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Zlomí Lionel Messi prokletí finálových neúspěchů
a dovede ve svém dost možná posledním představení
v národním dresu Argentinu k vítězství na velkém turnaji? 
Překvapí Ronaldovo Portugalsko a zopakuje nečekaný 
triumf z posledního mistrovství Evropy? Nebo konečně 
naplní velká očekávání belgická parta kolem Edena 
Hazarda?

Už jen fouknout 
do píšťalky…

Autor: Ondřej Erban

Foto: Reuters
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Na zodpovězení těchto otázek si budeme muset ještě pár týdnů 
počkat, jedno je však jisté již nyní – mistrovství světa ve fotbale je 
po čtyřech letech zpět a redakce webu ctsport.cz pro Vás k této 
příležitosti připravila rozsáhlého průvodce šampionátem nabitého 
informacemi, zajímavostmi a příběhy, v němž samozřejmě nechybí ani 
podrobné profily všech týmů startujících na mistrovství. Teď už jen 
stačí, aby zazněl úvodní hvizd a měsíc plný zábavy je tu.

„Smí se do téhle kolonky napsat Anglie? Není to pro Albion urážka? 
Snad ne, když Angličané tak dlouho čekají na pořádný úspěch,“ tipuje 
v naší anketě černého koně turnaje sportovní redaktor a komentátor 
Českého rozhlasu Jan Suchan. Kdo nakonec šampionát ovládne, jaký 
hráč se stane nejlepším střelcem a jaká bude na stadionech i mimo 
ně panovat atmosféra, zkoušel krom Jana Suchana odhadnout mimo 
jiné i ortodoxní fanoušek Manchesteru United a AC Sparta Praha, 
herec David Novotný či průvodce fotbalovými studii ČT sport David 
Kozohorský.

Pokud stále nemůžete zapomenout na čtyři roky starý semifinálový 
debakl brazilských fotbalistů, již dostali od pozdějších mistrů světa 
Němců naloženo 1:7, vězte, že většina Brazilců také ne. „Ta porážka 
7:1 je jako duch, který se nad námi vznáší,“ tvrdí trenér brazilského 
reprezentačního výběru Tite. Kam se oba reprezentační výběry
od nezapomenutelného semifinále za poslední čtyři roky posunuly
a může se vůbec podobný výprask opakovat? Možnou odpověď 
najdete v našem průvodci.

Vaší pozornosti doporučujeme i rozsáhlý článek věnovaný argentinské 
hvězdě Lionelu Messimu, který ač ověnčen mnoha tituly na klubové 
scéně, v národním týmu stále nemůže dosáhnout na velký úspěch.
S Argentinou se Messi sice hned čtyřikrát probojoval do finále velkých 
turnajů včetně posledního mistrovství světa, vytoužený triumf mu však 
stále uniká a nedaří se mu tak vystoupit ze stínu další argentinské 
modly Diega Maradony. Messi navíc již dopředu avizoval, že případný 
neúspěch na letošním šampionátu by mohl znamenat jeho konec
v národním celku…
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Mistrovství světa ve fotbale ale již dávno není jen o sportu. Rusko, 
které letošní šampionát hostí, je v mnoha ohledech velmi kontroverzní 
volbou. Jak podrobně rozebírá ve svém textu Jan Dvořák, nad 
Ruskem se již několik let vznáší obří dopingový mrak a na místě jsou 
také obavy, jak k šampionátu přistoupí místní fanoušci, kteří bývají 
na mezinárodním poli opakovaně trestáni za rasistické chování. 
Listopadový zápas ruské reprezentace s Argentinou v Moskvě navíc 
ukázal, že problémem by mohla být i nezvládnutá organizace.

Na druhou stranu na fanoušky v Rusku čeká 12 nových či nově 
zrekonstruovaných stadionů rozesetých po evropské části širé ruské 
země a Vy se se všemi stánky můžete seznámit na stránkách našeho 
průvodce. Stejně tak se můžete podívat, kam se za posledních 
skoro 50 let posunul vývoj míčů, s nimiž se hraje na světových 
šampionátech. Ten aktuální, Telstar 18, nese jméno svého předchůdce 
z Mexika 1970, je v retro designu a na rozdíl od svého předka je 
vybaven čipem pro komunikaci s mobilními telefony.

Tématem letošního šampionátu může být krom výkonů na hřišti
i videorozhodčí, jenž se poprvé ukáže na velkém turnaji, a už předem 
se dá očekávat, že k vidění bude řada situací, jež nenechá v klidu ani 
kritiky ani zastánce této novinky. Připravili jsme tak pro Vás stručný
(a snad i jasný) přehled toho, jaké situace může videorozhodčí 
posuzovat, kdy může do hry zasáhnout a jak konkrétně bude probíhat 
jeho nasazení v Rusku.

Chybět nemůže ani přehled nejrůznějších zajímavostí vážících se 
k mistrovství světa. Sestavili jsme žebříčky těch nejkrásnějších 
individuálních i týmových gólů historie či seznam nejpřekvapivějších 
vypadnutí favoritů. To vše a mnoho dalšího naleznete uvnitř tohoto 
průvodce.

Příjemné čtení Vám přeje redakce webu ctsport.cz.

6 Zpět na obsah



Další boj
s Maradonovým 

stínem.

Teď, nebo nikdy
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Klubové i individuální úspěchy sbírá jak na běžícím pásu. 
V tomto směru může být Lionel Messi nadmíru spokojen. 
To na seniorskou trofej v dresu Argentiny třicetiletý 
útočník pořád čeká. Nadále tak nad hvězdným střelcem 
visí stín Diega Maradony, s nímž je v domovině neustále 
srovnávaný. A šampionát v Rusku bude pro hráče 
Barcelony podle vlastních slov poslední možností, jak 
situaci změnit.

Je zvyklý na úspěchy. V dresu Barcelony už stihl posbírat všechny, 
které mohl. Výhra v Lize mistrů? Má. Titul ve španělské lize? Ano. 
Mistrovství světa klubů či Superpohár? Také. K tomu je potřeba přičíst 
pět Zlatých míčů, pozici nejlepšího střelce katalánského celku v historii 
a takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

To v dresu Argentiny jako by mu nebylo souzeno. Se seniorskou 
reprezentací se dostal hned do čtyř velkých finále, na mistrovství světa 
2014 a na Copa América 2007, 2015, 2016. Vždy však rozhodující 
duel hrál na straně poražených. Navíc tým la albiceleste v klíčových 
střetnutích nevstřelil jedinou branku.

Že tato situace Messiho extrémně trápí, se ukázalo po poslední 
porážce na Copa América od Chile. Tehdy nejsledovanější muž turnaje 
už prostě a jednoduše neunesl zklamání a oznámil konec kariéry
v modrobílém dresu. Až tak emotivně vnímal další prohru.

Jeho krok ovšem nebyl zase tolik překvapivý, jelikož je to právě Messi, 
kdo je pod obrovským tlakem a na koho se stáčí největší kritika 
argentinských fanoušků a expertů po nepovedených střetnutích. „Moc 
jsem se snažil dotáhnout Argentinu k titulu, ale není mi to souzeno.
Už dál nemohu,“ hlásal tehdy hráč s desítkou na zádech, jenž 
rozhodnutí i díky přímluvě prezidenta země nakonec přehodnotil.

Porážka s Chile před dvěma roky Messiho skutečně velmi bolela. 
Největší ranou jeho kariéry ale nadále zůstává dřívější moment, 
neúspěch ve finále mistrovství světa. Právě doposud nevyhraný 

8

Autor: Pavel
Jahoda

foto č. 1 zdroj: ČTK/AP;
č. 2: ČTK/imago 
sportfotodienst;
č. 3: ČTK/AP



světový šampionát je drobnému míčovému kouzelníkovi neustále 
předhazován.

Vyrovnat se Maradonovi? Prvně musí přijít titul na MS

Za vším je potřeba hledat Messiho genialitu. Už od chvíle, kdy začal 
zářit, je srovnáván s Diegem Maradonou. Ať už, co se pouze Argentiny 
týče, nebo se zaměřením na boj o post nejlepšího fotbalisty všech dob. 
Brazilec Pelé i Maradona titul světových šampionů mají, jeho největší 
generační rival Portugalec Cristiano Ronaldo ne, ale zase v roce 2016 
dosáhl na triumf na mistrovství Evropy. To rodák z Rosaria stále nic.

„Messi bude vždy s Maradonou srovnávaný. K tomu, aby se mu 
vyrovnal, musí přinést do Argentiny titul mistrů světa,“ okomentoval 
kauzu bývalý kouč la albiceleste Carlos Bilardo a není jediným, kdo si 
něco podobného myslí.

Přitom Messi toho dokázal v kariéře už tolik. I sám Maradona se 
nechal slyšet, že nemá komu co dokazovat a měl by si fotbal hlavně 
užívat. Navíc je znát, že současný argentinský výběr na svoji „desítku“ 
spoléhá daleko více, než tomu bylo za dob božského Diega.
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Titul mistrů světa je ale v Argentině něco posvátného. Vše umocňuje, 
že to byl právě Maradona, kdo v roce 1986 naposledy jihoamerický 
celek dovedl k titulu světových šampionů.

Dvě čtvrtfinále a jedno obrovské zklamání

Messi už se o prolomení tristní bilance jedné z fotbalových bašt, 
která do světa chrlí nespočet talentů, pokoušel třikrát. Poprvé zažil 
atmosféru světových šampionátů jako devatenáctiletý objev
v Německu 2006, kde jeho role nebyla ještě tak velká.

Celkově naskočil do tří zápasů, v nichž si připsal gól a asistenci. Stal 
se díky tomu nejmladším Argentincem, který reprezentoval a skóroval 
na šampionátech. Naděje na velký úspěch ale tehdy skončily
ve čtvrtfinále s Německem, což Messi sledoval jen z lavičky.

První reprezentační zklamání tehdy bylo na světě. Mladá hvězda 
následně přebrala důležitou roli v reprezentaci a na mistrovství v JAR 
2010 odjížděla nabuzená i zlatou olympijskou medailí z Pekingu
s mládežnickým týmem.

Messi na šampionátu odehrál všechno, a i když nedal za celou dobu 
jedinou branku, Argentina až do čtvrtfinále neztratila ani bod. Pak ale 
přišlo na řadu opět Německo, které rozmetalo veškeré naděje výhrou 
4:0.

Vrcholem zklamání byl zmiňovaný rok 2014 v Brazílii. Argentinu
v čele s Messim tehdy hnaly davy fanoušků, kteří věřili, že právě 
téměř domovský šampionát může být zlatým. I proto jich k sousedům 
dorazilo tolik. Hvězdný střelec rozjel na svém kontinentu v základní 
skupině one man show. Čtyřmi góly zajistil modrobílým tři výhry
a postup z první pozice.

Argentina následně přešla přes Švýcarsko, Belgii i Nizozemsko, které 
i díky Messiho penaltě zlomila po penaltách. Vše mělo vyvrcholit 
ve finále, kde celek la albiceleste narazil na osudového soupeře, 
Německo.
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Messi před finále byl plný emocí. Věděl, že titul je tak blízko. „Vzdal 
bych se všech svých rekordů, jen abychom se stali světovými 
šampiony. Raději bych vyhrál mistrovství světa než Zlatý míč,“ přiznal 
nejlepší argentinský kanonýr všech dob před klíčovou bitvou.

Jenže přání uhasit argentinskou žízeň po titulu a vyrovnat se 
Maradonovi znovu nevyšlo. Výhru Německa 1:0 trefil v prodloužení 
Mario Götze a ve finále nevýrazný Messi, který dostal poněkud 
překvapivě cenu pro nejlepšího hráče turnaje, musel sledovat, jak 
hráči v bílém kolem něj slaví. „Bylo to naprosto strašné míjet trofej,“ 
popisoval zpětně pocity.

Poslední šance na nápravu

I přes tyto neúspěchy se Messi po kariéře určitě dočká v Argentině 
sochy. A to nejedné. Hvězdný kanonýr má ale pořád před sebou 
možnost, aby jeho jméno bylo v domovské zemi symbolem 
fotbalového spasitele, který konečně vyrovná, nebo dokonce i překoná 
Maradonu.
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V Rusku totiž jihoamerický výběr chybět nebude. I když Argentina si 
v kvalifikaci nedobře zahrávala a šokující nepostup nebyl daleko. Vše 
se zachraňovalo v posledním zápase, v němž se zodpovědnosti chopil 
právě hvězdný kapitán. Hattrickem zajistil postupovou výhru 3:1
v Ekvádoru a sen o titulu tak mohl ožít naplno.

A na šampionátu to bude znovu Messi, na koho Argentina bude nejvíce 
spoléhat. Bílomodří patří samozřejmě opět k velkým aspirantům na 
celkový triumf, jelikož jejich útočná skvadra je podle jmen možná 
nejsilnější ze všech výběrů na šampionátu. Otázkou však zůstává, jestli 
útok podpoří i další řady a zda bude Argentina fungovat jako tým.

Messi týmu každopádně věří, i když zároveň ví, že základní skupina
s Islandem, Chorvatskem a Nigérií je pořádně těžká. „Do Ruska jedeme 
všichni se stejným cílem. Mistrovství světa je náš sen i sen celé země. 
Nejsme favorité, ale jsme velmi dobří a zlepšujeme se každý den. 
Máme v týmu dobré hráče a stáváme se stále silnějšími, abychom 
se mohli vyrovnat komukoliv,“ prohlásil s tím, že cílem číslo jedna je 
úvodní zápas.

„Na světovém šampionátu to téměř nikdy není, jak se čeká. Musíme 
se hlavně soustředit na výhru v prvním duelu. To je nyní nejdůležitější, 
jelikož by nás uklidnila. Nesmíme nechat nikoho pochybovat, že do 
toho dáme vše,“ konstatovala hvězda jihoamerického výběru.

O tom, že Messi do toho dá vše, není pochyb. V březnu totiž oznámil, 
že další neúspěch by pro něj znamenal konec v národním celku,
a tentokrát už s největší pravděpodobností definitivní. „Cítím to tak. 
Pokud nezvládneme z Ruska přivézt titul, jedinou cestou je vzdát se 
národního týmu,“ dodal odhodlaně.

Vše tak nasvědčuje, že pro Messiho je to teď, nebo nikdy. Jinak nad 
ním Maradonův stín bude viset možná navždy.

Zpět na obsah



Rusko,
(všeho)schopný 
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Ve hře byly Anglie, Španělsko, Portugalsko, Belgie
i Nizozemsko, vyhrálo Rusko. Letošní světový fotbalový 
šampionát má tahle velká země na Východě přiklepnutý 
už od roku 2010. Ve druhém kole hlasování zástupců 
FIFA za ní tehdy skončilo Španělsko a Portugalsko.



Rusko má s velkými sportovními akcemi zkušenosti. Před čtyřmi lety 
uspořádalo v Soči zimní olympijské hry. Od té doby má ale i sportovní 
svět zkušenosti s Ruskem. Vedení země tam v touze po co nejlepších 
sportovních výsledcích připravilo dopingový systém – do něhož byla 
zapojena i tamní státní bezpečnost. Když se to provalilo, nastoupilo 
staré známé pravidlo – zapírat, zapírat, a když to praskne, zapírat dál. 
Kvůli tomu letos v Pchjongčchangu nemohli startovat někteří ruští 
sportovci, a ti, kteří mohli, byli jen pod olympijskou vlajkou.

Podobné problémy mají i například ruští atleti, kteří jsou ze stejného 
důvodu také vyřazeni z velkých sportovních akcí.

Doping v ruském podání

Jaká je spojitost se světovým šampionátem fotbalistů? Teprve 
nedávno odstoupil z funkce šéfa světového šampionátu Vitalij Mutko. 
Ruský politik, bývalý ministr sportu a nyní vicepremiér, který měl 
mít podle Světové antidopingové agentury pod dohledem doping 
během Her v Soči, má doživotní zákaz činnosti v olympijském hnutí. 
Až začátkem března se Mutko vzdal i funkce vládního koordinátora 
příprav fotbalového šampionátu a už před tím dočasně opustil post 
šéfa ruského fotbalu. 

K tomu bývalý ředitel moskevské antidopingové laboratoře Grigorij 
Rodčenkov, který o státem organizovaném dopingu v Rusku promluvil 
jako první a nyní žije v USA pod utajenou identitou, řekl bez dalších 
podrobností, že v předběžné nominaci ruského týmu pro šampionát je 
jméno fotbalisty, které zná z dopingového programu. Ruský prezident 
Vladimir Putin odvětil, že “Rodčenkov je pitomeček”.

Pořadatelé dělají pořádek pořádně

Organizátoři šampionátu se učili pomalu. Potvrdil to listopadový 
zápas ruské reprezentace s Argentinou v Moskvě (0:1). Ten měl být 
generálkou pro pořadatele šampionátu. Ovšem organizace dopadla 
tragicky. Ruská média psala o naprostém krachu.
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Ze stadionu v Lužnikách se desetitisíce fanoušků (kapacita je 78 000) 
těžko dostávaly domů. Spousta z nich musela jít až dvě hodiny
na metro. Policie totiž z bezpečnostních důvodů bližší stanice uzavřela, 
stejně jako mnohé z okolních ulic. V některých městech mají pomáhat 
udržet pořádek i tři stovky dobrovolníků z polovojenského útvaru 
takzvaných kozáků. Ti nemají dobrou pověst z hodně tvrdých zákroků 
proti demonstrantům a podobným akcím. Jejich pravomoce tady mají 
ale být téměř nulové a mají jen pomáhat policii. Zkrátka bezpečnost 
především. Někdy bohužel i před pohodlím fanoušků.  

Ty budou monitorovat drony s kamerami. Myslí se na všechno, 
přichystané budou bezpečnostní jednotky i odborníci na práci
s třaskavinami na každém stadionu. K tomu se záchranáři a lékaři před 
šampionátem zdokonalovali v angličtině. 

Fotbaloví příznivci, kteří do Ruska přicestují, nemusejí mít víza, ale 
fanouškovský identifikační průkaz (FAN ID), na nějž mohou v den zápasů 
používat zdarma městskou dopravu i dálkové vlaky. Průkaz má také 
zajistit kontrolu nad těmi, kteří v minulosti byli spojováni s násilím na 
stadionech.   

Trocha rasismu holt zbyla

Při březnovém zápase, v němž Francouzi vyhráli v Petrohradu
nad Ruskem 3:1, se zase předvedli tamní fanoušci, kteří rasisticky
uráželi francouzské hráče tmavé pleti. Ruský svaz za to dostal pokutu
v přepočtu asi 645 tisíc korun. Zenit Petrohrad měl už dvakrát
za podobné projevy svých příznivců trest v evropských pohárech. 

„Je to ostuda, ale naštěstí jde o ojedinělé incidenty,“ přinesla agentura 
Reuters vyjádření předsedy organizačního výboru MS Alexeje Sorokina. 
„Ušli jsme dlouhou cestu a podařilo se nám podobné incidenty 
minimalizovat. Ale nikde na světě je nejde úplně vymýtit,“ dodal.  
FIFA nebude během šampionátu rasistické chování fanoušků tolerovat. 
Rozhodčí bude moci dvakrát přerušit zápas a přes hlasatele diváky 
upozornit, že zápas může být předčasně ukončen – a  případně ho 
ukončit.
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Čtyři roky
od debaklu 7:1

Autor: Ondřej
Erban

foto č. 1 zdroj: ČTK/AP;
č. 2: ČTK/AP; č. 3: ČTK/AP
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„Německo zdemolovalo Brazílii v surreálním semifinále 
mistrovství světa.“ „Brazilci zažili masakr.“ „Kruté 
ponížení na domácí půdě.“ Tak zněly titulky po šokující 
semifinálové výhře Německa 7:1 nad Brazílií
na posledním mistrovství světa. Brazílie tehdy
na domácím šampionátu končila na kolenou, naopak 
Němci se jen o pár dní později radovaliz titulu mistrů 
světa. Na letošním MS na sebe mohou oba celky narazit 
znovu, a to již v osmifinále. Otázka tak zní – kam se
za čtyři roky týmy Brazílie a Německa posunuly a může 
se stejný debakl opakovat i letos?



„Je to nejhorší moment mé fotbalové kariéry a nejhorší den mého 
fotbalového života,“ nechal se po neslavném semifinále slyšet tehdejší 
trenér kanárků Luis Felipe Scolari, který o šest dní později na svou 
funkci rezignoval. Brazilcům v zápase chyběla pro zranění největší 
ofenzivní hvězda Neymar a kvůli kartám nemohl nastoupit ani kapitán 
a hlavní opora Thiago Silva, přesto asi málokdo čekal, že by Němci už 
ve 30. minutě měli vést 5:0.

A brazilští fanoušci na devastující porážku stále nezapomněli. „Ta 
porážka 7:1 je jako duch, který se nad námi vznáší. Je pořád přítomná, 
lidé o ní stále mluví, a čím víc o ní lidé mluví, tím spíš hned tak 
nezmizí,“ přiznal současný trenér brazilského výběru Tite. Zdá se však, 
že na letošním šampionátu se představí jiná Brazílie, konsolidovanější 
a silnější než ta, která před čtyřmi lety tak ostudně prohrála
v semifinále. „Když se podívám na současný brazilský tým, je o dvě 
třídy lepší, než ten z roku 2014,“ myslí německý reprezentant Toni 
Kroos, který v tehdejším duelu vstřelil dvě branky.

Dunga trefa nebyl, Tite už ano

Po ostudném semifinále, které brazilští fotbalisté ještě „vyšperkoval“ 
porážkou 0:3 s Nizozemskem v utkání o třetí místo, nahradil Scolariho 
na lavičce kanárků trenér Dunga, pro nějž to bylo, stejně jako předtím 
pro Scolariho, už druhé angažmá u kormidla brazilské reprezentace.
Zatímco mezi lety 2006 a 2010, kdy byl u týmu poprvé, se mužstvu
pod Dungovým vedením celkem dařilo (Brazílii dovedl k triumfu
na Copa América a konfederačním poháru), tentokrát to byla jiná 
písnička. Kanárci neuspěli ani na Copa América 2015, ani na výročním 
turnaji Copa América Centario a nedařilo se jim ani v kvalifikaci 
mistrovství světa.

Když byl Dunga v červnu 2016 od týmu odvolán, krčili se Brazilci 
na šestém místě a reálně jim hrozilo, že se na šampionát vůbec 
nepodívají. K týmu byl povolán trenér Tite a s jeho příchodem nastal 
okamžitý výsledkový obrat. Brazílie zvítězila v sedmi následujících 
kvalifikačních duelech, rázem se vyhoupla na první místo a stala se 
dokonce prvním týmem (s výjimkou Ruska, které šampionát hostí), 
který se na turnaj kvalifikoval.
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Trenér Tite bývá označován, podobně jako jeho předchůdci
u brazilské reprezentace Scolari a Dunga, za trenéra vyznávajícího 
velmi pragmatický přístup k fotbalu ve stylu „účel světí prostředky“, 
tedy způsob hry, který si s brazilským fotbalem běžně příliš 
nespojujeme. V samotné Brazílii se však mluví hlavně o tom, že se 
Titemu podařilo týmu vrátit „duši“ a energii.

Už ne jen Neymar

Na šampionátu v roce 2014 se Brazílie zdála být týmem jednoho muže 
– Neymara. Ten je stále největší hvězdou kanárků, nyní je ale útočná 
vozba Brazílie mnohem vyrovnanější a nebezpečí může hrozit
z mnoha stran. Do role ofenzivní hvězdy už dorostl barcelonský 
Philippe Coutinho, který stejně jako křídelník Juventusu Douglas Costa 
nebyl před čtyřmi lety ani v nominaci. Do role obávaného hráče vyzrál
i Willian, který patřil letos mezi to nejlepší v dresu londýnské Chelsea
a jenž si před čtyřmi lety na šampionátu příliš nezahrál.

Hlavní rozdíl v síle kádru kanárků oproti brazilskému šampionátu je 
však na hrotu Zatímco na minulém mistrovství měla Brazílie
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k dispozici na pozici středního útočníka v podstatě jen Freda, jenž
už tehdy byl za vrcholem kariéry a za výkony na turnaji si vysloužil
v zásadě jen kritiku, tentokrát si může trenér brazilského týmu vybírat 
hned mezi dvěma hvězdnými útočníky, kteří navíc mají za sebou velmi 
povedenou sezonu.

V základní sestavě by podle předpokladů měl na hrotu nastoupit 
Gabriel Jesus, který se prosadil v Manchesteru City v konkurenci 
Sergia Agüera a jenž dokázal v dosavadních 16 startech
za reprezentaci vstřelit 9 gólů. Z lavičky mu nejspíš bude krýt záda 
Roberto Firmino, který v této sezoně vstřelil v 52 zápasech za Liverpool 
27 branek a měl lví podíl na postupu anglického celku do finále Ligy 
mistrů.

Brazílie však disponuje i velmi slušnou silou v obraně, k dispozici 
má hned trojici defenzivně laděných středních záložníků, kteří hrají 
v těch největších evropských klubech – Casemira z Realu Madrid, 
Fernandinha z Manchesteru City a Paulinha z Barcelony.

Na pozici stopera byl v kvalifikaci jedničkou Miranda, jehož nejčastěji 
doplňoval Thiago Silva či Marquinhos, a konkurenci na brankářském 
postu, kde se o pozici jedničky pere Ederson z Machesteru City
s Alissonem z AS Řím, by Brazilcům mohl závidět celý fotbalový svět. 
Největším otazníkem, hlavně z pohledu evropského fanouška, tak bude 
Fagner, který musí na pravém beku zaskakovat za zraněného Daniho 
Alvese.  

Německá přestavba

Německo po semifinálovém masakru Brazílie dotáhlo brazilský 
šampionát do zlatého konce, když v prodloužení finále s Argentinou 
vstřelil ve 113. minutě vítězný gól na 1:0 Mario Götze, a Němci 
se tak mohli radovat ze čtvrtého titulu mistrů světa. Po vítězném 
šampionátu se však německá reprezentace musela vyrovnávat 
nejen s mistrovskou kocovinou, ale i s koncem reprezentační kariéry 
hned několika tradičních opor – kapitána Philippa Lahma, Miroslava 
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Kloseho, nejlepšího střelce v historii mistrovství světa, a stopera Pera 
Mertesackera. O dva roky později se navíc s reprezentací rozloučil 
další z dlouhodobě klíčových hráčů záložník Bastian Schweinsteiger.

Přesto v německém celku nedošlo k žádné zásadní revoluci. Garantem 
kontinuálního a přirozeného vývoje týmu byl (a stále je) trenér Joachim 
Löw, který působil u německé reprezentace jako asistent Jürgena 
Klinsmanna už na domácím světovém šampionátu v roce 2006
a v roli hlavního kouče dovedl Němce - krom triumfu v Brazílii –
k druhému místu na Euru v roce 2008, třetímu na mistrovství světa 
2010 a dvěma semifinálovým porážkám na evropských šampionátech 
v letech 2012 a 2016.

Löw, co se sestavy týče, patří ke konzervativnějším trenérům, a tak 
transformace mužstva probíhá postupně. Kostra německého celku je 
dlouhodobě neměnná a patří do ní hráči světového formátu jako Neuer, 
Hummels, Khedira, Kroos, Özil či Müller. Ty Löw postupně doplňuje 
mladými fotbalisty, kterých německý fotbal produkuje bezpočet.
V národním týmu tak postupně dostávají šanci borci jako Timo Werner, 
Niklas Süle, Julian Brandt, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Leon 
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Goretzka  či Leroy Sané, jeden ze strůjců letošní jízdy Manchesteru City 
Premier League, jenž se ale překvapivě nevešel do finální nominace
na letošní šampionát.

Mistrovská kocovina

Po zlatém brazilském šampionátu čekala Němce kvalifikace na Euro, 
do níž ale Löwovi svěřenci nevstoupili zrovna suverénně.
Po úvodní těsné výhře nad Skotskem ztratili Němci body s Polskem
i Severním Irskem, a přestože ani ve zbytku kvalifikace nebyly výkony 
Němců ideální, nakonec přeci jen dokázali němečtí fotbalisté skupinu 
ovládnout a postoupit na mistrovství Evropy z prvního místa. Tam se 
Němci proklestili až do semifinále, kde ovšem nestačili na Francii.

Po evropském šampionátu ale tým okysličený o nové mladé hráče 
definitivně naskočil na vítěznou vlnu. Kvalifikací na mistrovství světa, 
v níž se Němci potkali i s českým celkem, projeli Löwovi svěřenci jako 
nůž máslem, když v deseti utkáních desetkrát zvítězili. Německo navíc 
dokázalo v loňském roce ovládnout i Konfederační pohár, kam odjelo 
bez největších opor a zvítězilo – s určitou nadsázkou řečeno –
s rezervním týmem.

Další debakl?

Jak Německo, tak Brazílie budou na šampionátu v pozici jednoho
z největších favoritů na zisk titulu. Brazilci budou mít v Rusku podle 
expertů tým ještě silnější, než jaký postavili před čtyřmi lety, a německý 
celek bude přinejmenším stejně silný, jako ten který čtyři roky nazpět 
zvítězil. Nedá se tedy očekávat, že by případné střetnutí těchto dvou 
celků přineslo vysoké vítězství, respektive debakl jednoho z nich.
Ale neříkejme hop, před čtyřmi lety v semifinále mistrovství světa 
výsledek 7:1 také nikdo nečekal.
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Videorozhodčí: 
Co a kdy mohou 
na MS posuzovat

Autor: Ondřej
Erban

foto: ČTK/imago
sportfotodienst
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„Když jsme dali gól, už jsem se ani neradoval, protože 
jsem nevěděl, jestli bude uznaný,“ přiznal po jarním derby 
Sparty se Slavií letenský trenér Pavel Hapal. Narážel 
tehdy na práci videorozhodčího, který v tomto duelu hned 
čtyřikrát opravil verdikt hlavního sudího. Nyní si video, jež 
se už běžně používá v německé bundeslize, italské Serii 
A a v omezené míře i v české nejvyšší soutěži, odbude 
premiéru i na velkém turnaji.



FIFA definuje 4 konkrétní situace, k jejichž posouzení může 
hlavní rozhodčí využít pomoci videorozhodčího. Žádné 
další incidenty, ke kterým na hřišti dojde, podle pravidel 
přezkoumávat nemůže.

1 / Góly
Videorozhodčí kontroluje okolnosti dosažení každého gólu, 
tedy především to, jestli mu nepředcházel ofsajd, útočný 
faul, či zda se míč už předtím neocitl mimo hru.

2 / Penalty
Videorozhodčí kontroluje, jestli penalta, již nařídil hlavní 
sudí, byla odpískána správně. Stejně tak ale zkoumá, 
zda rozhodčí neopomněl penaltu nařídit. Videorozhodčí 
přezkoumává jak samotný faul, který k penaltě vedl, tak i 
to, jestli mu nepředcházel útočný faul, ofsajd, či zda se faul 
odehrál v pokutovém území.

3 / Červená karta
Podobně jako u penalt přezkoumává videorozhodčí jak to, 
zda byla červená karta udělená správně, tak i situace, kdy 
rozhodčí červenou kartu chybně neudělil. (Videorozhodčí 
kontroluje pouze situace, při nichž byla udělená rovnou 
červená karta, pokud hráč viděl červenou po dvou žlutých 
kartách, videorozhodčí tento incident nezkoumá.)

4 / Identifikace hráče při udělování karet
Videorozhodčí kontroluje, zda rozhodčí udělil kartu 
správnému hráči, případně může sudímu poradit, jaký 
hráč má kartu dostat, pokud si rozhodčí není v nastalém 
zmatku stoprocentně jistý.

SITUACE,
PŘI NICHŽ
MŮŽE BÝT 
VYUŽITO

VIDEO
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Videorozhodčí během zápasu aktivně přezkoumává 
každou situaci, již má podle pravidel možnost kontrolovat, 
zároveň však platí, že hlavní rozhodčí vždy musí sám učinit 
rozhodnutí (přičemž „učinit rozhodnutí” může znamenat i 
nechat pokračovat ve hře) a nesmí se spoléhat primárně 
na videorozhodčího, tedy nerozhodnout nijak a vyžádat si 
konzultaci. Samotný proces rozhodování s pomocí videa 
má podle FIFA tři základní fáze:

1/ Herní situace
V okamžiku, kdy dojde na hřišti ke sporné situaci, může 
si hlavní rozhodčí vyžádat konzultaci s videorozhodčím, 
hlavního sudího ale může kontaktovat i sám videorozhodčí 
v případě, že odhalí situaci, kterou podle něj hlavní posoudil 
špatně. (Pokud hlavní sudí konzultuje nějakou situaci 
s videorozhodčím, signalizuje to gestem, kdy si rukou 
ukazuje na ucho.)

2/ Posouzení situace
Rozhodčí buď může dát na doporučení videorozhodčího, 
nebo sám celou situaci přezkoumat na monitoru 
přistaveném u hřiště. (V tom případě rozhodčí ukáže gesto, 
jímž prsty kreslí do vzduchu obrazovku.) Pokud chce 
rozhodčí situaci sám přezkoumat na videu, může přerušit 
hru, avšak může tak učinit pouze v případě, že nepřeruší 
slibně se rozvíjející útočnou akci.

3/ Konečný verdikt
Hlavní sudí na základě konzultace s videorozhodčím, 
případně na základě zhlédnutí videa, vynese konečný 
verdikt. Ten musí učinit vždy hlavní rozhodčí, videorozhodčí 
takovou pravomoc nemá. 

O kontrolu u videa nemohou rozhodčího požádat ani hráči, 
ani trenéři.
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Pokud by došlo k situaci, kdy rozhodčí na jedné straně 
chybně neuzná gól či nepískne penaltu a druhé mužstvo 
vstřelí z následného protiútoku branku, jsou pravidla stejná 
jako například v hokeji. Rozhodčí vrátí hru a uzná gól, jejž 
přehlédl, případně nařídí penaltu, a na druhé straně branku 
odvolá.

Pokud by během úseku hry, jenž byl fakticky odvolán, došlo 
k udělení červené karty, vyloučení zůstává v platnosti. 
Výjimkou by byla karta udělená za zmaření brankové 
příležitosti.
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64 zápasů
Zatímco v české lize je videorozhodčí hlavnímu k ruce jen v 
jednom  zápase ligového kola, na mistrovství světa je video 
k dispozici ve všech 64 zápasech.

Ústřední základna
V Rusku, podobně jako v bundeslize není videorozhodčí 
přítomen na jednotlivých stadionech, ale bude sedět
v centrále videorozhodčích (video operation room)
v Moskvě, odkud posoudí veškeré situace.

33 + 2 kamery
Videorozhodčí má k dispozici – stejně jako televizní 
režie – na každém stadionu 33 kamer, z nichž 8 nabízí 
superzpomalené záběry. Oproti televiznímu přenosu má 
videorozhodčí navíc dvě ofsajdové kamery. Pokud využije 
záběry z těchto kamer k přezkoumání nějaké situace, smějí 
být poté použity i v televizním vysílání.

3 asistenti
Videorozhodčí (neboli VAR, z anglického Video Assistant 
Referee) má na MS k dispozici tři asistenty, takzvané 
AVAR(y) (z anglického Assistant Video Assistant Referee). 
Samotný videorozhodčí sleduje hru, přezkoumává 
opakované záběry a doporučuje verdikt hlavnímu sudímu.

VIDEOROZHODČÍ 
NA MS



26

Jeho první asistent (AVAR1) kontroluje hru v okamžiku, 
kdy se videorozhodčí dívá na opakované záznamy, aby jim 
žádná sporná situace neunikla. AVAR2 kontroluje všechny 
potenciální ofsajdy a informuje o nich videorozhodčího
a AVAR3 se stará o komunikaci s televizními komentátory, 
lidmi na stadionu a mezi asistenty a videorozhodčím.

Jedna z nejčastějších a nejhlasitějších výtek vůči používání 
videa ve fotbale míří k tomu, že lidé sedící
na stadionu obvykle vůbec nevědí, co se děje v okamžiku, 
kdy videorozhodčí přezkoumává nějakou situaci. Na MS 
by k takovým momentům docházet nemělo. Třetí asistent 
videorozhodčího by měl připravovat materiály a infografiku, 
která by diváky na velkoplošných obrazovkách na stadionu 
(stejně jako u televizních obrazovek) měla informovat
o průběhu přezkoumávání dané situace.

Díky tomu, že na zápasy mistrovství světa bude dohlížet 
video, dostali asistenti rozhodčích instrukce, aby v případě 
těsných ofsajdů nezvedali praporek, nesignalizovali 
porušení pravidel a nechali posouzení celé situace 
na videorozhodčím. Mělo by se tak předejít chybně 
odmávaným ofsajdům.

Rozhodčí dostali za úkol zohlednit veškerý čas strávený 
konzultací videa v nastavení obou poločasů. „Na správný 
verdikt bude k dispozici tolik času, kolik bude potřeba. 
Ale každá minuta, každá sekunda ztracená videem bude 
na konci nastavena,“ prohlásil k tomu člen vedení komise 
rozhodčích světové fotbalové federace FIFA Massimo 
Busacca.

LIDÉ
NA STADIONU

PUŠTĚNÉ
OFSAJDY

NASTAVENÝ
ČAS
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Od Telstaru
po Telstar.

Třináct míčů,
které změnily 

pohled
na fotbal

Autor: Hynek
Roleček
foto úvodní zdroj: ČTK/ITAR-
TASS; foto č. 1: ČTK/imago 
sportfotodienst; č. 2: ČTK/imago 
sportfotodienst; č. 3: ČTK/Picture 
Alliance; č. 4: ČTK/Picture Alliance; 
č 5: ČTK/Picture Alliance; č. 6: ČTK/
Picture Alliance; č. 7: ČTK/Picture 
Alliance; č. 8: ČTK/Picture Alliance; 
č. 9: ČTK/Picture Alliance; č. 10: 
ČTK/PA; č. 11: ČTK/PA; č. 12: ČTK/
DPA; č. 13: ČTK/AP)
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V Rusku se bude hrát s třináctým speciálně 
vytvořeným míčem pro mistrovství světa. 
Telstar 18 má připomenout legendární kousek 
z roku 1970, kterým tradice jedinečných 
balonů započala. Po 24 letech se autoři vrátili 
k černobílému provedení. Tradici doprovází 
i moderní technologie, neboť uvnitř je skryt 
čip, který slouží ke komunikaci s chytrými 
telefony. Za téměř půlstoletí ušel středobod 
kopané vskutku dlouhou cestu.



Materiál, technologie ani jeho hlavní 
přednosti se od modelu zpřed čtyř 
let moc nelišily. Jen design doznal 

drobných úprav. Původní zlatou barvu 
nahradila černá.

Fotbal už byl začátkem 70. let dávno 
celosvětovým fenoménem a s rozvojem 
televizního vysílání bylo třeba vyjít divákům 
vstříc. Přišla revoluce. Světlo světa spatřil první 
černobílý míč. Sešitý byl z 32 dílů a jméno 
vypovídalo samo za sebe. To nejpodstatnější 
na fotbale mělo být na starých černobílých 
televizorech jasně patrné.

TELSTAR
Mexiko 1970

TELSTAR
Německo 1974
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Čas starých kožených merun definitivně skončil. 
Na scénu přišly v Mexiku syntetické materiály, 
což výrazněji zrychlilo pohyb. Designéři se nechali 
inspirovat starou aztéckou civilizací. Tradice
s odkazem na místní kulturu se začala do podoby 
míčů výrazněji podepisovat.

AZTECA
Mexiko 1986

Tak jako se Evropa za poslední rok rychle 
proměnila, zvýšila se výrazně i rychlost kopací 

koule, kolem které se všechno točí. Syntetika 
už hrála prim. Základní design zůstával 

stále podobný, v detailech se však jasně 
vykreslovaly prvky etruských děl.

ETRUSCO UNICO
Itálie 1990
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Vášnivý tanec patří neodmyslitelně k ulicím 
Buenos Aires a dalších koutů Argentiny. 
Tenhle balon měl tančit mezi nohama 
fotbalových ekvilibristů. Výroba doznala 
řady změn. Nový materiál měl být odolnější 
a také pružnější. Základní podoba s dvaceti 
panely, které vytvářely 12 kruhů, ovlivnila 
následujících pět modelů.

TANGO ROSARIO 
Argentina 1978

Tango slavilo úspěch, tak proč si ho 
nezopakovat? Podobně jako se málo odlišovaly 

Telstary, tak i druhá verze Tanga mnoho 
inovací oproti Argentině nepřinesla. To 

nejpodstatnější se skrývalo uvnitř, švy byly totiž 
vodotěsné. Naposledy se hrálo s balonem

z přírodní kůže.

TANGO ESPAŇA
Španělsko 1982
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Název, který jasně vyjádřil podstatu fotbalové 
hry. Týmový duch se odrážel od nohy k noze 

velmi hbitě. Nastala revoluce v pohledu na 
fotbalový nesmysl. Nový model už nebyl šitý, ale 

lepený a skládal se z pouhých 14 dílů.

První mistrovství na asijském kontinentu 
s sebou pochopitelně přineslo i důraz na 
moderní technologie. Materiál byl opět o 
něco odolnější a míč díky tomu také mnohem 
rychlejší. V barvách a ornamentech byla patrná 
mystika asijské civilizace. Doba linií slavného 
Tanga byla tatam.

FEVERNOVA
Japonsko a Korea

2002

TEAMGEIST
Německo 2006

Byl to na dlouhou dobu poslední černobílý míč. 
Kromě větší rychlosti se při jeho výrobě dbalo
i na lepší kontrolovatelnost. Hrálo se ve Spojených 
státech, vesmírné velmoci číslo 1, není proto divu, 
že se při vývoji vycházelo z vesmírných technologií. 
Využita byla také polyethylenová pěna, díky které byl 
míč výrazně měkčí než jeho předchůdci.

QUESTRA
USA 1994

Vývojáři si pohráli s mikročásticemi, které měly 
dopomoci lepšímu přenosu energie z nohy 
hráče. V barevných liniích i názvu se jasně 

odráží tradiční francouzská trikolóra.

TRICOLORE
Francie 1998



Co znamená Jabulani? V jazyce zulu 
„oslavovat“. Další velký krok k vyšší rychlosti. 
Tření se výrazně snížilo tím, že se míč skládal 
jen z osmi svařovaných částí. Aby létal co 
nejvíce pravidelně, pod povrchem se kvůli 
správnému vyvážení skrýval „na druhém pólu“ 
druhý ventilek.

JABULANI
Jihoafrická republika

2010

Počet panelů se opět snížil, brazilský kousek 
jich měl jen šest. Hlavním cílem bylo vylepšit 
aerodynamiku a stabilitu při letu ve vzduchu. 
Brazilci jsou na fotbal patřičně pyšní a tomu 

odpovídal i výraz Brazuca, který si vybrali sami 
fanoušci. V portugalštině to znamená národní 

hrdost a brazilský způsob života.

BRAZUCA
Brazílie 2014

TELSTAR 18
Rusko 2018
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A je tu trocha retra. Černobílý Telstar 
18 je jasným odkazem na šampionát 
v roce 1970. V provedení se však liší 
a v technologii mezi oběma zeje velká 
propast. Míč má v sobě zabudován čip, 
který slouží ke komunikaci s chytrými 
telefony a fanoušci se mohou jeho 
prostřednictvím účastnit různých soutěží. 
Povrch má tepelně lepený, bezešvost 
má zaručit přesnou kontrolu a malou 
absorpci vody.

