
1. kolo SK BENEŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 pp. 

Šestou sezonu ve třetí lize zahájilo mužstvo Štěchovic vedené trenérem Zbyňkem Bustou zápasem v Benešově, 
který po poněkud turbulentní letní přestávce vstoupil do soutěže oproti loňské sezoně nejen velmi oslabený, 
ale také pod vedením trenéra Josefa Laštovky, který se po bohaté hráčské kariéře vrhl na dráhu trenéra. 
Souboj, který by se dal označit na malé derby, nakonec skončil nerozhodným výsledkem, ke kterému přidal 
druhý bod domácí tým. 

Úvod zápasu fotbalovou krásu plnou šancí nepřinesl. První vážnější šanci si připsal po čtvrthodině hry Čapek, 
který mířil těsně mimo. Téměř vzápětí Benešovu zatrnulo, když si Tetour neporozuměl se spoluhráčem při 
výkopu a Batka se ocitl v obrovské šanci, kterou nepřesným zakončením nevyužil. Domácí ale odpověděli na 
šanci šancí, do zakončení se probojoval Engelmann a donutil Řeháka k pohotovému zákroku. Ve 28. minutě si 
domácí vypracovali ještě větší šanci, jeden z centrů zamířil na hlavu Švantnera a následně museli hráči hostů 
vykopávat balon z brankové čáry. Odpověď si připravili ve 33. minutě, ale Batka nevyužil ani druhou šanci, když 
ztroskotal na Tetourovi. Ve 36. minutě hosté vybojovali rohový kop, který rozehrál Košata, centr i se štěstím 
dolétl na zadní tyč, kde číhal osamocený Díl a razantním zakončením se nemýlil – 0:1. Před koncem poločasu 
mohl vyrovnat Švantner, ale z nenápadného zakončení z úhlu orazítkoval břevno. 

Po nástupu do druhého poločasu se čekalo na akci do 53. minuty, než se dostal Čapek k odraženému balonu a 
donutil Řeháka k dalšímu přesnému zákroku. O tři minuty později se dostal centrovaný balon k Novákovi, který 
hledal Volešáka obloučkem, ale nejzkušenější hráči mužstva chybělo k úspěchu pár centimetrů. Oba jmenovaní 
si akci zopakovali v 58. minutě, ale Volešáka vychytal Tetour bravurním zákrokem. Snaha domácích o 
vyrovnání dlouho efekt nepřinášela, což ovšem změnila 74. minuta a standardka, po které vznikl chaos v 
pokutovém území, kde se nejlépe zorientoval Čapek a přesným zakončením vyrovnal – 1:1. Gól Benešov 
nakopl, ale i kvůli zvýšené aktivitě vzniklo v 89. minutě okénko v obraně, čehož využil Batka a vyslal do 
samostatného úniku Kučabu, ten mohl při své premiéře v dresu Štěchovic sestřelit jeden ze svých bývalých 
klubů, ale to se nestalo, jelikož Tetour dalším zákrokem udržel veškeré bodové naděje. Posléze se dokonce 
domácí radovali z vítězné trefy, tu však odvolalo odpískané ofsajdové postavení střelce. 

Po jediné nastavené minutě se šlo bojovat o druhý bod v penaltách, kde se promítla jedna změna. A to, že i 
když bude rozhodnuto po třetí či čtvrté sérii, kope se všech pět sérií. V prvních dvou se trefili všichni střelci, jak 
domácí Švantner s Vrňákem, tak hosté Batka s Grešem. Zlom nastal v dalších dvou sériích, když se prosadili 
domácí Vosáhlo se Zákostelským, ale neuspěli hosté Košata s Jakobovským. Pátá série, dohrávaná z povinnosti, 
už přinesla jen kosmetickou úpravu, když se neprosadil Čapek a na konečných 4:3 z pohledu domácích snížil 
Pavlík. 

  



2. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ SLOVAN VELVARY 2:1 pp. 

Domácí třetiligová premiéra čekala na výběr trenéra Zbyňka Busty proti jednomu ze tří divizních nováčků, 
Slovanu Velvary. Vítěz béčkové skupiny divize, vedený trenérem Pavlem Janečkem, se ve Štěchovicích 
prezentoval velmi slušnou hrou a řádně domácí hráče potrápil. Hned v úvodu druhého poločasu odpověděl 
Vopat na penaltovou trefu Volešáka a zápas nakonec dokráčel do penaltového souboje, ve kterém domácí 
vybojovali druhý bod. 

První příležitost patřila domácím, ve 2. minutě Díl se štěstím našel Batku, který mířil střelou z mírného úhlu 
nad břevno.  V 9. minutě zaútočili i hosté, pokus Vopata jeden z obránců tečoval do zámezí. V 16. minutě 
následovala další šance Velvar, Vopat v tomto případě unikl Těžkému a naservíroval balon Kafkovi, který 
ztroskotal Řehákovi. A do třetice přišla další akce hostů pár okamžiků poté, centr Noska zakončoval Kalaš, 
jenže dopadl stejně jako Vopat, střela byla tečována mimo. Nevydařená pasáž z pohledu Štěchovic byla 
ukončena po dvaceti minutách, když Ludvík podklouzl a Novák se najednou objevil sám před Měsíčkem, 
kterého nepřekonal. Chvíli na to centroval z levé strany Košata, centrem našel hlavu Batky, ale ten nemířil 
přesně. Po půl hodině hry došlo k souboji ve vápně, Šalda srazil Košatu, a rozhodčí Pastyřík ukázal na penaltový 
puntík. Balonu se ujal Volešák a ve 32. minutě bez větších problémů proměněnou penaltou dostal domácí do 
vedení – 1:0. Deset minut poté Volešák velmi přesným centrem za obranu hledal Nováka, který podruhé 
ztroskotal na Měsíčkovi. 

Po změně stran patřilo hřiště na dvacet minut prakticky jen hostům. Varováním pro domácí byl velmi 
nebezpečný centr Kafky, který nebyl zužitkován, ale ve 48. minutě už bylo srovnáno, když přihrávku do vápna 
dostal Vopat a s přehledem poslal balon za záda Řeháka – 1:1. Další nebezpečné momenty nastaly při 
zakončení Poláka či Šaldy, v obou případech balon skončil v zámezí. Zpět do vedení se mohli domácí dostat 
v 66. minutě, Jakobovského centr zamířil na hlavu Batky, jenže štěchovický kanonýr mířil i podruhé mimo. Pět 
minut poté následoval centr Těžkého na hlavu stejného hráče, v tomto případě balon mířil o dost přesněji a 
Měsíček pohotovým zákrokem stihl balon vyrazit. Zahazování nadějných šancí pokračovalo v 78. minutě, 
střídající Greš si vyměnil balon s Košatou, ale Měsíček další střelu vyrazil. Ani v 81. minutě se domácí 
neradovali, po centru Volešáka mířil Batka mimo. Hosté se udrželi ve hře a v 83. minutě málem otočili stav, 
když osamocené unikal Kafka, který se sice dostal až k Řehákovi, ale k zakončení ne. Ani v 90. minutě se skóre 
neměnilo, po Jakobovského centru zakončoval Batka, ale na Měsíčka recept nenašel. 

