (35) 143 LA Galaxy

14 Jonathan Walters 20. září 1983 (32) 39 Stoke City

21 Daryl Murphy 15. března 1983 (33) 21 Ipswich Town

Soupiska Irska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Švédsko

Málokterý tým má v kádru takovou hvězdu a osobnost jako Švédsko ve Zlatanu 

Ibrahimovicovi. Jedna vlaštovka však jaro nedělá a výběr Tre Kronor je mimo vytáh-

lého kanonýra složen z hráčů, kteří mezi naprostou elitu nepatří. Seveřany tak čeká 

na šampionátu pořádná šichta, jelikož jejich skupinu někteří označují za nejtěžší 

na turnaji.  

V kolonce věk u jeho jména figuruje číslo 34 a v listopadu to bude již 35. Zlatan 

Ibrahimovic však stále zůstává mezi skupinkou hráčů, kterým lze přiřadit přídomek 

„jeden z nejlepších na světě”. Vytáhlý a technicky zdatný kanonýr v letošní sezoně 

nasázel v 50 soutěžních duelech za PSG hned 49 gólů a budou to právě jeho výkony, 

které rozhodnou, zda Švédsko na evropském šampionátu uspěje.

Zdroj: ČTK/ZUMA

Autor: Pavel Jahoda
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Fotbal je sice týmovou hrou, jenže statistiky hovoří jasně. Bez kvalitního vystoupení 

rodáka z Malmö je tým hrající v žlutomodrém poloviční. Od Eura 2012 nastoupilo 

Švédsko s Ibrahimovicem v sestavě k 21 zápasům a zkušený útočník dal 19 gólů 

a na šest přihrál. Podílel se tak na 74 procentech všech zásahů. Když se naopak 

Zlatanovi nedařilo, tedy nedal branku ani na žádnou nenahrál, Seveřané nedokázali 

zvítězit.

O jak velkou závislost se jedná, je vidět i na zápasech, do nichž Ibrahimovic od roku 

2012 vůbec nenastoupil. Švédsko zvítězilo z osmi zápasů jen jednou, a to proti 

Lichtenštejnsku, což není ideální vizitka. 

Hlavní zbraň? Týmová hra a um Ibrahimovice

Ibrahimovic hrál klíčovou roli také v kvalifikaci, ve které Švédsko obsadilo třetí 

pozici za Rakouskem a Ruskem. O postup do Francie se tak museli poprat v baráži 

s Dánskem. Velkého rivala nakonec v dvojutkání dokázali zlomit a mohli začít slavit 

postup na čtvrté Euro v řadě.

A Zlatanova statistika? Jedenáct gólů ve skupině a tři ze čtyřech v baráži proti Dánům. 

„Dánové před zápasem říkali, že mi ukončí kariéru. Tak jsem místo toho ukončil já 

kariéru celé jejich zemi,” řekl poté svým nezaměnitelným způsobem Ibrahimovic.

Ze Švédů se díky postupu pomalu stávají tradiční účastníci evropských šampionátů. 

Na druhou stranu – jejich výsledky jsou nevalné. Při své premiéře na domácím 

Euru v roce 1992 sice došli až do semifinále, z posledních čtyř ME ale hned třikrát 

skončili už v základní skupině. V Portugalsku 2004 se do play-off dostali, jenže ve 

čtvrtfinále vypadli.

Jednoduchou úlohu nebudou mít Švédové ani ve Francii. Los jim totiž do skupiny 

přiřadil jednoho z největších favoritů Belgii, tradičního aspiranta na přední příčky 

Itálii a nevyzpytatelné a houževnaté Irsko.

Ač by se mohla zdát situace velice špatná, tradičně věrným a hlučným fanouškům 

Švédska naději do žil vlévá vzpomínka na loňský rok, kdy v podobné pozici přijela 
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jednadvacítka Tre kronor na Euro do 21 let do Česka. Mužstvo bez velkých hvězd 

však dokázalo všechny šokovat, když výborně organizovaným a týmovým výkonem 

v Praze slavilo nečekaný triumf.

A právě na dobře organizovanou hru a týmový výkon podpořený uměním Ibrahimo-

vice budou Švédové spoléhat i nyní. Trenér Erik Hamren, jenž po turnaji na lavičce 

končí, sice v úvodu působení v roce 2009 sliboval především útočný fotbal, Tre 

kronor však v současnosti spíše patří mezi týmy, které vychazí z dobré defenzivní 

práce, a obtížní soupeři tuto taktiku jistě utvrdí.

Přitom právě střed obrany budí ve švédské sestavě obavy. Rychlost stoperské jed-

ničky Adnrease Granqvista už na nejlepší nestačí, což by mohlo být proti rychlým 

útočníkům soupeře klíčové. V kombinaci s Victorem Nilssonem Lindelöfem, mla-

díkem, jenž se podílel na loňském triumfu jednadvacítky v Praze, by ale stoperské 

duo mohlo přece jenom fungovat.

Do Francie vyrazí hned šest vítězů loňského mládežnického šampionátu. Do sestavy 

by měl vedle Lindelöfa proklouznout ještě defenzivní záložník Oscar Lewicki. Od 

hráče Malmö se čeká, že společně se zkušeným Kimem Källströmem vytvoří ve 

středu hřiště neprostupnou zeď, na níž se rozbije nejeden útok soupeře.

Švédská sestava je celkově mixem mládí a zkušenosti, která kvalitou nikterak nevy-

niká a ve skupině E určitě není favoritem. I kouč Hamren před turnajem skromně 

prohlásil, že hlavní cíl bude postup do vyřazovací části. Úkol to pro výběr Tre kro-

nor nebude lehký. Pokud však tým bude pracovat jako jeden muž a Ibrahimovic 

předvede další ze skvělých výkonů, naděje zase tak malá není. Stačí vzpomenout 

na loňský rok.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/svedsko/
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Přednosti

Švédsko se vždy může spolehnout na 

kompaktní a defenzivně spolehlivý tým, 

který má už od mládežnických kategorií 

jasný styl hry. V kvalifikaci Švédové příliš 

nezářili, ale do hlavního turnaje může 

vnést injekci nové energie šest mistrů 

Evropy do 21 let. A na hrotu samozřejmě 

nechybí Zlatan Ibrahimovič.

Slabiny

Nepříliš pohledná hra, průměrné výkony 

a průměrní fotbalisté na většině postů. 

Švédové sice do turnaje opatrně omla-

dili, kromě Ibrahimoviče ale chybí také 

kreativita. Ani obrana nebyla v kvalifikaci 

tak přesvědčivá jako dříve.

Klíčový hráč

Zlatan Ibrahimovič.

Vycházející hvězda

John Guidetti. Už poněkolikáté je ne-

vyzpytatelný mladý útočník tipován na 

budoucího klíčového hráče turnaje či 

sezony. Letos má ale Guidetti za sebou 

konečně velice obstojný klubový ročník 

na dobré úrovni v Celtě, za niž nastřílel 

12 branek. V seniorském reprezentačním 

dresu se sice ještě neprosadil, zářil ale na 

loňském malém Euru v České republice. 

Pro národní tým se vydá na sto procent.

Nejdůležitější absence

I vzhledem k tomu, že trenér Erik Hamrén 

oznámil de facto finální nominaci už 

11. května, žádná příliš překvapivá.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Švédska

Osmifinále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Švédska

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXh_KNH8QqSw
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Brankáři

1 Andreas Isaksson 3. října 1981 (34) 129 Kasımpaşa

12 Robin Olsen 8. ledna 1990 (26) 3 FC Kodaň

23 Patrik Carlgren 8. ledna 1992 (24) 1 AIK

Obránci

2 Mikael Lustig 13. prosince 1986 (29) 51 Celtic

3 Erik Johansson 30. prosince 1988 (27) 8 FC Kodaň

4 Andreas Granqvist 16. dubna 1985 (31) 51 Krasnodar

5 Martin Olsson 17. května 1988 (28) 34 Norwich City

13 Pontus Jansson 13. února 1991 (25) 8 Turín

14 Victor Lindelöf 17. července 1994 (21) 3 Benfica

17 Ludwig. srpnainsson 21. dubna 1994 (22) 3 FC Kodaň

Záložníci

6 Emil Forsberg 23. října 1991 (24) 16 RB Lipsko

7 Sebastian Larsson 6. června 1985 (31) 83 Sunderland

8 Albin Ekdal 28. července 1989 (26) 21 Hamburger SV

9 Kim Källström 24. srpna 1982 (33) 127 Grasshopper

15 Oscar Hiljemark 28. června 1992 (23) 10 Palermo

16 Pontus Wernbloom 25. června 1986 (29) 51 CSKA Moskva

18 Oscar Lewicki 14. července 1992 (23) 9 Malmö FF

21 Jimmy Durmaz 22. března 1989 (27) 31 Olympiakos

22 Erkan Zengin 5. srpna 1985 (30) 20 Trabzonspor

Útočníci

10 Zlatan Ibrahimović (C) 3. října 1981 (34) 112 PSG

11 Marcus Berg 17. srpna 1986 (29) 37 Panathinaikos

19 Emir Kujović 22. června 1988 (27) 3 IFK Norrköping

20 John Guidetti 15. dubna 1992 (24) 8 Celta Vigo

Soupiska Švédska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Portugalsko

O Cristianu Ronaldovi je známé, že pro kritické slovo nechodí daleko a umí pálit do 

vlastních řad. Proto když někoho pochválí, má uznání značnou hodnotu. A právě 

portugalská hvězda se nechala slyšet, že ještě nezažila, aby reprezentační výběr měl 

tolik kvalitních mladých hráčů. Toto prohlášení by před Eurem mohlo naznačovat 

mnohé. Pokud ale chtějí Selecao uspět, musí kromě Ronalda zazářit i ostatní.

Mistrovství světa před dvěma lety v Brazílii se pro Portugalsko změnilo v obrovské 

zklamání a už po skupině jel ambiciózní celek domů. Evropské šampionáty však 

týmu z Pyrenejského ostrova dlouhodobě vychází mnohem lépe. Z posledních čtyř 

Zdroj: ČTK/AP Armando Franca

Autor: Pavel Jahoda
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turnajů se hned třikrát dostal až do semifinále a i letos míří ambice Jihoevropanů 

vysoko, což naznačila už kvalifikace.

Do ní sice vstoupili šokující porážkou doma od Albánie, k týmu poté ale přišel 

zkušený trenér a pragmatik Fernando Santos, jenž Selecao nastartoval do velké 

jízdy. Portugalci ve zbylých sedmi zápasech zvítězili a slavili postup z prvního místa 

s náskokem sedmi bodů na svého jediného přemožitele.

Pohodlnému získání letenek do Francie velel jako již tradičně Ronaldo, který nasázel 

pět branek, a ani během Eura by to nemělo být jinak. Oproti světovému šampionátu 

před dvěma lety ale kvalita Portugalců je i na jiných postech a všechna zodpověd-

nost by tak nemusela ležet pouze na bedrech jednatřicetileté hvězdy Realu Madrid. 

