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plzeňský

PLZEŇ Den po vyřazení z Evropské
ligy panoval ve fotbalové Viktorii
Plzeň relativní klid. Žádné utínání
hlav, byť zklamání bylo patrné.

Aby také ne, po třech letech fa-
mózního tažení pohárovou Evro-
pou, kdy se ve Štruncových sadech
představily takové týmy jako
Bayern Mnichov, Manchester City,
Atlético Madrid, SSC Neapol či
Olympique Lyon. Teď se má klub
spokojit jen s českou ligou? Nic ji-
ného mu nezbude. Jak už to bývá,
po hodech přichází půst.

Jedna úspěšná éra skončila. A
všichni jsou v očekávání, co přijde.

Už zítra Viktoria hraje ligu v Čes-
kých Budějovicích, a pokud ne-
chce, aby se jí čelo tabulky vzdáli-
lo, pořebuje naplno bodovat.

Ale pojďme ještě na chvilku zpát-
ky k pohárovému vyřazení. Dá se
předpokládat, že pokud neúspěch
neodnese trenér, odejde alespoň
někdo z hráčů. Těch se zdá být mo-
mentálně v kádru příliš, když pouť
Evropou tak záhy skončila.

„Myslím si, že kádr zas tak širo-
ký není,“ říkal ale hned po poháro-
vém utkání s Ploještí plzeňský
kouč Dušan Uhrin.

I mluvčí klubu Pavel Pillár ještě
včera tvrdil, že trenér i všichni hrá-
či zůstávají. Jestli tomu tak bude

jen do zítřejšího ligového zápasu v
Českých Budějovicích, nebo trvale-
ji, ukáží až dny příští.

„Lze očekávat, že se něco stát
může,“ uvědomuje si i David Lim-
berský, jedna z ikon klubu. Jeho po-
zice se zdá být neotřesitelná, ale
jak jsou na tom ostatní?

Stát by se něco v každém přípa-
dě mělo. Vždyť zejména chyby v
defenzivě se neustále opakují. A ná-
vrat Mariana Čišovského do sesta-
vy zřejmě vše nespasí.

Jedno je však jisté už teď. Plzeň-
ská Viktoria přišla nejen o atraktiv-

ní zápasy, ale i o příjemný finanční
bonus. Jen za postup do základní
skupiny Evropské ligy týmy loni in-
kasovaly 1,3 milionu eur (asi 36 mi-
lionů korun). K tomu je třeba při-
číst minimálně třikrát vyprodaný
stadion. To je také pěkná suma.

Klubový rozpočet to podle šéfů
neohrozí. Pocítí to ale hráči na
svých výplatách. Přijdou o prémie
za evropské poháry, které v před-
chozích třech sezonách brali.

A pocítí to také fanoušci. Místo
Bayernu a spol. jim musí stačit Hra-
dec Králové či pražská Dukla. To

jsou nejbližší ligoví soupeři. Bude i
na tyto duely plná Doosan Arena?

Měla by být. Na důkaz toho, že
fotbal zůstal v Plzni fenoménem.
Navíc hráči budou podporu publi-
ka pořebovat víc než kdy jindy.

Z vyřazení v evropských pohá-
rech se dá i leccos vytěžit. V minulé
sezoně to dokázala Sparta, která do-
kráčela k titulu i proto, že vypadla s
Häckenem a netříštila síly jako Pl-
zeň. Letos se můžou role nesmiři-
telných rivalů obrátit.

Zdeněk Soukup
» Více čtěte na straně B4

Zmar Gesto Davida Limberského je více než výmluvné. Plzeň si po třech letech nezahraje v základní skupině evropských pohárů. Foto: L. Němec, MAFRA

» V lize budou hrát o titul
Vyřazení z Evropské ligy nebude mít
na Plzeň negativní vliv. I když s Ploješ-
tí postoupit měla. Podle mě hrála Vik-
toria celkem dobře, ale doplatila na fa-
tální chyby v defenzivě. Soupeř je
předčil také v přechodové fázi. Smě-
rem dopředu hrála Plzeň na české po-
měry dobře. V lize bude opět hrát o ti-
tul. Spolu se Spartou to jsou naše dvě
nejlepší mužstva.

»Nevidím k tomu důvod
Viktoria hraje dobrý fotbal, pořád má
velmi kvalitní mančaft. Ale s Ploještí
se ukázalo, že momentálně není zřej-
mě v optimální pohodě. Hráči se mi
zdáli nervózní, všechny sporné mo-
menty je „vytáčely“. To se dříve nestá-
valo. Pro Plzeň to bylo nepovedené
dvojutkání, soupeř dokázal využít
všechny své šance. Možná Viktorii
uškodil vyrovnávací gól v Ploješti, mys-
lela si pak, že postup bude snadný. Z
vyřazení by se měl tým poučit.