Zpět na obsah



Pusťte si
speciální díly.

Poslouchejte průběžné hodnocení MS
s fotbalovými experty.
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Anketa osobností: 
Jaký bude 

šampionát pod 
taktovkou Ruska?

foto č. 1 zdroj: 
Reuters; č. 2:
ČTK/AP
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Odpovídají: velký fanoušek Tottenhamu Jiří Hošek, 
spoluzakladatel oblíbeného čtvrtletníku Football Club 
Karel Häring, ortodoxní příznivec Manchesteru United 
a AC Sparta Praha David Novotný, redaktor Českého 
rozhlasu Jan Suchan a průvodce fotbalovými studii 
ČT sport David Kozohorský.



Jiří Hošek, šéfreportér Seznam zprávy
Dánsko, Švédsko, Kolumbie.

David Kozohorský, fotbalový redaktor ČT sport
Nevím, jestli ji nazvat přímo černým koněm, ale tuším, že by 
už konečně mohla hrát o medaile Belgie.

David Novotný, divadelní a filmový herec, 
fotbalový fanoušek
Nevím pokolikáté už, ale tentokrát by Belgie mohla to lehký 
prokletí nenaplnění terminu techniku „černý kůň” prolomit 
a dostat se na bednu... Pokud by to ale mělo být na úkor 
Albionu, tak nas*at.

Karel Häring, šéfredaktor a spoluzakladatel 
čtvrtletníku Football Club
Kdybych měl vybrat jeden tým, pak bych zkusil Peru. Ačkoliv 
se na turnaj dostalo z pátého místa a následnou baráží, 
tak za Argentinou či Kolumbií zaostalo po osmnáctikolové 
kvalifikaci jen o dva, respektive jeden bod. Tým je pohromadě 
delší dobu, otázka je, jak rychle se dá do formy po zranění 
opora Paolo Guerrero. Peru má i přijatelnou skupinu (Francie, 
Austrálie, Dánsko), na rozdíl od Nigérie, kterou jsem rovněž 
zvažoval.

Jan Suchan, sportovní redaktor a komentátor 
Českého rozhlasu
Smí se do téhle kolonky napsat Anglie? Není to pro Albion 
urážka? Snad ne, když Angličané tak dlouho čekají
na pořádný úspěch. Takový výběr špičkových útočníků jim 
můžou skoro všichni konkurenti závidět.

Největší
překvapení /

černý kůň
šampionátu

?
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Jiří Hošek
Belgie–Anglie, protože se snad na hřišti objeví velký počet 
fotbalistů Tottenhamu Hotspur.

David Kozohorský
Podle jmen jsou šlágrem Španělsko–Portugalsko
a Belgie–Anglie. Obecně mě ale zajímá konfrontace 
evropského a jihoamerického fotbalu. Takže budu hodně 
zvědavý na zápas Argentina–Chorvatsko.

David Novotný
Nejvíc se těším na zápas Rusko–Saúdská Arábie, protože 
se budu moci věnovat něčemu, co mě baví.

Karel Häring
Asi na Španělsko–Portugalsko. Souboj dvou velkých týmů 
a řadou osobností na obou stranách, které se dobře znají. 
A osobně na duely Argentiny a Brazílie, které uvidím živě, 
protože atmosféra na zápasech jihoamerických zemí je 
specifická.

Jan Suchan
Španělsko–Portugalsko. Předpokládám, že to bude 
pořádně vyhecovaná bitva, snad ne moc opatrná, jak tomu 
v podobných očekávaných zápasech kolikrát bývá.

Na jaký
zápas

základní
skupiny

se nejvíce
těšíte
a proč

?
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Jiří Hošek
Atmosféru očekávám relativně chladnou a nedůstojnou 
mistrovství světa ve fotbale. Mezi pořadatelskými městy 
jsou často veliké vzdálenosti a nemyslím si, že by se 
pro turnaj nadchlo celé Rusko. I kvůli tomu si myslím, že 
přidělit pořadatelství Rusku byla chyba, nehledě na to, že 
jde o zemi s pořádným demokratickým deficitem, a že při 
rozhodování o pořadatelství MS pravděpodobně hrála roli 
korupce.

David Kozohorský
Složitější se vyjádřit stručně. Nejsem moc nadšený z toho, 
že se hraje právě v Rusku. Rusové ale zároveň udělají pro 
úspěšný turnaj zřejmě cokoli, a to doslova. O atmosféru
na stadionech obavy nemám. 

David Novotný
Rusko mi dlouhodobě přidělává vrásky na čele a fotbal je 
můj miláček. Takže to spojení v mých očích představuje 

Jakou
očekáváte
atmosféru
na MS a je

dobře,
že se MS

koná
v Rusku

?
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určitou míru neslučitelnosti. Budu se modlit, aby to 
dopadlo líp, než mě napadá. P.S. Jsem bezvěrec.

Karel Häring
Na stadionech by měla být atmosféra dobrá, otázka je, co 
bude mimo ně, nakolik bude uvolněná, což k šampionátům 
patří. Snad se nebudou opakovat nechutné scény
a výtržnosti z Francie, kde řádili především ruští chuligáni. 
Myslím, že doma si je pohlídají, protože Putinovo Rusko 
se chce v rámci propagandy prezentovat světu jako země, 
která umí organizovat velké akce.

Okolo pochybností volbě pořadatelství, ať už pro letošní 
šampionát v Rusku nebo v Kataru (2022) už bylo napsáno 
hodně. FIFA jde o peníze až v první řadě... A podle toho se 
rozhoduje. S narůstajícím přílivem prostředků od čínských 
sponzorů je jasné, že uvidíme turnaj i v této zemi. Jen se 
bojím, aby to nebylo v roce 2030. Moc bych si přál, aby 
turnaj u příležitosti 100. výročí od prvního MS v historii, 
hostila Uruguay s Argentinou.

Jan Suchan
Samozřejmě bych si přál, aby se nejprestižnější akce 
nejpopulárnějšího sportu planety nekonala v zemi, která 
páchá válečné zločiny, porušuje mezinárodní dohody, 
potlačuje lidská práva, organizuje masivní dopingový 
program atd. atd. Ale lze něco takového chtít právě po 
FIFA? Ohledně atmosféry se rád nechám překvapit.
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Jiří Hošek
Brazílie, Španělsko, Francie, Německo. Možná i Belgie. 
Neumím vypíchnout jednu zemi.

David Kozohorský
V minulosti turnaje stejně vyhrávali ti největší favorité. A 
bude tomu tak i v Rusku. Asi Brazílie, Argentina, Francie... 
Moc nevěřím Německu.

David Novotný
Španělsko, Francie, Argentina, Brazílie. Přeju to Anglii a 
vyhraje Německo.

Karel Häring
Mezi ty hlavní určitě patří obhájci z Německa, ale já 
bych si zvolil Francii. Má neuvěřitelně našlapaný kádr, 
hráči nastupují v nejlepších evropských klubech, nemají 
výraznější slabinu. Problémem Francouzů byla v minulosti 
nejednota uvnitř týmu, nicméně trenér Didier Deschamps 
už na domácím evropském šampionátu dokázal vytvořit 
jednotný tým. A pro doplnění, Brazílie má určitě kvalitnější 
kádr než před čtyřmi roky.

Jan Suchan
Mám kvarteto favoritů, vezmu to v abecedním pořadí: 
Brazílie, Francie, Německo, Španělsko. Pokud nemám 
být alibistou a ukázat na jeden tým, pak v duchu Garyho 
Linekera Německo.

Kdo je
podle vás
favoritem

šampionátu
?
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Jiří Hošek
Absolutně nedokážu odhadnout. Nejlepší střelci třeba 
Griezmann, Gabriel Jesus. Nejlepším hráčem může být 
třeba nakonec David de Gea. 

David Kozohorský
U střelců předpoklady moc neplatí. Tipnu Harry Kane. 
A nejlepší hráč? Nemyslím si, že to bude Messi nebo 
Ronaldo.

David Novotný
Lukaku a Pogba, protože Manchester United.

Karel Häring
Před dvěma lety ve Francii jsem tipoval, že se jím stane 
Antoine Griezmann, tak u něj zůstanu i tentokrát. Bude hrát 
pravidelně a Francie by měla dojít daleko.

Jan Suchan
U kanonýra se nabízí vybrat někoho z reprezentací, které 
dojdou daleko. Osobnost, na kterou tým hraje, která ideálně 
kope i přímáky. Z toho mi vychází Neymar. Chorvatům dal 
nádherný gól, ale zvládne takhle po zranění odehrát víc 
zápasů? Messimu ani Ronaldovi tentokrát příliš nevěřím, 
sázím na Griezmanna. A nejlepší hráč? Kroos. Proč? Kdo 
miluje fotbal, musí milovat Kroose, nebo jak to ten Wenger 
říkal.
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Icardi, Sané
či Nainggolan.

Hvězdy, které 
nechali trenéři

domaAutor: Pavel
Jahoda 

foto č. 1 zdroj: ČTK/AP;
č. 2: ČT
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Na klubové scéně to v posledních sezonách není ono.
Po odchodu z Manchesteru City Joe Hart v Turíně ani West 
Hamu nezářil. Byl to však právě jednatřicetiletý brankář, 
kdo až na jednu výjimku odchytal v dresu Anglie celou 
kvalifikaci a zaznamenal hned sedm čistých kont. Gareth 
Southgate se však rozhodl pro trio Jordan Pickford, Jack 
Butland a Nick Pope, z nichž ani jeden velký turnaj ještě 
nechytal. To Hart, jenž má na kontě 75 startů v dresu 
Albionu, naopak překvapivě zůstal doma.

Sestava Španělska, to je hvězda vedle hvězdy a jen těžko 
se hledá slabé místo. Asi největší otazník visí právě
nad pozicí pravého obránce. Ne že by snad Daniel Carvajal 
byl nekvalitním, ale otázkou je, zda bude plně zotaven 
po zranění z finále Ligy mistrů. Zde by mohlo být místo 
právě pro Héctora Bellerína, který se však svezl s výkony 
Arsenalu a kouč Julen Lopetegui sáhl jinam. Na šampionát 
tak jede dvaadvacetiletý mladík Álvaro Odriozola, jenž šel
v poslední době výrazně vzhůru.

V lednu se Manchester City nebál sáhnout hluboko
do kapsy a za čtyřiadvacetiletého stopera vysázel Bilbau 
klubový rekord 1,6 miliardy korun. Talentovaný obránce si 
však zatím na náročný systém Pepa Guardioly spíše zvyká 
a více prostoru dostávali i jiní. Mezi vyvolené ho nevzal 
ani kouč les bleus Didier Deschamps, který dal přednost 

Na mistrovství světa se vždy sjedou ty 
největší hvězdy, aby se popraly o vytouženou 
zlatou trofej. V Rusku bude ale hned několik 
elitních hráčů chybět. Ne kvůli zranění. Trenéři 
jejich národních celků se jen rozhodli, že se 
při nominaci a sestavování týmu vydají jinou 
cestou. Jak by vypadala jedenáctka složená
z takových odpadlíků?

Brankář
Joe Hart
Anglie

Pravý obránce
Héctor Bellerín 

Španělsko

Stoper
Aymeric Laporte

Francie
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zkušenému triu Adil Rami, Mamadou Sakho a Kurt Zouma. 
Laporte si tak na první start na šampionátu i v seniorské 
reprezentaci Francie musí ještě počkat.

Po semifinálovém výprasku na domácím mistrovství světa 
v jeho očích byly vidět slzy a zklamaný zůstal David Luiz
i po nominaci na šampionát do Ruska. Zkušený stoper, 
který za Brazílii odehrál více než 50 zápasů a patřil
k tradičním tvářím reprezentace, doplatil na zranění.
K soutěžnímu utkání za Chelsea nastoupil naposledy
na začátku února. Kouč Tite tak bral jiné.

Loni hvězda levé strany Juventusu, po které toužil nejeden 
velkoklub. Letos už to ze strany sedmadvacetiletého hráče 
nebylo tak prvotřídní. Přesto hrát v jiné reprezentaci,
do Ruska by se určitě dostal. Kouč Tite ale má na levém 
beku kde brát. Jedničkou zůstává hvězda Realu Marcelo, 
kterému bude krýt záda Felipe Luís.

Obrovský talent francouzského fotbalu. Nepříjemností 
pro něj je, že les bleus nyní dorostla celkově fantastická 
generace. Pro to, aby se dostal do nominace, musí hráč 
buď předvádět celou sezonu skvělé výkony, nebo patřit 
k základním stavebním kamenům Didiera Deschampse. 
Dvaadvacetiletý hráč nepatří ani do jedné skupiny, jelikož 
v Manchesteru United letos dostával prostor s rozdílnou 
pravidelností a na další velký reprezentační turnaj si tak 
musí počkat.

Kvůli jeho absenci v nominaci se v Belgii dokonce 
vytvořila petice, kterou podepsalo více než 10 tisíc lidí. 
Kouče Roberta Martíneze však ani tento akt neobměkčil 
a temperamentního záložníka AS Řím, který k jeho 
oblíbencům nepatřil, na šampionát nevzal. Třicetiletá 
motorová myš, která je známá i díky výrazným tetováním 

Stoper
David Luiz

Brazílie

Levý obránce
Alex Sandro

Brazílie

Pravé křídlo
Anthony
Martial
Francie

Střední záložník
Radja

Nainggolan
Belgie
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a účesům, se po velkém zklamání rozhodla ukončit 
reprezentační kariéru.

Zatímco jiní zkušení hráči si po nástupu Julena Lopeteguie 
na lavičku místo ve španělské reprezentaci udrželi, Fábregas 
nikoliv. Třicetiletý záložník Chelsea, který byl u historického 
vítězství na mistrovství světa 2010 i u dvou triumfů na ME, 
prostě novému trenérovi do systému nezapadal a nic se
na tom nezměnilo ani pro turnaj v Rusku.

Toto rozhodnutí vzbudilo asi největší emoce. Joachim 
Löw při nominaci na turnaj do Ruska vynechal Leroye 
Saného. Dvaadvacetileté křídlo přitom v Manchesteru City 
prožilo fantastický ročník, v němž 10 góly a 15 asistencemi 
pomohlo k titulu v Premier League. V dresu Německa je to 
však o poznání horší. V dosavadních 12 zápasech má
na kontě pouze jednu asistenci. Kouč obhájců titulu

Střední záložník
Cesc Fabregas

Španělsko

Levé křídlo
Leroy Sané
Španělsko
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i možná proto dal přednost Julianu Brandtovi. Německé 
legendě Michaelu Ballackovi se každopádně rozhodnutí 
vůbec nelíbilo.

S 29 góly ovládl statistiku nejlepších střelců italské ligy 
a byly to především jeho výkony, díky nimž si Inter Milán 
po sedmi letech zahraje Ligu mistrů. Ani to ale Mauru 
Icardimu nestačilo, aby se dostal do nominace Argentiny 
na mistrovství světa. Jorge Sampaoli dal radši přednost 
jiným, i když třeba Gonzalo Higuaín z mistrovského 
Juventusu nasázel v Serii A o 13 branek méně. Jeden
z důvodů lze tak hledat i v tom, že hvězda týmu Lionel 
Messi Icardiho zrovna v oblibě nemá.

Trenér Španělska Julen Lopetegui o něm dokonce řekl,
že by si na turnaji být zasloužil. Pětadvacetiletý střelec 
totiž vždy v dresu národního týmu předváděl výborné 
výkony a v 17 duelech má úctyhodnou bilanci 12 tref. 
Místo v nominaci ho však stála nepovedená sezona
v Chelsea, v níž po přestupu dal jen 11 gólů a v závěru 
sezony nastupoval pouze na minimální porci minut.

Další hvězdná jména,
která se do nominací nedostala
Bernd Leno (Německo) – Sergio Roberto a Marcos Alonso 
(Španělsko), Chris Smalling (Anglie) – Fabinho (Brazílie), 
Jack Wilshere (Anglie), Dimitri Payet a Adrien Rabiot 
(Francie), Mario Götze (Německo) – Karim Benzema
a Alexandre Lacazette (Francie).
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Útočník
Mauro Icardi

Argentina

Útočník
Álvaro Morata

Španělsko
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To nemůže být 
zapomenuto. Pět 

nejpřekvapivějších 
vypadnutí na MS

Autor: Pavel Jahoda

foto č. 1 zdroj: ČTK/AP; č. 2: ČTK /AP; 
č. 3: ČTK/AP; č. 4: ČTK/PA; č. 5: ČTK/
AP; č. 6: ČTK/ZUMA

45

Na krásné branky, obdivuhodné akce a velká vítězství si 
vzpomene kde kdo. K velkým sportovním akcím, jakou 
je fotbalové mistrovství světa, ale rovněž patří nečekané 
prohry a překvapivá vypadnutí favoritů. Na světových 
šampionátech se jich odehrála celá řada, ale některé
z nich jsou výraznější než ostatní.



Úřadující mistři světa, mistři Evropy, rovněž vítězové 
Konfederačního poháru a první tým žebříčku FIFA. To je 
výčet úspěchů, s kterým Francouzi přijížděli na světový 
šampionát 2002, který se konal v Japonsku a v Jižní Koreji.

Les bleus byli jasným favoritem na titul, a to i přes fakt,
že se jim před šampionátem zranil Zinedine Zidane
a Robert Pires. Trenér Roger Lemerre totiž mohl počítat 
s celou řadou osvědčených hvězd, které již dlouhodobě 
tvořily fungující mašinu na úspěchy. Bixente Lizarazu, 
Patrick Viera, Marcel Desailly, Thierry Henry, Fabien 
Barthez či David Trézéguet, co jméno, to pojem.

K Francouzům byl laskavý i los. Ve skupině A je jako první 
čekal úplný novic na šampionátech, Senegal. Jenže
už zde přišel zádrhel. Favorit sice nastřelil dvě brankové 
konstrukce, ale jediný gól vsítil v třicáté minutě Papa 
Bouba Diop.

1.
Francie 
2002
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Napravit reputaci si mohli obhájci titulu v druhém duelu 
proti Uruguayi. V úvodu sice dal gól Trézéguet, ale
z ofsajdu, a v pětadvacáté minutě přišla velká 
nepříjemnost. Thierry Henry přehnal agresivitu při 
napadání a za tvrdý skluz byl vyloučen. Francouzi se 
nevzdali, trefili i tyč, jenže gól ani tentokrát nedali a získali 
pouze bod.
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Lemerre na situaci 
zareagoval a do sestavy 
nasadil navrátilce
Zidana. Ale ani ten
Francii nepomohl…

Tento fakt je udržel ve hře o postup. Museli však
v posledním zápase skupiny porazit Dánsko. Lemerre na 
krizovou situaci zareagoval vytažením „těžkých zbraní“
a do sestavy nasadil navrátilce po zranění Zidana. Jeden
z nejlepších hráčů fotbalové historie byl v zápase vyhlášen 
nejlepším hráčem, ale ani to Francii nepomohlo. Měla sice 
obrovské šance, ovšem vždy jí chyběla pověstná trocha 
štěstí, k čemuž se přidalo i přehlédnutí faulu u druhé 
branky Dánska, a Francie nakonec prohrála 0:2.

To znamenalo, že největší favorit na zisk titulu skončil
ve skupině na posledním čtvrtém místě se ziskem 
pouhého bodu a bez jediné vstřelené branky, což je dodnes 
vůbec nejhorší bilance obhájců titulu na šampionátech.



Kvůli bojkotu předchozích světových šampionátů se mezi 
fotbalovou smetánkou objevili vůbec poprvé v historii, 
ale hned v pozici velkých favoritů na titul. Hráči Anglie 
dorazili do Brazílie v roce 1950 se skvělou bilancí 23 výher, 
4 proher a 3 remíz a noviny na jejich adresu nešetřily 
chválou. Dokonce se jim přezdívalo „Králové fotbalu“.

Že tato přezdívka není od věci, dokázali Angličané ještě 
před šampionátem, kdy v přátelských zápasech nejprve 
rozstříleli Itálii 4:0 a poté Portugalsko 10:0. V jejich kádru 
figurovaly takové persony jako Billy Wright, Tom Finney 
či Jackie Milburn. Těsně před turnajem ale jedna z opor 
týmu odpadla, když základní kámen defenzívy Neil Franklin 
odmítl reprezentovat. I bez něj však evropský celek do 
turnaje vstoupil ideálním způsobem a porazil Chile 2:0.

Druhý duel měl být pro favorita ještě jednodušší. Na Anglii 
totiž čekal výběr USA, který byl považován za naprostého 
outsidera. Na celkový triumf poloamatérského týmu byl 

48

2.
Anglie
1950



vypsán kurz 500:1 a i sám trenér Američanů Bill Jeffrey 
řekl před zápasem, že jeho svěřenci nemají žádnou šanci. 
Nebylo se čemu divit. Výběr USA před odletem do Brazílie 
absolvoval pouze jeden společný trénink a před zápasem
s Albionem se k němu přidali tři noví hráči.

Také Angličanům před zápasem přibyl nový fotbalista, 
hvězdný Stanley Matthews. Trenéři se však rozhodli, že 
oporu budou šetřit na těžší soupeře, a nenasadili ho. To 
ještě netušili, že přijde jedno z největších překvapení, které 
se kdy na mistrovství událo.

Three Lions do svého soupeře sice od začátku bušili, ale 
outsidera skvělými zákroky držel brankář Borghi. A pak 
přišla sedmatřicátá minuta. Bahr se po ojedinělém útoku 
opřel do míče, který hlavou tečoval Gaetjens, a USA vedlo 
1:0. Angličané zvýšili tlak a svého soupeře doslova drtili, 
ale další branku již díky skvělý zásahům amerického 
gólmana diváci neviděli.

Výsledek ve světě vyvolal velké ohlasy. Podle legendy 
dokonce v anglických médiích nevěřili, že jejich tým mohl 
prohrát. Výsledek považovali za překlep a v novinách se 
objevily výsledky 10:0 a 10:1. Angličané i přesto mohli
do finálové části postoupit. Stačilo jim k tomu porazit
v posledním duelu skupiny Španělsko, avšak opět nedali 
ani branku a prohráli znovu 0:1. To znamenalo konec nadějí
a cestu domů.
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Jako první tým a doposud jediný tehdy mohli
na mistrovství světa dokonat vítězný hattrick. Brazilci
do Anglie přijeli v pozici dvojnásobných šampionů z let 
1958 a 1962. Místo toho však zaznamenali nejhorší 
zklamání na světových šampionátech v brazilské historii.

V týmu přitom nechyběly legendy. Pelé byl ve svých 
nejlepších letech. V kádru figuroval skvělý stoper Altair
či další útočné hvězdy Garrincha a Jairzinho. Kanárci však 
na mistrovství neodjížděli v ideální psychické pohodě. 
Všechny brazilské kluby totiž chtěly mít na mistrovství 
svého hráče, a tak trenér Vicente Feola musel dlouho 
pracovat s 46 fotbalisty, při čemž vzít mohl jen 22.

Přesto jeho tým vstoupil do turnaje vítězstvím 2:0 nad 
Bulhary, i když za vysokou cenu. Evropský celek při každé 
šanci do Brazilců tvrdě zajížděl a jejich hlavním terčem byl 
zejména Pelé. Ten v zápase dal branku z trestného kopu
a jako první hráč v historii se prosadil na třech 

3.
Brazílie
1966



šampionátech v řadě, ale kvůli únavě a kopancům musel 
vynechat duel s Maďary. A to bylo znát. Maďarsko 
superfavorita porazilo 3:1.

Brazílie tak nutně potřebovala porazit Portugalsko. 
Dokonce se jí vrátil Pelé, jenže i tak „Králové samby“ 
prohráli 1:3. Legendární desítka musela ze zápasu 
odstoupit kvůli zranění, když do ní Portugalci několikrát 
tvrdě zajeli. Po utkání dokonce prohlásila, že se již nikdy na 
světovém šampionátu neobjeví.

Naštěstí svoje rozhodnutí změnila a čtyři roky na to mohla 
slavit třetí triumf na MS, když celým šampionátem Brazílie 
prošla bez ztráty jediného bodu a její tým je dodnes 
považován za nejlepší, co kdy na mistrovství hrál.
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Jejich cíl byl tehdy jasný, útok na celkový triumf. Argentina 
totiž na mistrovství do Japonska a Jižní Koreje přivezla 
kádr prošpikovaný hvězdami světového formátu. Jména 
jako Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Verón, Javier 
Zanetti či Diego Simeone toho budiž důkazem.

Svěřenci trenéra Marcela Bielsy byli nalosováni do těžké 
skupiny, kde na ně čekal další favorit z Anglie, Švédsko
s Henrikem Larssonem a nevyzpytatelná Nigérie. 

Jihoamerický celek, který čekal na pořádný úspěchod 
druhého místa z roku 1990, byl přesto jasným kandidátem 
na postup. A to začal dokazovat i v úvodním střetnutí
na turnaji. Proti Nigerijcům sice střelecky nezářil, ale 
branka šutéra Batistuty znamenala důležitý zisk tří bodů.

V duelu s Albionem, který byl opakováním osmifinále
z předchozího šampionátu, však přišel první direkt. Utkání 
rozhodl jedinou brankou z penalty David Beckham, pro 
kterého to bylo tehdy velké zadostiučinění. Právě
v osmifinále ve Francii 1998 proti Argentincům se
za nakopnutí Simeoneho nechal vyloučit a Jihoameričané 
pak vyhráli na penalty. Anglický záložník se tehdy stal
na Ostrovech nenáviděnou osobou a fanoušci mu jeho 
zkrat dlouho nemohli odpustit.

Ale zpátky k Argentině. Před tou byl závěrečný duel se 
Švédy, který nutně potřebovala vyhrát. Seveřané totiž
po výhře nad Nigérií a remíze s Angličany měli na kontě 
čtyři body a stačila jim remíza. A bylo to Švédsko, kdo lépe 
začal a ujalo se po Svenssonově trestném kopu vedení. 
Argentinci tlačili a odměnou jim byla dvě minuty před 
koncem penalta. Tu Ortega neproměnil, ale Crespo byl
u míče první a vyrovnal. Na obrat již však nedošlo
a hvězdnému týmu zbyly pouze oči pro pláč.
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Itálie, jeden z tradičních favoritů na všech velkých akcích, 
po druhé světové válce procházela těžkými časy. V roce 
1949 zemřelo při letecké tragédii hned 31 italských hráčů. 
Na mistrovství 1950 a 1954 skončila squadra azzura již
v základní skupině a v roce 1958 se po prohrách
s Portugalskem a Severním Irskem ani na šampionát 
nedostala. Čtyři roky nato se mezi elitu opět vrátila, ale 
znovu vypadla již v základní skupině.

Šampionát v Anglii 1966 měl tak být tím, během něhož se 
dvojnásobní světoví šampioni vrátí na výsluní. Tým sice 
nebyl hlavním aspirantem na titul, ale v sestavě s Gianni 
Riverou či Luigim Rivou aspiroval na některé z předních 
umístění. K Italům byl vstřícný i los a ze skupiny, v níž 
narazili na Sovětský svaz, Chile a Severní Koreu, měli jít 
jasně dál.

Start do turnaje jim vyšel a Chile zdolali 2:0. Poté sice 
přišla prohra se Sovětským svazem, avšak Italové měli 
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pořád postup ve svých rukou. V závěrečném zápase proti 
outsiderovi ze  Severní Koreje jim stačila remíza. Asijský 
celek, jenž se na mistrovství dostal vůbec poprvé v historii 
a jeho kádr byl napůl amatérský, měl před duelem
s favoritem na kontě pouhý bod po remíze s Chilany
a k naději na senzační postup potřeboval vyhrát.

Italové v Ayresome Parku v Middlesbrough začali zhurta 
a vytvořili si celou řadu vyložených šancí. Gól ne a ne dát, 
a tak přišel obrovský šok. Jediným, kdo rozvlnil síť, byl v 
dvaačtyřicáté minutě Pak Doo-Ik, jenž rozhodl o senzačním 
vítězství 1:0. Severokorejci díky výhře na úkor soupeře 
postoupili jako první celek v historii, který nebyl z Evropy 
nebo Ameriky, do další fáze. Navázat na něj dokázalo až
v roce 1986 Maroko.

Severní Korea se málem o další senzaci postarala i ve 
čtvrtfinále, kdy vedla nad Portugalci již 3:0, ale po čtyřech 
brankách Eusébia a jedné José Augusta nakonec vyhrál 
favorit 5:3. To Italové odjížděli z Anglie s obrovskou 
ostudou, což pocítili i po příletu domů. Fanoušci je totiž 
přivítali házením rajčat.
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Severokorejci
postoupili jako první 
celek v historii, který 
nebyl z Evropy nebo 
Ameriky, do další fáze.

Zpět na obsah



Nejkrásnější trefy
v historii

mistrovství světa

Autor: Martin Vait

foto č. 1 zdroj: ČTK/AP; č. 2: ČTK/AP; č. 3: ČTK/AP;
č. 4: ullstein-author, č. 5: ullstein-author

Dvacet mistrovství světa přineslo celou řadu ohromných 
a nevídaných momentů, mezi které patří i úžasné gólové 
trefy. Připomeňte si pět nejkrásnějších.
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Mělo se hrát v Kolumbii, ale nakonec se pořadatelství 
mistrovství světa chopilo v roce 1986 Mexiko. Kdo by 
řekl, že dlouhých 32 let se tato hrdá středoamerická země 
nedokáže od té doby probít přes čtvrtfinále. Vzpomínky 
uvadají, ale některé momenty zůstávají v paměti hluboko 
vryty. Jedním z nejkrásnějších gólů z roku 1986 je úžasná 
trefa mexického záložníka Manuela Negreteho v osmifinále 
proti Bulharsku.

Negreteho postupový gól by mohl být řazen i mezi nejlepší 
týmové branky. Jeho skvělému voleji, do něhož se Negrete 
položil v letu a míč tak trefil prakticky ve vodorovné 
poloze, totiž předcházela krásná narážečka s Rafaelem 
Amadorem, při níž se balon nedotkl trávníku. Nebýt 
Maradonových sól a neustále omílané ruky, vzpomínali 
bychom ze šampionátu na Negreteho branku jistě 
mnohem více.

1.
Manuel 
Negrete

Mexiko
– 

Bulharsko,
osmifinále, 
MS 1986
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Jestli senzační porážka Francie se Senegalem v roce
2002 byla potupným způsobem, jak obhajovat titul
z pozice jednoznačného favorita, nebylo to nic ve srovnání 
s tím, jakou totální demolici zažilo Španělsko před čtyřmi 
lety. La roja po třech titulech z Eura a MS v řadě zažívala 
první trhliny, když v roce 2013 na Konfederačním poháru 
vyhořela proti Brazílii. Stejně se ale čekalo, že alespoň 
semifinálovou účast by v Brazílii navzdory těžké skupině 
měla vyválčit.

V úvodním skupinovém utkání proti Nizozemsku Španělé 
začali dobře. Kontrolovali zápas, vytvářeli si šance
a do vedení se dostali zásluhou proměněné penalty
z kopačky Xabiho Alonsa.

Jenže těsně před koncem poločasu zavelel Robin
van Persie jako pravý kapitán k obratu. Daley Blind se 
na levém kraji půlicí čáry rozhlédl a poslal průzkumný 
padesátimetrový centr do vápna. Už se zdálo, že na něj 

2.
Robin

van Persie

Španělsko
– 

Nizozemsko,
skupina B, 
MS 2014
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Van Persie zřejmě nedosáhne – a kdyby ano, měl by 
velké potíže zpracovat si rychle míč na prsa a ještě před 
Casillasem v šestnáctce zakončit.

Fenomenální nizozemský útočník, který měl za sebou 
nepříliš ideální druhou sezonu v Manchesteru United 
pod Davidem Moyesem, se však odhodlal k něčemu 
naprosto nečekanému. V těžké pozici se pokusil vyskočit 
a míč nejen hlavičkovat, ale ještě ho umístit lobem nad 
vybíhajícího Ikera Casillase. Geniálně zkoordinovaný 
moment létajícího Holanďana pak inspiroval Nizozemce
k velkému obratu – v druhém poločase nasázeli zoufalým 
Španělům další čtyři branky a vypráskali soupeře 5:1.

„Abych byl upřímný, byl to opravdu skvělý gól. S ohledem 
na okolnosti to možná byl gól mé kariéry,“ prohlásil
po zápase van Persie. „Viděl jsem, že je Casillas trochu
z branky, tak jsem se ho rozhodl lobovat. Byl to trochu risk, 
ale nemohlo to dopadnout lépe. Takové góly padají jednou 
za život,“ dodal.
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Mexiko se od roku 1986 do čtvrtfinále neprobojovalo i kvůli 
tomu, jakým způsobem se s ním před osmi lety vypořádala 
Argentina. Oba týmy se v osmifinálovém utkání prosadily 
hned v úvodu a zdálo se, že se diváci dočkají pořádné 
přestřelky. V následujících osmdesáti minutách však další 
branka nepadla a vyrovnaný souboj se tak v normální hrací 
době nerozhodl.

Po osmi minutách prodloužení ovšem přišel moment 
Maxiho Rodrígueze. Záložník na pravém kraji šestnáctky 
převzal dlouhý centr, nechal si míč na hrudi elegantně 
nadskočit a z voleje se do něj mohutně položil. Od prvního 
zlomku vteřiny bylo všem – i extatickým argentinským 
komentátorům – jasné, co se stane. Balon zaplave
do levého horního růžku a mexický gólman Oswaldo 
Sánchez po něm bude lapat zbytečně.

V Rodríguezově brance je dotek něčeho výjimečného. Snad 
tíha okamžiku vyřazovací fáze či způsob, jak předvídatelně 
od prvního momentu, kdy míč dopadl na Rodríguezovu 
hruď, celá situace působila. Téměř jako chvíle deus ex 
machina v souboji, který nešlo rozhodnout jinak než 
momentem geniality.

3.
Maxi

Rodríguez

Argentina
–

Mexiko,
osmifinále,
 MS 2006

4.
Uwe Seeler

Německo
–

Anglie,
čtvrtfinále,
MS 1970

Hlavička Uweho Seelera na první pohled nepůsobí tak 
majestátně jako trefa Robina van Persieho ze šampionátu 
v roce 2014. Centr od Daleyho Blinda v utkání proti 
Španělsku jako by se na útočníka Manchesteru United 
snášel celou věčnost. Van Persie byl navíc v prostoru před 
Casillasem zcela osamocen. Rodák z Rotterdamu si tedy 
svůj moment mohl naplánovat – a situaci zvládl úžasně.
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Uwe Seeler byl při své chvíli slávy v poněkud jiné situaci. 
Němci chtěli ve čtvrtfinále v roce 1970 Anglii oplatit čtyři 
roky starou krutou porážku ve finále, kdy o vítězství Three 
Lions rozhodl kontroverzní gól Geoffa Hursta. Stejně jako 
v inkriminovaném finále i v roce 1970 prohrávalo Německo 
osm minut před koncem 1:2. A stejně jako tehdy se 
Němcům podařilo stav zápasu srovnat.

Schnellinger poslal zdánlivě pošetilý nákop do šestnáctky, 
kde o své místo ke střele bojoval i legendární forvard 
Hamburku. Anglická obrana jej ovšem vcelku úspěšně 
vytláčela z prostoru, odkud by mohlo hrozit nebezpečí. 
Seeler tak na rozdíl od van Persieho byl pod velkým 
tlakem a musel každou setinu přehodnocovat, jakou 
nejlepší možnost k zakončení zvolit. A lépe si vybrat snad 
ani nemohl – v pádu zasáhl míč temenem a nádherně 
přeloboval brankáře Bonettiho. Brankář Chelsea se ani 
nepokusil o zákrok a pouze sledoval, jak se balon snáší
do brány.
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Zatímco v roce 1966 v sobě Angličané našli psychickou 
sílu a dokázali finále rozhodnout v prodloužení, čtyři roky 
poté se jim podobný úspěch nepovedlo zopakovat.
V onom čtvrtfinále – a vlastně kdykoliv od té chvíle – bylo 
téměř vždy na řadě s vítězstvím ve vzájemných duelech na 
velkých turnajích Německo. To se sice v roce 1970 až
do finále neprobojovalo, odbylo si však alespoň „utkání 
století“ s Itálií. A to není úplně špatná vizitka.

Podstatné množství branek, které padnou z velké 
vzdálenosti, patří při vší úctě mezi spekulativní pokusy, jež 
mohou, ale ve většině případů nemusejí skončit mezi třemi 
tyčemi. Střely z dálky pak ve větší míře, než je obvyklé, 
spatřujeme na mistrovství světa. Používané míče mají 
často vysokou rychlost a pro mnohé brankáře, kteří se
s nimi ještě sžívají, jsou balony extrémně nepředvídatelné.

Mezi ideální příklad takového míče lze zařadit i Jabulani. 
Ten před šampionátem v Jihoafrické republice někteří 
brankáři označovali za „plážový“  (Claudio Bravo), jiní
za „balon ze supermarketu“  (Júlio César).

Trajektorie letu zaskočila i Fernanda Musleru. Uruguayský 
gólman před čtyřmi lety v semifinále proti Nizozemsku 
zasahoval velmi pozdě a poněkud laxně proti ráně 
Giovaniho van Bronckhorsta. Střela nizozemského 
kapitána však byla přesto naprosto parádní. Levý bek 
převzal míč zhruba pětadvacet metrů před uruguayskou 
bránou, vypálil – a míč skončil přímo v pravém horním 
rohu.

5.
Giovanni

van 
Bronckhorst

Nizozemsko
–

Uruguay,
semifinále,
MS 2010
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Pět nejlepších 
týmových gólů

na mistrovství světa

Autor: Martin Vait

foto č. 1 zdroj: ČTK/Picture Alliance; č. 2: ullstein-author;
č. 3: ullstein-author; č. 4: ČTK/AP

Je takřka nemožné sesbírat všechny góly mistrovství 
světa a seřadit je do žebříčků. Ukažme si ale aspoň 
drobnou část toho opravdu nejlepšího. Připomeňme si 
pět gólů, které odráží největší krásu v týmové kombinační 
hře. A také to, co tyto góly pro fotbal znamenaly a stále 
znamenají.
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Čas od času ta otázka vyvstává znovu a znovu – asi proto, 
že je na ni nemožné odpovědět. Který reprezentační tým 
ve které éře bychom mohli prohlásit za nejlepší všech dob? 
Je to Brazílie, která vyhrála tři ze čtyř mistrovství světa 
v řadě? Je to Nizozemsko na začátku 70. let, které ale 
pokaždé prohrálo se stejně excelentním Německem? Je to 
Španělsko, které zvítězilo jako první tým v historii na třech 
velkých šampionátech po sobě?

Pokud bychom měli měřit podle vyhraných trofejí, pak 
patrně zvolíme Španělsko. Pakliže chceme posuzovat 
nejlepší tým podle vlivu na fotbalové myšlení, bylo 
nejpřevratnějším Nizozemsko. Jestliže však hledáme 
odpověď na základě minutového hmatatelného důkazu – 
fantastického gólu, je asi nemožné se rozhodnout jinak 
než pro Brazílii.

Mistrovství světa v roce 1970 bylo koncem éry, kde téměř 
bezvýhradně převládalo osobní bránění bez presinku
a v níž dominovala Brazílie. Té se mistrovství světa poté 
podařilo ovládnout až za dalších čtyřiadvacet let. Gól 
Carlose Alberta je tak labutí písní za tímto obdobím a je 
symbolické, že branka padla po dotyku devíti různých 
hráčů. Kloubí se zde přitom to nejlepší z brazilského 
fotbalu – individuální i kombinační schopnost.

„O tom gólu si pamatuji naprosto vše,“ rozplýval se
i šestatřicet let poté Carlos Alberto. „Věděli jsme, že 
může padnout, protože jsme věděli, jak Italové brání naše 
útočící hráče - osobní obranou na půlicí čáře. Náš trenér 
Mario Zagallo proto řekl Jairzinhovi: ‚Pokaždé, když budeš 
moct, naběhni si doleva, abys s sebou odtáhl Facchettiho 
(italského levého obránce) a udělal prostor pro Carlose 
Alberta.‘“ V co tento taktický tah vyústil, je dnes již zřejmé.

1.
Carlos
Alberto

Brazílie
–

Itálie,
finále,

MS 1970
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Těžko říct, co je vlastně na onom gólu nejpamátnější – 
neuvěřitelná kombinace, která mu předcházela? Střela
z jednoho kroku do šibenice protažená mezi třemi obránci? 
Fenomenální komentář od legendárního Victora Huga 
Moralese? Anebo oslava gólu s ďábellským pokynutím
na kameru?

Ať již tak či onak, šlo o poslední opravdový záblesk 
geniality na velké scéně od muže, jehož mezinárodní 
kariéru po tomto utkání utnul další skandál. Přitom právě 
jeden jiný se Maradona snažil na šampionátu vymazat. 
Po návratu z patnáctiměsíčního trestu za užívání kokainu 
argentinský mistr světa ohlásil patrně poslední návrat
na mistrovství světa, a famózní souhra mezi ním, 
Redondem a Caniggiou předznamenávala velké věci.
Ty však již nenásledovaly. Maradona byl s ostudou poslán 
domů - tentokrát za užívání dopingu efedrinu.

2.
Diego

Maradona

Argentina
–

Řecko,
skupina D,
MS 1994
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Na to, jaké hráče v ofenzivě má Argentina téměř neustále
k dispozici, je těžko uvěřitelné, že už od roku 1986 
neovládla mistrovství světa. Zvlášť když ji ve stejném 
období trénoval jeden z největších fotbalových géniů – 
Marcelo Bielsa – a postarala se o jedny z nejkrásnějších 
týmových gólů v historii mistrovství.

Krása hry, kterou se Argentina prezentuje, většinou naráží 
ve vyřazovacích bojích kvůli podprůměrné defenzivě. 
Přitom v roce 2006 patřila mezi suverénně největší favority 
mistrovství, když hladce prošla skupinou smrti, a sestřelila 
přitom Srbsko a Černou Horu 6:0. Zde se přitom zrodil 
jeden z nejkrásnějších gólů mistrovství - druhá branka 
Estebana Cambiassa po unikátní kombinaci na pětadvacet 
doteků v řadě.

3.
Esteban

Cambiasso

Argentina
–

Srbsko
a Černá
Hora,

skupina C,
MS 2006

4.
Johan

Neeskens

Německo
–

Nizozemsko,
finále,

MS 1974

Je velkým paradoxem, že za jeden z nejlepších týmových 
gólů na mistrovství světa je považována branka, která 
padla z penalty. Důležité ale je, co se stalo před ní. 
Ikoničtější doklad počátků totálního fotbalu se totiž najde 
jen těžko. Zápasy Nizozemska s Německem měly v 70.
a 80. letech obrovský náboj, ale nejen kvůli válečné historii 
byly jejich souboje považovány za jakýsi „střet dobra se 
zlem“.

Jednalo se i o styl hry - zatímco Nizozemsko praktikovalo 
výbušný totální fotbal založený na presinku, střídání pozic 
hráčů, nápaditém pohybu a hře s míčem, Německo bylo 
o poznání zdrženlivější, úspornější a v očích tehdejších 
diváků snad i cyničtější. A hlavně vyhrávalo – jako ve finále 
domácího mistrovství světa v roce 1974.
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Zápas přitom začal úplně jinak, do prvního gólu Nizozemců 
se Němci nedotkli míče. Od výkopu až do zákroku Uliho 
Hoeneße na Johana Cruyffa, který jako libero prošel
od půlicí čáry do šestnáctky, měli míč na kopačce Oranjes. 
Zdálo se, že Holanďany na cestě za historicky prvním 
titulem na mistrovství světa nemůže nic zastavit, góly 
Paula Breitnera a Gerda Müllera však ukázaly opak.
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5.
David Villa

Španělsko –
Portugalsko,
osmifinále,
MS 2010

Gól Davida Villy proti Portugalsku dnešní optikou působí 
jako průměrná branka Barcelony z dob jejích největších 
úspěchů mezi lety 2009–2012, a snad i průměrná branka 
vzhledem k tomu, co dokázal sám španělský národní tým.