Penaltový souboj o druhý bod nabídl devět proměněných pokusů z deseti. Domácí Štěchovice byly 
stoprocentní, postupně se trefili Batka, Greš, Košata, Volešák a Kučera. Ve čtyřech sériích držely Velvary krok, 
když se trefili Obrtlík, Ludvík, Šalda a Tenkl. Rozhodující tedy byla úplně poslední penalta, kterou neproměnil 
Kovařík. Druhý bod tak po výhře 5:4 zůstal ve Štěchovicích. 

  



16. kolo TJ JISKRA DOMAŽLICE – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 

Vložený středeční zápas nebyl pro výběr trenéra Zbyňka Busty příliš jednoduchý, jelikož byly v plánu dlouhá 
cesta do Domažlic a tam těžký zápas proti mužstvu trenéra Pavla Vaigla. Ačkoliv po minulé sezoně 
došlo v mužstvu Domažlic k několika odchodům, zejména ofenzivních hráčů, drželi si domácí územní převahu, 
kterou postupně zužitkovali ve dva góly. Štěchovický soupeř své šance měl, ale využil pouze jedinou. 

Zápas hosté začali o dost lépe, než naposledy v červnu, a v 9. minutě málem zužitkovali nadějný brejk, po 
rohovém kopu domácích se dostal balon ke kopačkám Díla, ten nakopl motory a unikl všem dobíhajícím 
obráncům až k Brychovi, jenže ten vytáhl pohotový a současně i přesný zákrok. Po čtvrthodině hry hledal Došlý 
ve vápně Dvořáka, který se sice prosadil, ale z předem odpískaného ofsajdu. V 19. minutě zakončoval po 
otočce s balonem Černý, jenže nemířil přesně. Další akce patřila ve 22. minutě hostům, dlouhé autové 
vhazování Pavlíka směřovalo k Novákovi, jehož tvrdší pokus mířil těsně vedle. V prvním poločase se diváci 
dočkali ještě jedné větší akce, když se ve 38. minutě Černý opět dokázal otočit s balonem, ale tečovaný pokus 
nebyl přesný. 

Úvod druhého poločasu příliš ohrožení na obou stranách nepřinesl, ale první vážnější akce skončila trefou. 
V 60. minutě vyslal Rychnovský dlouhý centr do vápna, po jednom ze soubojů se balon odrazil k Vilčekovi, 
který se z hraničního postavení a blízkosti trefil – 1:0. Akce domácích pokračovaly, v dalším zakončení Vilček 
neuspěl, v 66. minutě pak Řehák skvělým zákrokem vyrazil nebezpečný pokus Dvořáka. Herně vydařenou a 
také nebezpečnou desetiminutovku Jiskry zakončil v 68. minutě Hrubý, ke kterému nechal projít balon jeden 
z jeho spoluhráčů. Bohužel pro hosty, nebezpečí i nadále pokračovalo, Došlý ve své šanci těsně neuspěl, ale 
v 78. minutě se domácí radovali podruhé, když po rohovém kopu usměrnil zcela osamocený Dvořák hlavou 
balon k Hájovskému, který trefou z blízkosti řádně zkomplikoval naděje na bodový zisk soupeře – 2:0. Drama 
přece jen nastalo, v 86. minutě nejprve Brych bravurním zákrokem vyškrábl přímý kop Košaty k tyči, ale stejný 
hráč následně rozehrál rohový kop a našel hlavu Busty, který přesnou hlavičkou snížil – 2:1. Těsné vedení 
ovšem domácí Domažlice dokázaly udržet. 

  



3. kolo FC SLAVIA KARLOVY VARY – TJ ŠTĚCHOVICE 0:2 

Po těžkém zápase v Domažlicích čekal na svěřence trenéra Zbyňka Busty další vzdálení soupeř – Slavia 
z Karlových Varů. Loňský vítěz divizní skupiny A, vedený trenérem Karlem Tichotou, byl v prvním poločase 
mírně lepší, ale po změně stran se role vyměnily, hosté po trefách Batky s Dílem uzmuli vedení na svou stranu 
a do Štěchovic odvezli zasloužené tři body. 

Jako první zahrozili domácí, ale Vokáč neuspěl, hosté se dostali do nebezpečného protiútoku, na jehož konci 
Batka nahrál Kučabovi, ale jeho zakončení mířilo těsně vedle. Ve střehu musel být i Řehák, kterého ve dvou 
momentech zastoupili obětavými zákroky Jakobovský s Kučerou, a když se po úniku dostal do zakončení Vyleta 
v 18. minutě, vytáhl skvělý zákrok. Zhruba po půlhodině hry zakončoval po rohovém kopu Kučaba, jeho 
tečovaný pokus mířil, podobně jako o pár minut později Mestlův, mimo. Ve 40. minutě se před Řehákem zjevil 
z čista jasna Geňo, ale také na gólmanovi hostů ztroskotal. Domácí se dokázali prosadit o minutu později, ale 
gól nebyl pro ofsajdové postavení střelce uznán. 

Po přestávce nastoupili hosté na hřiště lépe, než na konci prvního poločasu, a v 51. minutě slavili vedoucí 
trefu, když Pavlík vybojoval balon na útočné polovině, naservíroval ho Dílovi, jehož zakončení levačkou mířilo 
mimo dosah Cháry – 0:1. Hubené vedení se hosté pokoušeli navýšit a měli k tomu několik možností – v 56. 
minutě vyrazil Chára zakončení Nováka a v 63. minutě mířil Kučaba nepřesně po zajímavé nabídce Díla. 
Osudová tak byla zřejmě 72. minuta, ve které nahrával Samek Maňákovi a Řehák s pomocí tyče udržel čisté 
konto. V 83. minutě svůj skvělý výkon korunoval Novák únikem a navrch naservírováním balonu Batkovi, který 
ho chladnokrevně doklepl – 0:2. Karlovarští se sice snažili o korekci, ale na Řeháka ani ve druhém poločase 
nevyzráli. 