» Takové zápasy přicházejí
Negativní vliv to mít nebude. Takové
zápasy ve fotbale přicházejí, momen-
tální pokles formy je zákonitý. Ale na
druhou stranu, Viktoria semi herně líbi-
la víc než Sparta den předtím. Hráči bo-
jovali, dřeli, ale nic jim v utkání proti
Ploješti nevycházelo. Pokud Plzeň ne-
rozpráší kádr, pokles formy brzy zasta-
ví. Je tam rozumné vedení. Ale je mož-
né, že tým se nyní kvůli absenci v ev-
ropských pohárech trochu zúží. Každo-
pádně herní pokles v Plzni určitě nebu-
de tak dlouhý, jako tomu bylo ve Spar-
tě nebo dokonce ve Slavii. (zk)

KRKAVEC Rozhledna byla pojem
Teď čeká na novéhomajitele, aby
mohla plně sloužit turistům Strana B2

Petr Uličný
bývalý hráč i trenér
Plzně či Olomouce

»Myslím si, že
kádr zas tak

široký není.

Dušan Uhrin
trenér Viktorie

Předpověď počasí
pro vaše město
Deštník, bunda nebo jen lehký
svetr? S výběrem pomůže nová
předpověď počasí přímo pro vaše
město. Více na plzen.idnes.cz

» Lze očekávat,
že se něco

stát může.

David Limberský
plzeňský obránce

PLZEŇ Je to přesně dva týdny, co pl-
zeňský horolezec Honza „Tráva“
Trávníček stanul s dalším Čechem
Radkem Jarošem na vrcholu druhé
nejvyšší hory světa, K2 (8611 m n.
m). Ve čtvrtek večer přiletěla celá
expedice v pořádku do Česka.

„Takové přivítání jsem ještě ni-
kdy neměl,“ kroutil hlavou Trávní-
ček. Na Ruzyni na horolezce čeka-
ly na dvě stovky lidí – novináři, fa-
noušci, kamarádi. Byli vytrvalí; le-
tadlo z Islámábádu dosedlo v Pra-
ze o dvě hodiny později, namísto
18.15 až po 20. hodině.

„Byly tam připravené různé pla-
kátky,“ nastínil Honza Trávníček,
kterého jen trochu mrzelo, že
ochranka na letišti nepovolila mik-
rofon. Když pak s Radkem chtěli li-
dem něco říct, nebyli moc dobře
slyšet. Radost mu to však nezkazi-
lo. „Tam mi docvaklo, že jsme
doma. Na té Ruzyni,“ říká spokoje-
ně Trávníček.

První hodiny pro něj byly hodně

hektické. V Plzni si stihl dát dvě
piva s kamarády, noc pak trávil vy-
bíráním fotek na tiskovou konfe-
renci. Pořádně nespal. Hned ráno
jel do Prahy, čekalo jej vysílání v
Českém rozhlase, tisková konferen-

ce, oběd a pak už zas cesta do Plz-
ně. „Teď se těším, že se půjdu pro-
jet na silničce (silniční kolo, pozn.
red.). Chci se protáhnout, vyčistit
hlavu,“ svěřoval se včera před
sedmou hodinou večer. Času na-

zbyt rozhodně neměl, od devíti jej
už zase čekali kamarádi a fanoušci
v plzeňském klubu Rock'n'Wall.
„Spánek doženu zítra,“ smál se a
dodal, že víkend stráví nejspíš na
Šumavě. S kolem. „To mi strašně
chybělo,“ vysvětluje.

Honza Trávníček je pátým Če-
chem, který na vrchol K2 vylezl.
Jen o chvíli před ním tam stanul
Radek Jaroš, který tím získal Koru-
nu Himálaje. Vystoupil na všech
14 osmitisícových vrcholů.

Letošní rok byl na K2 výjimečný,
na vrchol se dostala řada horolez-
ců. „Tenhle rok byl hodně úspěš-
ný. Počasí bylo neuvěřitelné, deset
dní bylo summit days, kdy se dalo
jít na vrchol. To je fakt dobré,“ upo-
zorňuje Trávníček. Odhaduje, že
na vrchol se mohla dostat až polo-
vina z přítomných horolezců v zá-
kladním táboře.

Barbora Němcová
» Povídání o výstupu na K2 čtěte

v pondělním vydání

INZERCE

Jan Berger
bývalý reprezentant,
hráč Sparty či Plzně

Jan Fiala
bývalý reprezentant,
hráč Dukly Praha

Jan „Tráva“ Trávníček Plzeňský horolezec stanul jako pátý Čech na
proslulé osmitisícovce K2. Foto: Ladislav Němec, MAFRA

Jedna úspěšná éra Viktorie
skončila. Co přijde teď?

VIKTORIA 5 důvodů neúspěchu
Proč fotbalisté Plzně skončili
předčasně v Evropě? Strana B4

15°C/17°C

Počasí v kraji

Anketa
Může vyřazení
s Ploještí ukončit
úspěšnou éru Plzně?

Pátý Čech na K2 teď Himálaj vymění za Šumavu

Předčasný konec
plzeňských fotbalistů
v evropských pohárech
vehnal do Štruncových
sadů smutek. Žádné
ukvapené závěry ale
nečekejte. Trenér i hráči
zůstávají, alespoň
prozatím. Už zítra čeká
Viktorii ligový zápas v
Českých Budějovicích.
Co bude následovat pak?
„Bude to smutná
sezona,“ řekl obránce
David Limberský.

plzen.idnes.cz

Víkendové tipy
Kam o víkendu vyrazit za kulturou
a zábavou? Strany B2 a B3

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

26°C/30°C