To však na jednu stranu nic neubírá na tom, že v kontextu 
všech mistrovství světa jde o výjimečnou branku,
a zároveň jen vypovídá o tom, jak se Barceloně a v menší 



míře i španělskému národnímu týmu podařilo z něčeho 
výjimečného uskutečnit celkem normální záležitost.

Zároveň dokazuje i jinou stránku, kterou už dnešní tým 
Barcelony příliš neprokazuje –fyzickou i mentální sílu. 
Velké obavy, že by Španělsko zase mohlo vypadnout na 
mistrovství světa hned v první fázi, zvlášť s nepříjemným 
Portugalskem s Cristianem Ronaldem v útoku, zahnala po 
hodině souhra Iniesty se Xavim. Ten patičkou nádherně 
protáhl na nabíhajícího Davida Villu, který dokázal 
napodruhé dorazit míč do brány.
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Pět nejlepších 
individuálních gólů 
na mistrovství světa

Autor: Martin Vait

foto č. 1 zdroj: ČTK/imago sportfotodienst;
č. 2: ullstein-author; č. 3: ČTK/AP

Jedinečnost okamžiku. Záchvěv fotbalové geniality.
A pak se dech zastaví. Velké hvězdy dokážou velké věci 
a připoutávají k téhle nádherné hře. Připomeňte si pět 
gólových momentů, které stále uchvacují svým brilantním 
individuálním pojetím.
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To, že jeden fotbalista obrátí naruby celý zápas, není tak 
úplně neobvyklé. Aby ale někdo na vlastní pěst dotáhl 
slušný, ale nijak famózní tým až k vítězství na mistrovství 
světa, stihl mezitím dvěma nejslavnějšími góly v historii 
porazit zemi, s níž ta jeho před pár lety vedla válku – to je 
počin, který už velmi těžko kdokoliv další zopakuje.

Kariéra Diega Maradony se zhmotnila do čtyř minut 
čtvrtfinálového utkání na mistrovství světa v roce 1986 
proti Anglii. Muž, který se vždy pohyboval na tenké linii 
mezi bezvýhradnou krásou a opovržením, do onoho 
okamžiku promítl extrémy obojího. Nejdříve levou 
– boží – rukou přelstil vybíhajícího Petera Shiltona, 
o pár minut později se postaral o neuvěřitelné sólo, které 
lze napodobit – jako se to povedlo Messimu –, ne však 
překonat.

Na gólu století je asi nejvíce fascinující fakt, že z deseti 
vteřin, které Maradonovi zabraly od převzetí míče 
do vstřelení gólu, se do paměti vryje tolik různých 
momentů. Ať už jde o 360stupňovou otočku mezi dvěma 
hráči před půlicí čarou a nonšalantní vedení míče nártem 
levé nohy – těsně před tím, než Maradona kompletně 
změní tempo i pohyb, zarputile upaluje k brance a vyhýbá 
se třem skluzům. Nebo o katarzi, kdy Diego v pádu na zem 
vítězoslavně dovádí míč do sítě.

Můžeme klidně nechat stranou debatu, zdali sport, 
respektive fotbal, může být uměním, či ne. Maradonovo 
sólo je však bezpochyby velkou nádherou.

1.
Diego 

Maradona

Anglie
–

Argentina,
čtvrtfinále,
 MS 1986
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Co se temperamentu týče, je Dennis Bergkamp vůči
Diegu Maradonovi naprostým protikladem. Na rozdíl
od Argentince, jehož genialita působí výbušně
a instinktivně, jako by v každém Bergkampově pohybu 
tkvěla spíše matematická přesnost. Co víc, Holanďan
v každé situaci působí tak, že má své kroky promyšleny již 
o tři tahy napřed. Není divu, že David Endt, bývalý trenér 
Ajaxu, na jeho adresu prohlásil, že „vteřiny velikánů trvají 
déle než vteřiny normálních lidí“.

Dvě nejslavnější branky nelétajícího Holanďana (přezdívku 
obdržel kvůli fobii z pobytu v letadlech) jsou toho 
dokladem. V dresu Arsenalu se postaral o nevídanou 
piruetu mezi obráncem Newcastlu, ještě o čtyři roky dříve 
ve čtvrtfinále proti Argentině však v posledních vteřinách 
elegantně zpracoval šedesátimetrový centr od Franka
de Boera, protáhl míč před Ayalu a pravou nohou zakončil 
za brankáře Roa.

2.
Dennis 

Bergkamp

Argentina
–

Nizozemsko,
čtvrtfinále,
MS 1998
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Čím více se ve světě – a svět fotbalu nevyjímaje – 
posouvají hranice myslitelného, tím obdivuhodnější je 
doposud nepřekonaný Pelého rekord v historii mistrovství 
světa. Brazilská legenda nadále drží prvenství v tabulce 
nejmladších střelců na světovém šampionátu. Nepřekonal 
jej ani Diego Maradona, který se na mistrovství světa
v témže věku ani nedostal, byť si svůj klubový debut odbyl 
již v neuvěřitelných patnácti letech, ani žádný jiný hráč
za následujících 56 let.

Pelého gólový úspěch ve Švédsku v roce 1958 nebyl jen 
jakousi první nevinnou vlaštovkou. Edson Arantes
do Nascimento totiž branek na šampionátu vstřelil hned 
šest, včetně hattricku v semifinále proti Francii a vítězného 
gólu ve finále proti domácím fotbalistům. A právě tato 
branka je tou, která nad mnohými jinými v jeho podání 
vyčnívá.

Pelé zde na svůj tehdejší věk prokazuje pozoruhodnou 
sílu, s níž si odstavuje obránce - zároveň však již ve stejný 
moment ideálně zpracovává míč na prsa. Vtom se k němu 
přiřítí další švédský bek v domnění, že se Brazilec uchyluje 
ke střele. Netuší však, co přijde těsně poté. Pelé provádí na 
evropské poměry nevídaný technický trik, přehazuje míč 
přes obráncovu hlavu a až poté zakončuje. „Poté, co vstřelil 
pátou branku, už se mi nechtělo jej bránit,“ vzpomíná 
švédský stoper Sigvard Parling. „Už se mi chtělo mu jen 
aplaudovat.“ 

Kariéra první globální černošské sportovní hvězdy vykazuje 
stovky branek, některé důležitější, některé méně. Ty dvě 
nejvíce pamětihodné, za nimiž Pelé stál, pak dokazují, jaký 
posun Brazilec během svého aktivního hráčského působení 
zaznamenal. V roce 1958 střílí vítěznou branku ve finále 

3.
Pelé

Švédsko
–

Brazílie,
finále,

MS 1958
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mistrovství světa jako prakticky neznámý, nevyzpytatelný
a již v sedmnácti letech fenomenální hrotový útočník.

Tu druhou připravuje Pelé v roce 1970 v devětadvaceti 
letech již jako stažený forvard, respektive ofenzivní 
záložník. Několikrát bránícímu hráči naznačí, že by jej 
možná chtěl překonat kličkou, tedy sám, podobně jako 
překonal dva švédské obránce před dvanácti lety. Nakonec 
však míč naslepo přenechává Carlosi Albertovi, který 
nekompromisně zakončuje.

4.
Michael
Owen

Anglie
–

Argentina,
osmifinále,
MS 1998

Bergkampova branka ve čtvrtfinále mistrovství světa
v roce 1998 nebyla jedinou, jejímž přímým – a nešťastným 
– aktérem byl Roberto Ayala. Čtyři dny před Holanďanovou 
trefou se kolem argentinského pravého beka prohnal 
osmnáctiletý mladíček z Liverpoolu. Michael Owen již
v uplynulé klubové sezoně stačil nasázet třiadvacet branek, 
v osmifinále MS proti Argentině se však definitivně uvedl 
i na světové scéně. V jeho sólu od půlicí čáry se dokonale 
snoubily všechny útočníkovy přednosti – výběr prostoru, 
rychlost, jistota v zakončení, drzost a pozoruhodná síla
na nevelký vzrůst.

Vypjaté utkání s Argentinou kromě Owenova gólu 
orámovalo i vyloučení Davida Beckhama. Bezprostředně 
po utkání byl jeho zbytečný atak na Diega Simeoneho 
anglickými médii nafouknut do nezměrných proporcí. 
Na zmínku o Owenově sólu tedy moc prostoru nebylo, 
a když už, tak jen v souvislosti s tím, co všechno nový 
zrádce národa dokázal zhatit. Hysterie kolem Beckhamova 
vyloučení však pomalu vyhasínala, a Anglii tak alespoň zbyl 
pocit, že jí vyrostl hráč, který by mohl jednou patřit k těm 
nejlepším v historii.
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Ve skutečnosti však už Owen nikdy nezazářil více než 
v roce 1998, a to přestože si v Liverpoolu nadále držel 
standard a v roce 2001 si vysloužil Zlatý míč. Série zranění 
jej nicméně obrala o rychlost, vynucené pauzy
a nepovedený přestup do Realu Madrid zase o 
sebevědomí. Útočník tak v pouhých 33 letech v roce 2013 
ukončil kariéru po sezoně strávené ve Stoke City.

5.
Archie

Gemmill

Skotsko
–

Nizozemsko,
skupina 4,
MS 1978

Celý rok před začátkem mistrovství světa v roce 1978 si 
Skotsko konečně jednou dovolilo snít. Zatímco úhlavní 
rival, Anglie, se na šampionát ani neprobojoval – a anglická 
média tak pro jednou neměla šanci svůj reprezentační 
výběr pasovat na hlavního favorita mistrovství –, na 
skotské zlato byl vypsán kurz 9:1. Pro srovnání: podobné 
šance bookmakeři před MS 2014 dávali Španělsku či 
Belgii.

Tým okolo Kennyho Dalglishe, Graema Sounesse či 
Joea Jordana si však cestu za nejcennějším kovem 
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zkomplikoval, jak jenom mohl. Vybouchl v prvním utkání 
proti Peru, v druhém zápase s Íránem pouze remizoval. 
Proti Nizozemsku, finalistovi předešlého šampionátu, 
potřeboval zvítězit o tři branky. V prvním poločase však 
po sérii vlastních šancí inkasoval z penalty a naděje byla 
téměř pryč.

Skotsko se však zmohlo na velký obrat. Nejdříve stačil 
Dalglish z parádního halfvoleje srovnat ještě před výměnou 
stran, poté se veterán Archie Gemmill odhodlal postavit se 
k penaltě a obrátil stav na 2:1. „Nejlepší moment skotské 
fotbalové historie,“ jak jej popsal novinář Scott Murray, však 
teprve měl přijít.

Polovina druhé hrací doby je pryč, Skotsko potřebuje ještě 
dva góly. Na hranici pokutového území se Dalglish snaží 
prosmýknout se mezi třemi nizozemskými obránci. Míč 
ztrácí, sprintuje k němu však Gemmill, který si všechny tři 
beky posadí na zem, dostane se až před Schrijverse
a v záklonu jej přelobuje.

3:1, sen má už zase jasnější kontury, Skotsko potřebuje 
už jen jedinou branku. Tři minuty nato však přichází hořké 
probuzení - a paradoxně přitom, když nizozemský záložník 
Johnny Rep zavírá oči. To aby se vší silou opřel do míče 
a ten vzduchem plachtil třicet metrů, než nevyhnutelně 
skončil za zády Alana Rougha. Zlomenému Skotsku už 
nezbyl dech na další dvě branky, gól Archieho Gemmilla 
však alespoň zanechal jednu nezapomenutelnou 
vzpomínku.
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Autor: Otakar
Duben
foto zdroj: ČTK/AP

Volba pořadatelské země mistrovství světa 2018 vyvolala 
v lepším případě údiv. A to zdaleka ne jen proto, že ruská 
reprezentace patří v poslední dekádě v rámci Evropy spíše 
k šedému průměru. Cíle sborné jsou každopádně hodně 
realistické – stačí nenapodobit Jihoafrickou republiku, 
která coby dosud jediný domácí tým nepostoupila na MS 
ze základní fáze.

Program Ruska v základní skupině:

14. června: Rusko – Saúdská Arábie (17:00, Lužniki)
19. června: Rusko – Egypt (20:00, Petrohrad)
25. června: Uruguay – Rusko (16:00, Samara)
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Velké otazníky nad formou. Sborná 
před domácím šampionátem tápe
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Největší úspěchy ruského reprezentačního fotbalu jsou 
spojeny s érou Sovětského svazu. Sborná vyhrála úvodní 
mistrovství Evropyv roce 1960 a na dalších třech turnajích 
skončila druhá. Na světové scéně ale nikdy na medaili 
nedosáhla. Nejblíže úspěchu byli Sověti v roce 1966, když 
tým s legendárním gólmanem Lvem Jašinem v sestavě 
podlehl v utkání o bronz Portugalsku.

Samostatné Rusko sice postoupilo před deseti lety 
do semifinále mistrovství Evropy, jinak ale svou pouť 
vrcholnými turnaji končí pravidelně v základní skupině.
Z dosavadních tří účastí Rusů na „mundialu“ tak nejvíce
v paměti utkvělo pět branek Olega Salenka do sítě 
Kamerunu na MS 1994 – tehdy také poprvé a naposledy 
nejlepší střelec turnaje nepostoupil se svým týmem ze 
skupiny.

3x (7x jako SSSR)
4. místo (1966 jako SSSR)
základní skupina

Rusové jako pořadatel mistrovství světa měli samozřejmě 
účast zajištěnou automaticky. V průběhu dvouletého 
kvalifikačního cyklu tak odehráli ostré soutěžní zápasy 
jenom v rámci loňského Konfederačního poháru, který jako 
generálku na šampionát rovněž hostili. Po úvodní výhře 
nad Novým Zélandem ale nestačili na Portugalsko ani 
Mexiko a ze skupiny nepostoupili.

Kromě toho odehráli svěřenci Stanislava Čerčesova od 
předloňského Eura dalších sedmnáct přípravných utkání, 
úspěšní však byli pouze čtyřikrát. V aktuální sezoně 
zvítězili sice v říjnu nad Koreou 4:2, z dalších sedmi duelů 
ale uhráli jen remízy s Íránem (1:1), Španělskem (3:3)
a v generálce s Tureckem (1:1).

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Názor experta 

Největší hvězdy

Jiří Jarošík: „To je pro mě velký otazník. Mají kvalitní hráče, 
kvalitní ligu, ale reprezentace moc výsledky nemá. Budou 
hrát doma, pod velkým tlakem a nejsem si jistý, že ho 
ustojí.“

Největší hvězdy: Neotřesitelnou pozici jedničky si drží už 
přes deset let Igor Akinfejev. Brankář moskevského CSKA 
se celou kariéru potýká s kolísavostí výkonů, když skvělé 
zákroky střídá se stěží pochopitelnými kiksy. Nikoho 
lepšího ale bývalý reprezentační gólman a současný trenér 
Čerčesov k dispozici nemá.

Na formě Akinfejeva bude do značné míry stát celá ruská 
obrana. Ta je po nutné generační obměně po výbuchu
na Euru 2016 plná víceméně neznámých jmen. Přesto se 
kvůli zranění konkurentů nakonec do nominace dostal
i devětatřicetiletý Sergej Ignaševič, který přitom
po předloňském ME v reprezentaci skončil. To vypovídá
o problémech ruských zadních řad mnohé.
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Motorem záložní řady sborné by měl být Alexandr 
Golovin. Dvaadvacetiletý univerzál z ruského CSKA patří 
v současnosti mezi nepostradatelné a jako jeden z mála 

Z nominace působí 
mimo ruskou ligu 
pouze dva hráči.



ruských hráčů má potenciál zamířit po šampionátu 
do některé z evropských soutěží. Ze třiadvacetičlenné 
nominace mimochodem působí mimo ruskou ligu pouze 
náhradní brankář Vladimir Gabulov z Brugg a záložník 
Denys Čeryšev, který hraje za španělský Villarreal.

Na Západ by možná po turnaji rád vyrazil i Fjodor Smolov 
z Krasnodaru, v tuto chvíli ruský útočník číslo jedna. 
Alexandr Kokorin totiž kvůli zranění v nominaci chybí
a Arťom Dzjuba jen marně hledá někdejší formu. Kromě 
Kokorina se ze současných osobností ruského fotbalu 
nedostal podle očekávání mezi vyvolené ani Igor Denisov
z Lokomotivu, který má kvůli dřívějším sporům
s Čerčesovem dveře do reprezentace zavřené.

Úsměvy řady expertů a zejména fanoušků se protáhly
do ironického úšklebku, když los šampionátu poslal 
sbornou do dost možná nejlehčí skupiny celého turnaje. 
Čerčesovův výběr tak má reálnou šanci na postup do 
osmifinále, byť by se jinak než jako hostitel na mistrovství 
velmi pravděpodobně nekvalifikoval. Turnaj totiž budou 
kvůli neúspěchu v evropské kvalifikaci jen v televizi 
sledovat namátkou třeba Italové, Nizozemci, Irové nebo 
Velšané, kteří před dvěma lety na Euru přejeli sbornou 3:0.

Rusům hraje do karet rovněž los, v otevíracím duelu celého 
šampionátu se mohou proti Saúdské Arábii pozitivně 
naladit do dalších utkání. Klíčový ale bude druhý zápas 
proti Egyptu, kde je zatím nejistý start největší hvězdy 
„Faraonů“ Mohameda Salaha z Liverpoolu. Pokud získá 
Rusko šest bodů, postoupí. V opačném případě bude 
muset pravděpodobně bodovat proti silné Uruguayi, což
se nejeví jako příliš pravděpodobné.

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Igor Akinfejev 8.4.1986 CSKA Moskva 105 0

12 Andrej Luňov 13.11.1995 Zenit Petrohrad 3 0
20 Vladimir Gabulov 19.10.1983 FC Bruggy 10 0

Obránci
2 Mário Fernandes 19.9.1990 CSKA Moskva 4 0
3 Ilja Kutěpov 29.7.1993 Spartak Moskva 6 0
4 Sergej Ignaševič 14.7.1979 CSKA Moskva 121 8
5 Andrej Semjonov 24.3.1989 Achmat Groznyj 6 0

13 Fjodor Kudrjašov 5.4.1987 Rubin Kazaň 18 0
14 Vladimir Granat 22.5.1987 Rubin Kazaň 12 1
23 Igor Smolnikov 8.8.1988 Zenit Petrohrad 26 0

Záložníci
6 Denis Čeryšev 26.12.1990 Villarreal 11 0
7 Daler Kuzjajev 15.1.1993 Zenit Petrohrad 5 0
8 Jurij Gazinskij 20.7.1989 FK Krasnodar 5 0
9 Alan Dzagojev 17.6.1990 CSKA Moskva 56 9

11 Roman Zobnin 11.2.1994 Spartak Moskva 11 0
16 Anton Mirančuk 17.10.1995 Lokomotiv Moskva 5 0
17 Alexandr Golovin 30.5.1996 CSKA Moskva 18 2
18 Jurij Žirkov 20.8.1983 Zenit Petrohrad 83 2
19 Alexandr Samedov 19.7.1984 Spartak Moskva 47 6
21 Alexandr Jerochin 13.10.1989 Zenit Petrohrad 17 0

Útočníci
10 Fjodor Smolov 9.2.1990 FK Krasnodar 31 12
15 Alexej Mirančuk 17.10.1995 Lokomotiv Moskva 17 4
22 Arťom Dzjuba 22.8.1988 Arsenal Tula 23 11

Trenér
Stanislav Čerčesov 2.9.1963

Soupiska Ruska

80 Zpět na obsah



Po letech strádání se opět dočkali. Saúdská Arábie se 
znovu dostala na mistrovství světa, kde bude jako již 
tradičně patřit mezi největší outsidery. Zelení sokoli, jak
se celku z Arabského poloostrova přezdívá, mohou
na šampionátu pouze překvapit. Pomoci by jim k tomu 
mohla poměrně schůdná základní skupina.

Program Saúdské arábie

14. června: Rusko– Saúdská Arábie (17:00, Lužniki)
20. června: Uruguay – Saudská Arábie (17:00, Rostov)
25. června: Saudská Arábie – Egypt (16:00, Volgograd)
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Po dobách trápení se zelení sokoli 
vrací s touhou překvapit
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Ze států na Blízkém východě neexistuje na mistrovství 
světa úspěšnější reprezentace. Saúdové v devadesátých 
letech i na startu nového tisíciletí patřili k tradičním 
účastníkům šampionátů a z dosavadních čtyř účastí 
dokázali jednou postoupit i ze skupiny. Událo se to hned
při premiéře v roce 1994, kdy porazili Belgii i Maroko
a v osmifinále vypadli se Švédskem po výsledku 1:3.

Od posledního postupu na MS v Německu 2006 ale
na zelené sokoly padla krize. Herně i výsledkově strádali, 
což bylo zapříčiněno i častými změnami na postu trenéra, 
kde se neúspěšně představil mimo jiné i Frank Rijkaard. 
Tento trend se příliš nezměnil ani v současnosti, ovšem 
přesto období čekání pro Saúdskou Arábii v Rusku skončí.

4x
osmifinále 1994 (USA)
nekvalifikovala se

Přišel, podíval se a těší se na mistrovství světa. Tak by 
se dala popsat situace Juana Antonia Pizzi. Argentinský 
trenér poté, co senzačně selhal s Chile v kvalifikaci 
šampionátu a skončil, v listopadu přešel právě do Saúdské 
Arábie, která v té době byla už jistým účastníkem MS.

O to se nezasloužil ani Pizzi, ani jeho předchůdce Edgar 
Bauza, jenž na lavičce sokolů vydržel jen dva měsíce. 
Úspěch jde za Bertem van Marwijkem, který se Saúdy 
druhou částí asijské kvalifikace prošel bez porážky.

Ve třetí fázi už to bylo pro zelenobílé o hodně dramatičtější. 
O šampionát museli bojovat do posledního zápasu, v němž 
porazili už jistě postupující Japonsko 1:0 a o skóre předčili 
Austrálii, jež si nakonec letenky do Ruska zajistila v baráži. 
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Názor experta

Největší hvězdy

Nadějný hráč

Absence

Nizozemský kouč se poté nedomluvil na nové smlouvě, ale 
ani on na MS nebude chybět. Jeho novými svěřenci se stali 
právě Australané.

Dušan Uhrin starší: „S tou jsem prohrál zlatým gólem, když 
jsem trénoval Kuvajt. Ale to už je pár let. Teď mají dost 
kvalitních hráčů, kteří hrají v zahraničí, je to slušný tým, ale 
na postup ze skupiny s Ruskem, Uruguayí a Egyptem to 
nevidím.“

Jestli někdo sází na hráče z domácí soutěže, jsou to 
právě Saúdové. V zahraničí v současnosti působí jen tři 
jména, žádné z nich se však ve španělské La Lize zatím 
neprosadilo. Výběr zelených sokolů je navíc jedním
z nejstarších, který na šampionátu bude hrát.

Mezi zkušenými vyniká jedno jméno. Útočník Muhammad 
Šahláví je v jednatřiceti letech jasnou jedničkou na hrotu
a Saúdové budou spoléhat především na jeho branky. 
Střelec Al Nasru je však zvyklý na domácí ligu a je otázkou, 
jak si povede v mezinárodní konfrontaci.

Mezi zkušenými hráči je ale možné najít i zajímavé mladé 
naděje, které by v budoucnu měly nejenom táhnout 
Saúdskou Arábii, ale mají potenciál se prosadit i
v zahraničí. Asi nejzajímavější jméno je Fahád Muválad, 
který letošní sezonu strávil na hostování v Levante. Tam
se mu tolik nedařilo a ani se nečeká, že by naskočil hned
v Pizziho základu. Třiadvacetiletý drobný křídelník ale 
vyniká technikou i rychlostí, a pokud by dostal prostor, 
mohl by zaujmout nejednoho fanouška.

Velkou nepříjemností pro Saúdy je, že se budou muset 
na turnaji obejít bez opory záložní řady a klíčové postavy 
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kvalifikace. Naváf Abad je desítkou, která svojí technikou
a vizí umí přelstít obrany soupeře. Osmadvacetiletý hráč 
Al-Hilálu však během roku absolvoval operaci třísel a trenér 
Pizzi usoudil, že na tak velkou akci ještě není připraven.
Při zužování nominace proto dal přednost překvapivě 
jiným.

Být v jakékoliv jiné skupině, byla by Saúdská Arábie hlavní 
outsider. V rámci „áčka“, kde vyzvou Rusko, Uruguay
a Egypt, ale malá šance zelených sokolů na postup 
podruhé v historii přes úvodní fázi existuje. Při kvalitě 
současného kádru by k tomu ovšem potřebovali i notnou 
dávku štěstí a bylo by to považováno za senzaci.

Ambice

Velkou nepříjemností 
pro Saúdy je, že se 
budou muset obejít 
bez opory záložní 
řady a klíčové postavy 
kvalifikace Abada.
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Abdalláh Majúf 23.1.1987 Al Hilál 7 0

21 Jásir Musáilim 27.2.1984 Al Ahlí Džidda 32 0
22 Muhammad Uvaís 10.10.1991 Al Ahlí Džidda 6 0

Obránci
2 Mansúr Harbí 19.10.1987 Al Ahlí Džidda 38 1
3 Usáma Havsáví 31.3.1984 Al Hilál 131 7
4 Alí Buláihí 21.11.1989 Al Hilál 3 0
5 Umar Havsáví 27.9.1985 Al Nasr 39 3
6 Muhammad Braík 15.9.1992 Al Hilál 8 0

13 Jásir Šahrání 25.5.1992 Al Hilál 34 0
23 Mutáz Havsáví 17.2.1992 Al Ahlí Džidda 16 0

Záložníci
7 Salmán Faradž 1.8.1989 Al Hilál 38 2
8 Jahjá Šahrí 26.6.1990 Leganés 55 7
9 Hattán Bahabrí 16.6.1992 Aš Šabáb 4 0

11 Abdal Málik Chaíbrí 13.3.1986 Al Hilál 33 0
12 Muhammad Kanú 22.9.1994 Al Hilál 6 1
14 Abdalláh Utajf 3.8.1992 Al Hilál 12 1
15 Abdalláh Chaibárí 16.8.1996 Aš Šabáb 4 0
16 Husajn Mudžahví 28.1.1988 Al Ahlí Džidda 15 1
17 Tajsír Džasím 25.7.1984 Al Ahlí Džidda 130 18
18 Sálim Davsárí 19.8.1991 Villarreal 30 4

Útočníci
10 Muhammad Šahláví 10.1.1987 Al Nasr 39 28
19 Fahád Muválad 14.9.1994 Levante 44 10
20 Muhannad Asírí 14.10.1986 Al Ahlí Džidda 17 4

Trenér
Juan Antonio Pizzi 7.6.1968

Soupiska Saúdské arábie
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Mohl to být jeho turnaj a měl ideální příležitost dokázat,
že může táhnout tým nejen na klubové úrovni, ale
i reprezentaci. Jenže hlavní hvězda faraonů Muhammad 
Salah se na poslední chvíli zranil a není jisté, zda bude
v Rusku plně k dispozici. Egypt se bez něj místo střílení 
gólů musí zaměřit na obranu. V brance se přitom představí 
45letá legenda, která svou účastí vytvoří nový rekord 
světových šampionátů.

Program Egypta

15. června: Egypt – Uruguay (13:00, Jekatěrinburg)
19. června: Rusko – Egypt (19:00, Petrohrad)
25. června: Saúdská Arábie – Egypt (15:00, Volgograd)
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Názor experta

Egypťané se kvalifikovali na mistrovství světa potřetí
v historii. První dvě účasti zaznamenali na šampionátech
v Itálii, poprvé v roce 1934 a naposledy v roce 1990. 
V obou případech byla skupinová fáze jejich jediným 
vystoupením a po čtyřech zápasech stále čekají
na první výhru na finálovém turnaji. Přesto se mohou
už navždy pyšnit primátem prvního afrického celku
na nejprestižnějším světovém fotbalovém turnaji.

Faraoni, jak se reprezentantům v Egyptě přezdívá, jsou v 
rámci afrického kontinentu nejúspěšnějším týmem. Africký 
pohár národů vyhráli jako jediní už sedmkrát, při posledním 
mistrovství v roce 2017 podlehli ve finále Kamerunu.

3x
základní skupina 1934 (Itálie) - celkově 13.
nekvalifikoval se

Přísná kritéria africké kvalifikace zvládl Egypt s bravurou. 
Ve druhé fázi vyřadil po dvojzápase Čad s celkovým skóre 
4:1 a ve třetí fázi si zajistil jediné postupové místo ze 
čtyřčlenné skupiny se ziskem 13 bodů. Jako rozhodující se 
ukázal duel v předposledním kole proti Kongu 8. října 2017.

Za stavu 1:1 si vzal Muhammad Salah v 94. minutě míč
a z penalty se nemýlil. Postupovým gólem poslal Egypt 
na šampionát a pátým zásahem zároveň ovládl pořadí 
střelců v závěrečné fázi kvalifikace, ve které si tak připsal 
tři vítězné branky.

Verner Lička: „Je otázka, jak na tom bude Salah. Ale i když 
se uzdraví, šampionát je o týmech a ne o jednotlivcích. 
Hrají technický fotbal, ale nejsou zvyklí na vysokou 
intenzitu. Většině jejich hráčů scházejí velké zápasy.“
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Největší hvězdy

Nadějný hráč

Ambice

Egypt postihly velké nepříjemnosti. Zranění Salaha
ve finále Ligy mistrů proti Realu Madrid může vyřadit ze hry 
obávaného kanonýra, který si poranil rameno po souboji se 
Sergiem Ramosem. Už v dubnu navíc připravilo přetržení 
předního křížového vazu v koleni náhradního brankáře 
Ahmada Šanávího o start na šampionátu.

V brance tak bude zajisté neohrožená jednička
a nejzkušenější člen týmu Ísam Haddarí. Kapitán mužstva 
by se měl stát nejstarším účastníkem mistrovství světa 
v historii, neboť v čase prvního zápasu Egypťanů bude 
gólmanské legendě přesně 45 let a pět měsíců.

Faraoni se budou pod taktovkou Héctora Cúpera, který 
si udělal dobré jméno hlavně ve Valencii, spoléhat při 
potenciální absenci Salaha zejména na precizní obranu. 
Argentinský kouč, který dovedl španělský klub dvakrát
v řadě do finále Ligy mistrů (2000 a 2001), preferuje herní 
systém v rozestavení 4-2-3-1 s důrazem na poctivou 
defenzivu. V poslední fázi kvalifikace inkasoval Egypt
v šesti zápasech jen čtyřikrát.

Na šampionátu Egypt narazí v úvodu na Uruguay, poté se 
střetne s domácím Ruskem a v závěrečném vystoupení 
ve skupině A se utká se Saúdskou Arábií. Faraoni dosud 
odehráli na dvou turnajích jen čtyři zápasy proti Maďarsku, 
Nizozemsku, Irsku a Anglii.

Na mistrovství světa v Rusku budou útočit na rozšíření 
bilance pouhých dvou bodů za nerozhodné výsledky. 
Zejména duel proti arabskému sokovi bude enormně 
sledovaný nejen vzhledem ke kulturní blízkosti obou 
soupeřů, ale také proto, že několik hráčů egyptské 
reprezentace nastupuje v saúdské lize.
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Ísam Haddarí 15.1.1973 Al Távun 155 0

16 Šaríf Akramí 1.7.1983 Al Ahlí Káhira 23 0
23 Muhammad Šanáví 18.12.1988 Al Ahlí Káhira 2 0

Obránci
2 Alí Gabr 10.1.1989 West Bromwich Albion 21 1
4 Umar Gábir 30.1.1992 FC Los Angeles 24 0
6 Ahmad Hegází 25.1.1991 West Bromwich Albion 44 1
7 Ahmad Fasí 10.11.1984 Al Ahlí Káhira 125 3

12 Ajmán Ašraf 9.4.1991 Al Ahlí Káhira 5 1
13 Muhammad Abdal Šáfí 1.7.1985 Al Fatá 50 1
15 Mahmúd Hamdí 1.6.1995 Zamálík 1 0
20 Saad Samír 1.4.1989 Al Ahlí Káhira 11 0

Záložníci
3 Ahmad Almuhammadí 9.9.1987 Aston Villa 77 2
5 Sam Mursí 10.9.1991 Wigan Athletic 4 0
8 Tárik Hamad 24.10.1988 Zamálík 21 0

11 Mahmúd Abdal Munaím 13.4.1994 Al Ittihád 19 3
14 Ramadán Subhí 23.1.1997 Stoke City 23 1
17 Muhammad Alnaní 11.7.1992 Arsenal 60 5
18 Mahmúd Fadlallá 5.3.1986 Al Rád 30 2
19 Abdalláh Saíd 13.7.1985 Kuopio 36 6
21 Mahmúd Hasan 1.10.1994 Kasimpasa 24 2
22 Amr Vardá 17.9.1993 Atromitos 16 0

Útočníci
9 Marván Muhsín 26.2.1989 Al Ahlí Káhira 24 4

10 Muhammad Salah 15.7.1992 FC Liverpool 57 33

Trenér
Héctor Cúper 16.11.1955

Soupiska Egypta
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Silná uruguayská generace má před sebou zřejmě poslední 
šanci na velký úspěch na světové scéně. Zkušený tým by 
rád navázal na osm let starou semifinálovou účast, kterou 
pamatuje hned šestice opor. La celeste by k tomu mělo 
pomoci hlavně útočné duo Edinson Cavani - Luis Suárez. 
Základní skupina by pro dvojici ofenzivních zabijáků měla 
být rozcvičkou, hned v osmifinále je ale bude nejspíš čekat 
velký zádrhel.

Program Uruguaye
15. června: Egypt – Uruguay (13:00, Jekatěrinburg)
19. června: Rusko – Egypt (19:00, Petrohrad)
25. června: Saúdská Arábie – Egypt (15:00, Volgograd)
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Názor experta

Uruguaycům už nikdo nevezme, že to byli právě oni, kdo 
na domácím šampionátu v roce 1930 pozvedl poprvé nad 
hlavu legendární Zlatou Niké. I druhý světový titul o dvacet 
let později už ale přežívá jen ve vzpomínkách starců.
A také letitém traumatu Brazilců, které tehdy ve finále na 
Maracaná Uruguayci porazili.

Od té doby tým la celeste pouze třikrát neúspěšně bojoval 
o bronz, naposledy před osmi lety v Jihoafrické republice. 
O rok později získal na půdě arcirivalů z Argentiny svou 
rekordní patnáctou trofej na Copa América.

12x (naposledy 2014)
2x vítěz: na MS 1930 a 1950
osmifinále (porážka 0:2 s Kolumbií)

S průběhem kvalifikace na mistrovství světa mohou 
být Los Charrúas jednoznačně spokojení. Od zavedení 
formátu jedné kvalifikační skupiny v zóně CONMEBOL 
před turnajem ve Francii 1998 totiž neskončila Uruguay 
nikdy lépe než pátá a v předchozích čtyřech kvalifikačních 
cyklech vždy hrála jen mezikontinentální baráž.

Tentokrát si ale blankytně modří zajistili nejhůře barážovou 
pozici už v předposledním kole remízou ve Venezuele
a konečnou druhou příčku potvrdili domácím vítězstvím 
4:2 nad Bolívií. Poprvé po 28 letech tak vybojovali přímý 
postup na MS. Za Brazílií zaostali o 10 bodů.

Josef Němec: „Mají zkušené hráče z dobrých evropských 
klubů, ale v kvalifikaci skoro všechno urvali doma, venku 
toho moc neuhráli. Tak je otázkou, jak jim to půjde v Rusku. 
Mají však solidní skupinu a můžou uvažovat o postupu.“
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Největší hvězdy

Ambice

Kouč Oscar Tabárez se stále spoléhá na kostru nyní už 
z třicátníků, kteří vystřelili ke hvězdám semifinálovou 
účastí před osmi lety. Neochvějnou jedničkou mezi tyčemi 
zůstává Fernando Muslera z tureckého Galatarasaye, který 
může v Rusku překonat národní rekord svého legendárního 
předchůdce Ladislaa Mazurkiewicze v počtu startů na MS.

Základním kamenem defenzívy je sehrané stoperské duo
z Atlética Madrid: kapitán týmu Diego Godín
a o devět let mladší José Maria Giménez. Čtvrté místo 
z JAR pamatují vedle Muslery s Godínem i další dvě 
defenzivní stálice Martín Cáceres z Lazia a Maxi Pereira
z Porta. A ovšem také Cavani se Suárezem, na které bude 
upřena jednoznačně největší pozornost.

Zatímco obsazení útočných postů je dopředu dáno, 
otazníky zůstávají ve složení zálohy. Do konečné nominace 
se nevešli zkušení Nicolás Lodeiro, Gastón Ramírez nebo 
Álvaro González a trenérský štáb Uruguaye se vydal cestou 
omlazení. Doby, kdy středu kralovali válečníci typu Egidia 
Arévala Ríose, jsou už pryč. Mnohem větší prostor se 
nyní otevírá před Matiasem Vecínem z Interu, Nahitanem 
Nándezem z Boky Juniors a zejména talentovaným 
Rodrigo Betancourem z Juventusu, který je také 
nejmladším členem Tabárezova výběru.

Při losu mistrovství světa se na Uruguayce usmálo štěstí, 
jejich základní skupina je jednoznačně tou nejlehčí
na šampionátu a postup tak je pro la celeste jednoznačně 
povinností. Na druhou stranu, žádný ze soupeřů asi 
Uruguay výrazněji neprověří. A pokud dopadne skupina B 
podle očekávání, narazí Tabárezův výběr buď Portugalsko, 
nebo Španělsko. A tady už by ani Cavani se Suárezem
ve vrcholné formě nemuseli stačit.
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Fernando Muslera 16.6.1986 Galatasaray 96 0

12 Martín Campaňa 29.5.1989 Independiente 1 0
23 Martín Silva 25.3.1983 Vasco da Gama 11 0

Obránci
2 José Giménez 20.1.1995 Atlético Madrid 41 4
3 Diego Godín 16.2.1986 Atlético Madrid 115 8
4 Guillermo Varela 24.3.1993 Peňarol Montevideo 3 0

13 Gastón Silva 5.3.1994 Independiente 17 0
16 Maximiliano Pereira 8.6.1984 FC Porto 124 3
19 Sebastián Coates 7.10.1990 Sporting Lisabon 30 1
22 Martín Cáceres 3.3.1988 Lazio Řím 75 4

Záložníci
5 Carlos Sánchez 2.12.1984 Monterrey 34 1
6 Rodrigo Bentancur 25.6.1997 Juventus Turín 6 0
7 Cristian Rodríguez 30.9.1985 Peňarol Montevideo 104 11
8 Nahitan Nández 28.12.1995 Boca Juniors 11 0

10 Giorgian De Arrascaeta 1.6.1994 Cruzeiro 13 1
14 Lucas Torreira 11.2.1996 Sampdoria Janov 2 0
15 Matías Vecino 24.8.1991 Inter Milán 21 1
17 Diego Laxalt 7.2.1993 FC Janov 5 0
20 Jonathan Urretaviscaya 19.3.1990 Monterrey 4 0

Útočníci
9 Luis Suárez 24.1.1987 FC Barcelona 97 50

11 Christian Stuani 12.10.1986 Girona 40 5
18 Maximiliano Gómez 14.8.1996 Vigo 4 0
21 Edinson Cavani 14.2.1987 Paris St. Germain 100 42

Trenér
Oscar Tabárez 3.3.1947

Soupiska Uruguaye
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B
Portugalsko
Španělsko
Maroko

Írán

9494 Zpět na obsah



Evropští šampioni z Portugalska mají prakticky poslední 
šanci na úspěch na nejprestižnější mezinárodní scéně. 
Generace okolo Cristiana Ronalda bude mít v Rusku svůj 
vrchol a podobně jako ve Francii v roce 2016 by mohla 
překvapit fotbalový svět. Tentokrát by se navíc neměla 
opakovat blamáž z Brazílie, kde Portugalci nedokázali 
postoupit ze skupiny.

Program Portugalska

15. června: Portugalsko – Španělsko (19:00, Soči)
20. června: Portugalsko – Maroko (13:00, Lužniki)
25. června: Írán – Portugalsko (19:00, Saransk)
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Po Evropě chtějí Ronaldo a spol. 
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Portugalcům se pravidelně daří na kontinentálních 
turnajích, ale světový šampionát je pro jihoevropský 
tým zakletý. Vedle historického třetího místa v Anglii 
1966 a čtvrté příčky v Německu 2006 „evropští Brazilci“ 
nepostoupili hned třikrát ze skupiny (naposledy v Brazílii)
a jednou vypadli už v osmifinále.

Je to paradoxní, ale nadějná generace okolo největší 
hvězdy Cristiana Ronalda nedokáže prorazit
na nejprestižnější mezinárodní scéně. Výsledky se navíc 
zhoršují. V Jihoafrické republice v roce 2010 nestačili 
„Seleção“ na Španěly, o čtyři roky později skončili už
po třech zápasech, když hned na úvod schytali debakl
0:4 od Němců.

6x
3. místo na MS 1966
základní skupina

Kvalifikací na šampionát do Ruska prolétli s jedinou 
porážkou, ale zaváhání proti Švýcarsku napravili v odvetě 
v posledním utkání, když po výhře 2:0 poslali do baráže při 
shodné bilanci vzájemných zápasů helvétského soupeře 
díky lepšímu celkovému skóre. O ofenzivu se nejvíce 
staral kapitán výběru a druhý nejlepší střelec evropské 
kvalifikace.

Ronaldo s 15 góly zaostal za polským kanonýrem 
Robertem Lewandowskim o jedinou trefu. Portugalci se 
však mohli spolehnout kromě čtvrtého nejlepšího útoku 
také na pevnou defenzivu, která je zdobila už na Euru 2016. 
V deseti zápasech kvalifikační skupiny B inkasovali pouze 
čtyřikrát a nakonec zaznamenali poměr branek +28.
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Názor experta

Největší hvězdy

Nadějný hráč

Ambice

František Komňacký: „Už nebudou zářit tak, jako na 
posledním mistrovství Evropy, kde získali titul. Postoupí
ze skupiny, ale to by mělo být jejich maximum. Hra
na Cristiana Ronalda už jim na víc stačit nebude.“

Portugalskému rekordmanovi v počtu zápasů i gólů chybí 
v bohaté sbírce individuálních i týmových trofejí poslední 
velká soška. Po triumfu na Euru v roce 2016 má jeho 
generace zřejmě závěrečnou šanci na úspěch také na MS. 
Třiatřicetiletá hvězda ve střílení branek navíc nezpomaluje, 
jak dokázal zejména v letošní Lize mistrů.

Trenér Fernando Santos se může spolehnout také
na osvědčenou kostru týmu. V brance nastupuje zkušený 
Rui Patricio, ve stoperské dvojici hrají Pepe
a Fonte a zálohu řídí zprostředka defenzivní Carvalho se 
špílmachrem Moutinhem. Portugalci navíc na evropském 
turnaji ukázali, že když je potřeba, umí i skvěle bránit.