 

 

  



4. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK DOBROVICE 1:2 

Ve druhém domácím představení se Štěchovice, vedené trenérem Zbyňkem Bustou, střetly s Dobrovicí. 
Mužstvo soupeře Petra Hejna mělo před zápasem o čtyři body více a rozdíl se po zápase ještě zvýraznil. Hosté 
se do vedení dostali po trefě Petrláka, ale hned v úvodu druhého poločasu srovnal premiérovým gólem Martin 
Novák. Bohužel pro domácí, kteří nevyužili několik šancí, udeřil podruhé Petrlák a rozhodl o výhře Dobrovice. 
Zápas nabídl i velmi pozitivní moment, v 69. minutě nastoupil poprvé po těžkém úrazu hlavy Michal Švejda. 

Hosté měli od úvodu balon častěji ve svém držení a několikrát nebezpečně kombinovali, ale gól vstřelili z akce, 
které předcházela krátká kombinace a zakončení Petrláka, který v 9. minutě ze střední vzdálenosti překonal 
Řeháka, před kterým balon poposkočil – 0:1. Střelec prvního gólu se ujal v 17. minutě přímého kopu, přesný 
pokus Řehák vyrazil. Šanci na vyrovnání dostal Košata, když domácí rozehrávali přímý kop z téměř ideální 
pozice, nepřesným pokusem bránu přestřelil. Pár okamžiků poté následovala velmi špatná rozehrávka Busty, 
balon lehce získal Petrlák, ale jeho tečovaná střela zamířila do zámezí. Před koncem poločasu se pokusil zvýšit 
Sodoma, v zakončení ale trefil Řeháka. 

Po pauze nastoupili domácí aktivně a ve 48. minutě srovnali průběžné skóre, když se balon po centru Košaty 
dostal k Martinu Novákovi, který přízemní střelou Bartoše překonal – 1:1. Pět minut poté mohl být obrat 
dokonán, po hlavičkovém pokusu Busty mířil balon k tyči, fanoušci začínali slavit, ale Bartoš famózním 
zákrokem balon vyškrábl. Další akce patřila opět Štěchovicím, rychlý brejk od vlastní brány zakončoval Batka, 
který orazítkoval dobíhajícího obránce. První vážnější akce hostů v 68. minutě přinesla rozčarování, akce, při 
které Dobrovice pěknou kombinací dostala balon k Petrlákovi, skončila přesným zakončením mezi tři tyče – 
1:2. Vyrovnání nebylo daleko, domácí se snažili ihned o srovnání účtů, rohový kop Košaty skončil závarem ve 
vápně a odkopnutím balonu z brankové čáry. V závěru domácí riskovali, ale dopláceli na nepřesnost a byli to 
hosté, kteří se dostávali do nebezpečných akcí. Zejména střídající Volf, který neuspěl dvakrát a Osvald, kterého 
v nastaveném čase Řehák vychytal. 

  



5. kolo SK PŘEVÝŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 2:0 

Šestý zápas třetiligové sezony zamířilo mužstvo Štěchovic, vedené trenérem Zbyňkem Bustou, odehrát do 
Převýšova. Tamní mužstvo, vedené nově trenérem Janem Krausem, se postupně zvedá po nepovedeném 
vstupu a na své konto si připsalo plný počet bodů. Na výhru se však domácí nadřeli, vyrovnaný zápas zlomil až 
střídající Bastin, který se prosadil pár vteřin po nástupu a v závěru své spoluhráče uklidnil druhým gólem. 

Úvodních třicet minut patřilo spíše Převýšovu, který si vytvořil pár šancí. Ve 3. minutě se Živný nedostal do 
zakončení, ale balon se odrazil ke Korbovi, který z pravé strany a mírného úhlu mířil přízemním pokusem 
nepřesně. Korba byl i u akce v 19. minutě, když dalším pokusem bránu trefil, ale zároveň ztroskotal na 
přesném Vašákovi. O dvě minuty Vašákovi pomohl Kučera, když nebezpečný pokus P. Nováka tělem odrazil. 
Zhruba po zmiňované půlhodině se do hry začaly dostávat i Štěchovice a šanci si vytvořily ve 34. minutě, 
Košatův centr z levé strany mířil na Batku, před kterým balon skončil a druhý nejlepší střelec loňské sezony 
zamířil mimo. Pět minut před koncem poločasu centroval Převýšov z půlky hřiště, do zakončení se pak dostal 
P. Novák, který Vašáka z blízkosti nepřekonal. 

Druhý poločas nabídl vyrovnaný boj s absencí vyložených šancí, které byly k vidění až od 70. minuty. Jako první 
zahrozili hosté, když si Pavlík vyměnil balon s Volešákem a mířil přesně, jenže trefil před sebou stojícího 
obránce. Domácí odpověděli přesněji, v 74. minutě centroval do vápna Veselka, balon se z chumlu hráčů 
odrazil před jeho dva spoluhráče a do zakončení se jako první probojoval střídající Bastin, který z hraničního 
postavení a bezprostřední blízkosti otevřel skóre – 1:0. Odpověď mohla přijít v 86. minutě, Švejdův dlouhý 
centr až do vápna zakončil Batka nepřesně. Drama ukončil v 89. minutě druhý gólem Bastin, který zužitkoval 
skvělou technickou práci a jemný dloubák P. Nováka – 2:0. 

  



17. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK KRÁLŮV DVŮR 2:1 pp. 

Vložený středeční zápas odehrálo mužstvo Štěchovic výjimečně pod vedením dua hráčů Štěpána Kučery a 
Michala Švejdy při absenci Zbyňka Busty. Soupeřem byl Králův Dvůr, který se pod vedením trenéra Tomáše 
Šilhavého, syna čerstvě zvoleného trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého, dostal do vedení po penaltové 
trefě Nehody. Ve druhém poločase ze stejné pozice srovnal stav Volešák a zápas dokráčel do penaltového 
souboje o druhý bod, který uzmul domácí tým. 

Zprvu diváci sledovali přehlídku nepřesných pokusů na obou stranách, dvakrát těsně minul Pavlík, jeden 
nepřesný pokus přidal Jakobovský a za hosty v nadějné pozici po centru Nehody uklouzl osamocený Dolák. 
První tutová šance se zrodila ve 23. minutě, když Pavlík vybídl ke střele Kučeru, jehož ránu Krček vyrazil přímo 
k Batkovi, ale následně ještě stihl balon jemně odpinknout mimo jeho dosah. Po půl hodině hry domácí slavili 
vlastní gól soupeře, jenže ten nebyl uznán pro ofsajd Pavlíka, který do celé akce zasáhl. Postupně se do hry 
dostali i hosté a první šanci si vytvořili ve 35. minutě, Zelenka z levé strany nahrál R. Novákovi, kterého 
vychytal Řehák. O minutu později už ani Řehák nepomohl, když Králův Dvůr získal možnost pokutového kopu, 
který Nehoda bez problémů proměnil – 0:1. Závěr první půle nenudil, ve 37. minutě nepřesně pálil Procházka, 
na opačné straně neuspěl Batka a ani Volešák, jehož pokus Krčka nepřekonal. V úplném závěru našel Nehoda i 
se štěstím R. Nováka, který sice Řeháka překonal, jenže pomalu mířící balon mezi tři tyče ještě Jakobovský stihl 
odkopnout do bezpečí. 