„Samozřejmě, Cristiano je pro nás velmi důležitý, ale nejsme tým jednoho hráče,” 

nechal se slyšet kouč Santos.

S tím souhlasí i Ronaldo a není se čemu divit. Portugalsko má skutečně velice silnou 

nominaci, která v sobě kloubí zkušenost a talentované mládí. Jména jako Joao Mário, 

André Gomes, Adrien Silva, Renato Sanches či William Carvalho už v současnosti 

patří ke hvězdám svých celků a patří mezi nejžádanější přestupní artikl pro elitní 

soutěže.

K nim je potřeba připočíst ostřílené hráče, s nimiž se zdá mix velmi vyvážený. 

Obranu bude řídit Pepe s Ricardem Carvalhem. Už v tak extrémně silné záloze, 

která budí respekt, by měl diktovat tempo Joao Moutinho a na křídla může Santos 

nasadit Naniho či Ricarda Quaresmu.

Chybějící hrot a málo gólů

Ovšem i portugalská sestava má slabiny. Dlouhodobý problém, jenž stále zůstá-

vá nevyřešen, je ve středu útoku. Zatímco na některé posty může Santos vybírat 

hned z několika excelentních hráčů, na pozici hrota si přiváží pouze Edera. Je tak 

dost pravděpodobné, že se vepředu bude pohybovat Ronaldo, i když ten už dříve 

prokázal, že jeho ideální místo je jinde.
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S chybějícím útočníkem souvisí i další potíž, a tou je střílení gólů. V kvalifikaci sice 

Selecao zvítězili sedmkrát v řadě, pokaždé to bylo pouze o gól a hned o polovinu 

se postaral Ronaldo. 

Pokud by se tak hvězda týmu například zranila, mohli by mít Portugalci velké pro-

blémy.

Do výčtu je třeba připočíst i situaci v obraně, zejména pak na krajích defenzivy, kde 

Santos i kvůli zranění Fabia Coentraa nemá příliš na výběr.

O defenzivní práci se tak bude muset starat celé mužstvo, což je ale oblast, v níž 

kouč Santos vyniká. Předváděl to už na lavičce Řecka a propracovanou obranářskou 

činnost přinesl i do hry Portugalců, o čemž svědčí fakt, že za celou kvalifikaci jen 

jednou dostali více než jednu branku.

O Portugalcích se tak dá bez ostychu hovořit jako o aspirantovi na výborné umístění, 

k čemuž přispívá i los skupiny, v níž narazí na Island, Rakousko a Maďarsko. Pokud 

Selecao potvrdí kvality a nenastane velké překvapení, mohli by se příjemně naladit 

na vyřazovací část, ve které je už čeká složitější práce. Tým kolem Ronalda ale 

kvalitu má, a pokud mu bude přát i štěstí, mohl by útočit třeba i na pozici nejvyšší.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/portugalsko/
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Přednosti

Po několika slabších letech má Portugal-

sko velice silnou sestavu, která se může 

opřít i o řadu velkých talentů. Mnozí 

hráči zvláště ze zálohy loni absolvovali 

úspěšné Euro jednadvacítek, kde v se-

mifinále přejeli Německo 5:0. Jako vždy 

mají Portugalci velice silný střed pole, 

kde o místo budou bojovat Moutinho, 

Carvalho, Joao Mario, Renato Sanches 

a další. 

Slabiny

Portugalci mají jen málo slabých míst, 

tradičně jim ale chybí hrotový útočník, 

který by se kvalitou přibližoval zbytku 

kádru. Mladí krajní beci Cédric Soares 

a Raphael Guerreiro se budou muset 

vytáhnout s životními výkony v případě, 

že by se Portugalci dostali do vyřazovací 

fáze.

Klíčový hráč

Cristiano Ronaldo. Přes řadu mladých 

nadějných hráčů a kvalitních opor jde 

stále o zdaleka nejlepšího portugalského 

hráče současnosti. Aby se Portugalci na 

turnaji dostali co nejdál, budou potře-

bovat útočníka Realu v nejlepší formě.

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Vycházející hvězda

Renato Sanches. Osmnáctiletá hvězdička, 

o kterou měly zájem všechny velkoklu-

by, po sezoně přestupuje z Benfiky do 

Bayernu Mnichov. Středopolař letos 

zaujal fantastickými výkony v dresu por-

tugalského mistra.

Nejdůležitější absence

Hned několik. Citelné zásahy do sestavy 

má trenér Neves v záloze, kde kvůli zra-

něním chybí velký talent Bernardo Silva 

a opora Tiago z Atlética Madrid. Hrát 

nemůže ani bývalý obránce Realu Fabio 

Coentrao. Chybějí i další známá jména, 

která už ale v posledních měsících nedo-

stávala příliš mnoho příležitostí – Miguel 

Veloso či Silvestre Varela.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip na umístění podle redakce webu 
ČT sport

Čtvrtfinále

Kádr Portugalska
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Brankáři

1 Rui Patrício 15. února 1988 (28) 43 Sporting CP

12 Anthony Lopes 1. října 1990 (25) 4 Lyon

22 Eduardo 19. září 1982 (33) 35 Dinamo Záhřeb

Obránci

2 Bruno Alves 27. listopadu 1981 (34) 84 Fenerbahçe

3 Pepe 26. února 1983 (33) 70 Real Madrid

4 José Fonte 22. prosince 1983 (32) 10 Southampton

5 Raphaël Guerreiro 22. prosince 1993 (22) 6 Lorient

6 Ricardo Carvalho 18. května 1978 (38) 84 Monaco

19 Eliseu 1. října 1983 (32) 15 Benfica

21 Cédric Soares 31. srpna 1991 (24) 10 Southampton

Záložníci

8 João Moutinho 8. září 1986 (29) 82 Monaco

10 João Mário 19. ledna 1993 (23) 9 Sporting CP

11 Vieirinha 24. ledna 1986 (30) 20 Wolfsburg

13 Danilo 9. září 1991 (24) 10 Porto

14 William Carvalho 7. dubna 1992 (24) 18 Sporting CP

15 André Gomes 30. července 1993 (22) 6 Valencie

16 Renato Sanches 18. srpna 1997 (18) 3 Benfica

18 Rafa Silva 17. května 1993 (23) 7 Braga

23 Adrien Silva 15. března 1989 (27) 8 Sporting CP

Útočníci

7 Cristiano Ronaldo (C) 5. února 1985 (31) 125 Real Madrid

9 Éder 22. prosince 1987 (28) 24 Lille

17 Nani 17. listopadu 1986 (29) 94 Fenerbahçe

20 Ricardo Quaresma 26. září 1983 (32) 48 Besiktas

Soupiska Portugalska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Island

Islanďané do mistrovství Evropy vstupují s puncem velmi dobře defenzivně sehra-

ného týmu, který navíc na druhé straně hřiště disponuje technickou kvalitou. Trenér 

Lars Lagerbäck přivezl do Francie mužstvo, které dosáhlo největšího fotbalového 

úspěchu v dějinách země. Tým okolo Gylfiho Sigurdssona ale rozhodně ještě nemá 

vše odpracováno a nechce končit po trojici skupinových zápasů.

„Nejsem žádný hrdina. Martin Luther King nebo Nelson Mandela, to byli skuteční 

hrdinové,” říkal Lars Lagerbäck novinářům poté, co jeho svěřenci udrželi klíčovou 

Autor: Vojtěch Jírovec

Zdroj: ČTK/AP Brynjar Gunnasrson
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remízu s Kazachstánem a zajistili si bod potřebný k tomu, aby se mohli podívat 

na evropský šampionát. Lagerbäck nebude na mistrovství žádným nováčkem – se 

švédskou reprezentací jezdil na velké akce během minulé dekády pravidelně.

Když ale v roce 2011 převzal neúspěšný islandský výběr, který tehdy právě propa-

dl v další kvalifikaci, nikdo si zřejmě nepředstavoval, že bude mít takový úspěch. 

Hrdinou islandského fotbalu, který má členskou základnu pouhých jednadvaceti 

tisíc hráčů a který se poprvé podívá na mistrovství, je tedy nyní již bezesporu.

Do Francie Islanďané vezou tým, který pouze nenaplňuje klišé o velkém kamarádství 

a kolektivním výkonu, kdy jsou za sebe na hřišti hráči ochotní zemřít. V kádru jsou 

totiž skutečně velmi kvalitní a talentovaní fotbalisté a toto je nejsilnější generace 

z ostrovní země. Jádrem jejího úspěchu je silná záloha, avšak na žádném z postů 

vyloženě tým netlačí bota.

Branku týmu střeží Hannes Haldórsson, o něhož se fanoušci docela strachovali. 

Ještě v závěru kvalifikace si totiž poranil rameno a jeho rekonvalescence zabrala 

mnoho měsíců – až v březnu mohl brankář z nizozemského Nijmegenu naskočit 

do hry. Na hostování v Norsku se ale rozehrál a tento původně filmový režisér je 

ve svých třiadvaceti letech islandskou jedničkou. 

Ani defenziva není slabinou týmu, což je jasné už jen při pohledu na počet obdr-

žených branek v kvalifikaci. Šest zní o mnoho lépe než kupříkladu čtrnáct, což je 

počet gólů v síti českého týmu.

Základem k této statistice jsou stabilní výkony středových obránců Ragnara Sigurd-

ssona a Káriho Árnasona, kterým na krajích obrany pomáhají Birker Saevarsson a 

Ari Skúlason. Jde o čtyřku, jež zřejmě neuzemní soupeře svými jmény, která ale za 

sebou má ostré zápasy, z nichž si odnesla výtečnou vizitku.

Kde je Island vysloveně silný, je záloha s klíčovou dvojicí Gylfi Sigurdsson a Aron 

Gunnarsson. Hvězdný záložník Swansea nastřílel v kvalifikaci šest branek a v klubu 

prožil výtečné jaro. Bude to jeho individuální výkon, který může tým dostat přes 
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hradbu základních skupin – a to ať už sólovými průniky, přípravou gólů, nebo prove-

dením standardních situací, kterých se tak obávají soupeři na Britských ostrovech.

Jeho parťákem je kapitán výběru Gunnarsson, který má na starosti post defenzivního 

záložníka – co Sigurdsson odehraje vepředu, za něho Gunnarsson oběhá vzadu. 

Největším jménem na soupisce Islanďanů je bezepsoru bývalá hvězda evropských 

velkoklubů Eidur Gudjohnsen, na hřišti bude ale pálit jiný, o jedenáct let mladší, 

hráč. Za Kolbeinna Sigthórssona už stovky milionů vyplatily Ajax i Nantes – v prvním 

klubu si nemohli stěžovat, v tom druhém ale islandský hráč příliš nenahrál, když 

ho zbrzdila zranění. To se může ukázat jako velké minus, na druhou stranu jde o 

zkušeného hráče, který za svou zemi nastřílel už téměř dvacítku branek.