Jestli má někdo pomoct Ronaldovi ve střílení gólů, je to 
dvojice útočníků André Silva – Goncalo Guedes. Prvně 
jmenovanému nevyšla letošní sezona v milánském AC, 
o to větší motivaci ale bude mít na šampionátu. O rok 
mladší Guedes, jednadvacetiletý forvard z Valencie, se 
rychle aklimatizoval ve španělské La Lize a je příslibem 
portugalské sestavy do dalších let.

Také v Rusku dojde k tradičnímu a prestižnímu souboji se 
Španělskem. Skupinu B navíc fotbalisté Portugalska
s odvěkým rivalem dokonce zahájí. V druhém zápase je 
čeká nevyzpytatelné Maroko a v závěrečném duelu se 
střetnou s Íránem. Pouhý postup z lehké základní fáze 
mezi nejlepší šestnáctku bude ale pro Portugalce
z hlediska ambicí málo.
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Rui Patrício 15.2.1988 Sporting Lisabon 68 0

12 Anthony Lopes 1.10.1990 Lyon 7 0
22 Beto 1.5.1982 Göztepe 14 0

Obránci
2 Bruno Alves 27.11.1981 Glasgow Rangers 95 11
3 Pepe 26.2.1983 Besiktas 94 5
5 Raphaël Guerreiro 22.12.1993 Dortmund 23 2
6 José Fonte 22.12.1983 Ta-lien 30 0

13 Rúben Dias 14.5.1997 Benfica Lisabon 1 0
15 Ricardo Pereira 6.10.1993 FC Porto 4 0
19 Mário Rui 27.5.1991 Neapol 3 0
21 Cédric 31.8.1991 Southampton 28 1

Záložníci
4 Manuel Fernandes 5.2.1986 Lokomotiv Moskva 14 3
8 Joao Moutinho 8.9.1986 Monako 109 7

10 Joao Mário 19.1.1993 West Ham United 35 2
11 Bernardo Silva 10.8.1994 Manchester City 24 2
14 William Carvalho 7.4.1992 Sporting Lisabon 42 2
16 Bruno Fernandes 8.9.1994 Sporting Lisabon 5 0
17 Goncalo Guedes 29.11.1996 Valencie 9 1
18 Gelson Martins 11.5.1995 Sporting Lisabon 18 0
23 Adrien Silva 15.3.1989 Leicester City 22 1

Útočníci
7 Cristiano Ronaldo 5.2.1985 Real Madrid 149 81
9 André Silva 6.11.1995 AC Milán 22 12

20 Ricardo Quaresma 26.9.1983 Besiktas 76 9

Trenér
Fernando Santos 19.10.1954

Soupiska Portugalska
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Zklamání z posledního mistrovství světa i Evropy už nechali 
za sebou. Španělsko se pod vedením trenéra Lopeteguia 
opět stalo týmem, který dokáže překonávat ty nejobtížnější 
překážky, a zkušená sestava doplněná o několik supertalentů 
tak odjela na MS s cílem zaútočit na titul. Jediný den před 
startem šampionátu však španělská federace odvolala kouče 
Julena Lopeteguia a nahradila jej Fernandem Hierrem.
Je otázkou, jak tato dramatická výměna tým poznamená.

Program Španělska

15. června: Portugalsko – Španělsko (20:00, Soči)
20. června: Írán – Španělsko (20:00, Kazaň)
25. června: Španělsko – Maroko (20:00, Kaliningrad)
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Byl to turnaj, na který fanoušci Španělska nikdy 
nezapomenou. Do té doby la roja na šampionátech sbírala 
zklamání za zklamáním. Vždyť nejlépe před mistrovstvím 
světa v Jižní Africe skončila v Brazílii 1950 čtvrtá. V roce 
2010 ale Španělé ukázali, že jejich generace je skutečně
a hlavně konečně zlatá. Hvězdný celek kolem Ikera 
Casillase, Sergia Ramose, Andrése Iniesty či Xaviho
s bilancí šesti výher a jedné porážky projel až
k premiérovému triumfu na MS.

Hvězdná generace, jež také ovládla v letech 2008 a 2012 
mistrovství Evropy, kromě historické radosti ale prožila 
také obrovské zklamání. Na posledním šampionátu
v Brazílii 2014 obhájce titulu narazil senzačně hned
v základní skupině. Krizi potvrdil i na následném Euru.

14x
titul 2010 (JAR)
základní skupina

Po dvou blamážích v řadě muselo ve Španělsku dojít k 
výrazné změně. Překvapivě se netýkala ani tak kádru, 
jelikož kostra týmu zůstala téměř totožná jako při 
předchozích zklamáních. Přesto tým, v němž nechybí 
Iniesta, Ramos, Gerard Piqué či Sergio Busquets, začal 
opět hrát, jak byli fanoušci zvyklí v zlatých dobách. Stačilo, 
aby Vicente del Bosqueho nahradila nová krev v podobě 
Julena Lopeteguia.

Ten ke zkušeným přidal několik mladých talentů a Španělé 
při tažení za postupem do Ruska zářili. Ve skupině, kde 
se potkali s Itálií, klopýtli pouze jedinkrát. I když klopýtli. 
Na půdě squadry azzurry “pouze“ remizovali. Jinak la roja 
soupeře přejela a ze skupiny G postoupila s bilancí devíti 
výher a jedné remízy.
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Názor experta

Největší hvězdy

101

Den před startem mistrovství světa však došlo k nečekané 
změně na lavičce týmu. Vedení španělského svazu přímo 
v Krasnodaru, kde se la roja připravovala na šampionát, 
odvolalo Lopeteguia kvůli tomu, že se o pár desítek hodin 
dříve upsal Realu Madrid, jehož se má ujmout po turnaji.

Jiří Jarošík: „Takový fotbal jako hrají oni, mám rád. Jsou 
mým černým koněm šampionátu. Teď se jim trochu 
mění generace a možná i styl hry. Myslím, že budou 
přímočařejší, budou se víc tlačit do branky. Očekávání
od nich jsou velká, tomu bude úměrný i tlak na hráče,
ale ti jsou na něj z velkých klubů zvyklí.“

Španělská sestava, to je hvězda vedle hvězdy a najít
v této skvadře vůbec nějakou slabinu dá zabrat. Ať už se 
podíváme do branky, kde je tahoun Manchesteru United 
David de Gea, do obrany v čele s Ramosem, Piquém
i dalšími hráči, kteří jsou základními kameny svých celků. 
V záloze nechybí Iniesta, jenž byl u všech úspěchů, Davis 
Silva či Isco, jenž zářil během kvalifikace. Jedničkou
v útoku by měl být pak Diego Costa, ale Španělsko umí
hrát i bez klasické devítky.

„Španělé budou 
přímočařejší, budou
se víc tlačit
do branky.“



V nominaci je i několik velkých talentů v čele s nejmladším 
členem výpravy Marcem Asensiem, jenž ve dvaadvaceti 
letech pálí pravidelně branky za Real, či Saúlem z Atlética. 
Oba už jsou ale velkými hvězdami.
To Álvaro Odriozola mnoha fanouškům příliš neřekne.

Dvaadvacetiletý bek Realu Sociedad se ale za poslední rok 
a půl vypracoval natolik, že začal dostávat šanci v dresu 
národního celku, za který už stihl dát gól v nedávném 
přípravném duelu se Švýcarskem. Typický moderní bek je 
navíc při nejistém zdravotním stavu Dani Carvajala blízko 
základní sestavě.

Ve Španělsku museli před turnajem řešit především otázku 
zmíněného Carvajala, který doléčuje zranění z finále Ligy 
mistrů. Jinak je španělská sestava kompletní a v plné síle. 
Z absencí lze vypíchnout pouze jména jako Héctor Bellerín, 
Marcos Alonso, Cesc Fabregas či Álvaro Morata, kteří 
byli připravení, jenže se v nabité sestavě nedostali mezi 
vyvolené.

Po dvou velkých turnajích, které namlsané Španělsko 
vrátily zpátky na zem, se la roja opět rozjela. Výběr hvězd, 
který se dozajista bude znovu prezentovat atraktivním 
fotbalem plným přihrávek, tak nemůže mít jiné ambice,
než útočit na nejvyšší příčky. Jen si musí dát pozor na 
slabou chvilku.

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 David de Gea 17.11.1990 Manchester United 28 0

13 Kepa 3.10.1994 Bilbao 1 0
23 José Manuel Reina 31.8.1982 Neapol 36 0

Obránci
2 Daniel Carvajal 11.1.1992 Real Madrid 15 0
3 Piqué 2.2.1987 FC Barcelona 97 5
4 Nacho 18.1.1990 Real Madrid 16 0

12 Álvaro Odriozola 14.12.1995 San Sebastian 3 1
14 Azpilicueta 28.8.1989 Chelsea 22 0
15 Sergio Ramos 30.3.1986 Real Madrid 151 13
16 Monreal 26.2.1986 Arsenal 22 1
18 Jordi Alba 21.3.1989 FC Barcelona 61 8

Záložníci
5 Sergi Busquets 16.7.1988 FC Barcelona 102 2
6 Andrés Iniesta 11.5.1984 FC Barcelona 126 14
7 Saúl Ňíguez 21.11.1994 Atlético Madrid 10 0
8 Koke 8.1.1992 Atlético Madrid 39 0

10 Thiago Alcántara 11.4.1991 Bayern Mnichov 28 2
11 Lucas Vázquez 1.7.1991 Real Madrid 6 0
20 Marco Asensio 21.1.1996 Real Madrid 11 0
21 David Silva 8.1.1986 Manchester City 120 35
22 Isco 21.4.1992 Real Madrid 27 10

Útočníci
9 Rodrigo 6.3.1991 Valencie 5 2

17 Aspas 1.8.1987 Vigo 9 4
19 Diego Costa 7.10.1988 Atlético Madrid 19 7

Trenér
Fernando Hierro 23.3. 1968

Soupiska Španělska
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Šest kvalifikačních zápasů, ani jeden obdržený gól. Pilíře 
obrany z Juventusu a Realu Madrid. Kouč Hervé Renard 
proslulý nejen svým charizmatem, ale i defenzivní organizací. 
To vše by mělo pomoci Maroku odolávat na mistrovství světa 
ofenzivním nápadům favorizovaných soupeřů z Iberského 
poloostrova Španělska a Portugalska. A kdo ví, třeba i 
postoupit ze složité skupiny B.

Program Maroka

15. června: Maroko – Írán (17:00, Petrohrad)
20. června: Portugalsko – Maroko (14:00, Lužniki)
25. června: Španělsko – Maroko (20:00, Kaliningrad)
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Defenzivní tvrz bude odolávat 
náporu iberské reconquisty
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Na přelomu 70. a 80. let patřili mezi špičku afrického 
fotbalu. Stali se prvním africkým týmem, který dokázal 
vyhrát skupinu na mistrovství světa a probojovat se
do vyřazovací fáze. Už od šampionátu ve Francii v roce 
1998 se ale Maročané na světovém šampionátu neobjevili.
Až letos jsou zpět na výsluní po dvaceti relativně 
nevýrazných letech, které protrhlo pouze nečekané stříbro 
z Afrického poháru národů v roce 2004.

Postup na letošní světový šampionát se od Maroka 
moc nečekal. Tím spíš, že lvi z Atlasu byli v hlavní fázi 
kvalifikace nalosováni do těžké skupiny s úřadujícím 
mistrem Afriky z Pobřeží slonoviny, Gabonem s Pierrem-
Emerickem Aubameyangem a podceňovaným Mali. Jenže 
od té doby, co mužstvo v roce 2016 převzal Francouz 
Hervé Renard, momentálně pravděpodobně nejlepší 
trenér působící na africkém kontinentu, Maročané zažívají 
obrovský vzestup.

4x
osmifinále na MS 1986
nekvalifikovalo se

Maroko nezačalo kvalifikaci MS v nikterak bombastickém 
stylu, když remizovalo 0:0 s Gabonem i Pobřežím 
slonoviny. Poté ale na Africkém poháru národů vyslalo 
první varovný signál, že v týmu bují velká síla. Renardův 
tým poprvé za třináct let prošel základní skupinou, když 
porazil i Pobřeží slonoviny. Nakonec sice Maročané 
skončili už ve čtvrtfinále, potopil je ale až Kahrabův gól dvě 
minuty před koncem a Egypt nakonec prošel až do finále, 
kde prohrál s Kamerunem.
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Solidní výsledky i výkony na africkém šampionátu Maroko 
nakoply ke skvělému podzimu. Tým už v kvalifikaci
na Africký pohár národů inkasoval jedinou branku,
v závěrečných bojích o mistrovství světa ale dokázal výkon 
ještě vylepšit. V žádném z šesti zápasů neobdržel jediný 
gól, což je v historii afrických kvalifikací unikát. A rozhodně 
nešlo o pouhou shodu okolností.

Verner Lička: „Velká neznámá. Zajímavá země, nahoře 
muslimský stát, žil jsem tam kdysi blízko. Jsou to výborní 
hráči, mají to v nohách, ale v hlavě už to tak není. Mohou 
postoupit ze skupiny, ale to bude asi všechno.“

Jednak jde úspěch za trenérem Renardem, který je 
pověstný skvělou defenzivní organizací, schopností 
sjednotit tým a citem pro to, co je potřeba v důležitých 
zápasech. To však nejsou jeho jediné zásadní přednosti. 
Díky svému charizmatu na lavičce, v kabině i na veřejnosti 
a pochopení pro africké prostředí si jeho týmy získaly 
až bezvýhradnou podporu domácích a velkou přízeň 
neutrálních fanoušků. Renardovo týmové pojetí bylo 
klíčové pro Zambii i Pobřeží slonoviny.

Bez vynikajícího obsazení marocké defenzivy by ale 
pro Renarda i celé Maroko byl úkol daleko složitější. 
Klenotem mužstva je kapitán Mehdi Benatia z Juventusu, 
Maročané ale mají k dispozici další nenápadné, ale o to 
pozoruhodnější hráče. Talentovaného levého obránce 
Achrafa Hakimiho, který má za sebou průlomovou sezonu 
v Realu Madrid. Romaina Saïsse, stopera Wolverhamptonu, 
jenž celou sezonu dominoval v Championship a postoupil 
do Premier League. Anebo Nabila Dirara, zkušeného 

Názor experta

Největší hvězdy



pravého obránce, jenž loni s Monakem postoupil
do semifinále Ligy mistrů. Ve všech případech jde
navíc o hráče, kteří jsou zvyklí na tempo nejlepších 
evropských soutěží.

Horší je to ale na druhém konci hřiště. Zvlášť na hrotu 
útoku budou mít Maročané problémy najít zaručeného 
střelce, který dokáže proměnit několik málo šancí, které 
jim špičkové týmy dovolí. I tady se ale může najít nečekaná 
opora – místo v základní sestavě dostane Khalid Boutaïb, 
jenž má letos v Turecku i loni ve Francii ve Štrasburku 
dlouhodobou úctyhodnou bilanci více než jednoho gólu
na dva zápasy.

A koneckonců ani kreativní síla Maroka není zanedbatelná. 
O tvorbu šancí se bude starat Younès Belhanda, jenž před 
pěti lety dovedl Montpellier k senzačnímu titulu. Pomáhat 
mu bude vycházející hvězda Hakim Ziyech, který má
za sebou dvě vynikající sezony v Ajaxu a poohlížejí se po 
něm kluby širší špičky v Evropě.

Maroko hned na start šampionátu čeká klíčový duel, který 
může hodně napovědět o jeho šancích. Renardův tým totiž 
čeká Írán, přičemž tým Carlose Quieroze se prezentuje 
podobně defenzivním herním pojetím. Pokud Maročané 
vstoupí do turnaje úspěšně a Portugalsko či Španělsko 
zaváhá, mohou v dalších dvou zápasech naplno využít role 
outsidera. V opačném případě ale bude pro Maroko
značně složité dostávat se z nepříznivého stavu.

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Jasín Bunú 5.4.1991 Girona 11 0

12 Munír Kadžuí 10.5.1989 Numancia 26 0
22 Ahmad Rizá Tadžnautí 5.4.1996 IR Tanger 2 0

Obránci
2 Ašraf Hakimí 4.11.1998 Real Madrid 9 1
3 Hamza Mendyl 21.10.1997 Lille 13 0
4 Manuel Da Costa 6.5.1986 Basaksehir 27 1
5 Mahdí Benatía 17.4.1987 Juventus Turín 56 2
6 Romain Saís 26.3.1990 Wolverhampton Wanderers23 1

17 Nabíl Dirár 25.2.1986 Fenerbahce 34 3

Záložníci
7 Hakím Zijach 19.3.1993 Ajax Amsterodam 17 8
8 Karím Ahmadí 27.1.1985 Feyenoord Rotterdam 50 1

10 Júnis Bilhanda 25.2.1990 Galatasaray 44 3
11 Fajsal Fadžr 1.8.1988 Getafe 23 2
14 Mbark Busúfa 15.8.1984 Al Džazíra 58 7
15 Júsuf bin Násir 7.7.1996 Caen 13 0
16 Nurdín Amrabat 31.3.1987 Leganés 43 4
18 Amín Harít 18.6.1997 Schalke 5 0
21 Sufján Amrabat 21.8.1996 Feyenoord Rotterdam 5 0
23 Mahdí Carcela 1.7.1989 Standard Lutych 20 1

Útočníci
9 Ajjúb Kaabí 26.6.1993 RS Berkan 9 11

13 Chálid Butaíb 24.2.1987 Malatyaspor 17 7
19 Júsuf Nasjrí 1.6.1997 Málaga 15 1
20 Azíz Buhaddúz 30.3.1987 St. Pauli 14 3

Trenér
Hervé Renard 30.9.1968

Soupiska Maroka
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Íránci se na mistrovství světa kvalifikovali podruhé v řadě
a opět je to z velké části práce portugalského trenéra Carlose 
Queiroze, který má za sebou zkušenosti z takových gigantů, 
jakými jsou Manchester United či Real Madrid. Hráči za ním 
jdou, což bylo vidět i v kvalifikační krasojízdě. Ještě nikdy se 
ale Íránu nepovedlo postoupit ze skupiny. Podaří se tentokrát 
„Davidovi“ vyzrát na „Goliáše“?

Program Íránu
15. června: Maroko - Írán (17:00, Petrohrad)
20. června: Írán - Španělsko (20:00, Kazaň)
25. června: Írán - Portugalsko (20:00, Saransk)

109

Queirozova mašina na vítězství
se chce porvat i s goliášiÍr
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Historie: Íránci se zatím na mistrovství světa představili 
čtyřikrát. Na závěrečný turnaj postoupil Írán podruhé
v řadě, před čtyřmi lety totiž hrál v Brazílii.

Poprvé se na MS kvalifikoval v roce 1978. Pak ale 
následoval dvacet let dlouhý půst. V roce 1998 porazil 
tehdejší výběr Jalala Talebiho USA 2:1, což bylo také 
jediné íránské vítězství na velkém turnaji v historii. Na další 
šampionát si pak musel Team Melli počkat do roku 2006. 
Nikdy však nedokázal postoupit ze skupiny.

4x
základní skupina na MS 1978, 1998, 2006 a 2014
základní skupina

V cestě do Ruska neprohrál Írán 18 zápasů v řadě.
V závěrečné fázi asijské kvalifikace byl ve skupině
s Katarem, Čínou, Uzbekistánem, Sýrií a Koreou. Írán 
zaznamenal šest výher z deseti zápasů, a to včetně 
domácího vítězství nad největším protivníkem. „Klíčovým 
utkáním bylo to proti Koreji. Za posledních šest let jsme 
proti nim hráli snad pětkrát a nikdy nebyli schopni Írán 
porazit. Ukázali jsme si, že se dokážeme poměřovat
s každým soupeřem,“ řekl Queiroz.

Pro Írán byly nicméně důležité hlavně zápasy proti Číně 
(0:0 a 1:0) a Uzbekistánu (1:0 a 2:0). „Tím jsme si zajistili 
účast na MS,“ dodal Queiroz. „Tohle byl nejsnazší postup 
na mistrovství světa v historii íránského národního týmu,“ 
prohlásila jedna z opor, útočník nizozemského Alkmaaru 
Alírezá Džahánbachš.
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Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát



Dušan Uhrin: „Myslím, že ve skupině, v níž mají Portugalsko 
i Španělsko, jim půjde hlavně o to, aby neudělali ostudu
a nedostali moc gólů – proto se zaměří hlavně na obranu. 
Ale po třech zápasech pro ně šampionát nejspíš skončí.“

Největší hvězdy: Queiroz, který vede Írán už od roku 2014
a zúčastnil se s ním i předchozího mistrovství světa
v Brazílii, sází především na mladé hráče hrající
v evropských klubech. Typickým příkladem je Sardár 
Azmún, třiadvacetiletý útočník, který to v Rusku dobře 
zná. Od roku 2013 totiž hraje v Kazani, i když s malou 
přestávkou v Rostovu. Mezinárodní debut zaznamenal
v roce 2014 a v prvních třiceti zápasech dal 22 gólů.

„Azmún je úžasný hráč s mimořádnými dovednostmi. Má 
velký talent a dokáže být vždy ve správný čas na správném 
místě. Má skvělou orientaci ve vápně a zakončení,“ chválil 
Queiroz.

K Azmúnovi je nutné připočíst Rezu Ghúčanedžháda 
hrajícího za nizozemský Heerenveen, případně Mahdího 
Taremího, jenž působí v Kataru a pomohl v kvalifikaci.
A v neposlední řadě také Karíma Ansárífárda

Názor experta

Největší hvězdy

„Myslím, že Íránu 
půjde hlavně o to, aby
neudělali ostudu.“
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z Olympiakosu Pireus. Ten byl se 17 zásahy druhým 
nejlepším kanonýrem řecké nejvyšší soutěže.

Zmíněný Džahánbachš. Je to opora Alkmaaru a už teď 
jedna z největších hvězd nizozemské ligy. V ní skórovalo 
čtyřiadvacetileté křídlo už celkem jednadvacetkrát,
na dalších dvanácti se Džahánbachš podílel. Má přesné 
přihrávky, je pohotový a silný na míči.

Povolán nakonec byl útočník Aškan Dadžagá, přestože
v druhé anglické lize za Nottingham odehrál od lednového 
přestupu jediný zápas. V nominaci kupříkladu chybí 
třicetiletý brankář Alírezá Hadžigi, který chytal na minulém 
světovém šampionátu. Queiroz bude sázet na Alírezu 
Baíranvánda, ten má však nevyrovnané výkony.

Írán bude hrát skupinu B s Portugalskem, Španělskem 
a Marokem. První dva týmy si to v ní rozdají o prvenství, 
Maroko by mohlo kousat. Může se ale Írán postarat
o překvapení? Popravdě: spíše ne. Recept by případně 
mohl najít v totálním “uspání“ protivníků a následném 
rychlém uštknutí, svou roli by v tom ale musela sehrát i 
notná dávka štěstí.

„Lidé milují příběhy o Davidu a Goliášovi. A my budeme 
vždy v pozici toho malého,“ prohlásil Queiroz, který
v překvapení věří.

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Alírezá Baíranvánd 21.9.1992 Persepolis 21 0

12 Mohammad Rašíd Mazáherí 18.5.1989 Zob Ahán 3 0
22 Amír Abadzáde 26.4.1993 Marítimo 1 0

Obránci
3 Ehsán Hadžsáfí 25.2.1990 Olympiakos Pireus 91 6
4 Rúzbe Češmí 24.7.1993 Istiglal Teherán 9 1
5 Mílad Mohammadí 29.9.1993 Achmat Groznyj 18 0
8 Mortezá Púralígandží 19.4.1992 Al Sád 26 2

13 Mohammad Rezá Chanzáde 11.5.1991 Padídé 11 1
15 Pažmán Montazerí 6.9.1983 Istiglal Teherán 47 1
19 Madžíd Hosejní 20.6.1996 Istiglal Teherán 1 0
23 Rámín Rezajíán 21.3.1990 Oostende 27 2

Záložníci
2 Mahdí Torabí 10.9.1994 Sajpa 16 4
6 Sajjed Ezatolahí 1.10.1996 Amkar Perm 25 1
7 Masúd Šodžáí 9.6.1984 AEK Atény 74 8
9 Omíd Ebrahimí 16.9.1987 Istiglal Teherán 29 0

11 Vahíd Amirí 2.4.1988 Persepolis 34 1
14 Sámán Ghoddos 6.9.1993 Östersund 7 1
18 Alírezá Džahánbachš 8.10.1993 Alkmaar 37 4
21 Aškan Dadžagá 5.7.1986 Nottingham Forest 45 9

Útočníci
10 Karím Ansárífárd 3.4.1990 Traktorsazi 62 16
16 Rezá Ghúčanedžhád 20.9.1987 Heerenveen 42 17
17 Mahdí Taremí 18.7.1992 Al Gharráfa 26 11
20 Sardár Azmún 1.1.1995 Rubin Kazaň 32 23

Trenér
Carlos Queiroz 1.3.1953

Soupiska Íránu
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Francie

Austrálie
Peru

Dánsko
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V polovině července to bude 20 let od památného finále 
mistrovství světa, ve kterém Zinédine Zidane rozhodl o zatím 
jediném titulu Francie. Jeho nástupci v reprezentačním dresu 
přijedou do Ruska v roli úřadujících vicemistrů Evropy a touží 
po dalším medailovém zisku. Didier Deschamps byl v roce 
1998 u toho jako hráč. Dovede teď svůj tým jako trenér
k sladkému vítězství?

Program Francie

16. června: Francie – Austrálie (12:00, Kazaň)
21. června: Francie – Peru (17:00, Jekatěrinburg)
26. června: Dánsko – Francie (16:00, Lužniki)
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Zaútočí parta kolem kanonýra 
Griezmanna po 20 letech na zlato?
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Autor: Jakub Vaněk

foto zdroj: ČTK/AP



Národní tým ze země galského kohouta se řadí 
dlouhodobě mezi fotbalové velmoci, ale světový šampionát 
opanoval pouze v roce 1998 na domácí půdě. Kromě 
Zidaneho, který skóroval dvakrát, se na stadionu Stade de 
France trefil do brazilské sítě i Emmanuel Petit. O osm let 
později v Německu měli les bleus na dosah další vítězství, 
jenže v penaltovém rozstřelu padli s Itálií.

Kromě relativně nedávných úspěchů je třeba vzpomenout 
také na bronz z Mexika 1986, kde v zápase o třetí místo 
udolali Belgii a stejný kov vybojovali po čtyřech brankách 
legendárního Justa Fontaina do sítě NSR i ve Švédsku 
1958.  

14x
1. místo na MS 1998 ve Francii
čtvrtfinále (porážka 0:1 s Německem)

V kvalifikaci sice Francie nedominovala, o čemž mimo jiné 
svědčí celkové skóre 18:6, ale postup si bez výraznějších 
problémů pohlídala. Rozhodujícím faktorem byla vítězství 
nad Nizozemskem a Švédskem. Z duelů s hlavními rivaly 
totiž vytěžila devět z možných dvanácti bodů. Bezbranková 
domácí remíza s Lucemburskem nicméně náročné 
příznivce rozhodně nepotěšila. Zajímavostí je, že se 
o téměř polovinu gólů (bilance 4+4, pozn. autora) postaral 
Antoine Griezmann.

František Komňacký: „Francie má zajímavé, zkušené 
a dynamické hráče. Ti dojdou daleko – minimálně 
do semifinále – a kdyby hráli finále, vůbec by mě to 
nepřekvapilo.“

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Názor experta



Antoine Griezmann je hlavní superstar výběru trenéra 
Deschampse. Ve španělské nejvyšší soutěži skóroval
v letošní sezoně devatenáctkrát, výraznou měrou navíc 
přispěl k triumfu rojiblancos v Evropské lize. V brance má 
neotřesitelnou pozici Hugo Lloris z Tottenhamu, obranu 
diriguje Raphaël Varane z Realu Madrid a v záloze je 
ústřední postavou Paul Pogba z Manchesteru United.       

Hned několik francouzských talentů si v průběhu 
posledních ročníků řeklo o pozornost, ale nejvíce září 
Kylian Mbappé (19 let) a Ousmane Dembélé (21 let). Prvně 
jmenovaný se po přestupu z Monaka do PSG stal ihned 
oporou - v Ligue 1 rozvlnil síť třináctkrát a přidal
i čtyři přesné zásahy v Lize mistrů. Dembélému sice 
začátek působení v Barceloně zkomplikovalo vážné 
zranění, potenciál má však obrovský.       

Dva stabilní hráči základní sestavy budou v Rusku chybět 
vinou zranění ze závěrečných bojů v Evropské lize.
V semifinále si přetrhl achilovku stoper Arsenalu Laurent 
Koscielny, finále nedohrál kvůli svalovému problému 
záložník Marseille Dimitri Payet. Z výkonnostních, 
taktických nebo osobních důvodů chybí v konečné 
nominaci například útočné trio Anthony Martial 
(Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal)
a Karim Benzema (Real Madrid). 

Z pozice úřadujících vicemistrů starého kontinentu 
nemohou mít Francouzi nižší cíle než medailové.
Do základní skupiny C vstoupí v roli favoritů a postupně
se střetnou s Austrálií, Peru a Dánskem. Vzhledem ke 
kvalitě i zkušenosti současného kádru je z nejužšího 
okruhu aspirantů na titul nelze vynechat. Zaútočí 
Griezmann a spol. po 20 letech na zlato?

Největší hvězdy

Nadějný hráč

Absence

Ambice



ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Hugo Lloris 26.12.1986 Tottenham Hotspur 97 0

16 Steve Mandanda 28.3.1985 Marseille 27 0
23 Alphonse Areola 27.2.1993 Paris St. Germain 0 0

Obránci
2 Benjamin Pavard 28.3.1996 Stuttgart 5 0
3 Presnel Kimpembe 13.8.1995 Paris St. Germain 2 0
4 Raphaël Varane 25.4.1993 Real Madrid 41 2
5 Samuel Umtiti 14.11.1993 FC Barcelona 18 2

17 Adil Rami 27.12.1985 Marseille 35 1
19 Djibril Sidibé 29.7.1992 Monako 16 1
21 Lucas Hernandez 14.2.1996 Atlético Madrid 4 0
22 Benjamin Mendy 17.7.1994 Manchester City 6 0

Záložníci
6 Paul Pogba 15.3.1993 Manchester United 53 9
8 Thomas Lemar 12.11.1995 Monako 11 3

11 Ousmane Dembélé 15.5.1997 FC Barcelona 11 2
12 Corentin Tolisso 3.8.1994 Bayern Mnichov 8 0
13 N´Golo Kanté 29.3.1991 Chelsea 23 1
14 Blaise Matuidi 9.4.1987 Juventus Turín 66 9
15 Steven N´Zonzi 15.12.1988 FC Sevilla 4 0
18 Nabil Fekir 18.7.1993 Lyon 11 2
20 Florian Thauvin 26.1.1993 Marseille 4 0

Útočníci
7 Antoine Griezmann 21.3.1991 Atlético Madrid 53 20
9 Olivier Giroud 30.9.1986 Chelsea 73 31

10 Kylian Mbappé 20.12.1998 Paris St. Germain 14 3

Trenér
Didier Deschamps 15.10.1968

Soupiska Francie
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Počtvrté za sebou si na vrcholné akci zahraje Austrálie. 
Socceroos se zatím marně snaží navázat na 12 let starou 
osmifinálovou účast a nic nenasvědčuje tomu, že by se 
to mělo změnit právě v Rusku. Výběr povětšinou nepříliš 
známých hráčů by ve skupině měl papírově hrát druhé housle, 
navíc po nepříliš povedené kvalifikaci teprve hledá správnou 
cestu. Nastartovat ho má Bert van Marwijk, který převzal 
Austrálii před půl rokem.

Program Austrálie
16. června: Francie – Austrálie (12:00, Kazaň)
21. června: Dánsko – Austrálie (14:00, Samara)
26. června: Austrálie – Peru (16:00, Soči)
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Socceroos nechtějí jen na výlet,
Cahill se může stát legendou
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Poprvé se Socceroos mezi světovou elitou ukázali v roce 
1974, v Německu ale nevstřelili jediný gól a bodovali pouze 
bezbrankovou remízou s Chile. Na další šanci si i kvůli 
složitému systému kvalifikace museli počkat dalších 32 
let. To se jim podařilo v baráži vyřadit silnou Uruguay
a probojovat se tak na MS 2006, které shodou okolností 
pořádalo rovněž Německo. A návrat stál za to.

Australané v základní skupině porazili Japonsko
a remizovali s Chorvatskem, což jim stačilo k postupu
z druhé pozice za suverénní Brazílií. Z turnaje poslal 
klokany až v osmifinále španělský sudí Medina Cantalejo, 
který po herecké etudě Fabia Grossa odpískal penaltu,
a pozdější mistři světa Italové díky brance z páté minuty 
nastavení postoupili dál.

Na tento úspěch už Australané znovu nenavázali, byť se 
po přesunu do asijské kvalifikační zóny od té doby účastní 
mistrovství světa pravidelně. V Jihoafrické republice 
postoupila na jejich úkor kvůli lepšímu skóre Ghana, před 
čtyřmi lety neuhráli Socceroos v těžké skupině s Chile, 
Nizozemskem a Španělskem ani bod.

4x
osmifinále na MS 2006
základní skupina

Žádný jiný tým nemusel na cestě na šampionát odehrát 
tolik zápasů – konkrétně 22. Australané bez problémů 
vyhráli svou základní skupinu. Ve finálové fázi ale skončili 
až třetí za vítězným Japonskem a Saúdskou Arábií, kterou 
přímo na MS poslalo lepší skóre. Rozhodla o tom jediný 
porážka ve skupině, kterou utrpěli v předposledním kole
v Japonsku.

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Roos tak museli absolvovat hned dvě kola baráže. Proti 
Sýrii je po mizerném dvojzápase spasil až v prodloužení 
domácí odvety veterán Tim Cahill. Proti Hondurasu zas 
držel prapor klokanů kapitán Mile Jedinak, který v odvetě 
proměnil dvě penalty a hattrickem poslal Australany
na MS. Palbu kritiky za nevýrazné výkony neustál trenér 
Ange Postecoglou, který po baráži odstoupil. Místo něj 
přišel zkušený Nizozemec Bert van Marwijk.

Josef Němec: „Český celek sice v přípravě porazili 4:0, ale 
ten výsledek neodpovídal předvedené hře. Zklamali mě. 
Obrana špatná. Měli štěstí, že naši hráči udělali spoustu 
chyb a neproměnili své příležitostí. Takové nazdárky
na mistrovství nechytnou.“

Ačkoliv je Tim Cahill jednoznačně nejstarším hráčem 
z Marwijkovy konečné nominace, při výčtu osobností 
Socceroos nelze začít u nikoho jiného. Osmatřicetiletá 
hrající legenda australského fotbalu jede už na svůj čtvrtý 
šampionát.

A na něm se může zařadit mezi legendy. Pokud útočník 
druholigového anglického Millwallu v Rusku skóruje, stane 
se teprve čtvrtým hráčem po Pelém, Uwe Seelerovi

Názor experta

Největší hvězdy

Případný postup 
Austrálie by byl 
opravdu prvotřídní 
senzací
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a Miroslavu Klosem, který vstřelí gól na čtyřech MS
za sebou. V dosavadních osmi zápasech se Cahill trefil 
pětkrát.

Mezi oporami dominují vcelku logicky hráči z Britských 
ostrovů, kam tradičně směřuje většina australských 
fotbalových nadějí. Výjimkou je Trent Sainsbury, na 
stoperovi Grasshoppers Curych stojí do značné míry 
obranná fáze. Spolu s ním bude ve dvojici pravděpodobně 
hrát druhý pamětník dvanáct let starého německého 
úspěchu, Mark Milligan ze saúdskoarabského Al Ahlí, který 
ale většinu kariéry nastupoval v záloze. Jasnou jedničkou v 
brance je Matthew Ryan z Brightonu.

V záloze bude kapitána Jedinaka z Aston Villy doplňovat 
Aaron Mooy z Huddersfieldu a Tom Rogic z Celtiku 
Glasgow, křídla by měla patřit německým krajánkům Robiie 
Krusemu z Bochumu a Matthewu Leckiemu z Herthy. 
Cahill začne turnaj pravděpodobně na lavičce, současnou 
útočnou jedničkou je Andrew Nabbout z japonské Urawy.

Socceroos nečeká v Rusku tak těžká skupina jako před 
čtyřmi lety, případný postup by ale byl opravdu prvotřídní 
senzací. Spíše se dá očekávat, že Australané v konfrontaci 
s Francií, Dánskem a Peru skončí znovu na poslední příčce. 
Jistě ale bude zajímavé sledovat, zda se Cahillovi na jeho 
posledním šampionátu opravdu podaří skórovat a vstoupit 
tak mezi legendy.

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Mathew Ryan 8.4.1992 Brighton&Hove Albion 43 0

12 Brad Jones 19.3.1982 Feyenoord Rotterdam 5 0
18 Danny Vukovic 27.3.1985 Genk 1 0

Obránci
2 Milos Degenek 28.4.1994 Jokohama 18 0
3 James Meredith 4.4.1988 Millwall 2 0
6 Matthew Jurman 8.12.1989 Suwon 4 0

16 Aziz Behich 16.12.1990 Bursaspor 22 2
19 Joshua Risdon 27.7.1992 Western Sydney 7 0
20 Trent Sainsbury 5.1.1992 Grasshoppers Curych 34 3

Záložníci
5 Mark Milligan 4.8.1985 Al Ahlí Džidda 67 6
8 Massimo Luongo 25.9.1992 Queens Park Rangers 35 5

11 Andrew Nabbout 17.12.1992 Urawa 3 1
13 Aaron Mooy 15.9.1990 Huddersfield Town 33 5
15 Mile Jedinak 3.8.1984 Aston Villa 75 18
17 Daniel Arzani 4.1.1999 Melbourne City 1 0
21 Dimitri Petratos 10.11.1992 Newcastle Jets 2 0
22 Jackson Irvine 7.3.1993 Hull City 18 2
23 Tomas Rogic 16.12.1992 Celtic Glasgow 36 7

Útočníci
4 Tim Cahill 6.12.1979 Millwall 105 50
7 Matthew Leckie 4.2.1991 Hertha Berlín 52 8
9 Tomi Juric 22.7.1991 Lucern 34 8

10 Robbie Kruse 5.10.1988 Bochum 63 5
14 Jamie Maclaren 29.7.1993 Hibernian Edinburgh 6 0

Trenér
Bert Van Marwijk 19.5.1952

Soupiska Austrálie

123 Zpět na obsah



Postoupili na světový šampionát do Ruska jako úplně 
poslední z dvaatřiceti týmů a třeba uznat, že měli kliku jako 
od kolotoče. Od roku 1982, kdy hráli na MS naposledy, to 
reprezentačnímu týmu Peru trvalo šestatřicet let. Teď se 
stali ve své vlasti národními hrdiny. A kdyby se jim podařilo 
postoupit ze skupiny, možná by se někteří dočkali i pomníků.

Program Peru

16. června: Peru – Dánsko (18:00, Saransk)
21. června: Francie – Peru (17:00, Jekatěrinburg)
26. června: Austrálie – Peru (16:00, Soči)

Na vlně nadšení nakonec
i s kapitánem GuerreremP

e
ru

Autor: Jan Dvořák

foto zdroj: ČTK/AP
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Největšího úspěchu se dočkali Peruánci na fotbalovém 
šampionátu téměř před padesáti lety v roce 1970 v Mexiku. 
Tehdy jejich celek postoupil ze skupiny, v níž porazil 3:2 
Bulharsko, 3:0 Maroko a prohrál se SRN 1:3, do čtvrtfinále 
a tam skončil na fotbalových kouzelnících z Brazílie (2:4). 
Za ty tehdy hrály takové hvězdy jako Pelé, Rivelino, Zé 
Maria nebo Felix a dotáhli to až k titulu.

Tehdy měl peruánský celek největší hvězdu v Teófilu 
Cubillasovi, jehož Mezinárodní federace fotbalových 
historiků vyhlásila nejlepším peruánským fotbalistou 
historie. Od té doby ale hodně vody uteklo.

4x
čtvrtfinále na MS 1970
nekvalifikovalo se

Z kvalifikace v Jižní Americe postoupili z pátého místa 
do baráže. Před nimi skončila Brazílie, Uruguay, Argentina 
a Kolumbie, těsně za nimi se stejným počtem bodů tým 
Chile. Z celků, které postoupily na šampionát z kvalifikace 
této části světa společně s nimi, porazili Peruánci Uruguay, 
dvakrát remizovali s Argentinou a jednou s Kolumbií.

Nakonec jim postup zachránila kontumační výhra 3:0
s Bolívií, s níž na hřišti prohráli 0:2, jenže pak se ukázalo, 
že soupeř postavil do utkání hráče, jenž na trávník nesměl. 
V baráži pak vyřadili Nový Zéland. Po postupu se tančilo 
všude. „Čekali jsme 35 let,“ řekl záložník Christian Cueva. 
„Všichni Peruánci by teď měli slavit jako nikdy předtím,“ 
dodal a to jim ani nemusel radit. Ti měli radost i z toho, 
že ministerstvo práce slíbilo, že v případě postupu bude 
čtvrtek vyhlášen za státní svátek.

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Názor experta

Největší hvězdy

V baráži nemohl hrát kapitán týmu Paolo Guerrera, který 
dostal od FIFA trest za doping. „Postup věnuji Paolovi, 
protože jsem mu slíbil, že to dotáhneme do konce,“ řekl
k nejlepšímu reprezentačnímu střelci Jefferson Farfán.  

Josef Němec: „Jsou tam trošku omylem, postoupili se 
štěstím. Kouč Gareca nechal doma ještě Claudia Pizarra, 
je mu sice 39, ale osobnost je to velká. Naštěstí může hrát 
Guerrero. Ale myslím si, že za deset dnů jedou domů.“

Paolo Guerrera do Ruska nakonec poletí. Ovšem jeho start 
se rodil hodně krkolomně. FIFA mu původně zastavila 
činnost na rok, u odvolací komise si vymohl zkrácení trestu 
na polovinu. Tak zažádal Mezinárodní sportovní arbitráž 
CAS, aby mu zrušila trest úplně, ta mu jej ale naopak 
zvedla na čtrnáct měsíců. Až soud ve Švýcarsku rozhodl, 
že mu trest pozastaví, protože nešlo o úmysl, doping 
(kokain) měl dostat v čaji.

A Guerrero hned naskočil do přípravy a dal Saúdské Arábii 
dva góly. Třetí gól přidala další výrazná osobnost týmu 
André Carrillo z anglického Watfordu. I další tahoun celku 

 „Čekali jsme 35 let,“ 
řekl záložník Cueva.
Po postupu se tančilo 
všude.
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hraje Evropě, dokonce v Rusku -– Farfán nastupuje
za Lokomotiv Moskva. 

Kouč Gareca sází na zkušenost. Nejmladším členem jeho 
výběru je čerstvě třiadvacetiletý záložník Pedro Aquino
z peruánského Sportingu Cristal. Ten zatím naskočil do 
osmi zápasů a gól zatím nedal. Určitě bude jedním z těch, 
kteří se budou snažit chytit svou šanci před zraky zástupců 
klubů z celého světa. Pokud ovšem dostane příležitost.