Druhý poločas odstartoval nepřesný pokus Díla, ale na gól se čekalo pouze dvanáct minut, než v 57. minutě 
vybojoval Batka pokutový kop, který Volešák s přehledem proměnil – 1:1. Akcí ubylo, hra dostala o dost více 
taktiky, ale i tak bylo závěrečných dvacet minut pohledných. V 70. minutě našel M. Novák ve vápně Batku, 
který mířil těsně vedle, podobně dopadl o osm minut později střídající Greš. Králův Dvůr hrozil, podobně jako 
v prvním poločase, z nadějných a rychlých brejků, které naštěstí pro domácí nedokázal přetavit v přesné trefy, 
ale několikrát Štěchovicím pomohla i chytrá hra v obraně, když svého soupeře několikrát dostaly do ofsajdové 
pasti. V nastaveném čase se po odmlce dostali do útoku domácí a mohlo být rozhodnuto, když Volešák 
přesnou přihrávkou našel střídajícího Milojeviće, který ve velmi slibné situaci napálil padající obránce soupeře. 

Zřejmě spravedlivou remízu po základní hrací době vystřídaly pokutové kopy o druhý bod. Domácí v něm byli 
během sedmi sérií stoprocentní, postupně slavili úspěch Batka, Greš, Díl, Volešák, Kučera, Jakobovský a Švejda. 
Za hosty drželi naděje Kraus, Hejda, Procházka, Šlapák, Bohánek a Rendla. V sedmé sérii však Řehák vychytal 
Šebka a trefa Švejdy byla nakonec vítězná. 

  



7. kolo SK SOKOL BROZANY – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 

Zápasem v Brozanech uzavřelo mužstvo Štěchovic, opět vedením trenéra Zbyňka Busty, polovinu podzimu a 
zahájilo druhou. Výsledek ho příliš těšit nemohl, jelikož se Brozany, vedené trenérem Jiřím Němcem, dokázaly 
oklepat z vyrovnání a v 86. minutě rozhodnout, když k asistenci přidal Chukwuma gól. Zápas se odehrál 
zejména v prvním poločase na velmi těžkém mokrém terénu, který více vyhovoval domácím, po změně straně 
byl naopak lepší tým ze Štěchovic, ale na body to nestačilo. 

Zprvu toho na těžkém terénu příliš k vidění nebylo. Až v 10. minutě nepřesně pálil Vlček a o minutu později 
přišla první velká šance, nejprve na Vašákovi tváří v tvář ztroskotal Chukwuma a z dorážky pálil Farkaš 
nepřesně. Chukwuma si nechal lepší moment na 28. minutu, kdy dokázal zpracovat dlouhý centr a balon 
naservírovat před Michalce, který ho uklidil k tyči mimo dosah Vašáka – 1:0. Ve střehu musel být gólman hostů 
také ve 36. minutě, včasným výběhem vzal Michalcovi šanci na druhý úspěch. První přímé ohrožení Lipše se 
konalo ve 41. minutě, to Nováka domácí gólman v tutové šanci vychytal a poradil si i s nebezpečnou dorážkou 
Batky. V závěru se do třetí šance dostal Michalec, ale Vašák se předvedl dalším skvělým zákrokem. 

Po změně stran se hosté málem radovali už ve 48. minutě, když balon po centru Díla skočil ke Košatovi, který 
z vápna mířil nad břevno. V 54. minutě pálil po narážečce Volešák nepřesně, ale o osm minut později krásně 
nahrál Novákovi, jehož mířená střela skončila v síti – 1:1. Inkasovaný gól Brozany probudil, ale v 64. minutě 
v Chukwuma opět tváří v tvář ztroskotal na Vašákovi a společně s ním i Vlček, který později prověřil Vašáka 
podruhé. Velkou šanci nabídla hostům situace v 73. minutě, když Lipš chytl do rukavic malou domů, ale 
následná rozehrávka orazítkovala hráče ve zdi. A právě Chukwuma, kterého balon ve zdi trefil, rozhodl o 
výsledku zápasu, když v 86. minutě dostal balon za záda Vašáka po centru trestuhodně osamoceného Mariče – 
2:1. Ve zbylých minutách hry měli hosté ještě jednu šanci, ze standardky však po pokusu Volešáka balon pouze 
olízl břevno. 

 

 

  



8. kolo TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – TJ ŠTĚCHOVICE 3:0 

Jubilejně desátý zápas sezony zamířilo mužstvo Štěchovic pod vedením trenéra Zbyňka Busty odehrát do 
vzdáleného Ústí nad Orlicí, které i ve druhé třetiligové sezoně vede trenér Vladimír Chudý. První poločas toho 
příliš nenabídl, nerozhodné skóre tak bylo logickým vyústěním. Jenže po přestávce přišlo velké rozčarování pro 
hosty, kteří inkasovali tři góly a zároveň dvě červené karty pro dva klíčové hráče (Bustu a Jakobovského), kteří 
budou chybět v příštím zápase s Pískem. 

V prvním poločase sledovali diváci bojovnou hru, u balonu byli opticky více hosté, kteř pravidelně ve finální fázi 
naráželi na pevnou obranu domácích v čele se zkušeným Chlebounem. Na nepřesný pokus Jakobovského 
odpověděl velkou šancí M. Krátký, když po centru Nikodema mířil v 10. minutě hlavičkovým zakončením těsně 
mimo. V dalších minutách se obraz hry nezměnil, domácí Jiskra ale byla nebezpečnější a hrozila zejména 
z rychlých brejků, ve 21. minutě zakončoval Pazdera a na balon těsně nedosáhl M. Krátký, či standardních 
situací, ve 33. minutě nepřesně pálil z přímého kopu kapitán Souček. 