Island je týmem, který má na to bojovat o druhou příčku ve skupině za papírově 

dominantním Portugalskem. Soupeřům dělá problémy především defenzivní vizitka 

a kreativita Sigurdssona.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/portugalsko/
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Přednosti

Island se na Euro kvalifikoval jako jeden 

z prvních týmů zvláště díky své precizní 

obraně. Ne nadarmo obdržel Island polo-

vinu gólů v kvalifikaci (tři) až v posledních 

dvou zápasech, kdy o jeho postupu už 

bylo jasno. Islanďané mají skvělého tý-

mového ducha, jsou dlouhodobě sehraní 

už od mládežnických kategorií a drtivá 

většina hráčů je v ideálním věku či do 

něj právě dorůstá. Spolehnout se také 

mohou na dobrou kostru týmu tvoře-

nou Ragnarem a Gylfim Sigurdssono-

vými a výbornými hrotovými útočníky 

Sigthórssonem a Finnbogasonem.

Slabiny

Island jich mnoho nemá a vše dokáže 

zamaskovat týmovým pojetím. Individu-

ální vybavenost jednotlivých hráčů ale na 

některých postech není podobná jako u 

špičkových týmů. Islanďanům sice prak-

ticky od září, kdy se na Euro kvalifikovali, 

o nic nešlo. Přesto nemají výsledkově 

ideální formu, vyhráli pouhé dva z deseti 

posledních zápasů.

Klíčový hráč

Gylfi Sigurdsson. Obětavý a technicky 

skvěle zdatný záložník Swansea byl jed-

nou z hlavních postav kvalifikace. Je jed-

ním z nejlepších zahrávačů standardních 

situací v Evropě.

Vycházející hvězda

V islandském týmu jen těžko najdeme 

hráče pod třiadvacet let, který by byl 

platným článkem týmu. Do sestavy se v 

posledních měsících začal prodírat zálož-

ník Norrköpingu Arnór Ingvi Traustason, 

který má na svém kontě tři góly v šesti 

zápasech. Úlohu v týmu ale nejspíš bude 

mít jen omezenou.

Nejdůležitější absence

Není. Z fungující jedenáctky nechybí 

žádný důležitý článek.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip na umístění podle redakce webu 
ČT sport

 Osmifinále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Islandu
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Brankáři

1 H. Þór Halldórsson 28. dubna 1984 (32) 32 Bodø/Glimt

12 Ögmundur Kristinsson 19. června 1989 (26) 10 Hammarby IF

13 Ingvar Jónsson 18. října 1989 (26) 4 Sandefjord

Obránci

2 Birkir Már Sævarsson 11. listopadu 1984 (31) 56 Hammarby IF

3 H. Heiðar Hauksson 1. září 1991 (24) 6 AIK

4 Hjörtur Hermannsson 8. února 1995 (21) 2 IFK Göteborg

5 Sverrir Ingi Ingason 5. srpna 1993 (22) 4 Lokeren

6 Ragnar Sigurðsson 19. června 1986 (29) 54 Krasnodar

18 T. Elmar Bjarnason 4. března 1987 (29) 25 AGF

19 H. Björgvin Magnússon 11. února 1993 (23) 3 Cesena

21 Arnór Ingvi Traustason 30. dubna 1993 (23) 6 IFK Norrköping

23 Ari Freyr Skúlason 14. května 1987 (29) 37 OB

Záložníci

8 Birkir Bjarnason 27. května 1988 (28) 46 Basilej

10 Gylfi Sigurðsson 8. září 1989 (26) 37 Swansea City

14 Kári Árnason 13. října 1982 (33) 47 Malmö FF

16 R. Már Sigurjónsson 18. června 1990 (25) 9 GIF Sundsvall

17 Aron Gunnarsson (C) 22. dubna 1989 (27) 57 Cardiff City

20 Emil Hallfreðsson 29. června 1984 (31) 52 Udinese

Útočníci

7 J. Berg Guðmundsson 27. října 1990 (25) 45 Charlton A.

9 Kolbeinn Sigþórsson 14. března 1990 (26) 37 Nantes

11 Alfreð Finnbogason 1. února 1989 (27) 32 Augsburg

15 Jón Daði Böðvarsson 25. května 1992 (24) 20 Kaiserslautern

22 Eiður Guðjohnsen 15. září 1978 (37) 84 Molde FK

Soupiska Islandu
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Rakousko

Rakušané rozhodně nepatří mezi pravidelné účastníky kontinentálních a světových 

šampionátů v kopané, i proto je pro ně samotný postup na ME úspěchem. Na 

druhou stranu jim dorostla opravdu konkurenceschopná generace, která kvalitu 

jednoznačně potvrdila v kvalifikaci. To vše dává výběru švýcarského trenéra Kollera 

naději, že by ve Francii mohl výrazně promluvit do výsledkového pořadí, čímž by se 

mu povedlo naplnit předpovědi nemála expertů, kteří jej pasují do role možného 

překvapení turnaje.

Fotbalová reprezentace našich jižních sousedů čeká na výrazný úspěch na vrcholné 

akci více jak šest dekád. Ano, tak dlouho. Bylo to totiž naposledy na MS 1954, kdy 

Autor: Daniel Tichý

Zdroj: Reuters
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Rakušané dokázali, že patří mezi elitu ve hře s kulatým nesmyslem. Ze šampionátu 

ve Švýcarsku si tehdy odvezli bronzové medaile, když v utkání o 3. místo porazili 

3:1 úřadující mistry světa z Uruguaye.

Od té doby se celkem pětkrát probili na mistrovství světa (1958, 1978, 1982, 1990, 

1998), kde byla jejich maximem účast ve čtvrtfinálové skupině na „mundialu” v Ar-

gentině (to byla na vrcholu generace hráčů přelomu 70. a 80. let kolem Hanse 

Krankla); v případě ME však byla dopsud jejich úspěšnost doslova tristní.

Nebudeme-li počítat start na Euro 2008, předem zaručený díky pozici spolupořa-

datele mistrovství, je nadcházející mistrovství vůbec prvním, kam se Rakušanům 

povedlo dostat skrze spletité sítě kvalifikace. Ta poslední ale stála z jejich strany 

za to. Byla to spanilá jízda, elegantní jako valčíky tančené na vídeňských plesech – 

devět výher (včetně těch na ruské a švédské půdě) a jen jediná remíza za domácí 

dělbu bodů se Švédy hovoří za vše.

Předností Rakušanů je určitě sehranost. V každé řadě má navíc špičkového hráče 

– Fuchs byl klíčovou postavou defenzivy Leicesteru v boji o titul; Alaba, hrající v re-

prezentaci na postu středního záložníka, je oporou Bayernu; Jankovi se v národním 

týmu daří plnit roli velmi produktivního kanonýra. To potvrdil sedmi přesnými 

trefami v kvalifikačních zápasech pro letošní Euro.

Na druhou stranu je pravda, že velká část kádru hraje v průměrných týmech bun-

desligy, což může být v utkáních proti špičkovým soupeřům znát. Ostatně pohled 

do konečné nominace odhaluje ještě jednu pozoruhodnou skutečnost, a to jasnou 

převahu krajánků, protože pouze brankář Robert Almer v současnosti působí v ra-

kouské lize. To je diametrálně odlišné složení týmu, než jaký se představil na Euro 

2008. V něm byli legionáři v menšině a na soupisce tehdy figurovalo hned patnáct 

hráčů z domácí soutěže.

Vedle Alaby, Fuchse a Janka bude velká pozornost upřena též na Marka Arnautovice. 

Ten se z někdejšího enfant terrible rakouského fotbalu – pro časté výstřelky a kon-

troverze se mu dostalo přiléhavé přezdívky „Šílený Max” – vypracoval v posledních 

letech v jeden ze základních pilířů reprezentační družiny. Pozitivní vliv mělo na 
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jeho proměnu jak úspěšné angažmá ve Stoke City, tak i podle jeho vlastních slov 

narození potomka. Nicméně horkou balkánskou krev (otec je Srb, matka Rakušanka) 

v sobě stále nezapře, při nedávném přátelském utkání totiž podle všeho plivnul na 

Nizozemce Teteho...

Měřeno optikou právě přípravných zápasů, nezá se být „Wunderteam” v úplně 

optimální formě. Dvě těsné domácí výhry 2:1 nad o deseti dohrávající Albánií a tr-

paslíkem z Malty, shodná porážka s Tureckem a na závěr neúspěšná generálka na 

stadionu Ernsta Happela proti Nizozemcům, kterým Kollerovi svěřenci podlehli 0:2. 

Skutečně elitní evropský výběr tak Rakousko neporazilo osm let, naposledy ještě 

pod Karlem Brücknerem přehrálo Francii 3:1.

Do turnaje vstoupí Rakušané až 14. června podvečerním sousedským derby v Bor-

deaux proti Maďarsku, o čtyři dny později se utkají v Parku princů s favoritem 

skupiny F Portugalskem a základní skupinu zakončí 22. června v Saint-Denis duelem 

s Islandem. Hodně o jejich skutečné herní pohodě může tedy napovědět už úvodní 

duel s Maďary. Právě přes ně a Islanďany by podle papírových předpokladů měla 

vést rakouská cesta do vyřazovacích bojů šampionátu.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/rakousko/
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Přednosti

Skvěle sehraný tým, který byl v kvalifi-

kaci zcela suverénní. V nelehké skupině 

Rakušané pouze na začátku remizovali 

se Švédskem, poté ale vyhráli všechny 

zápasy včetně utkání s Ruskem či Čer-

nou Horou. V každé řadě má Rakousko 

špičkového hráče – Fuchs byl klíčovou 

postavou Leicesteru v boji o titul, Alaba 

je oporou Bayernu, Janko je zase v re-

prezentaci fantastickým střelcem.

Slabiny

V málokterých ohledech, Marcel Koller 

odvedl s Rakušany vynikající práci. Velká 

část kádru ale hraje v průměrných týmech 

bundesligy, což může být v utkáních pro-

ti špičkovým soupeřům znát. Rakušané 

neporazili elitního evropského soupeře 

už osm let – od té doby, co s Karlem 

Brücknerem jako trenérem vyhráli nad 

Francií 3:1.

Klíčový hráč

David Alaba. Teprve třiadvacetiletý 

univerzál má za sebou už pátou sezo-

nu v základní sestavě Bayernu a je jed-

ním z nejlepších levých obránců světa. 

O to zajímavější je jeho reprezentační 

přesun na střed zálohy, kde je stejně 

tak spolehlivý a kreativní. Je rozhodně 

největší současnou postavou rakouského 

fotbalu.

Vycházející hvězda

Kevin Wimmer. Stoper Tottenhamu v Pre-

mier League většinou nehrával v základní 

sestavě. V pohárových utkáních i jako 

náhradník ale dokázal být velkou kon-

kurencí pro spolehlivé duo Alderweireld 

– Vertonghen.