Ve skupině C mají za soupeře Francii, Dánsko a Austrálii, 
což není úplně bez šance na postup a kdyby to klaplo, tak 
by možná přibyl v jejich zemi další státní svátek. Většina 
fotbalistů se živí fotbalem v Jižní Americe, USA i Mexiku.
A ani z těch, kteří nastupují v Evropě, nikdo nehraje za 
žádný skutečně velký klub. Síla Peruánců by měla být
v nadšení a týmovém pojetí. 

V přípravě porazili i Skotsko, Island a Chorvatsko. 
Neprohráli 14 zápasů za sebou. „Peru je připravené 
postavit se jakémukoliv soupeři na světě,“ tvrdí Gareca, 
jehož celek naposledy podlehl předloni v listopadu Brazílii 
0:2.

Nadějný hráč

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Pedro Gallese 23.4.1990 Veracruz 38 0

12 Carlos Cáceda 27.9.1991 Deportivo Municipal 6 0
21 José Carvallo 1.3.1986 UTC Cajamarca 6 0

Obránci
2 Alberto Rodríguez 31.3.1984 Atlético Junior 72 0
3 Aldo Corzo 20.5.1989 Universitario de Deportes25 0 0
4 Anderson Santamaría 10.1.1992 Puebla 5 0
5 Miguel Araujo 24.10.1994 Alianza Lima 8 0
6 Miguel Trauco 25.8.1992 Flamengo 26 0

15 Christian Ramos 4.11.1988 Veracruz 66 3
17 Luis Advíncula 2.3.1990 Lobos 65 0
22 Nilson Loyola 26.10.1994 Melgar 4 0

Záložníci
7 Paolo Hurtado 27.7.1990 Guimaraes 33 3
8 Christian Cueva 23.11.1991 FC Sao Paulo 45 8

13 Renato Tapia 28.7.1995 Feyenoord Rotterdam 32 3
14 Andy Polo 29.9.1994 Portland 16 1
16 Wilder Cartagena 23.9.1994 Veracruz 3 0
19 Yoshimar Yotún 7.4.1990 Orlando 72 2
20 Edison Flores 14.5.1994 Aalborg 29 9
23 Pedro Aquino 13.4.1995 Lobos 12 0

Útočníci
9 Paolo Guerrero 1.1.1984 Flamengo 86 34

10 Jefferson Farfán 26.10.1984 Lokomotiv Moskva 82 25
11 Raúl Ruidíaz 25.7.1990 Morelia 29 4
18 André Carrillo 14.6.1991 Watford 44 5

Trenér
Ricardo Gareca 10.2.1958

Soupiska Peru
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Nemají moc co ztratit, zato mohou hodně předvést.
Jak hráči, tak celý tým si mohou na světovém šampionátu
v Rusku udělat jméno. Tím, že na turnaj nejedou s přehnaným 
očekáváním, nebudou pod tak velkým tlakem, jako 
favorizované celky. S klidem a urputností seveřanů však se 
svým herním potenciálem mohou překvapit.

Program Dánska

16. června: Peru - Dánsko (18:00, Saransk)
21. června: Dánsko - Austrálie (14:00, Samara)
26. června: Dánsko - Francie (16:00, Lužniki v Moskvě)

Mají svou hvězdu, ambice a klid 
nachystat překvapení
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Autor: Hynek
Roleček
foto zdroj: ČTK/ZUMA
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Jména jako Michael Laudrup nebo Peter Schmeichel patří 
do historie světového fotbalu. Dokázali, že i v Dánsku se 
rodí skvělí fotbalisté. Před dvaceti lety na mistrovství světa 
ve Francii málem způsobili senzaci, když ve čtvrtfinále 
hodně trápili Brazílií a nakonec s ní prohráli těsně 2:3. 
Vpravdě historické utkání. Byl to krásný reprezentační 
vrchol na MS výjimečné party mistrů Evropy z roku 1992.

Ještě v roce 2002 dokázalo Dánsko postoupit ze skupiny, 
ale ztroskotalo hned v osmifinále na rozjeté Anglii. Před 
osmi lety ve skupině porazili seveřané Kamerun, ale to bylo 
vše.

4x
čtvrtfinále na MS 1998
nekvalifikovalo se

Dánové skončili v kvalifikační skupině druzí za Polskem a 
byli také jediným celkem, který Poláky ve skupině porazil 
(4:0). Postoupili tak do baráže, v níž vyprášili kožich 
Irům. Po remíze 0:0 v Kodani se jim podařil náramný 
kousek v Dublinu, kde Iry sestřelili 5:1 a razantně sebrali 
téhle zarputilé a natěšené ostrovní zemi sen o účasti na 
mistrovství světa.

František Komňacký: „Dánové ještě ke všemu nebudou 
mít k dispozici zraněného Bendtnera. Je to průměrný tým, 
který bude mít problémy postoupit ze skupiny.“

Christian Eriksen, útočník Tottenhamu, dal Irům v baráži 
tři góly a celkem se v boji o šampionát ve dvanácti 
zápasech trefil jedenáctkrát. Lepší než šestadvacetiletý 
záložník byly v kvalifikaci jen takové kapacity jako Robert 
Lewandowski, Cristiano Ronaldo a Romelu Lukaku. „Každý 

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Názor experta

Největší hvězdy
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účastník mistrovství světa má nějakou hvězdu, my máme 
Christiana,“ konstatoval kouč Age Hareide. „Patří rozhodně 
do desítky nejlepších hráčů světa. Na své pozici je jedním z 
nejlepších hráčů v Evropě,“ dodal.

Ale kolem hlavní hvězdy týmu nepobíhají také žádní 
nazdárci. Například v brance je jistota jménem Kasper 
Schmeichel z Leicesteru, obranu organizuje zkušený 
Simon Kjaer, jenž nyní hraje v Seville, a do základní sestavy 
Chelsea patří Andreas Christensen, v záloze tvoří hru 
Thomas Delaney z Brém, Pione Sisto z Celty Vigo, v útoku 
operují Yussuf Poulsen z Lipska, Andreas Corenlius z 
Bergama nebo Nicoali Jörgnesen z Feynoordu.

Yussuf Poulsen je ve třiadvaceti letech stále velkou nadějí 
dánského fotbalu, Ještě kompletně nerozvinul své ambice. 
Útočník Lipska nastřílel během dvou sezon v bundeslize 
devět gólů, v právě uplynulém ročníku se trefil pětkrát. To 
není zrovna vizitka zabijáka. Právě na šampionátu by se 
tak mohl ukázat světu, že umí víc.  

Svého nejlepšího střelce Nicklase Bendtnera musí 
Dánové v sestavě oželet. Třicetiletý útočník, který má 
v reprezentaci ze současného kádru nejvíc zásahů – 
jednatřicet, si poranil třísla a do začátku mistrovství se 
nevyléčí. Pro dánskou efenzivu je ztráta třicetiletého 
kanonýra Rosenborgu Trondheim citelným oslabením.

Ve skupině C se střetnou s Francií, Austrálií a týmem 
Peru. To by mohlo být na postup z druhého místa. 
Šance na vylepšení čtvrtfinále zpřed dvaceti let je však 
spíše utopická. K tradičně dobré organizaci hry, taktické 
vyspělosti, bojovnosti a kvalitní fyzické přípravě by bylo 
třeba přidat ještě velkou porci štěstí.

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Kasper Schmeichel 5.11.1986 Leicester City 34 0

16 Jonas Lössl 1.2.1989 Huddersfield Town 1 0
22 Frederik Rönnow 4.8.1992 Bröndby Kodaň 6 0

Obránci
3 Jannik Vestergaard 3.8.1992 Mönchengladbach 16 1
4 Simon Kjaer 26.3.1989 FC Sevilla 77 3
5 Jonas Knudsen 16.9.1992 Ipswich Town 3 0
6 Andreas Christensen 10.4.1996 Chelsea 15 1

13 Mathias Jörgensen 23.4.1990 Huddersfield Town 12 0
14 Henrik Dalsgaard 27.7.1989 Brentford 10 0
17 Jens Stryger Larsen 21.2.1991 Udine 12 1

Záložníci
2 Michael Krohn-Dehli 6.6.1983 La Coruňa 57 6
7 William Kvist 24.2.1985 FC Kodaň 79 2
8 Thomas Delaney 3.9.1991 Brémy 26 4

10 Christian Eriksen 14.2.1992 Tottenham Hotspur 77 21
15 Viktor Fischer 9.6.1994 FC Kodaň 18 3
18 Lukas Lerager 12.7.1993 Bordeaux 3 0
19 Lasse Schöne 27.5.1986 Ajax Amsterodam 35 3
23 Pione Sisto 4.2.1995 Vigo 13 1

Útočníci
9 Nicolai Jörgensen 15.1.1991 Feyenoo"ĹRotterdam 30 8

11 Martin Braithwaite 5.6.1991 Bordeaux 19 1

12 Kasper Dolberg 6.10.1997 Ajax Amsterodam 5 1
20 Yussuf Poulsen 15.6.1994 RB Lipsko 27 3
21 Andreas Cornelius 16.3.1993 Bergamo 18 4

Trenér
Aage Hareide 23.9.1953

Soupiska Dánska

132 Zpět na obsah



D
Argentina

Island
Chorvatsko

Nigérie

133 Zpět na obsah



Jako vždy patří Argentina mezi největší favority. Kvalifikací se 
ale tato jihoamerická velmoc prosmýkla neobvykle
s odřenýma ušima a je otázkou, nakolik se forma mužstva 
ustálila. Ve svém středu má Lionela Messiho, kolem kterého 
krouží vše. Útočnými skvosty se to v celku jen hemží, ale 
na výsledcích to není příliš vidět. Pro mnoho zkušených 
fotbalistů je to možná poslední šance dosáhnout
na vytoužený vrchol.

Program Argentiny
16. června: Argentina – Island (15:00, Otkrytie Arena)
21. června: Argentina – Chorvatsko (20:00, Nižnij Novgorod)
26. června: Nigérie – Argentina (20:00, Petrohrad)

Obr ještě nechce usnout. Projeví se 
konečně jeho ofenzivní síla?
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Autor: Hynek
Roleček
foto zdroj: Reuters
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Jen čtyřikráte chyběli Argentinci na závěrečném turnaji. 
Naposledy před dlouhými 48 lety. Od té doby stačili 
dvakrát MS vyhrát a dvakrát skončit druzí. Poslední titul 
však získali v Mexiku v roce 1986. Tým kolem Maradony 
si finále zopakoval ještě o čtyři roky později, pak nastala 
výměna generací, a přestože jen v roce 2002 se nedokázali 
Jihoameričané probojovat ze skupiny do vyřazovacích 
bojů, na pronikavý úspěch čekali až do minulého 
šampionátu.

Na mistrovství v Brazílii Argentinci neukázali zdaleka vše 
ze svého umění. Skupinu sice vyhráli bez ztráty bodu, poté 
se ale spíše trápili, a to především v ofenzivě.
Nad Švýcarskem rozhodli až zásluhou Di Maríi ve 118. 
minutě, Belgii přetlačili rovněž hubeným vítězstvím 1:0, 
Nizozemce v semifinále po bezbrankovém průběhu 
dokonce až na penalty. Ve finále už se v prodloužení 
radovali z gólu jen Němci, a tak zůstala Argentina těsně 
pod vrcholem.

16x
2x vítěz na MS 1978 a 1986
finále (porážka 0:1 po prodloužení s Německem)

Bílomodří načali kvalifikaci velmi nešťastně, domácí 
porážkou 0:2 od Ekvádoru. Od podzimu 2016 přišly ještě 
další tři prohry a remízová šňůra. Situace kolem posledních 
postupových míst byla velmi vyrovnaná.

Úkol zněl jasně: zvítězit na hřišti soupeře, se kterým 
Argentinci nezvládli úvodní utkání. V ekvádorském Quitu 
však soupeři kvůli vysoké nadmořské výšce nehrají rádi. 
Navíc už po 38 sekundách vedl domácí tým. V tu chvíli by 
favorit nepostupoval. „Bylo by šílené nedostat se

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Názor experta

Největší hvězdy

Nadějný hráč

na mistrovství světa,“ podotkl po utkání hrdina Messi, který 
hattrickem zvrátil vývoj a dal své zemi nejkrásnější dárek
v podobě postupu.

Josef Němec: „Můj černý kůň. Sice honili postup
na poslední chvíli, dali nejmíň gólů a nenominovali
Icardiho, nejlepšího střelce italské ligy, ale ve skupině
s Chorvatskem, Islandem a Nigérií by se měli dát do kupy, 
sehrát, získat sebevědomí a mohli by dojít do semifinále. 
Už proto, že hodně jejich velkých hráčů na příštím MS už 
bude za zenitem.“

Ač Argentina pouze ve dvou kvalifikačních utkáních 
skórovala více než dvakrát, její útok se jen hemží 
ostřílenými hvězdami. Osmapadesátiletý trenér Jorge 
Sampaoli spoléhá vedle čtyřiašedesátigólového Messiho 
také na Paula Dybalu, Gonzala Higuaína a Sergia Agüera, 
který dostal důvěru, přestože od března nehrál a zotavoval 
se po operaci kolena.

Dybala ve svých 24 letech v Juventusu prokazuje své 
špičkové schopnosti. V národním týmu odehrál 12 zápasů, 
ale na svůj premiérový gól stále čeká. V klubu se pohybuje 
na podobném postu jako Messi, v reprezentaci proto 
musí hrát více zleva. Hvězdný Messi už kvůli tomu musel 
veřejnost ujišťovat, že se s Dybalou v jednom týmu může 
dobře doplňovat.

Teprve 22letý záložník Giovanni Lo Celso nastupoval 
pravidelně v posledních zápasech v základní sestavě. 
Rodák z Rosaria hrál za tamní klub, odkud si ho vybral 
Paris St. Germain. V této sezoně odehrál v jeho dresu 
458 zápasů a připsal si 6 gólů. Jeho hlavní prací je ale 
ze středu střední řady jejich příprava. Otázkou je, jakou 
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Absence

Ambice

dostane v Rusku šanci. Pokud bude mít to štěstí,
v kombinaci s ofenzivní silou svého týmu může připravovat 
pro soupeře smrtící gólový koktejl.

V útoku je přetlak velkých jmen, i proto se nedostalo
na Maura Icardiho, jenž se v italském Juventusu podělil
s 29 góly o titul krále střelců. Pouze v televizi bude turnaj 
sledovat také Diego Perotti, který obléká dres dalšího 
italského celku AS Řím.

V týmu výrazně chybí brankářská jednička Sergio Romero. 
Obvyklá reprezentační opora posledních let si poranila 
koleno a musí na operaci. Jeho místo pravděpodobně 
zaplní dvojka Willy Caballero z Chelsea. Další v pořadí 
Franco Armani z River Plate nemá na svém kontě ani jeden 
start, o něco lépe je na tom dodatečně povolaný Nahuel 
Guzmán, který ale od roku 2015 za národní tým nastoupil 
jen jednou – v přípravě loni v červnu při výhře 6:0 nad 
Singapurem.

Vyhlídky Argentiny jsou pochopitelně velmi nadějné. Cílem 
nemůže být nic jiného než vítězství. Základní skupina může 
favoritovi sloužit jako dobrá rozehra. Ve skupině D čeká 
dvojnásobné mistry světa Island, Chorvatsko a Nigérie.

Tato skladba má ale také několik háčků. Island na začátek 
může svou urputností vstup do MS bílomodrým hodně 
znechutit. Chorvaté jsou se svou kvalitní zálohou velmi 
ambiciózním týmem a Nigérie? Naposledy se spolu 
střetly oba týmy v listopadu minulého roku v Krasnodaru. 
Argentina ztratila dvougólové vedení a nakonec prohrála 
2:4, takže cesta k postupu jistě nebude zadarmo.
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Nahuel Guzmán 10.2.1986 Tigres 6 0

12 Franco Armani 16.10.1986 River Plate 0 0
23 Wilfredo Caballero 28.9.1981 Chelsea 3 0

Obránci
2 Gabriel Mercado 18.3.1987 FC Sevilla 19 3
3 Nicolás Tagliafico 31.8.1992 Ajax Amsterodam 4 0
4 Cristian Ansaldi 20.9.1986 FC Turín 5 0
6 Federico Fazio 17.3.1987 AS Řím 9 1

16 Marcos Rojo 20.3.1990 Manchester United 56 2
17 Nicolás Otamendi 12.2.1988 Manchester City 54 4

Záložníci
5 Lucas Biglia 30.1.1986 AC Milán 57 1

7 Éver Banega 29.6.1988 FC Sevilla 62 6

8 Marcos Acuňa 28.10.1991 Sporting Lisabon 10 0
11 Ángel Di María 14.2.1988 Paris St. Germain 94 19
13 Maximiliano Meza 15.1.1992 Independiente 2 0
14 Javier Mascherano 8.6.1984 Che-pej 143 3
15 Manuel Lanzini 15.2.1993 West Ham United 4 1
18 Eduardo Salvio 13.5.1990 Benfica Lisabon 9 0
20 Giovani Lo Celso 9.4.1996 Paris St. Germain 5 0
22 Cristian Pavón 21.1.1996 Boca Juniors 5 0

Útočníci
9 Gonzalo Higuaín 10.12.1987 Juventus Turín 72 31

10 Lionel Messi 24.6.1987 FC Barcelona 124 64
19 Sergio Agüero 2.6.1988 Manchester City 85 37
21 Paulo Dybala 15.11.1993 Juventus Turín 12 0

Trenér
Jorge Sampaoli 13.3.1960

Soupiska Argentiny
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Není to tak dávno, co patřili k otloukánkům, kteří soupeřům 
příliš strachu nenaháněli. Tyto časy jsou však pro fotbalisty 
Islandu pryč. Seveřané se po velkém úspěchu na mistrovství 
Evropy 2016, kde vyřadili i Anglii, premiérově představí také 
na mistrovství světa a opět sní o senzační jízdě. Čeká je ale 
pořádná fuška.

Program Islandu

16. června: Argentina – Island (15:00, Otkrytie Arena)
22. června: Nigérie – Island (17:00, Volgograd)
26. června: Island – Chorvatsko (20:00, Rostov)

Severský fenomén se pokusí při 
premiéře o další senzaci
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Autor: Pavel Jahoda

foto zdroj: Reuters
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Hu, tlesk, hu, tlesk, hu, tlesk… Kdo by si nepamatoval 
vítěznou oslavu Islandu na mistrovství Evropy před dvěma 
lety, kterou dokonce kopírovali Francouzi. Seveřané se 
tehdy při premiéře na Euru stali velkým fenoménem, jenž 
v základní skupině remizoval s Portugalci, v osmifinále 
vyřadil senzačně Anglii po triumfu 2:1 a velké tažení 
ukončil až ve čtvrtfinále domácí výběr.

Právě ME bylo pro Islanďany první velkou fotbalovou akcí
a premiéru zažijí i na mistrovství světa, kam se kvalifikovali 
po předchozích dvanácti neúspěšných pokusech jako 
nejmenší země v historii. S pouhými 330 tisíci obyvateli 
vzali dosavadní rekord Trinidadu a Tobagu (1,3 mil. ob.).

0x

Po senzaci na ME došlo ke změně v realizačním týmu. 
Doposud dvojmanažerský systém musel projít úpravou
po konci Larse Lagerbäcka. Jeho parťák Heimir 
Hallgrimsson byl najednou na trenérské židli sám a před 
ním stála velká kvalifikační výzva v podobě těžké skupiny 
se soupeři Chorvatsko, Turecko či Ukrajina. Seveřané proto 
cílili především na baráž, ale nakonec dosáhli na další velký 
úspěch.

Do kvalifikace vstoupili remízou na Ukrajině, následně 
před vlastními fanoušky zápas s Finskem otočili až 
dvěma góly v nastavení. A právě domácí prostředí se stalo 
klíčem k úspěchu. V rámci skupiny I zde vyhráli všech pět 
duelů. Body dokázali ale vozit i zvenku, a když na začátku 
října vyhráli 3:0 v Turecku, senzace byla blízko. Doma 
následně zdolali Kosovo a mohli slavit postup s 22 body. 
Silní Chorvati skončili až druzí a na šampionát se museli 
prokousat přes baráž.

Historie

Účasti na MS

Cesta na šampionát
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František Komňacký: „Dneska už nikoho nepřekvapí jako 
na mistrovství Evropy, přesto si myslím, že odehrají solidní 
šampionát. I když budou mít velké problémy postoupit ze 
skupiny.“  

Zatímco jiné týmy na mistrovství světa budou mít v kádru 
hvězdy, na které se těší celá řada fanoušků, Island se hráči 
nejvyšší kvality pyšnit nemůže. V tom je ale zároveň i síla 
Seveřanů, kteří i silnější soupeře poráží výborným týmovým 
výkonem a perfektní přípravou.

Pokud by ale mělo být některé jméno zmíněno, bude to 
bezesporu Gylfi Sugrdsson. Záložník Evertonu, jehož 
start na šampionátu byl ohrožen kvůli potížím s kolenem, 
je dlouhodobě tahounem týmu a je ústřední postavou 
útočných manévrů.

Tým Islandu patří s věkovým průměrem kolem 29 let 
k nejstarším výběrům na turnaji. Nejmladším členem 
základní jedenáctky by tak měl být pětadvacetiletý levý bek 
Hördur Magnússon.

Názor experta

Největší hvězdy

Nadějný hráč

 „Dneska už Island 
nikoho nepřekvapí 
jak na mistrovství 
Evropy.“
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Jestli tedy hledat naději islandského fotbalu, tak je potřeba 
se podívat mezi náhradníky, kde je výrazné jméno Alberta 
Gudmundssona. Ročník narození 1997 se zatím ukazuje 
především v juniorském týmu nizozemského PSV, mladý 
křídelník ovšem dělá v kariéře velké pokroky, a pokud by 
dostal na MS šanci, možná by se mohl postarat o velké 
překvapení. 

Nad Islandem se dlouho vznášela obava, že na mistrovství 
světa se bude muset obejít bez největší hvězdy Gylfi 
Sugrdssona. Záložník Evertonu se ale stihl dát dohromady 
včas a podobně na tom jsou i ostatní hráči. Kouči Heimiru 
Hallgrimssonovi proto na šampionátu nebude chybět 
žádné výrazné jméno.

Island při premiéře na šampionátu nečeká lehký úkol. 
Nalosován byl do skupiny D, která je často označovanou 
za skupinu smrti. Seveřané narazí na superfavorita z 
Argentiny, Nigérii, jež má v kádru celou řadu talentů, a silné 
Chorvatsko, se kterým se potkali už v základní skupině
s bilancí jedné výhry a porážky.

Toto složení by ale mohlo být pro nováčka MS paradoxně 
i výhodou, jelikož od něj nikdo moc nečeká. Seveřané už 
ale dříve ukázali, že se silnými soupeři si umí týmovým 
výkonem poradit. Postup ze skupiny by tak byl velkým 
překvapením, není to však sci-fi.

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Hannes Halldórsson 27.4.1984 Randers 48 0

12 Frederik Schram 19.1.1995 Roskilde 4 0
13 Rúnar Rúnarsson 18.2.1995 Nordsjälland 3 0

Obránci
2 Birkir Sävarsson 11.11.1984 Valur 79 1
5 Sverrir Ingason 5.8.1993 Rostov 19 3
6 Ragnar Sigurdsson 19.6.1986 Rostov 76 3

14 Kári Árnason 13.10.1982 Aberdeen 66 4
15 Hólmar Eyjólfsson 6.8.1990 Levski Sofia 9 1
18 Hördur Magnússon 11.2.1993 Bristol City 16 2
23 Ari Skúlason 14.5.1987 Lokeren 55 0

Záložníci
3 Samúel Fridjónsson 22.2.1996 Valerenga 4 0
4 Albert Gudmundsson 15.6.1997 PSV Eindhoven 5 3
7 Jóhann Berg Gudmundsson 27.10.1990 Burnley 66 7
8 Birkir Bjarnason 27.5.1988 Aston Villa 66 9

10 Gylfi Sigurdsson 8.9.1989 Everton 56 19
16 Ólafur Skúlason 1.4.1983 Karabükspor 35 1
17 Aron Gunnarsson 22.4.1989 Cardiff 77 2
20 Emil Hallfredsson 29.6.1984 Udine 63 1
21 Arnór Traustason 30.4.1993 Malmö 18 5

Útočníci
9 Björn Sigurdarson 26.2.1991 Rostov 12 1

11 Alfred Finnbogason 1.2.1989 Augsburg 46 12
19 Rúrik Gíslason 25.2.1988 Sandhausen 46 3
22 Jón Bödvarsson 25.5.1992 Reading 37 2

Trenér
Heimir Hallgrímsson 10.6.1967

Soupiska Islandu
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Další mistrovství světa je vzhledem k jejich věku otázkou. Osa 
chorvatské reprezentace, kterou tvoří Luka Modrič (32), Ivan 
Rakitič (30) a Mario Mandžukič (32), se proto upíná k úspěchu 
v Rusku. Ambiciózní tým pod vedením trenéra Zlatka Daliče 
však čekají velmi nároční soupeři už v základní skupině. 
Dokáže po 20 letech navázat na bronzové tažení mužstva 
kolem legendárního Davora Šukera?

Program Chorvatska

16. června: Chorvatsko - Nigérie (21:00, Kaliningrad)
21. června: Argentina - Chorvatsko (20:00, Nižnij Novgorod)
26. června: Island - Chorvatsko (20:00, Rostov na Donu)

Generace MRM cítí poslední šanci
na zápis do národních dějin
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Autor: Jakub Vaněk

foto zdroj: ČTK/PA
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Na šampionátu v roce 1998 debutovalo Chorvatsko mezi 
světovou elitou a senzačně získalo bronzové medaile.
Šesti brankami zazářil ve Francii Šuker, čímž si vysloužil 
korunu pro krále střelců.

Od té doby ale kockasti neprošli sítem evropské kvalifikace 
nebo skupinové fáze. Před čtyřmi lety museli skousnout 
vyřazení po porážkách 1:3 jak s domácí Brazílií, tak
v přímém souboji o druhé místo s Mexikem.        

4x
3. místo na MS 1998
základní skupina

Od začátku kvalifikace kráčeli Chorvaté k „bezpečnému“ 
postupu, ale během podzimní části vítěznou auru ztratili. 
Po porážce v Turecku a nečekané domácí remíze
s Finskem se situace v tabulce radikálně změnila
a favorité čelili bezprostřední hrozbě vyřazení. Vedení 
svazu zareagovalo odvoláním trenéra Anteho Čačiče
a jmenováním zmíněného Daliče, pod jehož taktovkou 
zvládl tým závěrečný duel na Ukrajině (2:0) i následnou 
baráž s Řeckem (4:1 a 0:0).

František Komňacký: „Chorvaté mají výborné individuality. 
Silný střed pole Modrič - Rakitič a ani Mandžukiče bych 
ještě neodepisoval. Je to vyvážený tým, který je schopný 
pracovat dohromady na rozdíl třeba od Srbů. Nedivil bych 
se, kdyby došel do semifinále.“

Mužstvo diriguje tandem ze španělské La Ligy a jejich 
vzájemná kooperace bude stěžejní pro případný úspěch
i v Rusku. Záložníci Modrič z Realu Madrid a Rakitič
z Barcelony patří k nejlepším na světě. Pokud se k nim 

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Nadějný hráč

Absence
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přidá útočné duo z italské Serie A Ivan Perišič (Inter Milán) 
- Mandžukič (Juventus Turín), mají se defenzivní linie 
Nigérie, Argentiny a Islandu na co těšit. Reprezentační 
oporou je dlouhodobě také brankář AS Monako D. Subašič.     

Chorvaté sází především na zkušenost. V odvetném 
utkání baráže proti Řecku činil věkový průměr základní 
sestavy 29,5 let. Pro většinu současného kádru je proto 
letošní MS pravděpodobně posledním. Generační obměna 
je nevyhnutelná. Vůdčí roli by následně mohl převzít 
pětadvacetiletý univerzál Marcelo Brozovič z Interu 
Millán nebo o rok mladší útočník Ante Rebič z Eintrachtu 
Frankfurt. Opomenout nelze ani třiadvacetiletého záložníka 
Marka Pjacu z Juventusu Turín, který strávil uplynulý ročník 
v Schalke.      

Z předběžné nominace vypadl pouze obránce Matej 
Mitrovič z Clubu Bruggy. „Mrzí mě to, protože Matej je 
velkým profesionálem, ale sám si uvědomil, že v minulé 
sezoně nehrál zcela pravidelně,“ vysvětlil své rozhodnutí 
trenér Dalič.

O možnostech stárnoucího výběru Chorvatska hodně 
napoví už první souboj v základní skupině proti nebezpečné 
Nigérii, jež se rovněž netají postupovými ambicemi. Před 
zápasem s favorizovanou Argentinou v čele s Lionelem 
Messim bude bodový zisk z úvodního měření sil velmi 
důležitý. Zmíněný triumvirát doplňuje nevyzpytatelný 
Island. Vzhledem ke kvalitě týmu cílí osmifinalisté 
předloňského ME minimálně na play-off, bronzová senzace 
z před 20 let se však pravděpodobně opakovat nebude.
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Dominik Livakovič 9.1.1995 Dinamo Záhřeb 1 0

12 Lovre Kalinič 3.4.1990 Gent 10 0
23 Danijel Subašič 27.10.1984 Monako 37 0

Obránci
2 Šime Vrsaljko 10.1.1992 Atlético Madrid 35 0
3 Ivan Strinič 17.7.1987 Sampdoria Janov 42 0
5 Vedran Čorluka 5.2.1986 Lokomotiv Moskva 98 4
6 Dejan Lovren 5.7.1989 FC Liverpool 38 2

13 Tin Jedvaj 28.11.1995 Leverkusen 11 0
15 Duje Čaleta-Car 17.9.1996 Salcburk 1 0
21 Domagoj Vida 29.4.1989 Besiktas 58 2
22 Josip Pivarič 30.1.1989 Dynamo Kyjev 19 0

Záložníci
4 Ivan Perišič 2.2.1989 Inter Milán 65 17
7 Ivan Rakitič 10.3.1988 FC Barcelona 91 14
8 Mateo Kovačič 6.5.1994 Real Madrid 40 1

10 Luka Modrič 9.9.1985 Real Madrid 105 12
11 Marcelo Brozovič 16.11.1992 Inter Milán 34 6
14 Filip Bradarič 11.1.1992 Rijeka 4 0
19 Milan Badelj 25.2.1989 Fiorentina 37 1

Útočníci

9 Andrej Kramarič 19.6.1991 Hoffenheim 30 8

16 Nikola Kalinič 5.1.1988 AC Milán 41 15

17 Mario Mandžukič 21.5.1986 Juventus Turín 82 30
18 Ante Rebič 21.9.1993 Eintracht Frankfurt 15 1
20 Marko Pjaca 6.5.1995 Schalke 16 1

Trenér
Zlatko Dalič 26.10.1966

Soupiska Chorvatska
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Ač mají nigerijští fotbalisté v kádru vycházející ofenzivní 
hvězdy Premier League a africkou kvalifikací projeli jak nůž 
máslem, mnozí to s jejich postupem ze základní skupiny vidí 
černě. Ve skupině C totiž na Nigérii čekají velké kalibry
v podobě Argentiny a Chorvatska. Překvapí super eagles,
jak se týmu přezdívá, jednoho z favoritů?

Program Nigérie

16. června: Nigérie – Chorvatsko (16:00, Kaliningrad)
22. června: Nigérie – Island (17:00, Volgograd)
26. června: Nigérie – Argentina (20:00, Petrohrad)

Vybojuje ofenziva z Premier League 
postup na úkor jednoho z favoritů?
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Autor: Ondřej Erban

foto zdroj: Reuters
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Názor experta

Největší hvězdy

Nigérie patří mezi historicky nejúspěšnější africké země,
co se účinkování na mistrovství světa týče. Super eagles 
se na světový šampionát probili hned šestkrát, což se 
žádné jiné africké reprezentaci dosud nepodařilo, a hned 
třikrát Nigerijci postoupili ze skupiny. Osmifinále však
pro ně zatím vždy znamenalo konečnou.

Nejblíže postupu do čtvrtfinále byli Nigerijci v roce 1994
v USA, tedy hned na prvním světovém šampionátu,
na nějž se kvalifikovali. Tehdy je od senzačního postupu 
přes nakonec stříbrnou Itálii dělily pouhé dvě minuty. 
V samém závěru utkání ale vyrovnal na 1:1 legendární 
Roberto Baggio, který nakonec přidal i vítězný gól
v prodloužení. Na posledním šampionátu skončila Nigérie 
taktéž v osmifinále, tentokrát po porážce 0:2 od Francie.

6x
3x osmifinále na MS 1994, 1998, 2014
osmifinále (porážka 0:2 s Francií)

Nigérie byla v africké kvalifikaci nalosována do „skupiny 
smrti“ spolu se Zambií, Alžírskem a Kamerunem. 
Nigerijci se však těžké konkurence nezalekli, v prvních 
třech zápasech všechny své soupeře porazili, a když 
v předposledním kole zdolali Zambii, stali se prvním 
africkým celkem, který se do Ruska kvalifikoval.

Verner Lička: „To jsou výborní fotbalisti, ale ta jejich ega… 
všichni chtějí hrát, hádají se. Není to tým, není v něm dobrá 
atmosféra. Když jim to sedne, porazí i Brazílii a Španělsko, 
ale aby se jim to dařilo často, to rozhodně ne.“

Soupiska Nigérie čítá hned několik hráčů, kteří si udělali 
jméno v anglické Premier League. Kapitánskou pásku 
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nosí Jon Obi Mikel, jenž dlouhá léta patřil mezi inventář 
londýnské Chelsea, teď však vydělává peníze v čínském 
klubu Tianjin Teda. Jeho kariéra se sice pomalu chýlí 
ke konci, pro střed zálohy Nigérie jde však stále o „pana 
nepostradatelného“.

Velkou budoucnost má ale podle všeho před sebou 
Alex Iwobi (22 let), ofenzivní křídelník momentálně 
působí Arsenalu, kde i přes velkou konkurenci pravidelně 
nastupuje a čas od času i střílí góly. Nebezpečí pro branky 
soupeřů hrozí i od Victora Mosese, který se na pozici 
wing backa prosadil do sestavy Chelsea, s níž v minulé 
sezoně dobyl titul v anglické soutěži. V dresu super orlů ale 
Moses nastupuje výše na pozici křídla. O místo v sestavě 
Leicesteru se pak perou další dva nigerijští mladíci Wilfried 
Ndidi (21 let) a Kelechi Iheanacho (21 let).

Ač má Nigérie 
ofenzivní hvězdy
a kvalifikací projela 
jak nůž máslem, 
mnozí to s postupem 
vidí černě.
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Nigerijci mají na soupisce hned několik velkých talentů
v čele s výše jmenovanými Iwobim, Ndidim a Iheanachem. 
Obrovskou naději ale představí Nigerijci i v brance. 
Jedničkou bude na šampionátu teprve devatenáctiletý 
Francis Uzoho, jednoznačně nejmladší ze všech 
nominovaných gólmanů. (Druhému nejmladšímu je 22 let.) 
Uzoho přitom moc zkušeností v nejvyšších patrech fotbalu 
zatím neposbíral, ve španělské La Coruni, jíž patří, za A tým 
odchytal pouhé dva soutěžní zápasy.

Nigérie nebude na MS postrádat žádnou z opor
a i samotná nominace se obešla bez větších překvapení. 
Největším bylo asi opomenutí devětadvacetiletého 
útočníka Browna Ideye, který, aby na sebe upozornil trenéra 
Gernota Rohra, opustil čínský klub Tianjin Teda a vydal se 
na hostování do španělské Málagy. Jeden vstřelený gól
ve 12 zápasech byl však málo na to, aby mu zajistil letenku 
do Ruska.

Stejně jako v africké kvalifikaci nepřál los Nigerijcům 
ani na šampionátu. Opět se ocitli ve „skupině smrti“, 
když je v základní skupině čeká jeden z hlavních favoritů 
Argentina, velkými jmény obdařený tým Chorvatska a navíc 
ještě nevyzpytatelný celek Islandu. I když Nigérie i v této 
konkurenci myslí na postup, podle sázkových kanceláří
se spíše bude prát o třetí místo s Islandem.

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Ikechukwu Ezenwa 16.10.1988 Enyimba 24 0

16 Daniel Akpeyi 3.8.1986 Chippa 7 0
23 Francis Uzoho 28.10.1998 La Coruňa 5 0

Obránci
2 Brian Idowu 18.5.1992 Amkar Perm 4 1
3 Elderson Echiéjilé 20.1.1988 FC Bruggy 61 3
5 William Troost-Ekong 1.9.1993 Bursaspor 21 1
6 Leon Balogun 28.6.1988 Mainz 18 0

12 Shehu Abdullahi 12.3.1993 Bursaspor 24 0
20 Chidozie Awaziem 1.1.1997 Nantes 4 0
21 Tyronne Ebuehi 16.12.1995 Haag 6 0
22 Kenneth Omeruo 17.10.1993 Kasimpasa 39 0

Záložníci
4 Wilfred Ndidi 16.12.1996 Leicester City 16 0
8 Oghenekaro Etebo 9.11.1995 Las Palmas 14 1

10 John Obi Mikel 22.4.1987 Tchien-ťin 84 6
11 Victor Moses 12.12.1990 Chelsea 33 11
15 Joel Obi 22.5.1991 FC Turín 17 0
17 Ogenyi Onazi 25.12.1992 Trabzonspor 52 1
18 Alex Iwobi 3.5.1996 Arsenal 18 5
19 John Ogu 20.4.1988 Hapoel Beerševa 19 2

Útočníci
7 Ahmed Musa 14.10.1992 CSKA Moskva 71 13
9 Odion Ighalo 16.6.1989 Čchang-čchun 18 4

13 Simeon Nwankwo 7.5.1992 Crotone 1 0
14 Kelechi Iheanacho 3.10.1996 Leicester City 17 8

Trenér
Gernot Rohr 29.6.1953

Soupiska Nigérie
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Byli, jsou a budou reprezentací, na kterou je upřena největší 
pozornost. Fotbalisté Brazílie přesto v posledních letech 
prožívali vesměs samá velká zklamání. Mistrovství světa
v Rusku by to ale mělo změnit. Hvězdní selecao po nástupu 
trenéra Titeho dostali moderní fotbal do žil a skvadra v čele
s uzdravivším se Neymarem míří hodně vysoko.

Program Brazílie

17. června: Brazílie – Švýcarsko (20:00, Rostov)
22. června: Brazílie – Kostarika (14:00, Petrohrad)
27. června: Srbsko – Brazílie (20:00, Otkrytie Arena)

Titeho převrat zabral. Selecao v čele 
s Neymarem touží přerušit půst
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Autor: Pavel Jahoda

foto zdroj: ČTK/ZUMA
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Lepší reprezentaci v historii mistrovství světa najít nelze. 
Jsou to právě Brazilci, kteří na světových šampionátech 
kralují statistikám v počtu výher. Povedlo se jim to hned 
pětkrát, zatímco nejbližší pronásledovatelé Německo
a Itálie se pyšní „pouze“ čtyřmi tituly.

Doby, kdy měli Brazilci s předstihem díky kvalitě v podstatě 
jistý boj o medaile, ale jsou tytam. Naopak v posledních 
letech selecao na šampionátech strádají. Tým, který jako 
jediný nechyběl ani na jednom MS, na celkový triumf 
nebo alespoň postup do finále čeká od triumfu v roce 
2002. Největší zklamání zažil na posledním šampionátu 
konaném právě doma v Brazílii, kde „kanárci“ v semifinále 
dostali ostudný výprask 1:7 od Němců a sen o národních 
oslavách skončil v potocích slz.

20x
5x titul (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
čtvrté místo

Turnaj v Rusku ale dává fanouškům Brazílie naději, že 
období bez úspěchu by mohlo skončit, k čemuž stačila 
jedna výrazná změna. Kvalifikace pro selecao začala 
tragicky a po její třetině se zdálo, že by mohl
 na šampionátu dokonce i chybět. Pod vedením kouče 
Dungy se krčili až na šestém místě s pouhými dvěma 
výhrami, třemi remízami a jednou porážkou. Krize navíc 
vyvrcholila na turnaji Copa America, kde senzačně vypadli 
už v základní skupině.

Tento moment se ale zpětně ukázal jako štěstí v neštěstí. 
Na lavičce skončil Dunga, jenž už podruhé potvrdil, že 
trénování brazilského týmu není pro něj. Na postu trenéra 
ho nahradil Tite, což byla trefa do černého. Kouč, který 
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se jezdil vzdělávat do Evropy, zavedl do hry Brazilců 
moderní prvky, s hráči více komunikoval a na hřišti to 
začalo fungovat. Kanárci od jeho nástupu vyhráli devět 
kvalifikačních zápasů v řadě a nakonec z jihoamerické 
části postoupili na šampionát z prvního místa s pohodlným 
náskokem.

Josef Němec: „Naprostý suverén jihoamerické kvalifikace. 
Vítězný tým, který maká. Ve skupině si vyzkouší, co budou 
potřebovat, získají herní pohodu. Společně s Argentinou 
jsou to pro mě velcí favoriti.“

Brazilský výběr je prošpikován hvězdnými jmény, která ale 
v národním dresu pod vedením Titeho většinou dokážou 
potlačit ega a hrají jako tým. Nad všemi však vyniká jeden 
hráč a tím je Neymar. Superstar PSG táhla Brazilce už 
na domácím šampionátu, jenže tehdy dvaadvacetiletého 
útočníka zastavilo zranění. Nyní je jednomu
z nejobletovanějších sportovců světa o čtyři roky více a rád 
by došel s kanárky dál než ke čtvrtému místu.

O umu a talentu Neymara netřeba pochybovat. Ukazoval to 
v Santosu, Barceloně i nyní v Paříži. Nad lídrem selecaa ale 

Názor experta

Největší hvězdy

Brazílie má na rozdíl
od předchozích 
šampionátů výhodu
v trenérovi.
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visí dva otazníky. Jak na tom bude po zranění kolena,
s nímž laboroval celé jaro, a zda v těžkých zápasech 
dokáže potlačit vlastní ego, což mu někdy dělá problém. 
Pokud to zvládne, mohl by zlatý sen milionů brazilských 
fanoušků splnit.

V jednadvaceti letech je nejmladším členem brazilského 
výběru, což z něj dělá velkou naději. Pravdou ale je, že 
Gabriel Jesus by měl být spíše než žolíkem jedním
z hlavních tahounů. Střelec Manchesteru City, který v roce 
2014 během domácího šampionátu bosý maloval
po ulicích brazilské barvy, za poslední roky udělal obrovský 
progres, což ho řadí mezi největší talenty světového 
fotbalu. Právě on by měl být první volbou Titeho na hrotu
a je na autorovi sedmi kvalifikačních tref, aby důvěru 
přetavil v úspěch.

Brazílie má tolik skvělých fotbalistů ve světě, že si trenér 
Tite mohl dovolit doma nechat hráče jako Alex Sandro 
či Fabinho. Kouč selecaa ale musel řešit jednu výraznou 
absenci zapříčiněnou zraněním. Z nominace vypadl Dani 
Alves. Zkušený pětatřicetiletý bek si v pohárovém utkání
za PSG vážně poranil koleno, s nímž musel na operaci,
a mistrovství světa bude sledovat pouze jako divák.