Aktivně začali druhý zápas hosté a v 50. minutě Novák nahrál Batkovi, který zamířil těsně vedle tyče. O pět 
minut později zaútočili domácí, balon se po rohovém kop Pazdery sice odrazil do bezpečí, ale pouze ke 
kopačkám Smejkala, který neváhal s centrem, který mířil na Chlebouna, ale ten ho nechal propadnout k 
Součkovi a domácí kapitán přesnou i nechytatelnou dělovkou překonal Řeháka – 1:0. Další akci nabídly 
Štěchovice soupeři špatnou rozehrávkou, ale Nikodem Řeháka z mírného úhlu nepřekonal. Naději ke srovnání 
skóre měl v 65. minutě Košata, když pohotově zakončoval, či o pár vteřin později Volešák, jehož střelu do 
šibenice vytáhl do zámezí gólman J. Krátký. V tu dobu už hráli hosté bez vyloučeného Busty a v 68. minutě 
přišla další rána, Souček vybojoval balon, který se dostal k Nikodemovi, od něhož zamířila přihrávka na 
Smejkala a rychlá akce skončila druhým gólem – 2:0. To nebylo vše, během čtyř minut inkasoval Jakobovský 
dvě žluté karty, hosté dohrávali zápas v devíti a inkasovali třetí gól, když Mory nabídl samostatnou akci 
Smejkalovi, který si se situací poradil a určil konečný výsledek – 3:0. 

  



9. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC PÍSEK 3:2 

Po třech týdnech a dvou neúspěšných zápasech se mužstvo Štěchovic vrátilo na domácí půdu, kde se pod 
vedením trenéra Zbyňka Busty utkalo s Pískem. Hosté, vedení trenérem Rostislavem Grossmanem, dělali 
domácím velké problémy, ve druhém poločase zužitkovali územní převahu k vyrovnání, ale na body to 
nestačilo, jelikož zápas rozhodl pár minut před koncem zkušený Ladislav Volešák, který měl velký podíl i na 
dalších gólech, které si připsali Batka a Díl. 

Hned na startu zápasu domácím zatrnulo, když se po nepovedeném odkopu dostal ve vápně k balonu Presl, ale 
jeho pokus Řehák dokázal chytit. Pravidlo nedáš - dostaneš se záhy potvrdilo, když ve 3. minutě domácí 
vybojovali na balon na útočné polovině, Volešák vyslal velmi přesnou přihrávku uličkou na Batku, který si se 
situací poradil náramně a Hajduška překonal – 1:0. Následoval mírný tlak Písku a také dva góly, postupně však 
radost Vávry i Voráčka ukončil odpískaný, velmi těsný, ofsajd. Další šanci si hosté vypracovali v 17. minutě, kdy 
Milec přesnou střelou prověřil pozornost Řeháka. Hosté šance pálili a tak se ke slovu přihlásil domácí výběr, 
v 18. minutě rozehrával po faulu Volešák na Batku, od kterého se balon dostal k Dílovi, který s velkou dávkou 
štěstí překonal slabším pokusem Hajduška – 2:0. Dvougólové vedené hosty nesrazilo a nadále se snažili, ke 
korekci byli blízko ve 37. minutě, to se předvedl Řehák zákrokem proti střele Helda, následná nebezpečná 
 dorážka Voráčka postrádala přesnost. Další akci si Písek nechal na 41. minutu, pohotovým zákrokem ale Řehák 
své spoluhráče podržel při pokusu Hanzlíka. 

Osm minut se po přestávce čekalo na akci, tu si vypracovali domácí, jenže centr Těžkého zakončoval Greš 
nepřesně. Písek nadále udržoval územní převahu a poprvé ji zúročil v 58. minutě Voráček, který dostal 
možnost si připravit balon ke střele a zároveň se trefil přesně do šibenice – 2:1. Tlak hostů sílil, ale Řehák příliš 
zasahovat nemusel, když Held mířil hlavičkovým pokusem mimo. Avšak v 69. minutě kapituloval podruhé, když 
centr do vápna srazil za jeho záda Švejda – 2:2. Nerozhodný stav donutil domácí k větší aktivitě, ale další šanci 
měl v 77. minutě Januška, který mířil vedle tyče. V 81. minutě hosty podržel Hajdušek, když ve dvou případech 
skvělými zákroky vyrazil dva nebezpečné pokusy. Klíčová byla situace v 83. minutě, Košatou nakrátko 
rozehraný rohový kop mířil ke Švejdovi, který centroval do vápna, tam Díl prodloužil balon k Volešákovi, který 
se v pohotovém zakončení nemýlil a poslal Štěchovice zpět do vedení – 3:2. V hektickém závěru zápasu domácí 
fotbalisté těsně vedení udrželi. 

  



10. kolo FC SLAVOJ VYŠEHRAD – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 pp. 

Tříbodový triumf nad Pískem dodal mužstvu trenéra Zbyňka Busty trochu klidu, který byl v těžkém zápase na 
půdě Vyšehradu potřeba. Vstup do zápasu se více povedl favorizovanému domácímu mužstvu, pod vedením 
trenéra Romana Veselého, které se na umělém povrchu dostalo do vedení. Pro hosty nepříznivý výsledek 
vydřel až do konce první půle, ale po přestávce jejich výkon gradoval, zásluhou Pavlíka vyrovnali a o vítězi tak 
rozhodovaly pokutové kopy, které se více povedly Šemíkům. 

Dvě rány schytali hosté během úvodní čtvrthodiny - nejprve musel kvůli zranění střídat Volešák a poté 
inkasovali, když Čapek ve vápně tečoval pokus Rataje za záda Řeháka – 1:0. Hosté se pokusili vyrovnat o chvíli 
později, ale Novákovo hlavičkové zakončení nebylo přesné. Rýsující se šanci v 18. minutě, kdy se Díl 
individuálně dostal až do vápna, ukončil hraniční souboj, po kterém upadl a nezakončil. Pomoc s vyrovnáním 
mohl paradoxně poskytnout Havránek, který při odkopu trefil Nováka a balon málem zamířil do sítě. Ke slovu 
se pak dostal Vyšehrad, Drobílek si připravil balon ke střele, ale trefy si sítě svého bývalého klubu se nedočkal. 

Po přestávce se druhého gólu Čapek při nepřesné střele nedočkal a následně hosté převzali otěže zápasu. 
Nepřesný razantní pokus Nováka vyrovnání nepřinesl, na druhé straně musel být v 60. minutě pozorný Řehák 
při pokusu Ryse, který se zjevil v tutové šanci, ale na gólmanovi hostů ztroskotal. Skóre se nezměnily ani 
nepřesné pokusy Díla s Ratajem. Velmi aktivní Novák vyslal další pokus v 74. minutě, ale z vyrovnání se radoval 
až o čtyři minuty později, kdy se Štěchovicím konečně podařilo zužitkovat aktivitu při akci z pravé strany, kde 
Díl našel Pavlíka, který přesně mířenou střenou Havránka překonal – 1:1. Závěrečné minuty nudné nebyly, ale 
sympatická snaha týmů k výraznějšímu ohrožení nevedla. 