Nejdůležitější absence

Žádná. Rakušané nepostrádají žádnou 

oporu.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip redakce webu ČT sport na 
umístění Rakouska

Osmifinále

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Rakouska
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Brankáři

1 Robert Almer 20. března 1984 (32) 27 Austria Vídeň

12 Heinz Lindner 17. července 1990 (25) 8 Eintracht Frankfurt

23 Ramazan Özcan 28. června 1984 (31) 7 Ingolstadt 04

Obránci

3 Aleksandar Dragović 6. března 1991 (25) 46 Dynamo Kyjev

4 Martin Hinteregger 7. září 1992 (23) 13 B. Mönchengladbach

5 Christian Fuchs (C) 7. dubna 1986 (30) 74 Leicester City

13 Markus Suttner 16. dubna 1987 (29) 16 Ingolstadt 04

15 Sebastian Prödl 21. června 1987 (28) 56 Watford

16 Kevin Wimmer 15. listopadu 1992 (23) 3 Tottenham Hotspur

17 Florian Klein 17. listopadu 1986 (29) 36 VfB Stuttgart

Záložníci

2 György Garics 8. března 1984 (32) 41 Darmstadt 98

6 Stefan Ilsanker 18. května 1989 (27) 15 RB Lipsko

8 David Alaba 24. června 1992 (23) 45 Bayern Mnichov

10 Zlatko Junuzović 26. září 1987 (28) 47 Werder Brémy

11 Martin Harnik 10. června 1987 (29) 57 VfB Stuttgart

14 Julian Baumgartlinger 2. ledna 1988 (28) 44 Mohuč

18 Alessandro Schöpf 7. února 1994 (22) 3 Schalke 04

20 Marcel Sabitzer 17. března 1994 (22) 17 RB Lipsko

22 Jakob Jantscher 8. ledna 1989 (27) 21 Luzern

Útočníci

7 Marko Arnautović 19. dubna 1989 (27) 51 Stoke City

9 Rubin Okotie 6. června 1987 (29) 17 1860 München

19 Lukas Hinterseer 28. března 1991 (25) 9 Ingolstadt 04

21 Marc Janko 25. června 1983 (32) 53 Basilej

Soupiska Rakouska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Maďarsko

Celých třicet let uplynulo, než se maďarský národní tým opět probojoval na velký 

mezinárodní šampionát. Na letošním Euru rozhodně nelze čekat, že Maďaři budou 

soupeře drtit tak jako Aranycsapat, jeden z nejlepších celků historie, v 50. letech. 

Maďarsko se ale snaží o velkou fotbalovou renesanci a letošní mistrovství Evropy 

bere jako první krok k návratu na vrchol.

Jen hrstka fotbalových týmů se může pyšnit příznivkem „jeden z nejlepších v his-

torii”. Aranycsapat, v překladu Zlatý tým, byl jedním z nich. Mezi lety 1950 a 1956 

Maďaři poráželi soupeře revolučním stylem fotbalu, vyhráli olympiádu a stali se 

prvním celkem v historii, který porazil kolébku fotbalu Anglii na jejím hřišti. 

Za šest let prohráli „Mighty Magyars” jediný zápas. Šokující porážku si ale připsali 

v utkání nejdůležitějším – finále mistrovství světa se Západním Německem v roce 

1954. A mnozí se shodují na tom, že nebýt prohry, která vyhnala nespokojené 

Maďary do ulic, nebylo by snad ani povstání v roce 1956. Právě po jeho potlačení 

Autor: Martin Vait

Zdroj: Reuters
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se legendární tým rozpadl a maďarská reprezentace už nikdy nezažila podobné 

vrcholy.

Pád maďarského fotbalu od dob největší slávy je nevídaný. Snad jenom Rakušané 

si prošli podobným útlumem, na rozdíl od svých východních sousedů ale dnešní 

tým s Alabou a Fuchsem prosvištěl kvalifikací a už letos může pomýšlet na postup 

ze skupiny. 

To maďarská reprezentace se na mistrovství spíš tak trochu dobelhala. V nejslabší 

skupině kvalifikace skončila až třetí za Severním Irskem a Rumunskem a předvá-

děla kvalitativně velice podobné výkony jako dříve. Díky rozšíření Eura na 24 týmů 

se ale výběr vedený Berndem Storckem dostal do baráže, kde se zrovna potkal 

s výbornou formou. Dvakrát porazil Norsko a po 46 letech se probojoval se na 

mistrovství Evropy.

Ve skupině F jej přitom rozhodně nečeká jednoduchá záležitost. Hned v prvním 

utkání si to rozdají v derby právě s Rakušany a poté je čeká klíčový zápas na Stade 

Velodrome s Islandem. Na papíře se jedná o duely, v nichž by Maďaři mohli mít 

šanci. Oba týmy ale dlouhodobě předvádějí mnohem lepší výkony.

Maďaři se však mohou opřít o trenéra Bernda Storcka, který po loňském odchodu 

Pála Dárdaiho do Herthy (kde má mimochodem za sebou fantastickou sezonu) po-

výšil z křesla asistenta. Během kvalifikace přitom Maďaři měnili kouče už podruhé 

poté, co musel post opustit Attila Pintér.

Mužstvo si ale sedlo v pravou chvíli a na výkony z podzimu navazuje dodnes. 

Přestože od té doby nevyhrálo, utkalo se s velice kvalitními týmy, proti nimž se 

rozhodně neztratilo. Ačkoliv mohou být výsledky z přípravy matoucí, Maďarům se 

podařilo vybojovat dvě velice slušné remízy s Chorvatskem a Pobřežím slonoviny 

a prohráli jen s Německem 0:2.

Storckův výběr samozřejmě není nijak oslnivý tým. Hlavní hvězdou a kapitánem je 

Balázs Dzsudzsák, který působí v Bursasporu a v kariéře měl nakonec zřejmě jiné 

priority, než čistě sportovní. Jedná se ale o velice talentovaného křídelníka, jenž je 
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hlavním kreativním motorem maďarského týmu a jeho pracovitost je v reprezentaci 

příkladná. 

V ofenzivě se vůbec Maďaři mohou spolehnout na slušné hráče. Ádám Szalai ještě 

nedávno patřil mezi nejefektivnější útočníky v bundeslize, Nemanja Nikolič zase podle 

všeho nebyl daleko přestupu do Sparty. Skvělou střeleckou formu z Ferencvárose 

přenesl i do Legie Varšava, kde letos nasázel 34 gólů. V týmu je i bývalý velký talent 

Liverpoolu Krisztián Németh, jenž nenaplnil potenciál a v pouhých sedmadvaceti 

letech působí v Kataru.

I v záloze se najdou hráči, o kterých se možná bude v budoucnu hodně mluvit. 

Dvacetiletý střední záložník Ádám Nagy letos pomohl Ferencvárosi k suverénní-

mu titulu. Skaut Bursasporu, který jej sledoval v maďarské baráži proti Norsku, 

pak o Nagyovi prohlásil, že za 50 let působení ve světovém fotbalu neviděl natolik 

talentovaného hráče. Vedle Nagye operuje ve středu pole také bývalý útočník Ful-

hamu, sedmatřicetiletý Zoltán Gera.

Slušnou budoucnost by mohl mít před sebou i László Kleinheisler. Ofenzivní záložník 

Brém poprvé za reprezentaci nastoupil právě v úvodní baráži v Oslu a ihned vstřelil 

svůj životní gól, který znamenal vítězství pro Maďary. 

Zbytek týmu ovšem podobných kvalit nedosahuje. Velká část maďarského kádru 

působí v domácí soutěži, jejíž týmy v evropských pohárech dlouhodobě příliš ne-

stačí. Storck ale doufá, že jeho kompaktní systém v rozestavení 4-2-3-1 založený na 

protiútocích nápaditých křídelníků by mohl fungovat i na Euru. I kdyby ne, Maďaři 

letošní Euro považují spíše jako za základ pro budoucí léta.

http://www.ceskatelevize.cz/mefotbal/madarsko/
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Přednosti

Maďarsko je jasným outsiderem a na 

Euro jede na vlně euforie – účastní se 

prvního mezinárodního turnaje po třiceti 

letech. Trenér Bernd Storck v klíčových 

momentech provedl ideální taktické tahy 

a složil soudržný kádr. Slušné individu-

ální zastoupení mají Maďaři na ofenziv-

ních pozicích s hráči, jako je Dzsudzsák, 

Nikolič, Kleinheisler či Szalai.

Slabiny

Maďarsko má už na první pohled jeden z 

vůbec nejslabších kádrů na Euru. Největší 

hvězdou je hráč, který hraje v tureckém 

Bursasporu. Záložník Zoltán Stieber byl 

fanoušky druholigového Norimberku 

zvolen nejlepším hráčem sezony – ale z 

recese. Maďaři mají problém se střílením 

branek a sami jich nedostávají málo.

Klíčový hráč

Balázs Dzsudzsák. Největší hvězda ma-

ďarského týmu a kapitán, který v repre-

zentaci podává vynikající výkony. Kariéra 

devětadvacetiletého křídla mohla být 

úplně na jiné úrovni, kdyby se při pře-

stupech rozhodoval více podle sportovní 

stránky.

Vycházející hvězda

László Kleinheisler. Dvaadvacetiletý zá-

ložník za sebou nemá ledajakou sezonu. 

Při debutu v reprezentaci vstřelil parád-

ní rozhodující gól v první baráži proti 

Norsku. A v lednu si vysloužil přestup 

do Brém. Zatím si připsal jediný start v 

základní sestavě, ale zdá se, že nehrát v 

klubu mu pro reprezentaci zatím celkem 

svědčí.

Nejdůležitější absence

Zřejmě žádná. Smutná je nenominace 

pro dvaatřicetiletého stabilního člena 

širšího kádru Vilmose Vanczáka kvůli 

zranění. Obránce Sionu má na svém 

kontě 79 utkání v maďarském dresu.