Titul. Ať už jede Brazílie na jakýkoliv turnaj, jinou ambici ani 
mít nemůže. Hvězdný výběr ale na rozdíl od předchozích 
šampionátů má obrovskou výhodu v trenérovi, který by se 
mohl nakonec stát tím rozdílovým faktorem, proč Selecao 
dlouhý půst bez celkového vítězství konečně ukončí.

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Alisson 2.10.1992 AS Řím 25 0

16 Cássio 6.6.1987 Corinthians 1 0
23 Ederson 17.8.1993 Manchester City 1 0

Obránci
2 Thiago Silva 22.9.1984 Paris St. Germain 70 5
3 Miranda 7.9.1984 Inter Milán 46 2
4 Pedro Geromel 21.9.1985 Gremio 2 0
6 Filipe Luís 9.8.1985 Atlético Madrid 32 2

12 Marcelo 12.5.1988 Real Madrid 53 6
13 Marquinhos 14.5.1994 Paris St. Germain 25 0
14 Danilo 15.7.1991 Manchester City 17 0
22 Fagner 11.6.1989 Corinthians 4 0

Záložníci
5 Casemiro 23.2.1992 Real Madrid 23 0
7 Douglas Costa 14.9.1990 Juventus Turín 24 3
8 Renato Augusto 8.2.1988 Kuoan Peking 28 5

11 Philippe Coutinho 12.6.1992 FC Barcelona 35 9
15 Paulinho 25.7.1988 FC Barcelona 49 12
17 Fernandinho 4.5.1985 Manchester City 43 2
18 Fred 5.3.1993 Šachtar Doněck 8 0
19 Willian 9.8.1988 Chelsea 56 8
21 Taison 13.1.1988 Šachtar Doněck 7 1

Útočníci
9 Gabriel Jesus 3.4.1997 Manchester City 16 9

10 Neymar 5.2.1992 Paris St. Germain 84 54
20 Roberto Firmino 2.10.1991 FC Liverpool 20 6

Trenér
Tite 25.5.1961

Soupiska Brazílie
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Autor: Jan Dvořák

foto zdroj: ČTK/imago
sportfotodienst

Fotbal ve Švýcarsku jde nahoru. Počtvrté za sebou 
a podesáté celkem si reprezentace téhle akurátní 
země zahraje na světovém šampionátu. „Ten tým má 
mimořádného ducha, pozitivní přístup, vůli a chce 
dosáhnout těch nejvyšších cílů. Účast na světovém 
šampionátu je výsledek naší práce. Musíme si to užít,“ 
naznačil trenér Vladimir Petkovič, že týmu věří.

Program Švýcarska

17. června: Brazílie – Švýcarsko (20:00, Rostov)
22. června: Srbsko – Švýcarsko (20:00, Kaliningrad)
27. června: Švýcarsko – Kostarika (20:00, Nižnij Novgorod)
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Místo hvězd důslednost
a tým na vzestupu
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Nejdál došla reprezentace se znakem helvétského kříže
na světových šampionátech v letech 1934, 1938
a 1954, kdy končila ve čtvrtfinále. Od těch dob už uteklo 
hodně vody. Na posledním MS v Brazílii vypadli Švýcaři 
v osmifinále s Argentinou. Na evropský šampionát před 
dvěma lety postoupili také a domů je poslali Poláci
v osmifinále. To potvrzuje vysokou výkonnost, ale také 
fakt, že mají své limity. 

10x
Čtvrtfinále na MS 1934, 1938 a 1954
Základní skupina

V kvalifikační skupině vyhráli Švýcaři devět zápasů
a prohráli až desátý s Portugalskem 0:2, což je připravilo 
o přímý postup. V baráži pak postoupili přes Severní Irsko, 
když vyhráli v Belfastu 1:0 a odveta v Basileji skončila bez 
branek. Potvrdila se tak tradice, že žádný celek nepostoupil 
z baráže poté, co prohrál úvodní zápas na vlastním 
stadionu.

Rozhodl gól z hodně přísně odpískané penalty. Xherdan 
Shaquiri vystřelil za šestnáctkou a trefil ruku bránícího 
Coryho Evance, který však měl paži u těla. Ricardo 
Rodriguez pokutový kop proměnil. A i když Švýcaři měli
i v tomhle utkání víc ze hry, přece jen je třeba velkou 
„zásluhu“ na jejich barážovém úspěchu přičíst 
rumunskému sudímu Hatekanovi.

Verner Lička: „Nemají tolik hvězd jako třeba Belgie, ale 
dohromady tvoří kolektiv. Jenže hrají syntetický fotbal 
– nedominují na hřišti a to je třeba. Přes své limity asi 
nepřejdou. Postup ze skupiny by byl úspěch.“

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Názor experta
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Asi největším trumfem tohoto celku je trenér Petkovič 
z Bosny a Hercegoviny, který dokázal dát dohromady 
kompaktní tým. Jeho největšími hvězdami jsou Gökhan 
Inler, kapitán týmu, který hraje za turecký Besiktas, Ricardo 
Rodríguez  z AC Milán, Xherdan Shaqiri z anglického Stoke 
City, Granit Xhaka z Arsenalu, Stephen Lichsteiner
z Juventusu.

Breel Embolo má před sebou v jednadvaceti letech velkou 
budoucnost. Jeho kariéru zbrzdilo těžké zranění, které 
utrpěl koncem roku 2016. Po přestupu z Basileje do 
Schalke za více než 600 milionů korun si zlomil kotník
a zpřetrhal vazy. A zranění ho brzdí i teď, závěr bundesligy 
vynechal pro zranění stehna. V sezoně nastoupil do 21 
zápasů a dal v bundeslize tři góly. Teď už je ale v pořádku. 
Tak uvidíme.

Nejcitelnější ztrátou pro švýcarský tým, je absence Admira 
Mehmediho. Tomu  cestu do Ruska překazilo jarní zranění 
zánártní kůstky. Sedmadvacetiletý útočník Wolfsburgu byl 
v širší nominaci a nastoupil i do tréninkového kempu, ale 
nakonec se rozhodl, že to nepůjde. „Nechci zabírat místo,“ 
konstatoval s tím, že by nemohl předvést to, co se od něho 
očekává.

V Rusku mají Švýcaři ve skupině E Kostariku, Srbsko
a Brazílii. O postup se poperou nejspíš se Srbskem, které 
má výhodu v silných osobnostech, ale Švýcaři zase tvoří 
kompaktnější celek. Přičemž brazilská parta Neymar 
a spol. je jasným favoritem. I když Švýcaři se velkých 
jmen nebojí. To opět dokázali v přípravném utkání před 
šampionátem, když ve Villarrealu remizovali s jedním
z velkých favoritů Španělskem 1:1.

Největší hvězdy

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Yann Sommer 17.12.1988 Mönchengladbach 35 0

12 Yvon Mvogo 6.6.1994 RB Lipsko 0 0
21 Roman Bürki 14.11.1990 Dortmund 8 0

Obránci
2 Stephan Lichtsteiner 16.1.1984 Juventus Turín 99 8
3 Francois Moubandje 21.6.1990 Toulouse 17 0
4 Nico Elvedi 30.9.1996 Mönchengladbach 5 0
5 Manuel Akanji 19.7.1995 Dortmund 6 0
6 Michael Lang 8.2.1991 Basilej 24 2

13 Ricardo Rodriguez 25.8.1992 AC Milán 52 4
20 Johannes Djourou 18.1.1987 Antalyaspor 74 2
22 Fabian Schär 20.12.1991 La Coruňa 38 7

Záložníci
8 Remo Freuler 15.4.1992 Bergamo 9 0

10 Granit Xhaka 27.9.1992 Arsenal 61 9
11 Valon Behrami 19.4.1985 Udine 78 2
14 Steven Zuber 17.8.1991 Hoffenheim 11 3
15 Blerim Dzemaili 12.4.1986 Boloňa 64 10
16 Gelson Fernandes 2.9.1986 Eintracht Frankfurt 67 2
17 Denis Zakaria 20.11.1996 Mönchengladbach 10 0
23 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 Stoke City 69 20

Útočníci
7 Breel Embolo 14.2.1997 Schalke 24 3
9 Haris Seferovic 22.2.1992 Benfica Lisabon 50 11

18 Mario Gavranovic 24.11.1989 Dinamo Záhřeb 13 5
19 Josip Drmic 8.8.1992 Mönchengladbach 28 9

Trenér
Vladimir Petkovic 15.8.1963

Soupiska Švýcarska

162 Zpět na obsah



Už není vnímána jako outsider. Počítá se s ní. Kostarika 
před čtyřmi lety překvapila fotbalovou veřejnost. Uhrála 
svůj historický výsledek na mistrovství světa, když v Brazílii 
dokráčela do čtvrtfinále. V něm vypadla až na penalty
s Nizozemskem. Los ticos tehdy poslali v základní skupině 
domů Italy a Angličany. Další favorité Brazilci na šampionátu 
v Rusku zřejmě zpozorní…

Program Kostariky

17. června: Kostarika – Srbsko (14:00, Samara)
22. června: Brazílie – Kostarika (14:00, Petrohrad)
27. června: Švýcarsko – Kostarika (20:00, Nižnij Novgorod)

Posune své maximum? Los ticos sází 
na hráče, kteří žijí brazilskou senzací
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Autor: Petr Musil

foto zdroj: Reuters
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Kostarická reprezentace se na fotbalovém svátku objevila 
čtyřikrát. Poprvé v roce 1990 v Itálii, kde ji v osmifinále 
vyřadilo Československo hladce 4:1. Na mistrovství světa
v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku, stejně jako o čtyři 
roky později v Německu, to byl pro Kostariku marný boj
o postup ze základní skupiny.

Na světové scéně překvapila v roce 2014 v Brazílii.
Po postupu z prvního místa ze skupiny v osmifinále 
vyřadila na pokutové kopy Řecko, ale v další fázi 
penaltovou loterii po bezbrankové remíze ztratila 3:4
s Nizozemskem. Postup mezi nejlepších osm však byl 
historický úspěch.

4x
čtvrtfinále na MS 2014
čtvrtfinále (porážka od Nizozemska na penalty 3:4)
 
plnila očekávání. Kostarika se probojovala na fotbalový 
svátek v Rusku z kvalifikace Severní a Střední Ameriky. 
Byla nasazená do čtvrté fáze této kvalifikace, v níž skupinu 
lehce ovládla se ztrátou pouhých dvou bodů a skóre 11:3. 
Společně s Panamou postoupila do poslední páté fáze 
Concacafu.

Zde v šestičlenné tabulce skončila druhá, o tři body se 
vyhnula baráži a dvakrát porazila například USA. Svou 
sílu ukázala v listopadu 2016, kdy doma jasně přehrála 
Američany 4:0. Tehdy zazářil dvěma trefami rychlý útočník 
Joel Campbell, který další góly už nepřidal. Největší 
příspěvek v závěrečné fázi kvalifikace Concacaf měl Marco 
Ureña se třemi brankami.
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Názor experta

Největší hvězdy

Josef Němec: „Jejich trenér Óscar Ramírez se může opřít 
hlavně o brankáře Navase z Realu. Pak jsou tam González 
z Bologni, Duarte z Espaňolu, ale to nestačí. Myslím si, že 
nepřežijí skupinu se Srbskem a Švýcarskem – tři zápasy
a jedou domů.“

Los ticos se mohou pyšnit tím, že jim bude krýt záda 
brankář Realu Madrid. Keylor Navas je nejvýraznější 
osobností Kostariky. Zazářil na šampionátu v Brazílii
a hned po něm se upsal královskému klubu, s nímž jako 
gólmanská jednička slavil tři vítězství v Lize mistrů.
V sezoně 2016/2017 si sáhl i na trofej pro vítěze španělské 
ligy.

Pětičlennou obranu tvoří například Giancarlo González
z Boloni nebo Óscar Duarte z Espaňolu. Zálohu diriguje 
další výrazná osobnost šampionátu v Brazílii Celso Borges
z Deportivo La Coruňy a především ofenzivní levonohý hráč
s kapitánskou páskou Bryan Ruíz ze Sportingu Lisabon.
Ve formaci 5-4-1 se na hrotu kouč Óscar Ramírez spolehne 
na Joela Campbella nebo na forvarda Los Angeles Marco 
Ureñu, který se však zotavuje ze zlomenin v obličeji, které 
utrpěl v květnu.

„Kostarické hvězdy 
nestačí, myslím, že 
nepřežijí skupinu se 
Srbskem a Švýcarskem.“
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Zatím věčný cestovatel, ale velké turnaje jsou přesně 
chvíle pro zviditelnění. Pětadvacetiletý Joel Campbell 
patří Arsenalu už od srpna 2011. Zatím v londýnském 
klubu nepřesvědčil. Zahrál si v Lorientu, Realu Betis, 
Olympiacosu Pireus, Villarrealu, Sportingu Lisabon
a poslední hostování měl opět v Realu Betis.

Nechal se slyšet, že ve španělském celku by i rád 
zůstal. Rychlý levák, který letos několik měsíců v sezoně 
promarodil, ví, že teď musí. Musí prokázat svůj potenciál, 
ať už zůstane v Arsenalu či Betisu.

Do nominace se nevešel veterán Michael Umaña, který 
se představil už na mistrovství světa v Německu v roce 
2006. Pětatřicetiletý obránce si letos zahrál pouze šestnáct 
utkání za prvoligový kostarický celek Cartaginés a trenér 
Ramírez se jej rozhodl vynechat.

Nominace v porovnání s nejúspěšnějším šampionátem 
Kostariky v historii je podobná. Místo toho, aby se kádr 
oživil, kouč Ramírez vsadil na osvědčená jména. Tým 
je logicky zase o čtyři roky starší. Do karet však hraje 
Kostarice fakt, že má v bráně hvězdného Navase
a pětičlennou obrannou hráz před ním.

Základní skupina v Rusku je daleko lehčí než ta v Brazílii. 
Los ticos se zkusí vytáhnout na kanárky, dále se mohou 
směle měřit se Švýcarskem a Srbskem. O postup Kostarika 
zabojuje, ale čtvrtfinále či dokonce semifinále, o němž sní 
před šampionátem obránce Kendall Watson? To je opravdu 
spíš sen. I když podobný byl i před čtyřmi lety…

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Keylor Navas 15.12.1986 Real Madrid 79 0

18 Patrick Pemberton 24.4.1982 Alajuelense 39 0
23 Leonel Moreira 2.4.1990 Herediano 9 0

Obránci
2 Johnny Acosta 21.7.1983 Águilas 68 2
3 Giancarlo González 8.2.1988 Boloňa 68 2
4 Ian Smith 6.3.1998 IFK Norrköping 2 0
6 Óscar Duarte 3.6.1989 Espaňol Barcelona 38 2
8 Bryan Oviedo 18.2.1990 Sunderland 42 1

15 Francisco Calvo 8.7.1992 Minnesota 36 4
16 Christian Gamboa 24.10.1989 Celtic Glasgow 66 3
19 Kendall Waston 1.1.1988 Vancouver 25 3
22 Rónald Matarrita 9.7.1994 New York City 22 2

Záložníci
5 Celso Borges 27.5.1988 La Coruňa 109 21
7 Christian Bolaňos 17.5.1984 Saprissa 79 6
9 Daniel Colindres 10.1.1985 Saprissa 12 0

13 Rodney Wallace 17.6.1988 New York City 30 4
14 Randall Azofeifa 30.12.1984 Herediano 57 3
17 Yeltsin Tejeda 17.3.1992 Lausanne 49 0
20 David Guzmán 18.2.1990 Portland 41 0

Útočníci
10 Bryan Ruiz 18.8.1985 Sporting Lisabon 109 23
11 Johan Venegas 27.11.1988 Saprissa 45 10
12 Joel Campbell 26.6.1992 Betis Sevilla 77 15
21 Marco Ureňa 5.3.1990 Los Angeles 62 15

Trenér
Óscar Ramírez 8.12.1964

Soupiska Kostariky
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Ještě před dvěma lety by si na účast Srbska na mistrovství 
světa v Rusku vsadil málokdo, národní tým byl v rozkladu. 
Reprezentace se ale dokázala semknout a postupně 
prokázala očividné síly, které mají Srbové v jednotlivých 
hráčích. Pokud tým trenéra Mladena Krstajiče na šampionátu 
začne dobře, může dojít hodně daleko. A přitom hrát krásný 
fotbal.

Program Srbska

17. června: Kostarika – Srbsko (14:00, Samara)
22. června: Srbsko – Švýcarsko (20:00, Kaliningrad)
27. června: Srbsko – Brazílie (20:00, Otkrytie Arena)

Obrozený tým může uchvátit,
ale i vyhořet

S
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Autor: Martin Vait

foto zdroj: Reuters
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ak rychle se věci ve fotbale mění. Ještě před dvěma
a půl lety to se srbskou reprezentací vypadalo všelijak. 
V listopadu 2015 přijela do Ostravy zbídačena mizernou 
kvalifikací o Euro, když skončila ve skupině předposlední 
pouze před Arménií. Vztahy mezi týmem a trenérem 
Radovanem Čurčičem byly mizerné – mnozí měli
o schopnostech a erudici kouče pochybnosti, tahoun týmu 
Dušan Tadič dokonce o pár měsíců později prohlásil, že 
dokud bude koučem Čurčič, nebude reprezentovat.

Celou situaci komplikovaly i špatné vztahy mezi 
fotbalovým svazem a srbskou politickou scénou.
A nepomohli ani fanoušci. Kvůli jejich výtržnostem
v rizikovém utkání s Albánií byly Srbsku kontumačně 
odečteny tři body.

Na stadionu ve Vítkovicích hráli onoho listopadového 
večera Srbové s Vrbovou českou reprezentací, která
o měsíc dříve vyhrála těžkou kvalifikační skupinu a těšila 
se na Euro ve Francii. A Češi svého apatického soupeře 
po výborném výkonu přejeli 4:1. České vyhlídky do 
budoucnosti byly růžové, ty srbské černé.
SRBSKO na mistrovství světa

jako Jugoslávie, Srbsko a Černá Hora, Srbsko: 11x
4. místo (1930, 1962)
nekvalifikovalo se

Stačí převinout pásku do současnosti a všechno je jinak. 
Češi se plácají pod Karlem Jarolímem v průměru, zatímco 
Srbové ovládli kvalifikační skupinu před semifinalistou 
Eura z Walesu a dalšími dvěma účastníky ME z Irska a 
Rakouska.

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Srbové se tak na mistrovství světa podívají znovu po osmi 
letech, ale už od šampionátu ve Francii v roce 1998 čekají 
na větší úspěch v podobě postupu do vyřazovací fáze.
Fanoušci srbské reprezentace si mohou před světovým 
šampionátem v Rusku dělat velké naděje. V kádru najdou 
zkušené veterány, ale také vycházející hvězdy světového 
fotbalu. Srbský národní tým ustálil výkonnost, a když má 
svůj den, může díky svým smrtícím protiútokům přehrát 
každého, a to i na krásu.

Jenže přesto by to nebyla srbská reprezentace, kdyby 
bylo všechno v nejlepším pořádku. Jindy bouřlivé oslavy 
fanoušků po postupu byly tentokrát poměrně vlažné.
Do velké míry i proto, že ačkoliv nový trenér Slavoljub 
Muslin dokázal dát dohromady tým, který byl funkční 
a držel pospolu, v zápasech nepodával dominantní 
představení, která by odpovídala klubovým výkonům 
talentovaných hráčů. Bylo také záhadou, proč Muslin
do týmu nepovolával mladého záložníka Sergeje 
Milinkoviče-Saviče, který v Laziu exceloval a přitáhl 
pozornost nejlepších klubů světa.

Nikdo ale úplně nečekal, že tyto skutečnosti se stanou 
záminkou k tomu, aby srbský fotbalový svaz po postupu 
odvolal trenéra Muslina z funkce. Jeho nástupcem se stal 
Mladen Krstajič – ještě nedávno reprezentační stoper, 
který mimo jiné vybojoval titul s Brémami v roce 2004 
a jehož vůdcovské schopnosti na hřišti byly klíčové pro 
soudržnost tehdejšího srbského týmu.

Krstajič ale za sebou nemá žádné trenérské zkušenosti 
kromě ročního angažmá u srbské reprezentace v pozici 
asistenta. A nedostatek praxe může být zásadním 
faktorem, který může zhatit práci mladého kouče
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Názor experta

Největší hvězdy

na mistrovství světa. Zatím totiž není jasné, jak dokáže 
Krstajič přes svůj respekt v kabině ukočírovat výbušné 
prostředí, které utváří vedení svazu náročná fanouškovská 
veřejnost.

Verner Lička: „Nevím, co od nich čekat. Mají velké 
individuality, ale je těžké je ukočírovat – udělat z nich tým. 
Zatím nikdo je nedokázal stmelit. Mají moc sebevědomí
a schází jim disciplína.“

Z přátelských zápasů před světovým šampionátem také 
není úplně zřejmé, jak moc se Srbové vydávají jinou cestou 
než pod Muslinem. Ačkoliv Krstajič vyzkoušel různé 
formace, základní jedenáctka ani herní pojetí se výrazně 
nemění. Ostatně v posledním přátelském zápase s Nigérií
v době vzniku článku byly oproti zmíněnému utkání
v Česku jen tři změny. Znovu chyběl Milinkovič-Savič, ale 
pouze kvůli zranění, třiadvacetiletý středopolař každopádně 
figuruje na soupisce pro MS.

Není jasné, jak dokáže 
Krstajič přes svůj 
respekt v kabině 
ukočírovat výbušné 
prostředí
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A spolu s ním i většina předpokládaných jmen, která 
vybojovala postup v kvalifikaci. Srbové se budou spoléhat 
na hru z bloku – vysokou obrannou linii si totiž kvůli 
staršímu věku obránců nemohou dovolit. Všichni členové 
defenzivní čtyřky společně s gólmanem už totiž oslavili 
alespoň dvaatřicáté narozeniny – brankář Stojkovič (34), 
pravý bek Rukavina (34), stopeři Ivanovič (34) i Tošič (33), 
stejně jako levý obránce Kolarov (32).

Právě defenziva činila Srbům potíže ve všech ohledech,
ať už šlo o centry, rychlé protiútoky soupeřů nebo postupný 
útok – přes velké zkušenosti už srbští obránci nestíhají 
a často nezachytávají přihrávky a náběhy soupeřů. Není 
proto vůbec překvapivé, že právě na defenzivní činnost se 
Muslin v kvalifikaci zaměřil, a přesto Srbové obdrželi druhý 
nejvyšší počet branek ze všech evropských týmů, které se 
probojovaly na mistrovství světa.

V záloze i v útoku je to ale zcela obráceně, Srbové tu 
mají skvělé fotbalisty, kteří mají buď to nejlepší těsně 
před sebou, nebo se zrovna nacházejí v ideálním věku. 
Stát za to bude především střed zálohy, kde se kromě 
Milinkoviče-Savie potkávají opory týmů v Premier League. 
Pozornost bude upřena na Nemanju Matiče, jedním z 
nejefektivnějších srbských hráčů v národním týmu je ale
i Dušan Tadič ze Southamptonu a potvrdit výbornou 
sezonu v Crystal Palace bude chtít Luka Milivojevič.

Pomoci v obraně nemůže pětadvacetiletý Matija Nastasič, 
kterého chronicky trápí potíže s koleny a nemůže tak 
naplňovat své vynikající předpoklady.

Absence
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Na lavičce pak budou čekat na šanci talentovaní mladíci, 
kteří před třemi lety ovládli mistrovství světa do 20 let, ať 
už jde o Živkoviče, Grujiče, Maksimoviče nebo Gačinoviče. 
Vést útok na hrotu bude další člen zlatého mužstva 
Aleksandar Mitrovič, kterému angažmá v Newcastlu sice 
příliš nevyšlo podle představ, uplynulý půlrok na hostování 
ve Fulhamu ho ale dostal do skvělé formy. A Mitrovičovi to 
v pouhých 23 letech velice solidně pálí i na reprezentační 
úrovni.

Srbsko je tedy týmem, který má v nevyzpytatelné skupině E 
velkou šanci na postup. Extrémní bude pro Srby cestování 
– nejdříve hrají v Samaře, která se nachází nedaleko hranic 
s Kazachstánem, pak následuje přesun do Kaliningradu, 
aby završili skupinu zápasem v Moskvě.

Jednoznačným favoritem skupiny samozřejmě bude 
Brazílie, s níž se Srbové utkají v posledním zápase 
skupinové fáze. Zásadní pro šance Krstajičova týmu ale 
bude hned vstup do skupiny, který Srbsko absolvuje proti 
Kostarice. A stejně klíčové může být druhé utkání se 
Švýcarskem. Pokud se Srbům vstup podaří, mohou mířit 
vysoko. Když ale na velkých šampionátech ještě
i jako Jugoslávie v prvním zápase prohráli, od roku 1990 ze 
skupiny nikdy nepostoupili.

Nadějný hráči

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Vladimir Stojkovič 28.7.1983 Partizan Bělehrad 80 0

12 Predrag Rajkovič 31.10.1995 Maccabi Tel Aviv 7 0
23 Marko Dmitrovič 24.1.1992 Eibar 2 0

Obránci
2 Antonio Rukavina 26.1.1984 Villarreal 46 0
3 Duško Tošič 19.1.1985 Besiktas 23 1
5 Uroš Spajič 13.2.1993 Anderlecht 5 0
6 Branislav Ivanovič 22.2.1984 Zenit Petrohrad 102 12

11 Aleksandar Kolarov 10.11.1985 AS Řím 75 10
13 Miloš Veljkovič 26.9.1995 Brémy 2 0
14 Milan Rodič 2.4.1991 Crvena zvezda Bělehrad 0
15 Nikola Milenkovič 12.10.1997 Fiorentina 1 0

Záložníci
4 Luka Milivojevič 7.4.1991 Crystal Palace 27 1
7 Andrija Živkovič 11.7.1996 Benfica Lisabon 10 0

10 Dušan Tadič 20.11.1988 Southampton 52 13
16 Marko Grujič 13.4.1996 Cardiff 7 0
17 Filip Kostič 1.11.1992 Hamburk 22 2
18 Nemanja Radonjič 15.2.1996 Crvena zvezda Bělehrad 0
20 Sergej Milinkovič-Savič 27.2.1995 Lazio Řím 3 0
21 Nemanja Matič 1.8.1988 Manchester United 39 2
22 Adem Ljajič 29.9.1991 FC Turín 28 5

Útočníci
8 Aleksandar Prijovič 21.4.1990 PAOK Soluň 8 1
9 Aleksandar Mitrovič 16.9.1994 Fulham 36 13

19 Luka Jovič 23.12.1997 Eintracht Frankfurt 1 0

Trenér
Mladen Krstajič 4.3.1974

Soupiska Srbska
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F
Německo
Mexiko
Švédsko

Jižní Korea
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Němci se po čtyřech letech chtějí na mistrovství světa znovu 
poprat o zlato. A výběr Joachima Löwa si věří, stejně jako 
před každým šampionátem. Na sebevědomí mají úřadující 
mistři světa ale plné právo. Od zisku bronzu v Jihoafrické 
republice 2010 Němci prohráli pouze čtyři soutěžní utkání. 
Německá nominace na šampionát do Ruska ale vzbudila 
rozruch, do sestavy se překvapivě nevešel hvězdný záložník 
Leroy Sané. Löw naopak znovu vložil důvěru do brankáře 
Manuela Neuera, který kvůli zranění devět měsíců nechytal.

Program Německa
17.6. Německo – Mexiko (17:00, Lužniki)
23. 6. Německo – Švédsko (20:00, Sochi)
27. 6. Jižní Korea – Německo (16:00, Kazaň)

Šampioni vyhlašují útok na další titul. 
Dokážou zopakovat triumf z Brazílie?
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Autor: Karolína
Sochorová
foto zdroj: imago sportfotodienst
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Dvanáct cenných kovů ze světového šampionátu, čtyři 
tituly mistrů světa a další čtyři finálové účasti. Dále 
pak tři vítězství na mistrovství Evropy, k tomu další tři 
stříbra a tři bronzy. To je německá bilance na vrcholných 
reprezentačních turnajích.

Německá reprezentace od zisku bronzu na mistrovství 
světa v roce 2010 prohrála v soutěžních zápasech pouze 
čtyřikrát, v roce 2017 si  dokonce nepřipsala ani jednu 
prohru. Od zisku světového titulu před čtyřmi lety Němci 
bez hvězdných opor vyhráli loni Pohár FIFA a jednadvacítka 
ovládla Euro.

S velkým očekáváním přijížděli Němci také před dvěma 
lety na mistrovství Evropy do Francie. V předchozích pěti 
letech na všech velkých turnajích (ME, MS) vždy dosáhli 
na medali, cíl byl proto jasný. A navíc – Němci se toužili 
dotáhnout na Španělsko, které dokázalo jako aktuální mistr 
světa vyhrát i navazující kontinentální mistrovství.

Jenže možná už nepříliš povedená kvalifikace naznačila, že 
mistři světa nejsou v nejlepší formě, kterou pravděpodobně 
zapříčinila i generační výměna. Němcům nakonec cestu 
k evropskému zlatu a navázání triumfu z Brazílie zavřeli 
domácí Francouzi, kteří je vyřadili v semifinále.
NĚMECKO na mistrovství světa:

18x
1. místo – 2014, 1990, 1974 a 1954
 
Kvalifikaci na mistrovství světa zvládli Němci bez větších 
potíží, nezaznamenali ani jednu prohru a skupinu, ve které 
porazili Ázerbajdžán, Severní Irsko, Norsko a nakonec i 
český výběr s přehledem ovládli. Druzí Irové na Němce 

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

Cesta na šampionát
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ztratili propastných jedenáct bodů. Paradoxně s českým 
týmem měli Němci v kvalifikaci největší problémy, nakonec 
ale ubránili vítězství 2:1.

Pořádné klopýtnutí předvedli Němci v přípravě před 
světovým šampionátem. Poté, co remizovali se 
Španělskem a prohráli s Brazílií, nestačili ani na Rakousko, 
kterému obhájci titulu podlehli 0:1. Právě nevyvedené 
zápasy před startem šampionátu trochu zatřásly pověstí 
„neporaženého“ týmu a pozicí stále úřadujícího mistra 
světa.

Verner Lička: „Pro mě největší favorité. Když prohrají
ve finále, bude to pro ně neúspěch, jedou si pro titul.
Na všech postech mají hvězdy. Jejich hra je propracovaná
a organizovaná, k tomu hráči přidávají invenci. Navíc mají 
silnou lavičku a na tlak, který na nich leží, jsou zvyklí.“

Joachim Löw měl před světovým šampionátem z čeho 
vybírat. „Luxusní nabídku“ potvrdilo i to, že se řada velkých 
fotbalových jmen do nominace na mistrovství světa 
nevešla. Mezi největší hvězdy německého kádru patří hráči, 
kteří před čtyřmi lety slavili titul mistrů světa.

Řadí se mezi ně Toni Kroos z Realu Madrid, obránci 
Bayernu Mnichov Jerome Boateng a Mats Hummels nebo 
kanonýr Thomas Müller. Právě útočník německého mistra 
se na obou  předchozích světových šampionátech trefil 
hned pětkrát a v Rusku může zaútočit na rekord v počtu 
vstřelených branek. Více gólů než Müller na MS dalo už 
jenom 7 fotbalistů. Nejlepším střelcem vůbec je Miroslav 
Klose se 16 brankami.

Názor experta

Největší hvězdy
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Drobný otazník visí nad formou brankáře Manuela Neuera. 
Kapitán Bayernu chytal za domácí klub naposledy
v září. Během léčení zranění, které vysvětlil jako únavovou 
zlomeninu zánártní kosti, neposkytl žádný rozhovor
a fotbalový svět tedy neznal jeho stav.

Kouč Löw se přesto rozhodl vsadit na svého černého 
koně, i když se rozmýšlel až do poslední chvíle. K prvnímu 
soutěžnímu utkání po zranění nastoupil Neuer až v přípravě 
s Rakouskem. Ještě před zveřejněním nominace Löw 
prohlásil, že pokud Neuer pojede na světový šampionát, 
tak určitě bude brankářskou jedničkou.

Po velkém reprezentačním úspěchu touží dortmundský 
záložník Marco Reus. Devětadvacetiletý hráč se svým 
věkem nemůže řadit mezi nejmladší debutanty, přesto pro 
něj bude šampionát velkou premiérou. „Věčný smolař“, 
jak bývá Reus označován, byl zařazen do nominací na 
poslední mistrovství světa i Euro před dvěma lety. Těsně 
před vypuknutím obou akcí se ale nešťastně zranil, a tak se 
vytouženého šampionátu dočká až nyní. Na hlavu trenéra 
Löwa se ale z řad fanoušků snesla kritika, že v nominaci 
měl být místo „věčně zraněného“ Reuse Leroy Sané.

Nadějný hráč

Otazník visí nad 
formou Neuera, který 
chytal za Bayern 
naposledy v září.
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Zatímco vyřazení Lena, Taha a Petersena z nominace se 
všeobecně očekávalo, velkým překvapením byla absence 
právě Saného. Mladý záložník se v uplynulé sezoně v klubu 
podílel na 33 brankách - 14 jich dal a na dalších 19 přihrál. 
V Premier League si za Manchester City ve 32 zápasech 
připsal deset gólů a k tomu přidal hned 15 asistencí. 

„V životě fotbalového trenéra jsou rozhodně lepší dny, než 
když musíte čtyři tak skvělé hráče poslat domů. Zklamání 
těch čtyř bylo obrovské, rozhodování bylo velmi těsné. Při 
běhu na 100 metrů byste potřebovali cílovou fotografii,“ 
vysvětlil své rozhodnutí Löw.

Kvůli zranění budou na šampionátu chybět například 
Emre Can, Serge Gnabry nebo Lars Stindl. Vítěznou akci 
z posledního finále mistrovství světa nezopakují André 
Schürrle a Mario Götze.

„Die Manschaft“ patří vždy do širšího okruhu favoritů, 
nehledě na místo konání a nalosované soupeře. Němci 
do každého turnaje vstupují odhodlaně a s vidinou té 
nejcennější medaile. Obhájci titulu mistra světa pomýšlí 
vysoko i na nadcházejícím šampionátu. 

Pokud by němečtí šampioni dokázali obhájit titul, navázali 
by na Brazílii a Itálii - na jediné dva týmy, kterým se to 
dosud povedlo. Němci ve skupině F narazí na Mexiko, 
Švédsko a Jižní Koreu.

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Manuel Neuer 27.3.1986 Bayern Mnichov 75 0

12 Kevin Trapp 8.7.1990 Paris St. Germain 3 0
22 Marc-André ter Stegen 30.4.1992 FC Barcelona 19 0

Obránci
2 Marvin Plattenhardt 26.1.1992 Hertha Berlín 6 0
3 Jonas Hector 27.5.1990 Kolín n. R. 37 3
4 Matthias Ginter 19.1.1994 Mönchengladbach 17 0
5 Mats Hummels 16.12.1988 Bayern Mnichov 63 5

15 Niklas Süle 3.9.1995 Bayern Mnichov 10 0
16 Antonio Rüdiger 3.3.1993 Chelsea 24 1
17 Jerome Boateng 3.9.1988 Bayern Mnichov 70 1
18 Joshua Kimmich 8.2.1995 Bayern Mnichov 28 3

Záložníci
6 Sami Khedira 4.4.1987 Juventus Turín 74 7
7 Julian Draxler 20.9.1993 Paris St. Germain 43 6
8 Toni Kroos 4.1.1990 Real Madrid 82 12

10 Mesut Özil 15.10.1988 Arsenal 90 23
11 Marco Reus 31.5.1989 Dortmund 30 9
13 Thomas Müller 13.9.1989 Bayern Mnichov 90 38
14 Leon Goretzka 6.2.1995 Schalke 15 6
19 Sebastian Rudy 28.2.1990 Bayern Mnichov 25 1
20 Julian Brandt 2.5.1996 Leverkusen 15 1
21 Ilkan Gündogan 24.10.1990 Manchester City 25 4

Útočníci
9 Timo Werner 6.3.1996 RB Lipsko 13 7

23 Mario Gómez 10.7.1985 Stuttgart 74 31

Trenér
Joachim Löw 3.2.1960

Soupiska Německa
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Konečně chtějí zlomit osmifinálové prokletí, ale už ve skupině 
je nečeká nic lehkého. Mexičané prošli na mistrovství světa 
od roku 1994 šestkrát v řadě až do bojů o čtvrtfinále, ale 
ani jednou neuspěli. Tentokrát je čeká hned v úvodní fázi 
turnaje obhájce z Německa a ani střelecké výkony Chicharita 
nemusí na postup stačit. El Tri přesto neztrácí ambice a 
jádro mužstva z šampionátu v Brazílii je navíc o čtyři roky 
zkušenější.

Program Mexika
17. června: Německo – Mexiko (16:00, Lužniki v Moskvě)
23. června: Jižní Korea – Mexiko (16:00, Rostov)
27. června: Mexiko – Švédsko (15:00, Jekatěrinburg)

Prostřílí Chicharito cestu ze skupiny
až do čtvrtfinále?
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Autor: Tomáš
Řanda
foto zdroj: ČTK/ZUMA
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Největší úspěchy na mezinárodní úrovni má Mexiko 
dávno za sebou. Dvě čtvrtfinálové účasti ze světových 
šampionátů z domácích turnajů v roce 1970 a 1986 jsou 
prakticky zapomenuty a šestá příčka se bude opakovat 
ztuha. Z posledních šesti startů vypadli Mexičané pokaždé 
v osmifinálovém kole a ani letos nevypadají vyhlídky příliš 
optimisticky. Nejlepší výsledek si připsali v roce 2014
v Brazílii, kde skončili desátí poté, co nestačili
na Nizozemce.

V poslední době se Mexiku příliš nedaří. Na Copa
América 2015 (mistrovství světa Jižní Ameriky) Mexičané 
propadli a se dvěma body skončili ve skupině poslední. 
O rok později na stejném turnaji (výročním Centenariu) 
zase ve čtvrtfinále vyhořeli s pozdějšími vítězi z Chile (0:7). 
Ani Konfederační pohár 2017 nevyšel: Mexičané museli 
protrpět porážku 1:4 v semifinále s Německem a poté
i v duelu o třetí místo s Portugalskem. Souboj o postup
do finále nezvládli ani na Zlatém poháru 2017 proti 
Jamajce (0:1).

15x
čtvrtfinále na MS 1970 a 1986
osmifinále

Mexičané však zdolali nástrahy kvalifikace Severní 
a Střední Ameriky ze zóny CONCACAF suverénním 
způsobem. Po strastech v minulém cyklu tentokrát prošli 
dál bez větších problémů. Ve čtvrté fázi vyhráli čtyřčlennou 
skupinu A bez porážky ze šesti zápasů a v poslední páté 
fázi ovládli závěrečnou tabulku s 21 body z deseti utkání.

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014
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Názor experta

Největší hvězdy

Ve dvojzápase proti USA si hned na úvod připsali důležité 
vítězství 2:1 na půdě soupeře a remíza v domácí odvetě 
1:1 byla pomyslnou pojistkou. Na konečném pětibodovém 
náskoku na čele skupiny před Kostarikou nic nezměnila ani 
závěrečná porážka s Hondurasem 2:3, která byla jedinou 
pro svěřence kolumbijského trenéra Juana Carlose Osoria.

Josef Němec: „Jedou na vazby, klubovou provázanost, 
sehranost hráčů z klubů. Podle mě jsou společně s 
Německem favority ve skupině se Švédskem a Jižní 
Koreou. Pak ale jejich hráčům bude scházet víc těžkých 
zápasů z velkých evropských klubů, což se u nich
v rozhodujících chvílích často projevuje.“

Zajímavostí Osoriova výběru je fakt, že za svého působení 
u mexické reprezentace použil pokaždé jinou sestavu. 
Jistotou zůstává brankář Guillermo Ochoa, který nastoupil 
k sedmi zápasům v závěrečné části kvalifikace a je 
týmovou jedničkou. Gólman Standardu Lutych má na svém 
kontě 92 mezinárodních startů v reprezentaci a pravidelně 
patří k nejdůležitějším členům kádru. V Brazílii byl dvakrát 
vyhlášen mužem zápasu a dá se předpokládat, že také v 
Rusku bude patřit k nejužitečnějším hráčům mužstva.

„Chicharito“ si
v reprezentaci drží 
fantastickou bilanci
půl branky na zápas.

184



Také samotné rozestavení bývá různé. Ať už v systému 
3-4-3 nebo 4-3-3 má hlavní slovo v obraně třicetiletý Héctor 
Moreno z Realu Sociedad, který by měl definitivně převzít 
pozici rekordmana Rafaela Márqueze. Legendární stoper 
by se mohl v 39 letech stát teprve čtvrtým fotbalistou
v historii, který se představí na pátém světovém 
šampionátu v kariéře.

Největší hrozbou bude v útoku Javier „Chicharito“ (Hrášek) 
Hernández. Čerstvě třicetiletý kanonýr, který prošel 
Manchesterem United nebo Realem Madrid, je historicky 
nejlepším střelcem Mexika (49 gólů) a v reprezentaci si 
drží fantastickou bilanci půl branky na zápas.

Chicharitovi by měl v útoku sekundovat Hirving Lozano, 
brzy třiadvacetileté levé křídlo z PSV Eindhoven, za který 
nastřílel v letošní ligové sezoně 17 branek. Lozano se 
ukázal už na Konfederačním poháru a od té doby se 
napevno usadil v sestavě Mexika. Z levé strany bude 
vhodně doplňovat osamoceného Hernándeze na hrotu.

Mexiko čekají hned na úvod skupiny F obhájci titulu
z Německa. Ve druhém zápase Mexičané vyzvou opět
po dvaceti letech Jižní Koreu a snahu o postup mezi 
nejlepší šestnáctku zakončí v duelu proti Švédsku. Cíl 
je však jiný, než jen postoupit ze skupiny: probojovat se 
konečně do čtvrtfinále.

Nadějný hráč

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 José Corona 26.1.1981 Cruz Azul 53 0

12 Alfredo Talavera 18.9.1982 Toluca 28 0
13 Guillermo Ochoa 13.7.1985 Standard Lutych 93 0

Obránci
2 Hugo Ayala 31.3.1987 Tigres 42 1
3 Carlos Salcedo 29.9.1993 Eintracht Frankfurt 20 0
4 Rafael Márquez 13.2.1979 Atlas 145 18
5 Erick Gutiérrez 15.6.1995 CF Pachuca 9 0
7 Miguel Layún 25.6.1988 FC Sevilla 63 6

15 Héctor Moreno 17.1.1988 San Sebastian 91 3
21 Edson Álvarez 24.10.1997 América 12 1

Záložníci
6 Jonathan Dos Santos 26.4.1990 Los Angeles 35 0
8 Marco Fabián 21.7.1989 Eintracht Frankfurt 36 9

10 Giovani Dos Santos 11.5.1989 Los Angeles 105 20
16 Héctor Herrera 19.4.1990 FC Porto 65 5
17 Jesús Manuel Corona 6.1.1993 FC Porto 36 7
18 Andrés Guardado 28.9.1986 Betis Sevilla 147 25
20 Javier Aquino 11.2.1990 Tigres 52 0
22 Hirving Lozano 30.7.1995 PSV Eindhoven 27 7
23 Jesús Gallardo 15.8.1994 UNAM 22 0

Útočníci
9 Raúl Jiménez 5.5.1991 Benfica Lisabon 62 15

11 Carlos Vela 1.3.1989 Los Angeles 67 18
14 Javier Hernández 1.6.1988 West Ham United 101 49
19 Oribe Peralta 12.1.1984 América 66 26

Trenér
Juan Carlos Osorio 8.6.1961

Soupiska Mexika
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Švédové se postarali o to, aby poprvé od roku 1958
na mistrovství světa chyběla Itálie. Zatímco fotbalový
gigant truchlil, Seveřané slavili postup po dlouhých 12 letech. 
Zkušenost, sveřepost a dobrá organizace hry – to jsou 
švédské přednosti. Zlatan Ibrahimovic si návrat do týmu 
nerozmyslel, a tak musí vyjít sázka na týmovost.