  



11. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ SOKOL ŽIVANICE 3:2 

Souboj týmů ze spodních pater tabulky nabídl zápas 11. kola ČFL. Domácí Štěchovice vedené trenérem 
Zbyňkem Bustou vyzvaly hůře postaveného nováčka ze Živanic, vedeného trenérem Romanem Olivou. První 
poločas toho divákům příliš nenabídl, ale v závěru se hosté ujali vedení, které po přestávce navýšili o druhý gól. 
Dvougólové vedení udrželi do 74. minuty, během závěrečné čtvrthodiny pak domácí zabrali a postupně po 
trefách Košaty, Švejdy a Nováka dokázali vybojovat tři body. 

V úvodu se hosté zastřelovali, poté se dostali do útoku domácí a ve 13. minutě málem udeřili, když se na 
malém vápně dostal do zakončení Kučera, ale na gólmana Hrnčíře nevyzrál ani z následné dorážky. Až po půl 
hodině hry začali hosté více zlobit a ve 41. minutě po centru Kakrdy těsně minul Štěpánek. O minutu později se 
dostali do přečíslení a další pokus Štěpánka dokázal Řehák vyrazit se štěstím na břevno a následně dorážel 
Ujec, kterého Řehák bravurním zákrokem vychytal. Ve 43. minutě to Živanicím do třetice vyšlo, když po 
rohovém kopu využil chvíle času i prostoru Kakrda – 0:1. 

Po přestávce šance hostů pokračovaly, ve 49. minutě domácí zaváhali při dlouhém autu a Štěpánek zakončoval 
tváří v tvář Řehákovi, který vytáhl další důležitý zákrok. Avšak Živanice své vedení dokázaly navýšit, když v 57. 
minutě využily pohledné kombinace, díky které se dostaly až před domácí bránu, Kakrda dokázal obejít Řeháka 
a do odkryté brány se bez větších problémů trefil – 0:2. Třetí gól byl ve vzduchu v 62. minutě, když po centru 
zakončoval Staněk a z dorážky Košťál. Pár okamžiků poté musel po faulu Košaty nuceně střídat zraněný Kakrda 
a tento nehezký moment jakoby odstartoval vzepětí Štěchovic. 

V 74. minutě se postavil k přímému kopu Košata a vyslal tak přesný pokus, že nedal Hrnčířovi jedinou šanci 
k zákroku – 1:2. Poslední desetiminutovku odstartoval neúspěšný pokus Greše, ale v 82. minutě už bylo 
vyrovnáno, když Jakobovský skvělým centrem za obranu našel Švejdu, kterému se podařilo balon zpracovat a 
z blízkosti Hrnčíře překonat – 2:2. Následovala snaha obou stran k vítěznému gólu. Nejblíže k němu měl ve 
druhé minutě nastaveného času Štědronský, kterému se mu podařilo obejít gólmana a zamířit přesně, jenže 
v cestě stál vracející se Staněk a odkopl balon do zámezí. Rohového kopu se ujal Košata, odražený balon se 
dostal postupně na hranici vápna k Pavlíkovi, který centroval na Bustu, tomu se podařilo hlavou dostat balon 
na druhou tyč, kde číhal Novák a přesnou trefou rozhodl o vítězi zápasu – 3:2. 

  



12. kolo FK LITOMĚŘICKO – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 

Předposlední venkovní zápas roku 2018 odehrálo třetiligové mužstvo Štěchovic vedené trenérem Zbyňkem 
Bustou na půdě Litoměřicka, vedeného trenérem Miroslavem Kratochvílem. Zápasu, který se odehrál za 
chladných podmínek a před prázdnou tribunou, chyběl náboj i pohledné akce. K tomu se přidalo u hostů šest 
absencí stabilních členů základní sestavy. I tak Štěchovice neodehrály špatný zápas, ale vedení po trefě Pavlíka 
neudržely, když konečné skóre otočili Verner se Surmajem. 

Kromě zajímavého střeleckého pokusu Jakobovského z voleje se toho v úvodních minutách příliš směrem 
k bráně neodehrálo. Na kloudnější akci se čekalo do 27. minuty a byla to akce s gólovou tečkou, když rohový 
kop Greše dolétl na zadní tyč k Pavlíkovi, který si poradil v souboji se Šustrem a hlavou trkl balon k tyči do 
odkryté brány – 0:1. Trápící se domácí neměli daleko ke druhé kapitulaci ve 34. minutě, když centr Nováka 
zakončoval hlavou Milojević, ale naštěstí pro ně mířil z dobré pozice nepřesně. Po faulu těsně za hranicí 
pokutového území rozehrávali domácí přímý kop ve 39. minutě a výhodu dobré pozice využil Verner 
k vyrovnání – 1:1. Bývalý hráč Štěchovic se pokusil ještě o čtyři minuty později skóre otočit, ale mířil nad 
břevno. 

Ani druhý poločas obraz hry výrazněji nezměnil. Výraznější akce se dostavila v 64. minutě a bohužel pro hosty 
skončila druhým gólem v síti Vašáka, když si mezi několika hráči nejprve poradil Macháček a naservíroval balon 
Surmajovi, který se prosmýkl okolo svých strážců a zakončil přesně – 2:1. Následovaly další dva okamžiky 
domácích, Verner ani v jednom z nich Vašáka neprověřil. Malá šance se naskytla v 75. minutě Pavlíkovi, jeho 
pokus z velkého úhlu dokázal Ordelt vyřešit. Tlak hostů, kteří se hnali za vyrovnáním, většinou nekončil 
přesnou střelou a čtyři minuty před koncem pak Ordelt včas zasáhl před Štědronským. Rozhodnout mohl 
vzápětí Valenta, jeho skrytou střelu Vašák vyrazil. V posledních minutách už Štěchovice Ordelta neohrozily a 
tak všechny body zůstaly v kabině Litoměřicka. 

  



13. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – OLYMPIA RADOTÍN 1:3 

Po nevydařeném zápase v Litoměřicích mělo mužstvo trenéra Zbyňka Busty ze Štěchovic možnost pro nápravu 
zaváhání v domácím zápase s Olympií Radotín (dříve Olympia Hr. Králové či Olympia Praha). Mužstvo trenéra 
Davida Jarolíma, které po administrativním sestupu do ČFL téměř kompletně obměnilo kádr, předvedlo 
zejména v prvním poločase velkou kvalitu, domácí se vzepřeli ve druhém poločase, ale třígólové manko smazat 
nestihli. 

Od úvodu patřila převaha hostům, kteří si první solidní šanci vypracovali ve 4. minutě, kdy Bassey orazítkoval 
břevno. Podobný kousek se povedl i domácím, když ve 20. minutě zastavila branková konstrukce razantní 
pokus Nováka. Ke slovu se vrátila Olympia a ve 29. minutě nevyužila solidní šanci, po nabídce Brance zaváhal 
nepřesnou střelou Bassey. Nerozhodný stav ale přece jen dlouho nevydržel, o dvě minuty později se Bassey 
proměnil na asistenta, připravil přihrávkou střeleckou pozici Brabencovi, který si se šancí poradil lépe a Řeháka 
překonal – 0:1. Ačkoliv se domácí snažili o srovnání, do poločasu ještě inkasovali druhý gól, když Bassey po 
přihrávce Pelyaka i se štěstím na třetí pokus uspěl ve 41. minutě – 0:2. 