Hodnocení dle redakce webu ČT sport

Tip na umístění Maďarska dle redakce 
webu ČT sport

4. místo ve skupině

Brankáři 

Obránci 

Záložníci 

Útočníci 

Trenér

Kádr Maďarska
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Brankáři

1 Gábor Király 1. dubna 1976 (40) 102 Haladás

12 Dénes Dibusz 16. listopadu 1990 (25) 4 Ferencváros

22 Péter Gulácsi 6. května 1990 (26) 3 RB Lipsko

Obránci

2 Ádám Lang 17. ledna 1993 (23) 10 Videoton

3 Mihály Korhut 1. prosince 1988 (27) 4 Debrecen

4 Tamás Kádár 14. března 1990 (26) 29 Lech Poznaň

5 Attila Fiola 17. února 1990 (26) 14 Puskás Akadémia

16 Ádám Pintér 12. června 1988 (27) 20 Ferencváros

20 Richárd Guzmics 16. dubna 1987 (29) 13 Wisla Krakov

21 Barnabás Bese 6. května 1994 (22) 0 MTK Budapest

23 Roland Juhász 1. července 1983 (32) 91 Videoton

Záložníci

6 Ákos Elek 21. července 1988 (27) 38 Diósgyőri VTK

8 Ádám Nagy 17. června 1995 (20) 7 Ferencváros

14 Gergő Lovrencsics 1. září 1988 (27) 11 Lech Poznaň

15 László Kleinheisler 8. dubna 1994 (22) 4 Werder Brémy

18 Zoltán Stieber 16. října 1988 (27) 11 1. FC Nürnberg

Útočníci

7 Balázs Dzsudzsák (C) 23. prosince 1986 (29) 77 Bursaspor

9 Ádám Szalai 9. prosince 1987 (28) 31 Hannover 96

10 Zoltán Gera 22. dubna 1979 (37) 88 Ferencváros

11 Krisztián Németh 5. ledna 1989 (27) 24 Al-Gharafa

13 Dániel Böde 24. října 1986 (29) 12 Ferencváros

17 Nemanja Nikolić 31. prosince 1987 (28) 18 Legia Varšava

19 Tamás Priskin 27. září 1986 (29) 55 Slovan Bratislava

Soupiska Maďarska
Údaje v tabulce: číslo / jméno / datum narození (věk) / počet startů / klub
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Stadiony
Letošní Euro se hraje na deseti stadionech. Některé z nich 

pamatují už dobu předválečnou, některé jsou klenoty moderní 

architektury. Všech deset dějišť fotbalových dramat se blýská 

novotou. Arény jsou rozesety jen v šesti francouzských 

regionech, přesto je nepochybné, že fotbalem bude žít celá 

Francie.  

Autor: Hynek Roleček



Stade de France – St. Denis
Stadion

Největší stadion ve Francii, chlouba, která byla svědkem asi neslavnějšího sportovního 

vítězství francouzské historie. Stánek pro 80 tisíc diváků byl postaven pro světový 

šampionát před osmnácti lety a národní tým v červenobílomodrých barvách zde 

ve finále dokázal porazit Brazílii 3:0. Stadion je to multifunkční – hostil vrcholná 

atletická i ragbyová klání. Poslední velkou modernizací prošel v roce 2006, kdy tu 

kvůli finále Ligy mistrů instalovali velkoplošné obrazovky. V listopadu minulého roku 

došlo před branami stadionu během přátelského utkání mezi Francií a Německem 

k teroristickému útoku. Jedna drobná zajímavost – místo obvyklých rozměrů 105x68 

metrů je hrací plocha o dva metry širší.

Místo

St. Denis patří do aglomerace Paříže. Je to starodávné sídlo, které se upíná k jediné 

stavbě – katedrále svatého Diviše. Patron Paříže a celé Francie zemřel mučednickou 

smrtí. Podle legendy byl sťat, na místě však nezemřel, vzal svou hlavu, ušel s ní 

několik mil, až pak padl. V 7. století zde bylo postaveno opatství s kostelem, který 

o pět staletí později získal svou dnešní podobu. Bazilika je považována za vůbec 

první gotickou stavbu na světě. Místo je to posvátné, ve „francouzské nekropoli” 

leží drtivá většina panovníků, kteří vládli této evropské mocnosti.

Město 
St. Denis (region Île-de-France)

Kapacita pro ME 
80 000 diváků

Uvedení do provozu 
1998

Domácí tým 
reprezentace Francie

Zápasy 
sedm (čtyři v základní skupině, jedno os-

mifinále, jedno čtvrtfinále, finále)



Park Princů – Paříž
Stadion

První stadion byl na tomto místě postaven už v roce 1897. Součástí víceúčelového 

areálu býval dlouhá desetiletí velodrom, kde končívala Tour de France. Současnou 

podobu má stadion od roku 1972, finální rekonstrukcí prošel před rokem. Před 

dostavbou arény v St. Dennis byl hlavním stánkem francouzské reprezentace, dnes 

na něm hraje PSG. Před čtyřmi lety přišli katarští majitelé francouzského velkoklubu 

s myšlenkou stadion zbourat a postavit nový. To se ovšem setkalo s velkou nevolí – 

takový sportovní monument se přece jen tak z povrchu Paříže vymazat nedá. I zde 

se slavilo velké francouzské vítězství, v roce 1984 tu Platiniho parta porazila ve 

finále ME Španělsko 2:0. Fanoušci tohle místo milují, běžně sem chodí více než 40 

tisíc diváků a nejinak tomu bude i na Euru.
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Město 

Paříž (region Île-de-France)

Kapacita pro ME 

45 000 diváků

Uvedení do provozu 

1972 (po rekonstrukci 2015)

Místo

V 18. století se zde proháněla zvěř a francouzský dvůr sem velmi rád podnikal 

vyjížďky na lov. Je to odsud nedaleko ke kurtům, kde se každoročně hraje French 

Open. Stadion leží na hranicích 16. pařížského obvodu nad bulvárem Périphérique, 

který ohraničuje vnitřní Paříž a coby kamenem dohodil je to i do Boulogneského 

lesíku, kde ve dne Pařížané odpočívají a v noci…

Domácí tým 

Paris St. Germain

Zápasy 

pět (čtyři v základní skupině, jedno 

osmifinále)

149Stadiony Eura 2016Velký průvodce Eurem

Zdroj: Reuters

Obsah



Stadion

Podobně jako v Parku princů konaly se i v Marseille cyklistické závody. Ačkoli zde 

vládl postupem času především fotbal, stadion zůstal nejen pro fanoušky místního 

klubu Olympique prostě velodromem. Postaven byl v roce 1937. Na prvním mist-

rovství Evropy zde odehráli Čechoslováci oba turnajové zápasy. Po porážce 0:3 od 

Sovětského svazu přišla sladká výhra nad domácími reprezentanty 2:0. Z gruntu 

se stadion změnil před pár lety, v roce 2014 přibyla nad tribunami jedinečná 6000 

tun vážící železná střešní konstrukce, která se stala novou dominantou přístavního 

města. A cena? „Pouhých” 268 milionů eur.

Místo

Rodiště Zinédina Zidaneho, jedné z největších hvězd historie francouzského fotbalu, 

je městem kontrastů. Na jedné straně okouzlující širé modravé Středozemní moře 

a omamná vůně dálek, ze kterých připluli první řečtí osadníci už v 6. století před 

Kristem. Na druhé pak čtvrtě přistěhovalců za posledních několik dekád, odkud čiší 

sociální a kulturní rozštěp současné francouzské společnosti. Sídlištní ghetta a tro-

chu zašlá středomořská noblesa starého přístavu – to je vskutku nevšední mix.

Stade Vélodrome – Marseille

Město 
Marseille (region Provence-Alpes

-Côte d’Azur)

Kapacita pro ME 
67 000 diváků

Uvedení do provozu 
1937 (po rekonstrukci 2014)

Domácí tým 
Olympique Marseille

Zápasy 
šest (čtyři v základní skupině, jedno 

čtvrtfinále, jedno semifinále)



Stadion

Po Stade de France a marseilleském Velodromu je stadion v Lyonu s kapacitou 

necelých 60 tisíc diváků třetím největším stánkem, na kterém se letošní Euro hraje. 

Je to aréna zbrusu nová, a jestli byl Velodrom drahý, pak Stade de Lyon, označovaný 

také jako Stade de Lumieres, ještě daleko dražší. Stadion stál 415 milionů eur a vý-

stavbu provázely průtahy. Stavební povolení sice existovalo od roku 2012, ještě 

rok se ale čekalo, než se doopravdy „kopne”. Na trávníku se pak poprvé koplo do 

míče letos v lednu, tedy o půl roku později oproti původním plánům. Aréna z dílny 

známé architektonické firmy Populous, která projektovala i Wembley nebo stadion 

Arsenalu, se nachází na předměstí Lyonu, ve čtvrti Décines, asi 10 kilometrů od 

centra.

151Stadiony Eura 2016Velký průvodce Eurem

Stade de Lyon

Zdroj: Reuters

Obsah



Místo

Římské sídlo Lugdunum se stalo správním centrem celé provincie Gálie. Byl to 

odedávna důležitý říční přístav. Strategické místo je to i dnes – Lyonem prochází 

nejfrekventovanější z francouzských tratí z Paříže do Marseille, kříží se tu několik 

dálnic a je to významné centrum průmyslu i obchodu. Sídlí tu mezinárodní cent-

rála Interpolu, vysílá odtud televize Euronews. Je libo procházka středem města? 

Po Place Bellecour je vřele doporučena. Lyon se pyšní největším náměstím pouze 

pro pěší v celé Evropě. Uprostřed plochy 62 000 metrů čtverečných se hrdě vypíná 

jezdecká socha Ludvíka XIV.

Město 
Lyon (region Auvergne-Rhône-Alpes)

Kapacita pro ME 
59 000 diváků

Uvedení do provozu 
2016

Domácí tým 
Olympique Lyon

Zápasy 
šest (čtyři v základní skupině, jedno 

osmifinále, jedno semifinále)
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Stadion

Grandiózní projekt arény pro 50 tisíc diváků má několik ale. Do ochozů chodí na 

zápasy domácího OSC pravidelně jen něco málo přes deset tisíc fanoušků. Původ-

ně se měl stadion jmenovat jednoduše Stade Lille Métropole, ale poté, co zemřel 

slavný tamní rodák, bývalý premiér a starosta Lille, byl stadion pojmenován po 

něm. Pohříchu však Mauroy žádný velký fotbalový fanoušek nebyl. Stadion oplývá 

výraznou zvláštností, přesuvnou hrací plochou, díky čemuž se může změnit v ideální 

místo pro koncerty nebo třeba i pro basketbalová klání.

Místo

V samotném městě žije něco přes 200 tisíc lidí, ale v okolí žije na 2 miliony lidí. 

Průmysl a příznivě rovinatá krajina je tak jednou z nejhustěji obydlených oblas-

tí  v  Evropě. Mikrosvět uhelných dolů a oceláren dýchl na Émila Zolu, který sem 

zasadil děj svého románu Germinal. Ale Lille není dávno jen město chudoby a dři-

ny. Z periferie zmítané válkami se stává křižovatka cest. V roce 2004 bylo rodiště 

Charlese de Gaulla hlavním evropským městem kultury.

Stade Pierre Mauroy – Lille

Město 
Lille (region Nord-Pas-de-Calais

-Pikardie)

Kapacita pro ME 
50 000 diváků

Uvedení do provozu 
2012

Domácí tým 
OSC Lille

Zápasy 
šest (čtyři v základní skupině, jedno 

osmifinále, jedno čtvrtfinále)



Stadion

Klenot mezi fotbalovými arénami nejen určenými pro Euro. Švýcarská architektonická 

kancelář Herzog & de Meuron, která se podepsala pod stavbu Labské filharmonie 

v Hamburku nebo pod mnichovskou arénu tamního Bayernu, vytvořila skutečný 

skvost. Jednoduchý obdélníkový tvar, semknuté tribuny, plovoucí střecha podpíraná 

900 sloupy, které připomínají nekonečné borovicové lesy v okolí Bordeaux. Nový 

monument zastínil starý osm kilometrů vzdálený Stade Chaban Delmas, který hostil 

světové šampionáty v letech 1938 a 1998.