Program Švédska

17. června: Německo – Mexiko (16:00, Lužniki v Moskvě)
23. června: Jižní Korea – Mexiko (16:00, Rostov)
27. června: Mexiko – Švédsko (15:00, Jekatěrinburg)

Kati Italů jsou při chuti
i bez Ibrahimovice
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Autor: Hynek
Roleček
foto zdroj: Reuters
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radiční účastník závěrečného turnaje ví, jak chutná cenný 
kov. V padesátých letech po bronzu útočili Švédové
na domácí půdě na zlato, ale proti byla Brazílie. Generace 
devadesátých let kolem Brolina, Dahlina či Ravelliho 
ztroskotala na stejném týmu v semifinále, v zápase o třetí 
místo si ale poradila s překvapením z Bulharska.

Úspěch v USA si pamatoval Henrik Larsson, který 
dával góly na MS i v novém miléniu. V roce 2002 i 2006 
Skandinávci dokráčeli do osmifinále, kde ovšem nestačili 
na Senegal, respektive Německo, pak ale museli čekat
na své poměry nezvykle dlouho. Dočkali se až letos.

11x
2. místo na MS 1958
nekvalifikovalo se

Švédové se museli prokousat vskutku nelehkou skupinou. 
Všem odskočila Francie a hráči ze severu byli jediní, 
kteří ji dokázali porazit. To se nakonec ukázalo jako 
klíčové vítězství. Jen o skóre za sebou Švédové nechali 
Nizozemsko, které naopak přehrát nedokázali.

Opravdový oříšek pak přišel v baráži. V cestě stála Itálie. 
Rozhodl jediný gól. Trenéru Jannemu Anderssonovi vyšlo 
střídání. V 57. minutě naskočil do utkání Jakob Johansson 
a o čtyři minuty později se štěstím a tečí De Rossiho 
vstřelil klíčový gól dvojutkání. Odveta totiž skončila i přes 
velkou snahu favoritů bez branek.

Verner Lička: „To je jistota, že nezklamou, ale nepředvedou 
nic světoborného. Mají své limity. Disciplína, organizace 
hry, ale individuální řešení situací a dominanci ve hře,
o čemž dneska fotbal je, to nemají.“

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Největší hvězdy

Absence

Ambice

Švédská hra stojí na pevně sešikované obraně. A zřejmě 
nejdůležitějším jejím článkem je Andreas Granqvist. 
Pořadatelskou zemi zná dobře, neboť obléká dres 
Krasnodaru. Za rok 2017 byl vyhlášen nejlepším švédským 
fotbalistou a oporou defenzivy národního týmu je už přes 
deset let.

Stejně starý záložník Sebastian Larsson oslaví 
pravděpodobně na šampionátu stý reprezentační zápas a 
bude ve středu pole tvrdit muziku. O góly by se měli starat 
jednatřicetiletý Marcus Berg a stejně starý Ola Toivonen. 
Prvně jmenovaný nastřílel za národní tým už 18 gólů, ten 
druhý pomohl Švédsku třemi trefami v kvalifikačním tažení.

Zazářit by mohl šestadvacetiletý záložník Lipska Emil 
Forsberg. V národním týmu se už trefil čtyřikrát a na dva 
góly přihrál. Těží z velké rychlosti, dokáže udržet balona 
nechybí mu kvalitní zakončení.

Absence: Největší švédská hvězda posledních let Zlatan 
Ibrahimovic ukončil reprezentační kariéru po Euru
a navzdory nejrůznějším spekulacím svůj názor nezměnil. 
Kromě střelce, který v reprezentaci zaznamenal 62 gólů, 
však na šampionát nepojede ani autor postupového gólu 
Johansson. Sedmadvacetiletý záložník se totiž nestačil 
zotavit z vážného zranění kolena.

Němečtí obhájci titulu, Mexičané, kteří téměř pokaždé 
dokážou postoupit ze skupiny, a nevyzpytatelná Korea. 
Protivníci na rozjezd nejsou vůbec snadní. Švédy zdobí 
kvalitní taktická příprava, což dokázali především v baráži 
proti Itálii. Základem je dobrá obranná fáze, otázkou je, 
nakolik budou kreativní v předbrankovém prostoru. Jádro 
týmu tvoří třicátníci, nadějí je pomálu. Zvítězí zkušenost 
nad mladou dravostí?
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Robin Olsen 8.1.1990 FC Kodaň 17 0

12 Karl-Johan Johnsson 28.1.1990 Guingamp 5 0
23 Kristoffer Nordfeldt 23.6.1989 Swansea 8 0

Obránci
2 Mikael Lustig 13.12.1986 Celtic Glasgow 65 6
3 Victor Lindelöf 17.7.1994 Manchester United 20 1
4 Andreas Granqvist 16.4.1985 FK Krasnodar 71 6
5 Martin Olsson 17.5.1988 Swansea 43 5
6 Ludwig Augustinsson 21.4.1994 Brémy 14 0

14 Filip Helander 22.4.1993 Boloňa 4 0
16 Emil Krafth 2.8.1994 Boloňa 12 0
18 Pontus Jansson 13.2.1991 Leeds United 15 0

Záložníci
7 Sebastian Larsson 6.6.1985 Hull City 99 6
8 Albin Ekdal 28.7.1989 Hamburk 33 0

10 Emil Forsberg 23.10.1991 RB Lipsko 35 6
13 Gustav Svensson 7.2.1987 Seattle 12 0
15 Oscar Hiljemark 28.6.1992 FC Janov 21 2
17 Viktor Claesson 2.1.1992 FK Krasnodar 21 3
19 Marcus Rohdén 11.5.1991 Crotone 11 1
21 Jimmy Durmaz 22.3.1989 Toulouse 45 3

Útočníci
9 Marcus Berg 17.8.1986 Al Ajn 56 18

11 John Guidetti 15.4.1992 Alavés 20 1
20 Ola Toivonen 3.7.1986 Toulouse 58 13
22 Isaac Kiese Thelin 15.9.1992 Waasland-Beveren 19 2

Trenér
Janne Andersson 29.9.1962

Soupiska Švédska
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Fotbalisté Jižní Koreje se pravidelně kvalifikují na mistrovství 
světa, ale tam pak strádají. Fanoušci vkládají naděje do 
největší hvězdy Son Hung-mina, který je největší zbraní 
asijského týmu. Ofenzivní záložník Tottenhamu se pokusí 
v Rusku přiblížit svou zemi k postupu ze skupiny F s mistry 
světa z Německa a oživit chabou ofenzivu.

Program Jižní Koreje

18. června: Švédsko – Jižní Korea (14:00, Nižnij Novgorod)
23. června: Jižní Korea – Mexiko (17:00, Rostov)
27. června: Jižní Korea – Německo (16:00, Kazaň)

Skomírající tým má k vytouženému 
postupu ze skupiny přiblížit Son
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Autor: Petr Musil

foto zdroj: ČTK/AP
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Už je to šestnáct let, kdy fotbal pobláznil Jižní Koreu. 
Jednu z asijských velmocí sice najdete na listině účastníků 
mistrovství světa pravidelně. Na posledních osmi 
šampionátech v řadě nechyběla. Na posledním světovém 
turnaji působili Korejci spíš jako otloukánek. V základní 
skupině s Belgií, Ruskem a Alžírskem získali pouhý bod za 
remízu s Rusy.

Od senzačního semifinále v roce 2002 na domácí půdě 
jsou Korejci na míle vzdálení. Tehdy vyrazili světu dech. 
Skvělým týmovým výkonem po taktovkou zkušeného 
nizozemského stratéga Guuse Hiddinka se prokousali až 
do semifinále. Parta kolem Park Či-songa či Sol Ki-hjona si 
však na bronz nesáhla po prohře 0:1 s Turky. 

9x
semifinále 2002 (Jižní Korea a Japonsko)
základní skupina

Změna trenéra zabrala. I když částečně. Korejci neměli 
klidnou kvalifikaci. V červenci 2017 nahradil Němce Uli 
Stielikeho na poslední dva duely asijské kvalifikace Šin 
Te-jong. Měl dodat skomírajícímu týmu impuls. Sice dostal 
svou zemi na šampionát z druhého místa šestičlenné 
skupiny, jenže ne přesvědčivě, po dvou bezbrankových 
remízách s Íránem a Uzbekistánem.

V Asii to v kvalifikační skupině A ofenzivní podívaná zrovna 
nebyla. Korea nastřílela ve slabé skupině nejvíc branek, 
jedenáct z deseti utkání. Nenašla však výrazného střelce, 
který by ji táhl. Nejvíce branek z opor zaznamenal
Ki Song-jung.
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Verner Lička: „Jde o perfektní organizaci hry, ale osobnosti 
a kreativita jim scházejí. Hráči dělají jen to, co chce trenér 
a ne, co chtějí oni. A to až do té míry, že je to brzdí. Jiná 
kultura, jiný fotbal. Maximum je postup ze skupiny.“

Korea se spolehne na duo z anglické Premier League, které 
by mělo inspirovat zbytek hráčů převážně hrajících
v asijských soutěžích. Nejvýraznější postavou
v očekávaném rozestavení 4-4-2 bude bezesporu Son 
Hung-min z Tottenhamu Hotspur. Nejlepší asijský střelec 
v historii Premier League však potřebuje své schopnosti 
prodat i víc v národním týmu oproti kvalifikaci.

V londýnském celku pětadvacetiletému ofenzivnímu 
záložníkovi kouč Mauricio Pochettino věří. Bez jednoho 
utkání jej postavil do všech duelů anglické nejvyšší 
soutěže. Son se mu odměnil dvanácti brankami, některými 
opravdu výstavními díky jeho dobré kopací technice.

Záda mu bude krýt kapitán reprezentace Ki Song-jung, jenž 
se podívá na třetí šampionát za sebou. Se Swansea City 
zažil sestup z Premier League a v létě ji opustí. Střední 

Názor experta

Největší hvězdy

Korejští hráči dělají 
jen to, co chce trenér
a ne, co chtějí oni.
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záložník v anglické lize nastoupil jen do 25 utkání. Teď se 
může z pozice lídra rehabilitovat na šampionátu v Rusku.

Základ má dobrý. Levé křídlo I Sung-u prošlo akademií 
Barcelony. Hbitý dvacetiletý hráč se následně vydal za 
reálnější šancí prosadit se. V italské Serii A
v celku Hellas Verona naskočil do čtrnácti duelů a zapsal si 
premiérový gól. Debut za reprezentaci zaznamenal teprve 
28. května v přípravném duelu proti Hondurasu.

Přesto jede na šampionát. Kouč Te-jong jej zná
z předchozího trénování korejské dvacítky.
Naopak schází I Čung-jong. Další korejský hráč, který si 
udělal jméno v Premier League, ale v uplynulé sezoně jej 
příliš neprodal. Pravého záložníka zabrzdilo zranění
a v závěru ročníku, kdy Crystal Palace bojovalo o udržení, 
už dostal málo prostoru. V anglické lize odehrál jen deset 
utkání, od prosince se nedostal přes deset minut na hřišti. 
Do Ruska se nepodívá.

Organizace hry a týmové pojetí sice slaví na velkých 
turnajích úspěch, ovšem Korejcům musí pomoct i jedna
z výrazných osobností. Navíc jim chybí ryzí střelec, a proto 
budou mít v základní skupině s úřadujícími mistry světa 
Němci, Mexičany a Švédy těžkou práci. Korejcům zatím 
trochu schází vítězná mentalita, ani mistrovství Asie se jim 
nedaří ovládnout. Vyhráli jej naposledy v roce 1960.
K postupu ze skupiny se pokusí Korea předčít Mexičany
a Švédy zodpovědnou hrou z defenzivy.

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Kim Sung-kju 30.9.1990 Kóbe 33 0

21 Kim Čin-hjon 6.7.1987 Cerezo Ósaka 15 0
23 Čche Hjon-u 25.9.1991 Tegu 5 0

Obránci
2 I Jong 24.12.1986 Čonbuk 25 0
3 Čong Song-hjon 3.4.1994 Tosu 6 0
4 O Pan-suk 20.5.1988 Čedžu 2 0
5 Jun Jong-sun 4.10.1988 Sangmu 5 0
6 Pak Ču-ho 16.1.1987 Ulsan 36 0

12 Kim Min-u 25.2.1990 Sangmu 19 1
14 Hong-čchol 17.9.1990 Sangmu 15 0
19 Kim Jong-kwon 27.2.1990 Kuang-čou 50 2
20 Čang Hjon-su 28.9.1991 FC Tokio 50 3

Záložníci
8 Ču Se-čong 30.10.1990 Asan 10 1

10 I Sung-u 6.1.1998 Verona 2 0
13 Ku Ča-čchol 27.2.1989 Augsburg 67 18
15 Čong U-jong 14.12.1989 Kóbe 28 1
16 Ki Song-jung 24.1.1989 Swansea 101 10
17 I Če-song 10.8.1992 Čonbuk 33 6
18 Mun Son-min 9.6.1992 Inčchon 2 1
22 Ko Jo-han 10.3.1988 FC Soul 18 0

Útočníci
7 Son Hung-min 8.7.1992 Tottenham Hotspur 66 20
9 Kim Šin-uk 14.4.1988 Čonbuk 47 10

11 Hwang Hi-čchan 26.1.1996 Salcburk 13 2

Trenér
Šin Te-jong 11.4.1969

Soupiska Jižní Koreje

195 Zpět na obsah



G
Belgie

Panama
Tunisko
Anglie

Zpět na obsah196



Na předchozím mistrovství světa je experti pasovali do role 
černých koní, letos už patří belgičtí fotbalisté k hlavním 
favoritům. Výjimečná generace v čele s kapitánem Edenem 
Hazardem se v Rusku pokusí minimálně vylepšit maximum 
národního týmu z roku 1986, kterým je čtvrté místo. Potenciál 
mužstva je obrovský. Ustojí svěřenci kouče Roberta Martineze 
nemalá očekávání?  

Program Belgie

18. června: Belgie – Panama (17:00, Soči)
23. června: Belgie – Tunisko (14:00, Otkrytie Arena)
28. června: Anglie – Belgie (20:00, Kaliningrad)

Hazard s De Bruynem cílí na medaili, 
dotáhnou tým k historickému úspěchu?
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Autor: Jakub Vaněk

foto zdroj: ČTK/ZUMA
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Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát

Názor experta

Největší hvězdy

V současnosti lze Belgii zařadit do užšího okruhu aspirantů 
na titul. Z historického hlediska to tak rozhodně není. 
Kromě zmíněného šampionátu 1986 v Mexiku, kde 
prohrála v boji o bronz s Francií 2:4 po prodloužení, totiž 
nikdy nepostoupila do zápasů o cenné kovy.

Medailové ambice měl tým pod vedením Marca Wilmotse 
už na předchozím mistrovství světa v Brazílii 2014, ale 
po brance Gonzala Higuaína z úvodu čtvrtfinále proti 
Argentině musel skousnout vyřazení.
       
12x
4. místo na MS 1986 v Mexiku
čtvrtfinále (porážka 0:1 s Argentinou)

Vstupenku do Ruska si rode duivels zajistili naprosto 
suverénně. Skupinu H opanovali s bilancí 9-1-0 při skóre 
43:6 a postup slavili v předstihu po triumfu 2:1 v Řecku, jež 
skončilo druhé a v baráži neuspělo s Chorvatskem. Vítězný 
gól vstřelil v Aténách útočník Romelu Lukaku,
s jedenácti přesnými zásahy třetí nejlepší kanonýr 
evropské kvalifikace.

Verner Lička: „Už na posledním ME hráli dobře. Mají 
skvělé hráče, ale pořád tam něco scházelo. Teď by to 
mohli zlomit. Tento turnaj by mohl být jejich vrcholem. 
Nepřekvapilo by mě, kdy došli do semifinále.“

A právě forvard Manchesteru United je jednou z hlavních 
opor belgické reprezentace. V nominaci je však celá řada 
dalších fotbalistů, kteří hrají vůdčí roli ve svých klubech. 
V brance má neotřesitelnou pozici Thibaut Courtois 
(Chelsea), defenzivní vozbu diriguje zkušený Vincent 
Kompany (Manchester City) a hlavním motorem zálohy 
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je dvojice Eden Hazard (Chelsea) – Kevin De Bruyne 
(Manchester City).

V poslední dekádě lze systém práce s mládeží v Belgii 
směle označit za nejlepší na světě. Na předchozí MS
v Brazílii postoupila s věkovým průměrem lehce přes 24 
let a osa mužstva zůstala prakticky neměnná. I proto 
vsadil trenérský tandem Roberto Martínez - Thierry Henry 
na osvědčená jména. Nejmladším členem výběru je 
jednadvacetiletý záložník AS Monako Youri Tielemans.   

Žádná z hvězd nepřijde o šampionát vinou zranění, ale 
absence tahouna AS Řím Radji Nainggolana se rozhodně 
nečekala. „Myslím, že Radja není typem hráče pro méně 
důležitou roli. Je to čistě věc taktiky,“ komentoval svou 
volbu Martínez. V Rusku se nepředstaví ani útočníci 
Christian Benteke z Crystalu Palace, Divock Origi
z Wolfsburgu nebo Kevin Mirallas z Olympiakosu Pireus.

Ve skupině G bude výběr ze země ležící v západní Evropě 
plnit roli favorita. Úroveň soupeřů by se dle papírových 
předpokladů měla zápas co zápas zvyšovat. Do turnaje 
vstoupí 18. června proti nováčkovi mistrovství světa
z Panamy, o pět dní později změří síly s nevyzpytatelným 
Tuniskem a posledním soupeřem Belgie bude 28. června
v jednom ze šlágrů skupinové fáze Anglie. Postup
do play-off by měl být víceméně samozřejmostí.
A zisk medaile? Reálnou ambicí.

Nadějný hráč

Absence

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Thibaut Courtois 11.5.1992 Chelsea 56 0

12 Simon Mignolet 6.3.1988 FC Liverpool 21 0
13 Koen Casteels 25.6.1992 Wolfsburg 0 0

Obránci
2 Toby Alderweireld 2.3.1989 Tottenham Hotspur 75 3
3 Thomas Vermaelen 14.11.1985 FC Barcelona 66 1
4 Vincent Kompany 10.4.1986 Manchester City 77 4
5 Jan Vertonghen 24.4.1987 Tottenham Hotspur 100 8

15 Thomas Meunier 12.9.1991 Paris St. Germain 23 5
20 Dedryck Boyata 28.11.1990 Celtic Glasgow 5 0

Záložníci
6 Axel Witsel 12.1.1989 Tchien-ťin 88 9
7 Kevin De Bruyne 28.6.1991 Manchester City 60 14
8 Marouane Fellaini 22.11.1987 Manchester United 81 16

10 Eden Hazard 7.1.1991 Chelsea 84 21
11 Yannick Carrasco 4.9.1993 Ta-lien 24 5
16 Thorgan Hazard 29.3.1993 Mönchengladbach 9 1
17 Youri Tielemans 7.5.1997 Monako 8 0
18 Adnan Januzaj 5.2.1995 San Sebastian 7 0
19 Moussa Dembélé 16.7.1987 Tottenham Hotspur 75 5
23 Leander Dendoncker 15.4.1995 Anderlecht 4 0

Útočníci
9 Romelu Lukaku 13.5.1993 Manchester United 67 33

14 Dries Mertens 6.5.1987 Neapol 67 13
21 Michy Batshuayi 2.10.1993 Dortmund 14 6
22 Nacer Chadli 2.9.1989 West Bromwich Albion 43 5

Trenér
Roberto Martínez 17.3.1973

Soupiska Belgie
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Tak vyzrálé týmy co do věku hráčských opor se na mistrovství 
světa nehledají snadno. A přece – reprezentace los canaleros 
se na světovém šampionátu představí vůbec poprvé jako 
nerozkoukaný nováček. Chtělo by se říct, že za pět minut 
dvanáct. Velká generace třicátníků si odpracovala své a účast 
v Rusku bude pro všechny pohádkovým vyvrcholením jejich 
kariéry. Ambice? Zřejmě nikoli přehnané. Už samotná účast 
na největším turnaji je velkým zadostiučiněním.

Program Panamy

18. června: Belgie – Panama (17:00, Soči)
24. června: Anglie – Panama (14:00, Nižnij Novgorod)
28. června: Panama – Tunisko (20:00, Saransk)

Tým plný třicátníků kráčí
vstříc happy endu
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Autor: Hynek
Roleček
foto zdroj: ČTK/AP
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Historie: Účast Panamy na mistrovství světa? Dlouhá léta 
spíše jen sen. Velká slavná generace fotbalových kluků 
od Panamského průplavu zažila první velký úspěch v roce 
2005, kdy podlehla až ve finále Zlatého poháru Střední 
a Severní Ameriky Spojeným státům. Už tehdy u toho 
byli mladíci Jaime Penedo, Gabriel Gómez, Felipe Baloy, 
Román Torres, Blas Pérez a Luis Tejada.

Od té doby na kontinentálním šampionátu byla Panama 
dvakrát v semifinále a jednou ve finále. Po neúspěšné 
kvalifikaci na minulé MS už se zdálo, že sen se definitivně 
rozplynul. Tahle parta nikoli už mladíků, ale třicátníků však 
nic nevzdala a dokázala životní cíl splnit.

0x

Kvalifikaci zóny CONCACAF vládly Mexiko a Kostarika.
Za nimi se však rozhořel boj o třetí přímé postupové místo 
mezi Panamou, Hondurasem a Spojenými státy. Právě 
USA se staly mnohokráte Panamě osudným protivníkem, 
i tentokráte měli Američané lepší vzájemné zápasy, jenže 
ztráceli jinde.

Naopak Panama dokázala uhrát důležité výsledky
s Kostarikou. Venku remizovala a účast na světovém 
šampionátu vybojovala v domácím závěrečném duelu. 
Hrdinou se stal ostřílený obránce Roman Torres, který 
rozhodl dvě minuty před koncem o výhře 2:1.

Josef Němec: „Nejzajímavější jméno je kolumbijský trenér 
Goméz, který postoupil na MS i s Kolumbií a Ekvádorem. 
Nominoval deset hráčů přes třicet let, ale tím minimální 
zkušenost z velkých zápasů v týmu, který je na MS poprvé, 

Historie

Účasti na MS

Cesta na šampionát

Názor experta
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nenahradí. Odehrají si ve skupině svůj discopříběh a na víc 
to stačit nebude.“

Trenér Hernán Darío Gómez do konečné nominace zařadil 
deset třicátníků. Hned šestice hráčů má na svém kontě 
více než stovku reprezentačních startů. S 43 góly dvěma 
nejúspěšnějším střelcům panamské historie Tejadovi
a Pérezovi je úctyhodných 35 a 36 let. Hrdinovi Románu 
Torresovi je sice „pouhých“ 31, za Panamu však už hraje 
dvanáctým rokem.

Zkušenostmi oplývá i brankář Penedo, který v uplynulé 
sezoně oblékal dres Dinama Bukurešť, nebo také obránce 
Baloy a záložník Gómez. Kromě Peneda hráli v Evropě 
ještě obránce Erick Davis v Dunajské Stredě, záložník José 
Luis Rodríguez v Gentu a útočník Ismael Díaz v rezervním 
celku La Coruni. Šest fotbalistů působí v zámořské MLS, 
své zástupce mají kromě domácí soutěže i guatemalská, 
honduraská, mexická, kolumbijská, peruánská, kostarická
a chilská liga.

Panama nemá snadnou skupinu. Hned na úvod se utká
s Belgií a o pár dní později s Anglií. Boje na MS zakončí
s Tuniskem. Panama fotbalem nikterak neoslňuje. 
Základem úspěchu je dokonalá sehranost a pracovitost. 
Postup ze skupiny je však spíše utopií. I tak to bude krásný 
konec jedné středoamerické pohádky.

Největší hvězdy

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Jaime Penedo 26.9.1981 Dinamo Bukurešť 130 0

12 José Calderón 14.8.1985 Chorrillo 31 0
22 Álex Rodríguez 5.8.1990 San Francisco 6 0

Obránci
2 Michael Amir Murillo 5.8.1990 San Francisco 21 2
3 Harold Cummings 1.3.1992 San Jose 51 0
4 Fidel Escobar 9.1.1995 New York Red Bulls 22 1
5 Román Torres 20.3.1986 Seattle 110 10

13 Adolfo Machado 14.2.1985 Houston 75 1
15 Erick Davis 31.3.1991 Dunajská Streda 37 0
17 Luis Ovalle 7.9.1988 Olimpia Tegucigalpa 25 0
23 Felipe Baloy 24.2.1981 Municipal 102 3

Záložníci
6 Gabriel Gómez 29.5.1984 Bucaramanga 143 12
8 Édgar Bárcenas 23.10.1993 Tapachula 28 0

10 Ismael Díaz 12.5.1997 La Coruňa 10 2
11 Armando Cooper 26.11.1987 Universidad de Chile 97 7
14 Valentín Pimentel 30.5.1991 Plaza Amador 22 1
19 Alberto Quintero 18.12.1987 Universitario de Deportes89 5
20 Aníbal Godoy 10.2.1990 San Jose 88 2
21 José Luis Rodríguez 19.6.1998 Gent 1 0

Útočníci
7 Blas Pérez 13.3.1981 Municipal 117 43
9 Gabriel Torres 31.10.1988 Huachipato 71 14

16 Abdiel Arroyo 13.12.1993 Alajuelense 33 5
18 Luis Tejada 28.3.1982 Sport Boys 105 43

Trenér
Hernán Gómez 3.2.1956

Soupiska Panamy
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Pro Tunisko se bude jednat o pátou účast na mistrovství 
světa. Do karet mu však příliš nehraje nezkušenost hráčů, 
kteří kopou převážně za africké kluby. I sám trenér přiznává, 
že v Rusku to bude hlavně o tom, „neudělat ostudu“. V kádru 
bude navíc postrádat klíčového hráče, kterému nikdo neřekne 
jinak než „tuniský Messi“.

Program Tuniska

18. června: Tunisko – Anglie (20:00, Volgograd)
23. června: Belgie – Tunisko (14:00, Otkrytie Arena v Moskvě)
28. června: Panama – Tunisko (20:00, Saransk)

„Hlavně neudělat ostudu.“ Postup ze 
skupiny? Spíše sen
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Autor: Ondřej
Nováček
foto zdroj: Reuters
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Tunisané si zahrají mistrovství světa popáté v historii. 
Ještě nikdy se jim ale nepovedlo postoupit ze skupiny.
Jediné vítězství Tuniska přišlo při debutu na světovém 
šampionátu v roce 1978, kdy porazilo Mexiko 3:1. Tím se 
stalo první africkou zemí, která na MS vyhrála zápas. Byla 
to také jediná výhra Tunisanů na největším turnaji v historii.

4x
skončilo vždy v základní skupině
nekvalifikovalo se

Po kvalifikaci, která začala vítězstvím 2x 2:1
nad Mauretánií v listopadu 2015, získalo Tunisko své
místo na mistrovství světa i díky remíze 0:0 proti Libyi. 
Jinak předtím žádný ze zápasů proti Demokratické 
republice Kongo či Guineji neprohrálo.

„Tehdy jsem se cítil vystresovaný jako nikdy v životě. Byl
to poslední duel kvalifikace a my zkazili začátek druhé 
půle. Libye hrála svůj nejlepší zápas za řadu let, určitě
do pádu Muammara Kaddáfího. Pro nás bylo těžké zvládat 
věci takticky. Koncentrace šla vniveč,“ přiznal trenér Nabíl 
Maalúl.

Tunisko každopádně získalo bod, který potřebovalo, aby 
skončilo před Kongem v africké kvalifikační skupině A.

Verner Lička: „Mají dobré hráče, technicky i kondičně, ale 
fotbal je i o hlavě, a to jim schází. Nemají zkušenosti
z velkých zápasů, což platí od hráčů po maséra.
To rozhoduje.“

Velká část týmu, která prošla kvalifikací, hraje klubový 
fotbal v Tunisku. Jedná se o fyzicky náročnou ligu, která je 
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považována za jednu z nejlepších v oblasti Afriky.
Při smolné absenci Msakniho se budou Tunisané 
spoléhat hlavně na um Vahbího Chazrího. Ten hostuje ze 
Sunderlandu ve francouzském Rennes, v poslední době 
měl ale problémy se stehenním svalem.

„Hrával jsem za kluby, kde byla vyšší kvalita. Novým 
spoluhráčům jsem se snažil ukázat novou úroveň fotbalu,“ 
prohlásil neskromně sedmadvacetiletý Chazrí, který 
prošel Bastií a Bordeaux a v mládežnických kategoriích 
reprezentoval i Francii.

Obránce Leicesteru Yohan Binaluání, který si odbyl 
reprezentační debut teprve letos v březnu. Ve velmi 
dobrém světle by se mohl ukázat i útočník Nice Basím 
Srarfí.

Jednoznačně Youssef Msakni, kterému nikdo neřekne jinak 
než „tuniský Messi“. V dubnu si vážně zranil koleno v utkání 
za svůj katarský klub Lekhwiya SC. Sedmadvacetiletý 
útočník se pak nestihl dát dohromady. Pro Tunisko jde o 
obrovskou ztrátu, talentovaný Msakni je pro reprezentaci 
klíčovým hráčem.

Pokud budou chtít Tunisané poprvé v historii postoupit ze 
skupiny, čeká je extrémně těžká práce. Ve skupině G na ně 
totiž čeká Anglie, Belgie a debutanti z Panamy.

„Naši soupeři ve skupině jsou výborní, tolik zkušeností 
a kvality nemáme. Postupu nás může přiblížit nasazení, 
disciplína a neuvěřitelné štěstí. Hlavním cílem je neudělat 
ostudu a na hřišti nechat všechno. Postup by byl říše snů, 
a i když jsem optimista, museli by postupovat tři,“ prohlásil 
upřímně kouč Maalúl.

Nadějný hráč
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Fárúk bin Mustafá 1.7.1989 Aš Šabáb 15 0

16 Ajmán Maslúsí 14.9.1984 Al Batín 69 0
22 Muizz Hasan 5.3.1995 Chateauroux 3 0

Obránci
2 Síám bin Júsif 31.3.1989 Kasimpasa 41 1
3 Yohan Binaluání 28.3.1987 Leicester City 3 0
4 Jasín Maríá 2.7.1993 CS Sfaxien 15 1
5 Usáma Haddadí 28.1.1992 Dijon 8 0
6 Ramí Baduí 19.1.1990 Etoile Sahel 8 0

11 Dylan Bronn 19.6.1995 Gent 4 0
12 Alí Maalúl 1.1.1990 Al Ahlí Káhira 45 0
21 Hamdí Naggúz 28.10.1992 Zamálík 15 0

Záložníci
7 Sajfaddín Chauí 27.4.1995 Troyes 4 0
8 Fachraddín bin Júsif 21.6.1991 Al Ittifák 38 5

10 Vahbí Chazrí 8.2.1991 Rennes 35 12
13 Fardžaní Sasí 18.3.1992 Al Nasr 38 3
14 Muhammad Amín bin Amúr 3.5.1992 Al Ahlí Džidda 25 1
15 Ahmad Chalíl 21.12.1994 Club Africain 3 0
17 Alljís Schirí 10.5.1995 Montpellier 4 0
18 Basím Srarfí 25.6.1997 Nice 4 0
20 Ghailín Čaalalí 28.2.1994 Esperance Tunis 6 1
23 Najím Slití 27.7.1992 Dijon 16 3

Útočníci
9 Anís Badrí 18.9.1990 Esperance Tunis 9 3

19 Sabír Chalífa 14.10.1986 Club Africain 43 7

Trenér
Nabíl Maalúl 25.7.1962

Soupiska Tuniska
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Tradiční otázka před startem mistrovství světa nemůže 
chybět ani tentokrát. Ukončí už Anglie medailové čekání, které 
trvá od slavného triumfu na domácím šampionátu v roce 
1966 téměř 52 let? Po loňském zlatém tažení mládežnických 
reprezentací a suverénní kvalifikační jízdě A-týmu jsou 
fanoušci z Ostrovů plni optimismu. Kapitán Harry Kane navíc 
tvrdí: „Turnaj chceme vyhrát.“

Program Anglie

18. června: Tunisko – Anglie (21:00, Volgograd)
24. června: Anglie – Panama (15:00, Nižnij Novgorod)
28. června: Anglie – Belgie (21:00, Kaliningrad)

Už žádné další fiasko. Kolébka fotbalu 
spoléhá na ostrostřelce Kanea
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Autor: Jakub Vaněk

foto zdroj: Reuters
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Před více než 145 lety odehrála Anglie první oficiální 
mezistátní zápas v historii fotbalu, konkrétně 30. listopadu 
1872 ve Skotsku. Od roku 1950 se krom tří výjimek účastní 
mistrovství světa, ale medaili uzmula pouze jedinkrát. Na 
zmíněném šampionátu získala nejcennější kov po hattricku 
legendárního útočníka Geoffa Hursta proti SRN. Jeho 
vítězný gól ve 101. minutě prodloužení zůstává dodnes 
zahalen stínem pochybnosti, protože neexistuje jediný 
důkaz o tom, že byl míč opravdu za brankovou čarou.      

14x
1. místo na MS 1966 v Anglii
základní skupina

Do Ruska postoupili three lions naprosto s přehledem. 
Kvalifikační skupinu F opanovali s bilancí 8-2-0, v deseti 
utkáních jen třikrát inkasovali a v závěrečném zúčtování 
měli o osm bodů více než druhé Slovensko. Hvězdný 
útočník Kane přispěl pěti přesnými zásahy, v konečné 
nominaci opomenutý brankář Joe Hart zazářil sedmi 
čistými konty. Je ovšem nutné podotknout, že kromě 
čtyřiadvacetiletého forvarda Tottenhamu neslavil žádný
z hráčů Albionu více než dvakrát.

František Komňacký: „Mohou překvapit. Budou lepší než na 
předchozích turnajích, ale vidím to tak na čtvrtfinále, dál se 
podle mě nedostanou.“

I proto ponese tíhu odpovědnosti na prestižním turnaji 
opět Kane. Střelce 30 gólů v uplynulém ročníku Premier 
League se bude snažit podporovat zejména rychlonohý 
křídelník Raheem Sterling, jenž v dresu mistrovského 
Manchesteru City skóroval osmnáctkrát a navíc přidal 
jedenáct asistencí. Velmi dobrou sezonu prožil i kanonýr 
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Leicesteru City Jamie Vardy, který rozvlnil síť dvacetkrát. 
Složení defenzivní linie a obsazení brankářského postu je 
nicméně nejasné – vůdčí osobnosti zde reprezentaci chybí.  

Před startem uplynulého ročníku anglické nejvyšší soutěže 
znali jméno Trent Alexander-Arnold pouze mládežničtí 
experti z Ostrovů. Devatenáctiletý odchovanec Liverpoolu 
si však řekl o velkou pozornost. O svých kvalitách 
totiž přesvědčil jak kouče Reds Jürgena Kloppa, tak 
reprezentačního trenéra Garetha Southgatea. Náročný 
přechod do „dospělého“ fotbalu na nejvyšší světové úrovni 
zvládl s neuvěřitelnou lehkostí a v dresu finalisty Ligy 
mistrů odehrál 33 utkání.

Ani zmíněných sedm čistých kont v kvalifikaci nepomohlo 
zkušenému Hartovi k nominaci do Ruska. Dlouholetá 
jednička národního týmu neprožila ve West Hamu ideální 
sezonu, o čemž nejlépe vypovídá průměr více než dvou 
inkasovaných gólů na zápas, a přednost, i když poměrně 
nečekaně, dostalo trio Jack Butland (Stoke City), Jordan 
Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley). Na MS si 
nezahraje ani Jack Wilshere z Arsenalu či Adam Lallana
z Liverpoolu. Zranění vyřadilo Alexe Oxladea-Chamberlaina.   
Program Anglie v základní skupině G:

Angličané vyhlížejí úspěch z „velkého“ turnaje od domácího 
Eura 1996, kde získali bronz. Loňský triumf hráčů do 20 let 
na MS a výběru do 19 let na ME by ovšem mohl kolébku 
kopané minimálně povzbudit. Generaci kolem kapitána 
Kanea navíc sebevědomí rozhodně nechybí. Postup ze 
základní skupiny v konkurenci Tuniska, Panamy a Belgie by 
jí i proto uniknout neměl, ale v play-off pravděpodobně stín 
z minulých šampionátů nepřekročí.

Nadějný hráč
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Jordan Pickford 7.3.1994 Everton 3 0

13 Jack Butland 10.3.1993 Stoke City 7 0
23 Nick Pope 19.4.1992 Burnley 0 0

Obránci
2 Kyle Walker 28.5.1990 Manchester City 35 0
3 Danny Rose 2.7.1990 Tottenham Hotspur 17 0
5 John Stones 28.5.1994 Manchester City 25 0
6 Harry Maguire 5.3.1993 Leicester City 4 0

12 Kieran Trippier 19.9.1990 Tottenham Hotspur 6 0
15 Gary Cahill 19.12.1985 Chelsea 59 5
16 Phil Jones 21.2.1992 Manchester United 24 0
22 Trent Alexander-Arnold 7.10.1998 FC Liverpool 0 0

Záložníci
4 Eric Dier 15.1.1994 Tottenham Hotspur 26 3
7 Jesse Lingard 15.12.1993 Manchester United 11 1
8 Jordan Henderson 17.6.1990 FC Liverpool 38 0

10 Raheem Sterling 8.12.1994 Manchester City 38 2
17 Fabian Delph 21.11.1989 Manchester City 10 0
18 Ashley Young 9.7.1985 Manchester United 34 7
20 Dele Alli 11.4.1996 Tottenham Hotspur 24 2
21 Ruben Loftus-Cheek 23.1.1996 Crystal Palace 3 0

Útočníci
9 Harry Kane 28.7.1993 Tottenham Hotspur 24 13

11 Jamie Vardy 11.1.1987 Leicester City 21 7
14 Danny Welbeck 26.11.1990 Arsenal 38 15
19 Marcus Rashford 31.10.1997 Manchester United 18 2

Trenér
Gareth Southgate 3.9.1970

Soupiska Anglie
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Svítá na lepší časy. Polský fotbal zase začíná mít ve světě 
slušný zvuk a to se teď pokusí potvrdit na světovém 
šampionátu. Všechno šlape, mančaft drží pohoromadě 
a v žebříčku FIFA je na konci nejlepší desítky. Zkušený 
a sehraný kádr táhne snajpr z Bayernu Mnichov Róbert 
Lewandowski.

Program Polska

19. června: Polsko – Senegal (17:00, Otkrytie Arena)
24. června: Polsko – Kolumbie (20:00, Kazaň)
28. června: Japonsko – Polsko (16:00, Volgograd)

Tým táhne kanonýr Lewandowski
a má se o koho opřít
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Autor: Jan Dvořák

foto zdroj:
ČTK/ imago sportfotodienst
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Hvězdy jako Gregorz Lato, Zbigniew Boniek, Kazimeiersz 
Deyna nebo Jan Tomaszewski jsou pryč, ale přicházejí 
nové. Na šampionát se polský výběr vrací po dvanácti 
letech a v Rusku to bude pro naše severní sousedy osmá 
účast. Jeho největšími úspěchy jsou dvě třetí místa
na mistrovství světa v letech 1974 a 1982. Ty jsou
pro současný výběr nejspíš stále ještě hodně daleko.
 
7x
bronz 1974 (Německo) a 1982 (Španělsko)
nekvalifikovalo se

Do Ruska nevykročili Poláci nejlépe. Sice v Kazachstánu 
brzy vedli 2:0, ale nakonec z toho byla jen remíza 2:2. 
Jenže to nakonec byla jen jedna z jejich dvou ztrát. Ta 
druhá byla citelnější, z Kodaně si odvezli čtyři „kousky“ 
(0:4), ale i vzhledem k tomu, že doma předtím porazili 
tohohle soupeře hned po remíze v Kazachstánu 3:2, vyhráli 
s přehledem skupinu právě před Dány. A Kazachstán?
Ten nakonec přidal už jen dva body a skončil ve skupině 
poslední, ještě za Černou Horou, Rumunskem a Arménií.

Verner Lička: „Zkušený tým, který umí vyhrávat důležité 
zápasy – soustředit se na vrchol. Po dlouhé době mají 
výjimečnou generaci kolem Lewnadowského. Všechno jim 
funguje od hráčů po vedení svazu. Jen si říkám, jestli už 
nejsou za zenitem.“

Hlavní hvězdou týmu trenéra Adama Nawalky je kanonýr 
Lewandowski, o němž kouč prohlásil: „Je to nejlepší hráč 
světa.“ A klenot mnichovského velkoklubu, který v deseti 
kvalifikačních zápasech nastřílel soupeřům šestnáct gólů, 
mu rozhodně neodporoval. Když přidáme, že Poláci dali 
celkem 28 branek, má víc než polovinu zářezů on.
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V brance má polský celek taky velkou sílu – v ní má totiž 
jisté místo Wojciech Szczesny z Juventusu Turín.
A krajánků ze slušných evropských fotbalových adres je
v polské reprezentaci dost: Lukasz Piszczek z Dortmundu, 
Bartosz Bereszyński ze Sampdorie, Grzegorz Krychowiak 
z West Bromwich Albion, kde hostuje z PSG, Jakub 
Blaszczykowski z Wolfsburgu, či Piotr Zieliňski a Arkadiusz 
Milik z Neapole. Většina z těchto fotbalistů nastupuje 
ve svých týmech v základu, což má jasný vliv na jejich 
sebevědomí.

Pořád se od něho čeká víc, než zatím dokázal. Arkadiusz 
Milik dal v devíti zápasech za reprezentančí jednadvacítku 
deset gólů. Pak přišla nabídku z bundesligy. Z ní přešel 
přes Ajax Amsterdam do Neapole. Tam ale ve čtyřiadvaceti 
letech i kvůli zraněním, která prodělal, stále nemá pevné 
místo v základní sestavě a za poslední dvě sezony v Serii A 
nastoupil do 32 zápasů, v nichž nastřílel deset gólů. 

Největší ztrátou pro polský celek měla být neúčast Kamila 
Glika kvůli zranění ramena. Nakonec to ale vypadá, že se 
polský výběr bez třicetiletého stopera Monaka bude muset 
obejít jen v úvodních dvou zápasech ve skupině. Fotbalista, 
který si zranění přivodil při tréninku reprezentace, se totiž 
na doporučení lékaře těsně před šampionátem
do nominace vrátil s tím, že by měl být k dispozici
ažpro poslední zápas v základní skupině s Japonskem. 
 
V Rusku čeká Poláky ve skupině H Kolumbie, Senegal
a Japonsko, což rozhodně neznamená zavřenou cestu do 
osmifinále. I muž, který polskému celku vystřílel postup na 
šampionát, tvrdí, že je vše otevřené. „Není to vůbec snadná 
skupina, nemá jasného favorita. Je dobře, že máme 
různorodou skupinu s týmy ze všech kontinentů. Těším 
se hlavně na Kolumbii, kde hraje můj spoluhráč z Bayernu 
James Rodríguez,“ řekl Lewandowski.