Vstup do druhého poločasu obraz hry příliš nezměnil, po dvou minutách hry Brabenec ztroskotal na Řehákovi, 
ale v 50. minutě Olympia slavil třetí úspěch, když po rohovém kopu nechal jeden z hráčů prolétnout balon 
k Trýznovi, jehož střela zamířila přímo do šibenice – 0:3. Tento moment hosty možná uspokojil a ke slovu se 
začaly dostávat i Štěchovice. V 67. minutě zakončoval střídající Volešák, jeho pokus se od tyče odrazil směrem 
do brány, jenže v posledním momentu ho Čáp stihl zalehnout na brankové čáře. Domácí se před Čápa vrátili o 
minutu později, Grešova přihrávka nevypadala nebezpečně, jenže jeden z obránců hostů podklouzl, k balonu 
se dostal chytře nabíhající Novák a nabídnuté šance využil – 1:3. Nejlepší z domácích hráčů se snažil i nadále, 
jeden z jeho dalších pokusů mu zblokovali obránci soupeře a v dalších momentech on či jeho spoluhráči Čápa 
vyloženou šancí neprověřili, ačkoliv sympatická snaha nechyběla. 

  



14. kolo SK ZÁPY – TJ ŠTĚCHOVICE 2:0 

Velmi těžký zápas čekal mužstvo Štěchovic v předposledním zápase podzimní sezony. Svěřenci trenéra Zbyňka 
Busty zamířili do Záp, kde na ně čekal lídr tabulky vedený trenérem Michalem Maškem. Z pohledu skóre byl 
rozhodující první poločas, ve kterém se domácí mužstvo, v sestavě s velmi zkušenými či talentovanými hráči, 
dostalo už v první minutě do vedení, které udrželo. Hosté svého soupeře začali přehrávat po přestávce, ale 
třetí prohru v řadě odvrátit nedokázali. 

Lídr tabulky odstartoval zápas ve velkém stylu a využil první šanci už v první minutě, Řehák dokázal jeden 
z pokusů po standardce vyrazit, ale na dorážku Matějky z blízkosti neměl nárok – 1:0. Nepříznivé skóre 
nemuselo vydržet dlouho, když ve 12. minutě vyrazil Busta s balonem až na půlku a nahrál Batkovi, který 
skvěle vyšachoval svého strážce, vyrazil zcela sám k bráně a měl čas na usměrnění balonu za Frydrycha, který si 
v klíčový moment na balon sáhl a přispěl k jeho cestě do zámezí. O šest minut později se dostal k centru 
z pravé strany Díl, ale Batka v další šanci neusměrnil balon mezi tři tyče. Dvě nevyužité šance hosty zamrzeli ve 
36. minutě, když se Zápy radovaly z druhé trefy, kterou zařídil po rohovém kopu hlavičkující stoper Pávek – 
2:0. Do poločasu mohlo být hůře, ale Řehák pohotovým zákrokem vychytal J. Jelínka. 

Po přestávce se pokoušel zvýšit vedení Hašek, jeho střela, která mířila do brány, ale trefila Kučeru. Štěchovice 
se začaly více prosazovat a přicházely šance. V 57. minutě hlavičkoval Jakobovský mimo, Frydrych se příliš 
nezapotil při standardce Švejdy, ale zaskvěl se v 84. minutě, když dokázal lapit střelecký pokus Ma. Nováka. 
Naopak domácí Zápy své vedení nenavýšily po tečovaném pokusu Hrona či Pávka, který mířil z přímého kopu 
nad břevno, ale vedení z prvního poločasu udržely. 

  



15. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LOKO VLTAVÍN 2:0 

Poslední zápas roku čekal mužstvo trenéra Zbyňka Busty na domácí půdě ve Štěchovicích, kam dorazilo velmi 
zkušené a silné mužstvo Vltavínu, dočasně vedené trenérem Tomášem Freislerem. Těžkého zápasu se 
soupeřem z horních pater tabulky se domácí mužstvo nezaleklo a už v prvním poločase zadělal na výhru 
trefami Batky a Nováka. Po přestávce sice hosté měli výraznější územní převahu, ale Řeháka nedokázali ani 
jednou překonat. 

V těžkých podmínkách, které ve Štěchovicích panovaly v úvodních minutách, se nejlépe zorientovalo domácí 
mužstvo, které zahrozilo ve 4. minutě, ale Batkův pokus Štorc reflexivně vyrazil. Hosté opověděli pokusem 
Rady, který mířil mezi tři tyče, ale Řehák balon stihl vyrazit. V 10. minutě využil Košata podklouznutí Eichlera a 
rázem se dostal lehce do vápna, kde přesně našel Batku, před kterým zívala odkrytá brána, kterou přesným 
zakončením neomylně trefil – 1:0. Kombinačně hrající hosté měli šanci vyrovnat ve 24. minutě, když 
zakončoval Veselý, jenže balonu stál v cestě Řehák a jeho další skvělý zákrok. Následovala šance na opačné 
straně ve 33. minutě, kdy se Štědronský dostal k odraženému balonu, využil dostatek času k odcentrování a 
našel hlavu Nováka, který i se štěstím překonal Štorce – 2:0. 

Po přestávce se domácí uchýlili spíše k obraně, která byla tak pevná, že se Vltavín dostal poprvé do větší šance 
až v 58. minutě, kdy dvakrát pálil Maione z malého vápna, ale neuspěl podobně jako Valíček s Pozníčkem 
v dalších minutách. Naději na kontaktní gól prováhal v 77. minutě Veselý, když nedosáhl na centr Pozníčka. 
Další šance se dostavily až v závěru, Valíček v 89. minutě neuspěl pokusem z otočky a v nastaveném čase 
Řehák u tyče zakročil při pokusu Pozníčka, díky čemuž uhájil čisté konto. 

  



16. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENEŠOV 2:1 

Velmi těžký první zápas jara čekal na svěřence trenéra Zbyňka Busty na domácí půdě proti Benešovu. Proti 
nedalekému soupeři se totiž zápas odehrál zprvu na těžkém mokrém terénu, ve druhém poločase se při 
trvalém dešti začaly tvořit laguny. Tabulkově lépe postavený soupeř se dostal v prvním poločase do vedení po 
trefě Slaniny, ale po změně stran se s podmínkami lépe popasovalo domácí mužstvo, které zásluhou Woiteka 
vyrovnalo a po trefě Batky otočilo a zápas vyhrálo. 