Místo

Země vod – Akvitánie. Ale i oblast, kde se nadmíru daří vínu. Borové háje na jedné 

straně, na té druhé Atlantik. Bordeaux má po Paříži nejvíce památek chráněných 

UNESCO. Historická část města poeticky nazývaná Měsíční přístav nabízí nespočet 

paláců, kostelů, ale i parků. Svými rozměry vyčnívá chrám St. André, jedna ze za-

stávake na poutní cestě do Santiaga de Compostela.
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Stade de Bordeaux

Zdroj: Reuters
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Město 
Bordeaux (region Akvitánie-Limousin

-Poitou-Charentes)

Kapacita pro ME 
42 000 diváků

Uvedení do provozu 
2015

Domácí tým 
Girondins Bordeaux

Zápasy 
pět (čtyři v základní skupině, jedno 

čtvrtfinále)
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Stade Bollaert-Delelis – Lens
Stadion

Skoro to vypadá, že se fotbalu daří ve Francii tam, kde se dařilo v minulosti těžké-

mu průmyslu. Lille, St. Étienne anebo Lens. Patronem arény se stal už v roce 1933 

Félix Boallert, tehdejší ředitel významné hornické společnosti. Tři roky nato zemřel 

a stadion až do přestavby v roce 2012 nesl jeho jméno. Stade Bollaert-Delelis 

nese název po dalším patronovi klubu, bývalém starostovi Lens André Delelisovi. 

Zdroj: Reuters
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Město 
Lens (region Nord-Pas-de-Calais-Pikar-

die)

Kapacita pro ME 
35 000 diváků

Uvedení do provozu 
1933 (po rekonstrukci 2015)

Poslední rekonstrukce byla tradiční – vzniklo nové zázemí, přibyly nové sedačky, 

přebudována byla střecha. Drobnou zajímavostí je, že před mistrovstvím Evropy 

v roce 1984 se navýšila kapacita na více než 50 tisíc míst, což ze stadionu udělalo 

největší arénu ve Francii.

Místo

Lens nepatří mezi nejpůvabnější města, která hostí letošní Euro. Podobně jako Lille, 

hrály zde v historii prim spíše hornictví a těžký průmysl. Dnes je to živá křižovatka 

poblíž hranic Belgie, Anglie a Německa. Hlavní tahákem pro většinu návštěvníků je 

pobočka slavného muzea Louvre. V „galerii času” lze projít skvosty od dob egypt-

ských přes Rembrandtovy malby až po díla z 19. století.

Domácí tým 
Racing Lens

Zápasy 
čtyři (tři v základní skupině, jedno 

osmifinále)
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Stadion

Není to ani Aréna jako v Mnichově, není to Stadion jako ve Vídni, ale Riviéra. Vice 

skupina Allianz vystavěla v roce 2013 stánek, který nahradil dřívější skromný stadion 

Municipal du Ray z roku 1927. Přednosti jsou jasně dané – téměř dvakrát vyšší ka-

pacita, variabilita – podle potřeb se může demontovat vrchní patro tribuny celého 

stadionu, ekologičnost projektu – čtyři tisíce solárních panelů vyrobí trojnásobek 

vlastních energetických potřeb, a noblesní elegance – střecha s dřevěnou konstrukcí 

vychází z průsvitného pláště.

Místo

Nice. Tato elegantní „Královna riviéry” snoubí francouzský šarm a italskou rozevlá-

tost. Od 19. století je to oblíbené výletní místo evropské smetánky. A to i v zimě, 

která zde bývá nadmíru vlídná a přívětivá. Oblázkové pláže lákají i místní třeba 

jen k letmé návštěvě během polední pauzy. Procházet se pod palmami, dalo by se 

téměř věčně. Mimochodem místní Musée National ukrývá velkolepý sedmnáctidílný 

cyklus Marca Chagalla Biblické poselství.

Stade de Nice

Město 
Nice (region Provence-Alpes-Côte 

d’Azur)

Kapacita pro ME 
35 000 diváků

Uvedení do provozu 
2013

Domácí tým 
OGC Nice

Zápasy 
čtyři (tři v základní skupině, jedno 

osmifinále)
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Stadion

Hornické dějiny města se podepsaly i pod stavbou stadionu. V roce 1931 tu vyrostl 

fotbalový stánek přímo nad důlními chodbami. Problémy s výpary z místních oce-

láren odvál čas. Aréna prošla před dvěma lety celkovou rekonstrukcí. Odtsraněny 

byly podpůrné sloupy a fanoušci mají na hrací plochu lepší výhled. Pro Euro je 

připraveno více než 40 tisíc míst. Obdélníkový semknutý tvar anglického střihu 

slibuje bouřlivou atmosféru. Ne nadarmo se tomuto místu přezdívá Kotel.

Místo

Rozvoj města pojmenovaného podle prvního mučedníka sv. Štěpána stojí a padá s prů-

myslem. V 15. století to byla výroba zbraní, pravý boom však St. Etiénne prožilo až 

Stade Geoffroy Guichard – St. 
Étienne

Zdroj: Reuters
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v polovině 19. století, kdy se kromě proslulé výroby stuh začala oblast protkávat 

doly na černé uhlí. Za druhé světové války utrpělo město bombardováním, od 

sedmdesátých let zažíval region ekonomickou krizi a St. Etiénne se začalo vylidňo-

vat. V téže době však vládl městu fotbal. Mezi léty 1963 a 1976 dokázal zelenobílý 

klub vyhrát domácí soutěž hned osmkrát a dotáhl to i do finále PMEZ, kde ovšem 

nestačil na Bayern Mnichov. Nejen během zlaté éry tu hrály takové veličiny jako 

Aimé Jacquet, Michel Platini nebo Laurent Blanc.

Město 
St. Étienne (region Auvergne-Rhône

-Alpes)

Kapacita pro ME 
42 000 diváků

Uvedení do provozu 
1931 (po rekonstrukci 2014)

Domácí tým 
AS St. Étienne

Zápasy 
čtyři (tři v základní skupině, jedno 

osmifinále)
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Stadion

Svatostánkem světového fotbalu je londýnské Wembley. V Toulouse se nachází Mini 

Wembley. Na stadionu se hrálo už mistrovství světa v roce 1938 a svým původním 

vzhledem opravdové Wembley hodně připomínalo. Před dalším světovým šampio-

nátem o 60 let později prošla aréna výraznou renovací. Od té doby se měnil ještě 

několikrát – v roce 2001 nuceně poté, co vybouchla nedaleká chemička a stadion 

byl poškozen, o čtyři roky později přibyly moderní obrazovky, poté ještě sedačky. 

Podobně jako u ostatních hřišť proběhla rekonstrukce v uplynulých letech, na rozdíl 

od ostatních však přinesla jen kosmetické úpravy.

Místo

Růžová je barva jeho. Cihly historických staveb pobleskují do okolí. Do celého světa 

pak tryská sláva letectví – spolu s Hamburkem a Sevillou se zde vyrábějí airbusy. 

Toulouse je městem sportu. Více než 350 sportovišť navštíví během roku 3,5 mi-

lionu lidí. Vládne tu především ragby, místní klub Toulouse Olympique Rugby se 

pyšní 19 domácími tituly. Toulouse je však i městem gastronomie nebo studentů. 

Na několika vysokých školách jich tu studuje přes sto tisíc. Pozoruhodností je, že 

v místním dominikánském kostele jsou uloženy ostatky učitele církve sv. Tomáše 

Akvinského.

Město 
Toulouse (region Languedoc-Roussillon-

Midi-Pyrénées)

Kapacita pro ME 
33 000 diváků

Uvedení do provozu 
1937 (po rekonstrukci 2016)

Stadium de Toulouse

Domácí tým 
FC Toulouse

Zápasy 
čtyři (tři v základní skupině, jedno osmifi-

nále)
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Euro vs. Copa América. 
Dominuje evropský fotbal 
světu?

Když byli němečtí fotbalisté v Brazílii korunováni mistry světa, šlo o historickou 

událost hned z několika důvodů. Němci se v semifinále postarali o největší výprask 

Selecaa na světovém šampionátu v dějinách. Slavili také první titul od sjednocení 

Fotbaloví diváci si v létě užijí nejen mistrovství Evropy. 

Zápasem USA s Kolumbií začíná také Copa América, mistrovství 

Jižní Ameriky. Přestože jde bezpochyby o jeden z vrcholů 

reprezentačního fotbalu, jihoamerické týmy na mistrovství světa 

zaostávají za evropskými tak jako nikdy dřív. Jde jen o shodu 

náhod, nebo evropský fotbal dominuje světu? 

Autor: Martin Vait

Zdroj: ČTK/AP
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země v roce 1990. Bylo to ale i poprvé, kdy evropský tým ovládl šampionát v Jižní 

Americe.

Němci tak symbolicky potvrdili nevídanou dominanci Evropy ve světovém fotbale. 

Ještě před čtrnácti lety měla Jižní Amerika více titulů z mistrovství světa než kterýkoliv 

jiný kontinent. Pravda, jediný jiný světadíl s mistry světa je Evropa. Jihoamerické 

reprezentace ale nad ní měly v tomto ohledu vždy navrch – týmy ze starého kon-

tinentu si vedly lépe naposledy v roce 1938. Jenže už deset let kralují světovému 

fotbalu pouze evropské reprezentace.

Na první pohled se nezdá, že by jihoamerický fotbal byl ve značné krizi. Argen-

tina skončila druhá jak na světovém šampionátu, tak na loňské Copě Américe. 

Brazílie se zase na mistrovství světa dostala až do semifinále. Kolumbie na šam-

pionátu předváděla výborné výkony, stejně jako Chile. To je dnes přitom herně 

jednou z nejatraktivnějších reprezentací světa – a ovládlo i loňskou Copu.

Superclásico jako Serie B

Jenže pod povrchem je zřejmé, že zvláště ve dvou největších velmocích, Argenti-

ně  a  Brazílii, jsou takové problémy, které nelze jednoduše vyřešit. „Argentinský 

fotbal si prochází příšerným obdobím a nemám žádné hráče, které bych doporučil 

italským klubům,” řekl nasupeně před několika týdny Diego Maradona. „Díval jsem 

se včera na Superclásico mezi Bocou Juniors a River Plate, ale vypadalo to spíš jako 

zápas Serie B. Nemáme hráče, které jsme mívali.”

Argentina nevyhrála velký mezinárodní turnaj už od roku 1993. A prohra ve finále 

mistrovství světa s Německem byla symbolická i pro Albiceleste. Za posledních 

třicet let – přesněji řečeno od vítězného finále MS právě proti Němcům – vyhrála 

Argentina na světovém šampionátu pouze jediný zápas nad západoevropským tý-

mem v normální hrací době.