Nadějný hráč
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Wojciech Szczesny 18.4.1990 Juventus Turín 33 0

12 Bartosz Bialkowski 6.7.1987 Ipswich Town 1 0
22 Lukasz Fabiaňski 18.4.1985 Swansea 43 0

Obránci
2 Michal Pazdan 21.9.1987 Legia Varšava 31 0
3 Artur Jedrzejczyk 4.11.1987 Legia Varšava 35 3
4 Thiago Cionek 21.4.1986 Spal 17 0
5 Jan Bednarek 12.4.1996 Southampton 1 0

13 Maciej Rybus 19.8.1989 Lokomotiv Moskva 49 2
15 Kamil Glik 3.2.1988 Monako 58 4
18 Bartosz Bereszyňski 12.7.1992 Sampdoria Janov 6 0
20 Lukasz Piszczek 3.6.1985 Dortmund 61 3

Záložníci
6 Jacek Góralski 21.9.1992 Ludogorec Razgrad 3 0
8 Karol Linetty 2.2.1995 Sampdoria Janov 19 1

10 Grzegorz Krychowiak 29.1.1990 West Bromwich Albion 49 2
11 Kamil Grosicki 8.6.1988 Hull City 56 12
16 Jakub Blaszczykowski 14.12.1985 Wolfsburg 97 19
17 Slawomir Peszko 19.2.1985 Gdaňsk 43 2
19 Piotr Zieliňski 20.5.1994 Neapol 31 4
21 Rafal Kurzawa 29.1.1993 Górnik Zabrze 3 0

Útočníci
7 Arkadiusz Milik 28.2.1994 Neapol 38 12
9 Robert Lewandowski 21.8.1988 Bayern Mnichov 93 52

14 Lukasz Teodorczyk 3.6.1991 Anderlecht 15 4
23 Dawid Kownacki 14.3.1997 Sampdoria Janov 1 0

Trenér
Adam Nawalka 23.10.1957

Soupiska Polska
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Dosud byli na světovém šampionátu pouze jednou – a hned 
ohromili. Fotbalisté Senegalu se před šestnácti lety dokázali 
prodrápat až do senzačního čtvrtfinále. A rádi by svůj 
nebývalý úspěch zopakovali, nebo se mu alespoň minimálně 
přiblížili. Útočný tým, jemuž vévodí postava liverpoolského 
kanonýra Sadia Maného, věří, že nic není nemožné.

Program Senegalu

19. června: Polsko – Senegal (17:00, Otkrytie Arena v Moskvě)
24. června: Japonsko – Senegal (17:00, Jekatěrinburg)
28. června: Senegal – Kolumbie (16:00, Samara)

Nic není nemožné. Zopakuje Cissého 
válec senzační čtvrtfinále?
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Autor: Ondřej
Nováček
foto zdroj: Reuters
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První a zatím poslední představení Senegalu na mistrovství 
světa se konalo v roce 2002. Mezi největší úspěchy se 
zapsal hned první zápas Senegalu, který vedl nynější 
reprezentační trenér Aliou Cissé jako kapitán.

Senegal tehdy porazil úřadující mistry světa Francii 1:0. 
Nakonec se po remíze 1:1 s Dánskem a 3:3 s Uruguayí 
fantasticky prokousal přes osmifinále se Švédskem
(2:1 v prodl.) až do čtvrtfinále, kde ho zastavilo Turecko
(1:0 v prodl.).

Mimochodem, víte, že největší porážkou, kterou 
kdy Senegal utrpěl, byl jedenáctigólový výprask od 
Československé reprezentace v roce 1966?

1x
čtvrtfinále 2002 (Jižní Korea a Japonsko)
nekvalifikoval se

V kvalifikaci Senegal ani jednou neprohrál, o body ale přišel 
kvůli remízám proti Burkině Faso. Pikantní bylo utkání proti 
Jihoafrické republice. Poprvé na ni Senegal narazil
v listopadu 2016 a prohrál 1:2.

Zápas se ale z důvodu manipulace ze strany ghanského 
rozhodčího Josepha Lampteyho, který byl dodatečně 
potrestán doživotním zákazem činnosti, opakoval. 
Lamptey tehdy nařídil penaltu ve prospěch domácích
za ruku, která nebyla.

A tak tři dny po vítězství nad Kapverdskými ostrovy uspěl 
Senegal i v opáčku proti JAR a definitivně si výhrou 2:0 
zajistil účast na mistrovství světa.
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Verner Lička: „Fotbalisti ze Senegalu jsou velmi žádaní. 
Jsou dobří jako Nigerijci, ale díky prostředí a výchově se 
s nimi lépe pracuje. Jenže na úspěch na šampionátu to 
nestačí. Myslím si, že kdyby na MS hrálo šestnáct nebo 
dvacet čtyři týmů, tak se tam ani nedostanou.“

Hlavní postavou senegalského výběru je bezpochyby 
kanonýr Sadio Mané. Šestadvacetiletý útočník se během 
kvalifikace trefil sice pouze jednou, ale i tak měl zásadní 
podíl na postupu. Ve svém domovském Liverpoolu plní 
jednu z klíčových rolí, ve finále Ligy mistrů proti Realu 
Madrid trefil jediný gól Reds.

Senegal má našlapaný kádr. V nominaci je sedm hráčů 
z Premier League včetně Maného. V třiadvacetičlenném 
výběru figuruje i obránce Anderlechtu Karu Mbodjiho, který 
kvůli zraněnému kolenu od prosince nehrál.

Sedm hráčů vzal Cissé i z francouzské Ligue 1 – ukázat 
by se mohl především útočník Diafra Sakho z Rennes. Tři 
fotbalisté hrají v Itálii. Za zmínku jistojistě stojí obránce 
Neapole Kalidou Koulibaly. Mimo Evropu působí pouze 
brankář Khadim Ndiaye z guinejské Horoyi.

Místo nezbylo na obránce Crystal Palace Papeho Souareho 
či útočníka Evertonu Oumara Niassého.

Je to hodně odvážné, ale Senegal chce zopakovat 
minimálně ono čtvrtfinále. A je pravdou, že z nelehké 
skupiny H má dveře potenciálně otevřené.
Ve vyloženě kosmopolitním a poměrně vyrovnaném 
týmovém kvartetu narazí na Polsko, Kolumbii a Japonsko. 
Šanci jít do play-off tak má evidentně kdokoli.

Názor experta

Největší hvězdy

Nadějný hráč
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Abdoullaye Diallo 30.3.1992 Rennes 16 0

16 Khadim Ndiaye 30.11.1984 Horoya 25 0
23 Alfred Gomis 5.9.1993 Spal 1 0

Obránci
2 Saliou Ciss 15.9.1989 Valenciennes 18 0
3 Kalidou Koulibaly 20.6.1991 Neapol 24 0
4 Kara Mbodji 11.11.1989 Anderlecht 46 5
6 Salif Sané 25.8.1990 Hannover 20 0

12 Youssouf Sabaly 5.3.1993 Bordeaux 3 0
21 Lamine Gassama 20.10.1989 Alanyaspor 35 0
22 Moussa Wagué 4.10.1998 Eupen 9 0

Záložníci
5 Idrissa Gueye 26.9.1989 Everton 59 1
8 Cheikhou Kouyaté 21.12.1989 West Ham United 47 2

10 Sadio Mané 10.4.1992 FC Liverpool 51 14
11 Cheikh Ndoye 29.3.1986 Birmingham City 24 3
13 Alfred Ndiaye 6.3.1990 Wolverhampton Wanderers19 0 0
17 Badou Ndiaye 27.10.1990 Stoke City 18 1
18 Ismaila Sarr 25.2.1998 Rennes 14 2

Útočníci
7 Moussa Sow 19.1.1986 Bursaspor 50 18
9 Mame Biram Diouf 16.12.1987 Stoke City 47 10

14 Moussa Konaté 3.4.1993 Amiens 27 9
15 Diafra Sakho 24.12.1989 Rennes 10 3
19 Mbaye Niang 19.11.1994 FC Turín 5 0
20 Keita Baldé 8.3.1995 Monako 17 3

Trenér
Aliou Cissé 24.3.1976

Soupiska Senegalu
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Lehce ztratili lesk. Někteří stěžejní kolumbijští fotbalisté totiž 
neměli optimální sezony. Na předchozím mistrovství světa
v Brazílii vzbuzoval tento národní tým větší respekt. Dostal se 
do čtvrtfinále, což je historický úspěch Kolumbie. Jenže nyní 
jeden ze strůjců tohoto výsledku záložník James Rodríguez 
zažil sezonu, v níž ho brzdila zranění. Druhý strůjce brankář 
David Ospina nehraje v Arsenalu prim a chytal jen pohárové 
duely. Vzepřou se los cafeteros pochmurnějším predikcím 
konečného výsledku?

Program Kolumbie
19. června: Polsko – Senegal (17:00, Otkrytie Arena v Moskvě)
24. června: Japonsko – Senegal (17:00, Jekatěrinburg)
28. června: Senegal – Kolumbie (16:00, Samara)

Je třeba vzkřísit ofenzivu. Tíha leží 
na Jamesovi, pomůže mu i Falcao

K
o
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ie

Autor: Petr Musil

foto zdroj: ČTK/ABACA
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Historie: Před čtyřmi lety na Estádio Castelão v městě 
Fortaleza je hnalo lákadlo. „Dostat se do semifinále a ještě 
k tomu vyřadit domácí Brazilce,“ snili Kolumbijci. Favority 
potrápili, ale nakonec padli 1:2. Ústřední hvězdě týmu 
Jamesi Rodríguezovi po utkání tekly po tváři slzy. Pouze 
z penalty snižoval po brankách domácích stoperů Thiaga 
Silvy a Davida Luize z perfektního přímého kopu.

Tento duel je dosavadní maximum Kolumbijců
na světovém šampionátu. Zklamání bylo patrné, protože
z předchozích čtyř účastí v historii třikrát nepostoupili
ze základní skupiny. A pouze v Itálii v roce 1990 si zahráli 
vyřazovací fázi. Tehdy parta kolem nepřehlédnutelného 
kapitána Carlose Valderramy, který je známý svým blond 
afro účesem, prohrála v prodloužení 1:2 s Kamerunem.

5x
čtvrtfinále 2014 (Brazílie)
čtvrtfinále (porážka 1:2 s Brazílií)

Jsou zocelení. Kolumbijští fotbalisté si prožili kvalifikaci 
s dramatickým závěrem. V desetičlenné tabulce 
jihoamerické části bojů o vstupenku na šampionát skončili 
čtvrtí a přímo postoupili do Ruska. Jenže náskok na páté 
Peru, které se muselo prát v baráži, byl pouze bodový, 
stejně jako na šesté Chile, jehož hráči jsou už místo 
prestižního turnaje na dovolené.

V posledním zápase kvalifikace Kolumbii stačil bod,
a ten také s Peru uhrála za remízu 1:1. „Kvalifikace byla 
velmi těžká. Nikdy jsme nezažili situaci, kdy byl rozestup 
mezi týmy takto těsný,“ prohlásil kolumbijský kouč José 
Pékerman.

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

Cesta na šampionát
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Josef Němec: „Jsou zajímaví, protože dokážou uhrát 
zápasy venku, bilanci doma-venku mají skoro totožnou. 
Jenže dávají málo gólů. Na postup ze skupiny by jim jména 
Ospina, James Rodríguez a Falcao mohla stačit. Ale to je 
maximum, co od nich čekám.“

Právě v koncovce se musí na šampionátu Pékermanovi 
svěřenci zlepšit. V 18 utkáních kvalifikace vstřelili pouze 
21 gólů. Je zde jasný úkol pro hvězdy v ofenzivě – pro 
nejlepšího střelce turnaje v Brazílii, šestigólového Jamese 
Rodrígueze, a vyhlášeného zakončovatele Radamela 
Falcaa. První jmenovaný má v Bayernu, kde hostuje z Realu 
Madrid, důvěru a měl by se stát hráčem mnichovského 
celku po uplatnění opce. Jenže v sezoně to nebylo, protrpěl 
si otřes mozku a přes měsíc laboroval s lýtkovým svalem.

V závěru sezony se však rozehrál a bude hrát klíčovou roli 
v podhrotu očekávaného rozestavení 4-2-3-1.
V něm má šestadvacetiletý ofenzivní záložník absolutní 
volnost a očekává se jeho kreativita. Z ní vytěží Falcao.
Ve všech soutěžích letos nastřílel za Monako
v 36 utkáních 24 branek. Jde o to, aby produktivitu přenesl

Názor experta

Největší hvězdy

Kolumbijci lehce 
ztratili lesk, přesto
jsou ve skupině 
papírovými favority.



i do reprezentace. Motivaci má jasnou, v Brazílii kvůli 
zranění chyběl.

V ofenzivní fázi může pomoct i křídelník Juventusu Juan 
Cuadrado, kterého však letos trápila třísla a měl také méně 
výraznou sezonu jako tu předchozí.

Jeho cena závratně roste, momentálně stojí Davinson 
Sánchez odhadem čtyřicet milionů eur. Jednadvacetiletý 
mladík se po přestupu z Ajaxu Amsterdam hned v první 
sezoně v Premier League vyšvihl do základní sestavy 
Tottenhamu Hotspur a postaví se kolem něj i obrana
na šampionátu v Rusku. Dobře fyzicky vybavený stoper má 
budoucnost před sebou.

Jestli měl někde trenér Pékerman těžkou hlavu při 
nominaci, byla to ofenziva. Do Ruska se nepodívá například 
Duván Zapata, který nastřílel v italské Serii A v 31 utkáních 
za Sampdorii Janov 11 branek. Pozvánka minula i Teófila 
Gutiérreze, jenž se ze Sportingu Lisabon přesunul zpět do 
kolumbijské ligy do celku Junior FC. Na turnaj se podívá 
čtveřice Falcao, Borja, Bacca a Muriel.

Los cafeteros chtějí zaútočit opět na osmičku nejlepších 
týmů světa. Skupinu se Senegalem, Polskem a Japonskem 
mají jednu z nejvyrovnanějších na mistrovství světa. Přesto 
jsou papírovými favority. Záleží, na co jim budou stačit 
výkony stěžejních hráčů. Postup ze skupiny by Kolumbii 
neměl uniknout. Záleží na štěstí na soupeře ve vyřazovací 
fázi, ale zopakování čtvrtfinále nebude jednoduché.

Nadějný hráč

Absence

Ambice



ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 David Ospina 31.8.1988 Arsenal 86 0

12 Camilo Vargas 9.3.1989 Deportivo Cali 5 0
22 José Fernando Cuadrado 1.6.1985 Once Caldas 1 0

Obránci
2 Cristián Zapata 30.9.1986 AC Milán 55 2
3 Óscar Murillo 18.4.1988 Pachuca 13 0
4 Santiago Arias 13.1.1992 PSV Eindhoven 41 0

13 Yerry Mina 23.9.1994 FC Barcelona 12 3
17 Johan Mojica 21.8.1992 Girona 4 1
18 Frank Fabra 22.2.1991 Boca Juniors 19 1
23 Davinson Sánchez 12.6.1996 Tottenham Hotspur 9 0

Záložníci
5 Wílmar Barrios 16.10.1993 Boca Juniors 10 0
6 Carlos Sánchez 6.2.1986 Espaňol Barcelona 85 0
8 Abel Aguilar 6.1.1985 Deportivo Cali 70 7

10 James Rodríguez 12.7.1991 Bayern Mnichov 63 21
11 Juan Cuadrado 26.5.1988 Juventus Turín 70 7
15 Mateus Uribe 21.3.1991 América 8 0
16 Jefferson Lerma 25.10.1994 Levante 5 0
20 Juan Fernando Quintero 18.1.1993 River Plate 15 2
21 José Izquierdo 7.7.1992 Brighton&Hove Albion 5 1

Útočníci
7 Carlos Bacca 8.9.1986 Villarreal 45 14
9 Radamel Falcao 10.2.1986 Monako 73 29

14 Luis Muriel 16.4.1991 FC Sevilla 18 2
19 Miguel Borja 26.1.1993 Palmeiras 7 2

Trenér
José Pekerman 3.9.1949

Soupiska Kolumbie
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Vahid Halilhodžič byl právě doma v Bosně, když mu přišel 
osudový telefonát s předvolbou plus 81. Vedení japonského 
fotbalového svazu trenéra národního týmu odvolalo pouhé 
dva měsíce před začátkem šampionátu. Na vlas totéž se 
Halilhodžičovi stalo už před osmi lety s Pobřežím slonoviny. 
Jestli ale Japonsko tato radikální změna pozvedne, je otázka.

Program Japonska

19. června: Kolumbie – Japonsko (14:00, Saransk)
24. června: Japonsko – Senegal (17:00, Jekatěrinburg)
28. června: Japonsko – Polsko (16:00, Volgograd)

Ani puč za pět minut dvanáct
zřejmě nepomůže

Ja
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o

Autor: Martin Vait
foto zdroj: Reuters
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Pošesté se na mistrovství světa představí japonští 
fotbalisté – a bude to pro ně ne shodou okolností šestá 
účast na světovém šampionátu v řadě. Vzestup, který 
Japonsko ve fotbale absolvovalo od přelomu 80. a 90. 
let, je mohutný. Pomohla k němu řada faktorů – jednak 
masivní popularizace sportu mezi japonskou veřejností, 
kterou popohnal boom satelitního vysílání evropského 
fotbalu. Sílu japonského, respektive asijského trhu si 
uvědomily evropské velkokluby, a od té doby i do Japonska 
vysílají své týmy na letní exhibiční zápasy.

Modří samurajové si za posledních dvacet let drží status 
nejlepšího týmu na kontinentu, pokud jde o výsledky
na mistrovství Asie, které za tu dobu ovládli třikrát.
Na nejlepší výkon asijského týmu na mistrovství světa
v historii ale dosáhla Jižní Korea svou semifinálovou účastí 
v roce 2002. Druhým nejlepším asijským výsledkem je 
zase čtvrtfinále Severní Koreje z roku 1966. Japonsko 
prošlo nejdál do osmifinále, přesto rozhodně nepatří
na mistrovství světa mezi týmy do počtu.

Japonci spíš střídají velmi slušné výkony se zklamáními. 
Ve Francii skončili bez bodu poslední ve skupině,
na domácím šampionátu naopak vyhráli skupinu
a jen těsně podlehli v osmifinále bronzovému Turecku. 
V Německu Japonsko opět propadlo, ale o čtyři roky 
později podlehlo až v osmifinále s Paraguayí na penalty. 
Mistrovství v Brazílii ale přineslo další útlum a jediný bod 
ve skupině – a podle dosavadní logiky by letos Japonci 
mohli znovu dosáhnout alespoň na osmifinálový úspěch.

5x
osmifinále na MS 2002 a MS 2010
základní skupina

Historie

Účasti na MS
Nejlepší výsledek

MS 2014

228



Cesta na šampionát

Názor experta

Jenže současné dění v japonské reprezentaci tomu 
moc nenasvědčuje. Už výkon na mistrovství Asie v roce 
2015 byl daleko za očekáváním, když Japonci vyhořeli 
ve čtvrtfinále se Spojenými arabskými emiráty. A ani 
kvalifikace na MS pod trenérem Vahidem Halilhodžičem, 
který dovedl Alžírsko v Brazílii do osmifinále, nebyla 
nikterak přesvědčivá.

Halilhodžič se snažil překopat typický japonský styl 
založený na poziční kombinační hře a krátkých přihrávkách 
a zkoušel vnést do týmového pojetí více přímočarosti. 
Jenže bosenský trenér neustále experimentoval se 
sestavou a příliš si nerozuměl s hvězdami a oporami 
reprezentace Šindžim Kagawou, Keisukem Hondou
a Šindžim Okazakim – a všechny tři opakovaně 
nepovolával do reprezentace.

Trpělivost japonské fotbalové asociace ale vyprchala 
paradoxně až po kvalifikaci, kdy po matných výsledcích 
na Východoasijském poháru a v přátelácích Halilhodžiče 
propustilo. Reprezentaci tak na mistrovství světa povede 
dosavadní technický ředitel japonského svazu Akira Nišino. 
Pod jeho vedením v roce 1996 dokázal japonský tým na 
olympiádě v Atlantě porazit velmi silný brazilský výběr. 
Nišino se sice chce vrátit k tradičnímu domácímu stylu 
hry, ale není jisté, že se hráči stačí přeorientovat a rychle si 
vybudují nové automatismy. 

František Komňacký: „Jsou pravidelným účastníkem 
mistrovství, ale nikdy na něm žádnou velkou díru
do světa neudělali a tady to bude platit také. Mají kvalitní 
ligu s kvalitními zahraničními hráči, ale kvalita jejich 
reprezentačního celku je slabší.“
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Japonci ale s velkou pravděpodobností budou vsázet 
na své ofenzivní opory. Jenže není jasné, v jakém stavu 
budou, ať už z hlediska fyzického, tak psychického 
nastavení. Keisuke Honda za sebou dlouhodobě nemá 
dobré období, angažmá v AC Milán mu po přestupu
z CSKA Moskva v roce 2014 nevyšlo a tuto sezonu zkouší 
štěstí v mexické Pachuce. Přeorientovat se z úrovně 
mexické ligy na světovou špičku ale nemusí být vůbec 
jednoduché, jak ostatně před dvěma lety ukázal na Euru 
příklad francouzského útočníka Andrého-Pierre Gignaca.

Šindži Okazaki sice zažil dokonalou sezonu, když Leicester 
vyhrál titul, a i v letošním ročníku začal dobře. Jenže
od Vánoc nevstřelil ani gól, postaral se o jedinou asistenci
a momentálně bojuje se zraněním kotníku, takže není jisté, 
nakolik se zapojí do přípravy s japonským týmem.

Podobně je na tom se zraněními i Šindži Kagawa, který 
rovněž kvůli problémovému kotníku nastoupil od poloviny 
února jen na šestnáct závěrečných minut v posledním 
utkání sezony proti Hoffenheimu. Se zdravotními trabli 

Největší hvězdy

Absence
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Japonci ve skupině 
vypadají jako nejslabší 
článek, ale tato pozice
jim vyhovuje.



bojoval celou sezonu i stoper Maja Jošida 
ze Southamptonu.

Není tedy jisté, na koho se Japonci budou moci spolehnout, 
když na tom opory nejsou zdravotně ani herně nejlépe. 
Nišinův kádr není nijak přestárlý, ale v předpokládané 
základní jedenáctce není jediný hráč mladší 27 let. A to není 
ideální pro jindy běhavý tým, který se spoléhá na fyzicky 
náročné pojetí. Japonci to v tomto ohledu budou mít o to 
těžší, že je ve skupině čeká obrovské penzum cestování. 
Po prvním zápasu v Saransku s Kolumbií míří před 1200 
kilometrů do Jekatěrinburgu a odsud dalších více než 1600 
kilometrů do Volgogradu. To všechno navíc komplikuje, že 
jsou nasazeni do skupiny H, ve které všechny tři zápasy dělí 
pouhých devět dní. Kdyby byli umístěni do skupiny A, mají 
na skupinový program 11 dní, a navíc delší regeneraci před 
osmifinále.

Jestli se ale do vyřazovacích bojů japonská reprezentace 
dostane, je otázka. Její skupina je sice vyrovnaná a každý 
tým má reálnou šanci na postup, ale Polsko se rok od roku 
zlepšuje a není náhodou, že je v koši nejvýše nasazených 
týmů. Senegal je zase zřejmě nejsilnějším africkým týmem 
a má k dispozici jednoho z nejlepších stoperů i útočníků 
světa v Koulibalym a Maném.

A Kolumbie je sice slabší než před čtyřmi lety, ale pořád je 
to z velké části tým, který prošel v Brazílii až do čtvrtfinále. 
Japonci tedy v této společnosti vypadají jako nejslabší 
článek, ale už v minulosti několikrát ukázali, že tato pozice 
jim vyhovuje. Třeba se vytáhnou znovu.

Ambice
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ČÍSLO JMÉNO NAROZENÍ KLUB STARTY GóLY

Brankáři
1 Eidži Kawašima 20.3.1983 Mety 83 0

12 Masaki Higašiguči 12.5.1986 Gamba Ósaka 4 0
23 Kosuke Nakamura 27.2.1995 Kašiwa 3 0

Obránci
2 Naomiči Ueda 24.10.1994 Kašima 3 0
3 Gen Šodži 11.12.1992 Kašima 11 1
5 Juto Nagatomo 12.9.1986 Galatasaray 104 3
6 Wataru Endo 9.2.1993 Urawa 11 0

19 Hiroki Sakai 12.4.1990 Marseille 41 0
20 Tomoaki Makino 11.5.1987 Urawa 31 4
21 Gotoku Sakai 14.3.1991 Hamburk 39 0
22 Maja Jošida 24.8.1988 Southampton 81 10

Záložníci
4 Keisuke Honda 13.6.1986 Pachuca 94 36
7 Gaku Šibasaki 28.5.1992 Getafe 16 3
8 Genki Haraguči 9.5.1991 Düsseldorf 31 6

10 Šindži Kagawa 17.3.1989 Dortmund 90 29
11 Takaši Usami 6.5.1992 Düsseldorf 22 3
14 Takaši Inui 2.6.1988 Eibar 25 2
16 Hotaru Jamaguči 6.10.1990 Cerezo Ósaka 41 2
17 Makoto Hasebe 18.1.1984 Eintracht Frankfurt 109 2
18 Rjota Óšima 23.10.1993 Kawasaki 4 0

Útočníci
9 Šindži Okazaki 16.4.1986 Leicester City 112 50

13 Jošinori Muto 15.7.1992 Mainz 22 2
15 Juja Osako 18.5.1990 Kolín n. R. 27 7

Trenér
Akira Nišino 7.4.1955

Soupiska Japonska

232 Zpět na obsah



Kde se
vše rozhodne? 
Podívejte se

na 12 stadionů
mistrovství

světa

Autor: Hynek 
Roleček
Foto: Reuters

233

Dvanáct stadionů v jedenácti ruských městech bude 
svědkem dalších historických utkání během mistrovství 
světa ve fotbale. Vše vypukne a zároveň skončí v největší 
aréně ze všech, moskevských Lužnikách. Účastnické 
reprezentace musejí počítat s velkými vzdálenostmi, 
neboť Rusko je širá země. Řada stadionů se dokončovala 
na poslední chvíli, polovina byla uvedena do provozu 
letos, ostatní byly rekonstruovány nebo postaveny
v uplynulých pěti letech.



Hlavní a největší město Ruska láká ke sledování duelů 
světového šampionátu hned na dvou stadionech. Nikoli 
překvapivě tím hlavním stánkem jsou Lužniki. V dějinách 
toho zažily už hodně. Hostily finálový zápas mistrovství 
světa v hokeji v roce 1957 mezi Švédskem a Sovětským 
svazem, zúčastnilo se ho na 55 000 lidí a v té době to byl 
světový rekord. V roce 1980 to byl středobod olympijských 
her.

Původní zděná konstrukce z roku 1956 byla při nedávné 
rekonstrukci zachována. Co se ale výrazně proměnilo, 
byl vnitřek arény. Poslední velkou akcí starých Lužniků 
se stalo atletické mistrovství světa v roce 2013. Krátce 
poté se započalo s rozsáhlými úpravami. Přestavěno bylo 
kompletně uspořádání tribun, které byly posunuty k hřišti 
na úkor atletické dráhy. Pro zápasy MS tím kapacita mírně 
vzrostla na 80 000 míst. Oválný střešní plášť byl posunut 
směrem do centra.

Lužniki
v Moskvě
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Město: 
Moskva

Kapacita:
80 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

1956, po 
poslední 

rekonstrukci 
2017
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Domovský stánek klubu Zenit připomíná svým tvarem 
obří kosmickou loď. A jeho cena? Astronomická: více než 
milion dolarů, tedy přes dvacet miliard korun. S kapacitou 

67 000 míst je to druhý největší fotbalový stadion v Rusku. 
Supermoderní klenot se zatahovací střechou na břehu 

Něvy tak nějak patří svou velkolepostí k dalším okázalým 
památkám někdejšího hlavního města carského Ruska.

Projekt i samotnou stavbu od počátku provázely problémy, 
a to i finanční, neboť od původního záměru podílet se

na realizaci nakonec mocný partner Gazprom odstoupil,
a tak peněžní břímě padlo na samotné město. 

Pětimilionová metropole si ale nakonec poradila a dílo 
společnosti japonského architekta Kisho Kurokawy dotáhla 

po deseti letech do konce

Stadion
Petrohrad

Město: 
Petrohrad

Kapacita:
67 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2017
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Město mezi Černým mořem a úpatím Kavkazu se stalo 
sportovním centrem v roce 2014. Tehdy zažilo dříve spíše 
klidné lázeňské letovisko poprask. Kvůli olympijským hrám 
se celé okolí dokonale proměnilo. Konaly se zde nejdražší 
Hry v historii a jejich ústředním bodem se stal stadion Fišt.

Jméno nese podle adygejské hory ležící na západě 
Kavkazu. Odhady se různí, ale podle všeho aréna stála „jen“ 
600 až 700 milionů dolarů. Britský designér Bure Happold 
a americká architektonická firma Populous vytvořili 
neobyčejnou stavbu se dvěma dominantními oválnými 
střechami. Výhled se otevírá až na vrcholky hor
u zimního střediska Krásná Poljana, ale pochopitelně také 
na nedaleké moře.

Stadion
Fišt

Město:
Soči

Kapacita:
45 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2013
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Na břehu Volhy, ve městě podobně lidnatém jako Praha 
vyrostl zbrusu nový stadion pro 45 000 diváků. Ocelová 
konstrukce střechy odkazuje opět na podobu vesmírné 

lodi. Samara má totiž bohatou historii strojírenského 
průmyslu, bez něhož by sovětský kosmický program jen 

těžko mohl fungovat.

Aréna se stala domovem místních Křídel Sovětů, kteří 
hrají elitní ruskou soutěž. Samotný fakt, že stavba leží na 

nejvyšším bodu města, vypovídá o tom, že se stadion stal 
okamžitě jednou z dominant tohoto průmyslového centra.

Samara
Arena

Město: 
Samara

Kapacita:
45 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2018
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Další sportovní klenot Povolží. A klenot to má být doslova, 
neboť vnější plášť stadionu s podsvícením má evokovat 
záři diamantu. Tak jako se může vítr prohánět na širých 
pláních povolžských rovin, má být odlehčena i vnější 
konstrukce této arény. Korunu vzdušnosti dodává střecha, 
která připomíná paprsky výpletu jízdního kola.

Stavět se začalo v roce 2014 na místě někdejšího 
Centrálního stadionu. Svůj domov na místě, kde před lety 
byly překladiště a nejrůznější průmyslové haly, nalezl klub 
FC Rotor.

Volgograd 
Arena

Město: 
Volgograd

Kapacita:
45 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2018
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V historickém městě s možná nejkrásnějším kremlem 
v celém Rusku se konala v roce 2013 letní univerziáda. 

Pro tuto příležitost vznikla místní víceúčelová aréna, která 
hostila zahájení i zakončení této velké události. Kromě 
toho stihla být i místem konání světového šampionátu

v plavání o dva roky později.

Domácí stánek Rubinu Kazaň byl postaven stejnou 
architektonickou skupinou jako Wembley nebo stadion 

Emirates, domov londýnského Arsenalu. Zdobí jej mimo 
jiné největší venkovní obrazovka v Evropě.

Kazaň
Arena

Město: 
Kazaň

Kapacita:
45 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2013
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Na levém břehu řeky Don vyrostla pozoruhodná stavba. 
Fanoušci místního klubu nový stadion vyhlíželi
s očekáváním, neboť dosluhující stánek pro 15 tisíc lidí
už nárokům nedostačoval. Oproti původním záměrům 
museli stavitelé slevit z velkých plánů. Aréna tak nemá 
posuvný trávník či střechu, přesto působí velmi moderně.

Plášť stadionu a střešní konstrukce potažené membránou 
umějí v noci zářit různými barevnými efekty. Střecha svým 
tvarem imituje donské meandry. Z vyšších pater ochozů se 
mohou fanoušci kochat nejen hrou, ale také pohledem
na město.

Rostov
Arena

Město: 
Rostov

na Donu

Kapacita:
45 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2018
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Červená a bílá (a v případě reprezentačních zápasů
i modrá) dominují jedinému stadionu, který byl zaplacen 

daňovými poplatníky. Spartak Moskva dlouho neměl 
vlastní arénu a sen o jeho stavbě se dlouhé dekády ne a ne 

stát skutečností.

O „šupinatý“ domov tradičního moskevského klubu se 
postarali oligarchové z Lukoilu Leonid Fedun a Vagit 

Alikperov. VIP hosté mají na většině hlavní tribuny opravdu 
pohodlí. Nedaleko byla otevřena i nová stanice metra.

Otkrytie
Arena

(Stadion 
Spartak)

Město: 
Moskva

Kapacita:
45 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2014
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Původně se měl jmenovat Volha Arena. Jenže Nižnij 
Novgorod není zdaleka jediné pořadatelské město
na tomto veletoku, proto nakonec stadion dostal prostý 
název Nižnij Novgorod. Místo, na kterém stojí, je téměř 
pitoreskní. Pár kroků od soutoku Volhy s Okou, nedaleko
od katedrály Alexandra Něvského a na dohled místního 
kremlu na druhém břehu.

Voda a vítr – to jsou základní designové prvky. Siluetě 
dominuje sloupořadí štíhlých trojúhelníkových pilířů. Celá 
konstrukce tak působí navýsost vzdušně. V odlescích
na opláštění se rýsují vlnovky připomínající 
všudypřítomnou řeku.

Stadion Nižnij 
Novgorod

Město:
Nižnij 

Novgorod

Kapacita:
45 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2018
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Běžně oplývá kapacitou „pouhých“ 25 000 míst.
Pro potřeby mistrovství světa byly ovšem vybudovány

za brankami dvě obří dočasné tribuny pro dalších 10 000 
fanoušků. Řeč je o možná nejzajímavějším stavebním 

počinu z tuctu arén pro světový šampionát.

Hraje zde klub FK Ural a původní stánek byl postaven 
už v roce 1953. Fasáda byla z větší části zachována, 

útroby jsou však po generální rekonstrukci k nepoznání. 
Dominantou se stala prstencovitá střecha. Na tribunách

z lešenářských trubek však fanoušky žádné zastřešení 
proti povětrnostním vlivům chránit nebude. Kromě 

neobvyklého průhledu na trávník se budou moci pokochat
i pohledem na moderní výstavbu v Jekatěrinburgu.

Jekatěrinburg 
Arena

Město: 
Jekatěrinburg

Kapacita:
35 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

1957,
po poslední 
rekonstrukci 

2017
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Červená, oranžová a bílá na opláštění místního nového 
stadionu odkazují na kulturu Mordvinců, původní národ 
žijící v oblasti, jejímž je Saransk centrem. Podobně jako 
v Jekatěrinburgu bude i zde kapacita po šampionátu 
ponížena.

Aréna se stavěla od roku 2011, ovšem s velkými 
přestávkami. Náklady ambiciózní stavby se vyšplhaly v 
přepočtu na 7 miliard korun. Výsledkem je multifunkční 
areál, který může pojmout kromě fotbalu také volejbal, 
basketbal nebo tenis.

Mordovia 
Arena

Město: 
Saransk

Kapacita:
44 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2018



Jeden ze dvou nejmenších stadionů stojí v Kaliningradu, 
městě založeném na počest českého krále Přemysla 

Otakara II. Přímo v jeho srdci, poblíž centra na Říjnovém 
ostrově na řece Pregole.

Návrh elegantní stavby vychází z mnichovské Allianz Areny 
a v budoucnu zde najde domov tým Baltika Kaliningrad. 

Také kapacita této arény se po šampionátu sníží o deset 
tisíc míst. Část střechy bude posléze odstraněna. Nicméně 
v současnosti září novotou, první utkání se zde hrálo letos.

Stadion
Kaliningrad

Město: 
Kaliningrad

Kapacita:
35 000 
diváků

Uvedení
do provozu: 

2018
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Program MS v ČT
DATUM ČAS VYSÍLÁNÍ SKUPINA

/ FÁZE ZÁPAS KOMENTUJÍ

14. 6. ČT sport 16:15 A Rusko - Saúdská Arábie Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

15. 6. ČT sport 13:40 A Egypt - Uruguay Jiří Štěpán a Pavel Karoch

15. 6. ČT sport 16:40 B Maroko - Írán David Kalous a Tomáš Pešír

15. 6. ČT sport 19:30 B Portugalsko - Španělsko Vlastimil Vlášek a Erich Brabec

16. 6. ČT sport 11:40 C Francie - Austrálie Ondřej Prokop a Pavel Karoch

16. 6. ČT sport 14:40 D Argentina - Island Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

16. 6. ČT sport 17:45 C Peru - Dánsko Vlastimil Vlášek  a Pavel Karoch

16. 6. ČT sport 20:30 D Chorvatsko - Nigérie Jiří Štěpán a Josef Němec

17. 6. ČT sport 13:40 E Kostarika - Srbsko David Kalous a Luboš Kalouda

17. 6. ČT sport 16:40 F Německo - Mexiko Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

17. 6. ČT sport 19:30 E Brazílie - Švýcarsko Vlastimil Vlášek a Luboš Kalouda

18. 6. ČT sport 13:40 F Švédsko - Jižní Korea Ondřej Prokop a Josef Němec

18. 6. ČT sport 16:40 G Belgie - Panama David Kalous a Luboš Kalouda

18. 6. ČT sport 19:30 G Tunisko - Anglie Jiří Štěpán a Pavel Karoch

19. 6. ČT sport 13:40 H Kolumbie - Japonsko Jiří Štěpán a Josef Němec

19. 6. ČT sport 16:40 H Polsko - Senegal Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

19. 6. ČT sport 19:30 A Rusko - Egypt Vlastimil Vlášek a Luboš Kalouda

20. 6. ČT sport 13:40 B Portugalsko - Maroko David Kalous a Tomáš Pešír

20. 6. ČT sport 16:40 A Uruguay - Saúdská Arábie Ondřej Prokop a Luboš Kalouda

20. 6. ČT sport 19:30 B Írán - Španělsko Vlastimil Vlášek a Luboš Kalouda

21. 6. ČT sport 13:40 C Dánsko - Austrálie Vlastimil Vlášek a Günter Bittengel

21. 6. ČT sport 16:40 C Francie - Peru Jiří Štěpán a Erich Brabec

21. 6. ČT sport 19:30 D Argentina - Chorvatsko Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

22. 6. ČT sport 13:40 E Brazílie - Kostarika Ondřej Prokop a Josef Němec

22. 6. ČT sport 16:40 D Nigérie - Island Jiří Štěpán a Luboš Kalouda

22. 6. ČT sport 19:30 E Srbsko - Švýcarsko Vlastimil Vlášek a Martin Hyský

23. 6. ČT sport 13:40 G Belgie - Tunisko Jiří Štěpán a Pavel Karoch

23. 6. ČT sport 16:40 F Jižní Korea - Mexiko David Kalous a Josef Němec

23. 6. ČT sport 19:50 F Německo - Švédsko Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

24. 6. ČT2 13:40 G Anglie - Panama Jiří Štěpán a Josef Němec

24. 6. ČT2 16:40 H Japonsko - Senegal David Kalous a Luboš Kalouda
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24. 6. ČT sport 19:35 H Polsko - Kolumbie Vlastimil Vlášek a Pavel Karoch

25. 6. ČT sport 15:40 A Uruguay - Rusko Jiří Štěpán a Josef Němec

25. 6. ČT2 15:50 A Saúdská Arábie - Egypt Ondřej Prokop a Tomáš Pešír

25. 6. ctsport.cz 19:50 B Írán - Portugalsko David Kalous a Pavel Karoch

25. 6. ČT sport 19:30 B Španělsko - Maroko Vlastimil Vlášek a Günter Bittengel

26. 6. ČT sport 15:40 C Dánsko - Francie Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

26. 6. ČT2 15:50 C Austrálie - Peru Ondřej Prokop a Josef Němec

26. 6. ČT sport 19:30 D Nigérie - Argentina Vlastimil Vlášek a Martin Hyský

26. 6. ctsport.cz 19:50 D Island - Chorvatsko David Kalous a Tomáš Pešír

27. 6. ČT sport 15:40 F Mexiko - Švédsko Jiří Štěpán a Josef Němec

27. 6. ČT2 15:50 F Jižní Korea - Německo Vlastimil Vlášek a Pavel Karoch

27. 6. ČT sport 19:30 E Srbsko - Brazílie Jaromír Bosák a Luděk Zelenka

27. 6. ctsport.cz 19:50 E Švýcarsko - Kostarika Ondřej Prokop a Erich Brabec

28. 6. ČT sport 15:40 H Japonsko - Polsko Vlastimil Vlášek a Josef Němec

28. 6. ČT2 15:50 H Senegal - Kolumbie David Kalous a Luboš Kozel

28. 6. ctsport.cz 19:50 G Panama - Tunisko Ondřej Prokop a Tomáš Pešír

28. 6. ČT sport 19:30 G Anglie - Belgie Jiří Štěpán a Pavel Karoch

30. 6. ČT sport 15:40 osmifinále 1C - 2D (utkání č. 50) Vlastimil Vlášek a Erich Brabec

30. 6. ČT sport 19:30 osmifinále 1A - 2B (utkání č. 49) Jiří Štěpán a Pavel Karoch

1. 7. ČT sport 15:40 osmifinále 1B - 2A (utkání č. 51) Vlastimil Vlášek a Erich Brabec

1. 7. ČT sport 19:30 osmifinále 1D - 2C (utkání č. 52) Jaromír Bosák a Josef Němec

2. 7. ČT sport 15:40 osmifinále 1E - 2F (utkání č. 53) David Kalous a Tomáš Pešír

2. 7. ČT sport 19:30 osmifinále 1G - 2H (utkání č. 54) Jiří Štěpán a Pavel Karoch

3. 7. ČT sport 15:40 osmifinále 1F - 2E (utkání č. 55) Vlastimil Vlášek a Josef Němec

3. 7. ČT sport 19:30 osmifinále 1H - 2G (utkání č. 56) Jaromír Bosák a Erich Brabec

6. 7. ČT sport 15:40 čtvrtfinále Vítěz 49 - Vítěz 50 (č. 57) Jaromír Bosák a Josef Němec

6. 7. ČT sport 19:30 čtvrtfinále Vítěz 53 - Vítěz 54 (č. 58) Jiří Štěpán a Luděk Zelenka

7. 7. ČT sport 15:40 čtvrtfinále Vítěz 55 - Vítěz 56 (č. 60) Vlastimil Vlášek a Erich Brabec

7. 7. ČT sport 19:30 čtvrtfinále Vítěz 51 - Vítěz 52 (č. 59) Jaromír Bosák a Josef Němec

10. 7. ČT sport 19:30 semifinále Vítěz 57 - Vítěz 58 (č. 61) Jaromír Bosák a Erich Brabec

11. 7. ČT sport 19:30 semifinále Vítěz 59 - Vítěz 60 (č. 62) Vlastimil Vlášek a Josef Němec

14. 7. ČT sport 16:00 o 3. místo Poražený 61 - Poražený 62 Vlastimil Vlášek a Josef Němec

15. 7. ČT sport 16:40 finále Vítěz 61 - Vítěz 62 Jaromír Bosák a Erich Brabec

Změna programu vyhrazena.
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	4 Už jen fouknout do píšťalky