Argentina sice produkuje výborné trenéry a mezi nimi i jednoho z těch, kteří měli 

největší vliv na dnešní podobu fotbalu – Marcela Bielsu. Jenže mezi mládeží a kluby 

nemázemě finance ani infrastrukturu. Ve státě s populací pětkrát menší než Brazílie 
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se geniální hráči nemohou vyprodukovat donekonečna pouhým samospádem. Albi-

celeste navíc mají tradičně přetlak v útoku, ofenzivním hráčům ale často fotbalisté 

na ostatních pozicích kvalitativně nestačí.

Vachrlatá brazilská pyramida

Zatímco Argentina má slušné trenéry a příšernou soutěž, v Brazílii je tomu víceméně 

naopak. Ale přestože do brazilské Serie A putuje stále více financí, přetrvávají tytéž 

problémy – ať už taktické či strukturální.

„Národní tým je dnes špičkou vachrlaté pyramidy, která sotva stojí kvůli chaotickému 

vedení klubů a nedostatkem iniciativy k vybudování mládežnických akademií,” tvrdí 

brazilský novinář Fernando Duarte. „A roli hraje také bizarní systém, kdy se miliony 

dolarů od sponzorů Selecaa nedostanou ze svazu k těm, kteří finance potřebují.”

Chyba je také v trenérech. „Jsou už roky úzkoprsí, až to bolí. Nemají zájem studovat, 

co dělají jejich kolegové v zahraničí,” dodává Duarte. A bývalý trenér uruguayské 

reprezentace Jorge Fossati, který působil v Brazílii jako hráč i trenér, Duarteho slova 

potvrzuje. „Brazilci si myslí, že svět končí na hranicích jejich země. Musí si otevřít 

okno, vystrčit hlavu ven a otevřít se novým pravdám. Zdá se, že země zapomněla 

na to, že žijeme v globalizovaném světě, a tato mentalita se musí změnit.”

Brazilský trenérský kolotoč

Jenže těžko se do jisté míry brazilským koučům divit, jejich práce je mimořádně 

stresující. Mexický deník El Economista spočítal, že vyhazov pro trenéry v brazilské 

lize přichází v průměru po patnácti zápasech. Pro srovnání – v Anglii kouč v průměru 

vydrží 80 zápasů, než jej klub propustí.

„Být koučem v Brazílii je zdraví nebezpečné,” myslí si bývalý kouč Sao Paula Muricy 

Ramalho, který musel být hospitalizován kvůli srdeční arytmii. „Nejsem první, kdo 

takhle trpí. Znám spoustu dalších trenérů, kteří mají podobné problémy,” dodal 

Ramalho.

http://www.espnfc.com/team/brazil/205/blog/post/2690169/brazilian-clubs-falling-behind-south-american-counterparts
http://www.espnfc.com/team/brazil/205/blog/post/2690169/brazilian-clubs-falling-behind-south-american-counterparts
http://www.espnfc.com/blog/name/59/post/1941235/headline
http://www.espnfc.com/team/brazil/205/blog/post/2090768/brazil-short-term-culture-is-ruining-brazilian-football-coaches
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Ztráta kontaktu s evropským fotbalem je každopádně pro brazilský fotbal citelná. 

„Nejlepší fotbal dneška je fotbal Ligy mistrů, fotbal západní Evropy,” píše v knize 

Soccernomics autor Simon Kuper. „Je to rychlá hra založená na přihrávkách, hraná 

atlety. Jen zřídkakdy někdo sóluje nebo si balon nechává delší dobu. Okamžitě při-

hráváte. Není to krásná hra – sóla jsou hezčí – ale funguje nejlépe. Všechny dobré 

týmy na světě dnes hrají tímto způsobem. Dokonce i Brazilci v 90. letech adoptovali 

styl Ligy mistrů.”

Více Argentinců a Brazilců do Evropy = menší úspěch?

Do Evropy se i dnes stěhuje obrovské množství jihoamerických hráčů. A jejich 

úloha v zápasech nejvyšší úrovně stále stoupá. Zatímco v 90. letech hrál v základní 

sestavě finalisty Ligy mistrů v průměru jen jeden Jihoameričan, v minulé dekádě 

to už bylo 3,3 jihoamerického hráče na jedno finále. A v současném desetiletí se 

průměr zvedl ještě o 1,13 hráče.

Zdroj: ČTK/AP



166 ObsahEuro vs. Copa américaVelký průvodce Eurem

Jenže paradoxně čím více se kvalita koncentruje do Evropy a skauti si na starý 

kontinent stahují více mladičkých jihoamerických nadějí, tím hůře jsou na tom 

jihoamerické reprezentace. Z brazilské a argentinské ligy se rekrutuje stále méně 

hráčů pro mistrovství světa. Na posledních třech šampionátech jelo z brazilské 

ligy dohromady jen deset hráčů. Na domácím mistrovství se přitom jednalo o dva 

náhradní brankáře a kritizované útočníky Freda a Joa.

Přítomnost hráčů z domácí ligy je přitom pro úspěch na mistrovství světa klíčová. 

Ještě nikdy se nestalo, že by mistr světa měl méně než 10 hráčů z domácí soutěže. 

A porovnání s vítěznými šampionáty je výmluvné.

Na samotném mistrovství v roce 1994, kdy Selecao opanovalo světový šampionát, 

bylo hráčů z brazilské Serie A v kádru hned jedenáct. A šlo o takové nadcházející 

hvězdy světového fotbalu, jako byli třeba Cafu či Ronaldo. V roce 2002, kdy Brazílie 

triumf zopakovala, byla fotbalistů z domácí soutěže dokonce většina. A budoucích 

velkých hráčů zde bylo ještě více, třeba Kaká, Dida, Gilberto Silva či Juliano Beletti.

Silné ligy a sjednocená výchova mládeže napomáhá Evropě

Domácí soutěž proto plní důležitou úlohu, udává své reprezentaci tvář. Fotbaloví 

diváci sice často žehrají na to, že spousta reprezentačních týmů už vlastní styl po-

strádá. Jenže co jiného než jasnou tvář má německý obhájce titulu nebo španělský 

mistr z roku 2010?

Pojetí obou národních týmů jsou si přitom dosti podobná – a není divu. Evropský 

systém výchovy mládeže je všude v zásadě podobný, což se odráží i na stylu fotba-

lu. Centralizované akademie dnes jsou pod jistou palbou kritiky, že hráče až příliš 

zhýčkávají a vytvářejí velice podobné typy hráčů.

Je ale zřejmé, že jsou jasnou cestou k úspěchu, ať už ve Španělsku, Německu, Belgii, 

Francii a třeba i Dánsku. Vzdělaní trenéři a excelentní podmínky pro růst fotbalistů 

vytvářejí prostředí, které plodí úspěch. A ať už jsou dílčí prostředky různé, fotbal 

založený na kompaktní obraně a rychlých hráčích a přihrávkách je dnes zřejmě 

jedinou cestou k úspěchu.
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Moderní fotbal v praxi. 
Jak vypadá odvrácená 
tvář evropské kopané?

Stejně jako letošní Euro se velkých změn může dočkat i Liga 

mistrů. Evropský fotbal by tak dokonal cestu, na kterou se vydal 

před čtvrtstoletím. Fotbaloví příznivci často protestují proti 

modernímu fotbalu, který mimo jiné stále více kopíruje podstatu 

současné globální ekonomiky. Jak ale vypadá jeho tvář v roce 

2016?

Čerstvě zvolený prezident FIFA Gianni Infantino se teprve objímal s protikandi-

dáty a děkoval svým voličům. Sesazený šéf UEFA Michel Platini se zase upínal na 

poslední šance odvolat se proti zákazu činnosti ve fotbale.

Někteří ale právě v těchto dnech spatřili možnost, jaká se dlouhé roky nenabízela 

a dlouho se zase objevit nemusí. O necelý měsíc později probleskla médii po celé 

Evropě očekávatelná zpráva. Poté, co UEFA opustily dvě hlavní postavy, tak velkokluby 

využily vakua ve vedení evropského fotbalu a začaly požadovat rekonstrukci Ligy 

mistrů.

Právě tento návrh dokazuje, jak evropský fotbal zcela kopíruje trajektorii současné 

globální ekonomiky. Ne že by Infantino a Platini efektivně čelili tomu, že z evrop-

ského fotbalu se stává čím dál volnější pole pro velkokluby. Půl roku bez jasného 

vedení v UEFA ale nasvědčuje, že myšlenka superligy, s níž si velkokluby pohrávaly 

už dlouho, má k realizaci blíže než kdy dříve.

Autor: Martin Vait
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UEFA je přitom v nezáviděníhodné pozici, velkokluby ji mohou obejít velice snadno. 

Už v minulosti často hrozily, že opustí Ligu mistrů a vybudují si vskutku vlastní 

superligu – minimálně proto, aby si vybudovaly lepší vyjednávací pozici. UEFA i ná-

rodní fotbalové svazy mají značnou sílu. Musejí však balancovat mezi požadavky 

velkoklubů, které kumulují stále větší zisky, a potřebami malých klubů, které jsou 

zatlačovány stále více do kouta.

Rekonstrukce pro velkokluby

To ilustrují i současné kroky UEFA s jejími dvěma nejdůležitějšími soutěžemi. Za-

tímco počet účastníků v základní skupině Ligy mistrů by se mohl snížit o polovinu, 

množství reprezentací na Euru se o polovinu zvýšilo. Je tedy velmi diskutabilní, že by 

obě změny vznikaly proto, aby UEFA zvýšila fotbalovou kvalitu obou soutěží. V obou 

případech se ale čekají výrazně vyšší výnosy.

Zdroj: Reuters

Návrh rekonstrukce Ligy mistrů je přitom pro malé evropské země a kluby v podstatě 

likvidační. Místo dosavadních dvaatřiceti by v nové Lize mistrů figurovalo šestnáct 

týmů. Poslední předkolo má přitom eliminovat jakákoliv překvapení, čelily by zde 

proti sobě nasazené celky s nenasazenými.
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Plzeň by se tak nestřetla s Maccabi Tel Aviv, s nímž o základní skupinu bojovala 

loni, ale například s jedním z týmů, který postoupil do letošního osmifinále. Ne však 

s klubem, jako je Genk či Wolfsburg, a tudíž figurujícím níže v koeficientu UEFA, 

nýbrž třeba s Chelsea či Benficou.

Motivace velkoklubů je na první pohled jasná – generovat větší prostředky. Dívat 

se na kluby jako na miliardářské podniky je ale příliš zjednodušující. Evropský 

fotbal v posledních letech připomíná spíše krysí závod – předvídatelný, bezvýchod-

ný a sebepožírající. Motivy jsou veskrze pochopitelné snad u všech klubů. A to, že 

každý chce být ten nejlepší, je pouze jeden z nich.

Outsideři jako staronová elita

Potravinový řetězec mezi evropskými kluby je totiž neúprosný, což dokazují i ne-

dávné triumfy relativních outsiderů. Leicester ovládl Premier League, ale už nyní 

jsou na jeho sestup nižší kurzy než na obhajobu titulu. Atlético zase téměř vyhrálo 

Ligu mistrů, ale v posledních šesti letech prakticky nechyběl v semifinále Cham-

pions League žádný z trojice Barcelona, Bayern či Real. Jak Leicester, tak Atlético 

navíc v létě nejspíš opustí jejich největší hvězdy.

Když se přitom klub uchytí mezi elitou, často začne kopírovat to, co dělají jiné vel-

kokluby. Leicester letos ihned po sezoně vyrazil na tour po Thajsku, Atlético zase 

během mistrovského ročníku 2013/14 začal sponzorovat autoritářský Ázerbájdžán.

Stále větší úlitby sponzorům, které míří i proti identitě klubu, jsou patrné i u do-

savadních velkoklubů. Barcelonu, která si zakládala na tom, že její dresy budou 

bez firemních log, už pět let sponzorují katarské aerolinky. Namodro zase byli 

namalováni předzápasoví dětští maskoti Manchesteru United, kteří tak upoutávali 

na snímek X-Men: Apokalypsa. Snaha uchytit se na globálním trhu, oslabit ligové 

rivaly skupováním jejich nejlepších hráčů a někdy i kontroverzní zákulisní praktiky 

tak míjejí jen málokoho.

http://www.espnfc.com/blog/the-toe-poke/65/post/2875284/manchester-united-paint-their-mascots-blue-to-promote-x-men-movie
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NHL v Premier League

Úspěch Leicesteru je ale ojedinělý. V bundeslize vyhrál Bayern čtvrtý titul v řadě 

– stejně jako PSG ve francouzské lize. Juventus dokonce vybojoval v Serii A páté 

Scudetto za sebou. A ve Španělsku kraloval za posledních dvanáct let jen jednou 

jiný klub než Barcelona či Real Madrid.

Titul Leicesteru je přitom pro elitní evropské kluby velkým varováním. Jednak dokazu-

je, co se může stát, když jsou televizní práva rozdělována rovnoměrně jako v remier 

League. Práva z anglické ligy přitom generují takové prostředky, že rozdíly mezi 

špičkou a průměrnými týmy se rapidně snižují. Ani postup do Ligy mistrů nebo 

výdělky ze vstupného už proto nejsou tak podstatné jako dříve.

To vše staví Premier League do zcela výjimečné pozice v celé Evropě. Kontinentální 

celky se právem bojí, že z anglické ligy se v dohledné době stane obdoba NBA či NHL. 

Právě proto dochází i k větším snahám uskutečnit z Ligy mistrů soutěž bohatých. 

Velkokluby mimo Anglii může utěšovat fakt, že žádná dominantní evropská liga 

nerostla donekonečna. A vědí to z vlastní zkušenosti, bubliny s televizními právy 

totiž v minulém desetiletí splaskly v Serii A i v bundeslize.

Jenže kontinentální velkokluby si dnes za situaci mohou víceméně samy a jsou oběťmi 

svého vlastního úspěchu. Struktura elitních kontinentálních soutěží vybízí k tomu, 

aby v nich stále více dominoval jen ten nejužší okruh velkoklubů. Španělská liga je 

plná výborných týmů, soutěživost v La Lize je ale postižena tím, že Barcelona a Real 

Madrid si televizní práva prodávají samy. A vydělávají na nich prakticky tolik, co 

zbytek všech španělských týmů.

V bundeslize zase potlačují růst klubů přísná pravidla pro výdaje. Týmy navíc ne-

smějí být až na výjimky Wolfsburgu a Leverkusenu většinově vlastněny soukromými 

vlastníky. Přes snahu vytvořit férová a udržitelná pravidla pro řízení klubů se síla 

neúprosně vychyluje na stranu Bayernu. Mnichov těží z pozice největšího německého 

klubu, uzavírá stále výhodnější marketingová partnerství a jeho obrat je díky tomu 

více než o dvě třetiny větší než u druhého nejbohatšího klubu, Borussie Dortmund.
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Kořeny moderního fotbalu

Ve fotbale vždy existovaly velkokluby a elitní soutěže, nová Liga mistrů by ale 

rozevřela už tak obří nůžky v evropské kopané. Podoba moderního fotbalu, jak jej 

známe dnes, se přitom začala utvářet na začátku 90. let. Největší vliv na změny měly 

tři na sobě poměrně nezávislé faktory. Nejdříve šlo o začátek kabelové televize, 

díky kterým kluby začaly vydělávat z přenosů po celém světě. Neméně důležitý byl 

i vznik Ligy mistrů se základní skupinou, do níž už nemířili pouze mistři a ve které 

se začaly týmy nasazovat podle koeficientů.

Obřím zásahem do evropského fotbalu pak bylo i Bosmanovo pravidlo. Hráči po 

skončení smlouvy mohli odcházet kamkoliv zadarmo, zároveň ale zmizely i kvóty 

pro zahraniční hráče. Ve jménu společného pracovního trhu v EU tak najednou 

mohlo v evropských týmech působit tolik cizinců, kolik jen kluby chtěly. UEFA sice 

následně přijala opatření, která brání ještě volnějšímu trhu, zdali jsou ale k prospě-

chu věci, dnes rozporují hráčské odbory FIFPro. Kdyby jejich žaloba byla úspěšná, 

mohla by zásadně změnit podobu fotbalového trhu na celém světě.

Zdroj: ČTK/ABACA

http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/321324-novy-fotbalovy-svet-bez-milionovych-prestupu-zaloba-fifpro-muze-docista-zmenit-fotbal


Reprezentace mimo zásadní teritorium

Ať už by soud dopadl jakkoliv, je nepředstavitelné, že by kluby ztratily své domi-

nantní postavení oproti reprezentacím. Zatímco vítěz Ligy mistrů v této sezoně mohl 

jen z peněz UEFA potenciálně vydělat 54,5 milionu eur, vítěz Eura letos dostane 

necelou polovinu této částky – nehledě na to, že jde o soutěž pořádanou jednou 

za čtyři roky.

Kluby dnes stále nepřitahují k obrazovkám tolik diváků jako reprezentace. Více 

než 80  rocent nizozemské populace sledovalo finále mistrovství světa se Španěl-

skem v roce 2010. A podobná čísla vykazovala i belgická reprezentace před dvěma 

lety při utkání s Jižní Koreou. Taková sledovanost je ale většinou jen jednorázo-

vá  a  opakuje se víceméně jen při velkých mezinárodních turnajích. Elitní kluby 

naopak v součtu za sezonu vykazují daleko větší čísla.

Ačkoliv největší ambicí hráčů stále do velké míry zůstává vyhrát mistrovství světa, 

kvalita současného klubového fotbalu podle odborníků nikdy nebyla větší. A to 

zvláště ve vyřazovací části Ligy mistrů. „Možná to nabourává zakořeněnou představu, 

že mezinárodní fotbal je nejvyšší úroveň kopané, ale pravdou je, že semifinále Ligy 

mistrů je vrcholem moderního fotbalu,” domnívá se taktický expert Michael Cox. 

„Na této úrovni se dočkáváme nejlepších momentů a nejkvalitnějšího fotbalu.”

Reprezentační fotbal má stále důležité postavení, ale hráči spolu jednoduše netráví 

tolik času a trenéři si nemohou vybírat hráče podle svých ideálních představ. Sou-

boje národních týmů s klubovým fotbalem tak vlastně v mnohých ohledech nemá 

cenu porovnávat. Nejde tak docela o prohrané teritorium, jen o zcela jinou oblast. 

Opravdové bitvy – ať už sportovní, nebo finanční, se odehrávají jinde.
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sobota 18. 6.

neděle 19. 6.

pondělí 20. 6.
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neděle 26. 6.               OSMIFINÁLE

pondělí 27. 6.                OSMIFINÁLE

čtvrtek 30. 6.               ČTVRTFINÁLE

pátek 1. 7.               ČTVRTFINÁLE

sobota 2. 7.               ČTVRTFINÁLE

neděle 3. 7.               ČTVRTFINÁLE

středa 6. 7.                 SEMIFINÁLE

čtvrtek 7. 7.         SEMIFINÁLE

neděle 10. 7.                     FINÁLE

OF

OF

OF

OF

OF

ČF

ČF

ČF

ČF

SF

SF

F

15.00

18.00

21.00

18.00

21.00

 

21.00

21.00

21.00

21.00

 

21.00

21.00

21:00

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

1A - 3C/D/E

1C - 3A/B/F

1F - 2E

1E - 2D

2B - 2F

–

–

–

–

–

–

–

LYON 

LILLE

TOLOUSE

ST. DENIS

NICE

 

MARSEILLE

LILLE

BORDEAUX

ST. DENIS

 

LYON

 

MARSEILLE

ST. DENIS

BOSÁK

VLÁŠEK

ŠTĚPÁN

VLÁŠEK

BOSÁK

 

BOSÁK

VLÁŠEK

BOSÁK

VLÁŠEK

 

VLÁŠEK

BOSÁK

 

BOSÁK

HYSKÝ

ZELENKA

NĚMEC

ZELENKA

HYSKÝ

 

HYSKÝ

ZELENKA

HYSKÝ

ZELENKA

 

ZELENKA

HYSKÝ

 

HYSKÝ

WWW.MEFOTBAL.CZ /SPORTCT/SPORTCT

neděle 26. 6.               OSMIFINÁLE

pondělí 27. 6.                OSMIFINÁLE

čtvrtek 30. 6.               ČTVRTFINÁLE

pátek 1. 7.               ČTVRTFINÁLE

sobota 2. 7.               ČTVRTFINÁLE

neděle 3. 7.               ČTVRTFINÁLE

středa 6. 7.                 SEMIFINÁLE

čtvrtek 7. 7.         SEMIFINÁLE

neděle 10. 7.                     FINÁLE

OF

OF

OF

OF

OF

ČF

ČF

ČF

ČF

SF

SF

F

15.00

18.00

21.00

18.00

21.00

 

21.00

21.00

21.00

21.00

 

21.00

21.00

21:00

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

ČT sport

1A - 3C/D/E

1C - 3A/B/F

1F - 2E

1E - 2D

2B - 2F

–

–

–

–

–

–

–

LYON 

LILLE

TOLOUSE

ST. DENIS

NICE

 

MARSEILLE

LILLE

BORDEAUX

ST. DENIS

 

LYON

 

MARSEILLE

ST. DENIS

BOSÁK

VLÁŠEK

ŠTĚPÁN

VLÁŠEK

BOSÁK

 

BOSÁK

VLÁŠEK

BOSÁK

VLÁŠEK

 

VLÁŠEK

BOSÁK

 

BOSÁK

HYSKÝ

ZELENKA

NĚMEC

ZELENKA

HYSKÝ

 

HYSKÝ

ZELENKA

HYSKÝ

ZELENKA

 

ZELENKA

HYSKÝ

 

HYSKÝ

WWW.MEFOTBAL.CZ /SPORTCT/SPORTCT

http://mefotbal.cz
http://facebook.com/sportcz
http://twitter.com/sportcz
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