Zápas začal oboustranně aktivně, ale jako první se do velké šance probili domácí, v 8. minutě se ujal rohového 
kopu Volešák, který svůj centr směroval na hlavu Batky, jenže jeho zakončení zastavilo břevno. Několik dalších 
akcí obou mužstev gólem neskončilo, než v 28. minutě balon těsně přeskočil Kučeru, dostal se ke Slaninovi, 
který si poradil s dvěma obránci, využil drobného podklouznutí Vašáka a poslal hosty do těsného vedené – 0:1. 

Během poločasové přestávky začalo opět silně pršet a hřiště přílišná fotbalová krása k vidění nebyla. Nicméně 
v 52. minutě přišla velká šance Štěchovic, když se balon na malém vápně dostal k osamocenému Volešákovi, 
jenže jeho zakončení dokázal Rotbauer vydařeným zákrokem vyrazit. Na opravdu velmi těžkém terénu se 
Benešov postupně upnul k bránění svého vedení, ale akce domácích až do 74. minuty, nebyly přesné. Čtvrt 
hodiny před koncem zápasu se Woitek protáhl okolo dvou obránců a Rotbauera překonal podobně, jako 
Slanina Vašáka – 1:1. 

Tři minuty před koncem se zdálo, že zápas dokráčí k remíze, ale bojující mužstvo Štěchovic chtělo vyhrát a 
v 87. minutě využilo nakrátko rozehraný rohový kop, po kterém Švejda poslal centr do vápna, Pedro prohrál 
souboj s Batkou, a druhý nejlepší střelec loňské sezony definitivně z blízkosti otočil skóre – 2:1. Na pokutové 
kopy málem došlo, v 90. minutě vyslal Švantner přesný pokus, který Vašák dokázal zlikvidovat skvělým a 
pohotovým zákrokem. 

  



19. kolo TJ SLOVAN VELVARY – TJ ŠTĚCHOVICE 3:2 pp. 

Druhý jarní zápas mají odehraný fotbalisté Štěchovic, kteří zamířili na hřiště Velvar. Na vydařený domácí zápas 
s Benešovem navázali, když se na hřišti jednoho z nováčků dostali do dvougólového vedení. Jenže Velvary 
dokázaly snížit a v nastaveném čase proměnit pokutový kop. Vyrovnávací gól bude hosty dlouho mrzet, 
předcházel mu zřejmě faul na Vašáka a vše se odehrálo dlouho po vypršení nastaveného času. 

Do zápasu v sychravém počasí vstoupili lépe hosté, kteří si vytvořili územní převahu a donutili domácí 
k chybám. K té největší v 7. minutě, když z levé strany odcentroval Košata a jeho centr si kapitán Obrtlík srazil 
hlavou do vlastní brány – 0:1. Inkasovaný gól domácí povzbudil, ale nebezpečnou hlavičku jednoho z hráčů 
Vašák po rohovém kopu pohotově vyrazil. V 17. minutě mohli naopak přidat druhý gól Štěchovice, když 
rozehrával rohový kop Volešák a při domácích stálo velké štěstí, že se po dalším zákroku Obrtlíka zastavil balon 
o tyč. Hosté potvrzovali svou zkušenost se třetí ligou i ve 21: minutě, když se po ukázkové akci tria Volešák, 
Lukavský, M. Novák dostal druhý jemnovaný do zakončení a gólman Měsíček měl dost práce, aby balon vyrazil. 

Domácí se i za pomoci chyb rozhodčích začali dostávat do zápasu zejména ve druhém poločase, ale obrana 
Štěchovic byla velmi pevná. Naopak v 56. minutě mohl udeřit Lukavský, jenže jeho razantní pokus skončil těsně 
mimo. Při stejné situaci ještě zahrál domácí Obrtlík rukou v pokutovém území, ale penaltu hosté nezískali. 
Druhého gólu se hosté přece jen dočkali v 69. minutě, když při kombinační akci našel Batka po souhře 
s Lukavským střídajícího Woiteka, který střelu z prvního doteku uklidil balon k tyči – 0:2. Kontaktního gólu se 
dočkali Velvary v 77. minutě, když rozehrávali rohový kop a Doležalův pokus skončil v síti – 1:2. V závěru hosté 
své vedení bránili, ale neubránili. Ačkoliv byly signalizovány dvě minuty nad rámec hrací doby, ve čtvrté minutě 
hrané přesčas byl po trestném kopu faulován Vašák, jenže rozhodčí se rozhodl přiřknout domácím pokutový 
kop po souboji Jakobovského s Pospíšilem, který posléze Obrtlík proměnil – 2:2. 

Následoval souboj o bonusový druhý bod, ve kterém uspěly domácí Velvary, které rozhodly v šesté sérii. Po 
skončení zápasu vzplály emoce, hosté se cítili velmi poškození, především v závěru zápasu. 

  



20. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC SLAVIA KARLOVY VARY 3:2 

Vítězný návrat na domácí stadion si připsali fotbalisté Štěchovic, kteří ve třetím jarním kole přivítali Karlovy 
Vary. Proti vzdálenému soupeři se dostali do vedení, které si udrželi do konce prvního poločasu, jenže v tom 
druhém přišel výpadek a během pár minut bylo skóre 1:2. Podobně jako s Benešovem však celé mužstvo 
dokázalo sebrat všechny zbylé síly a zápas v závěru definitivně obrátit ve svůj tříbodový úspěch. 

Tempu zápasu pomohl úvod, když dostal na pravé straně hřiště Batka prostor k tomu, aby přesnou přihrávkou 
nabídl šanci Volešákovi, jehož pokus z celkem složitého postavení skončil mimo dosah Cháry – 1:0. Batka si 
chvíli poté mohl připsat vlastní úspěch, jenže v klíčový moment mu balon utekl do náručí gólmana. K útoku se 
postupně osmělili i hosté a ve 36. minutě se dostal do zakončení ve vápně Skala, jenže mířil nad břevno. Tři 
minuty před koncem poločasu rozehrával Volešák rohový kop tak přesně, že našel hlavu Batky, jenže bohužel 
pro domácí skončil jeho pokus na tyči. 

Nástup do druhého poločasu zcela obrátil obraz hry. Kohoutek musel dvakrát během jediné minuty zasáhnout 
při šancích Manduly, ale gól inkasoval v 55. minutě po technickém pokusu Maňáka, který mířil velmi přesně – 
1:1. O tři minuty později bylo ještě hůře, když byl ve vápně faulován Shorný a Maňák s přehledem proměnil 
nařízený pokutový kop – 1:2. Po velkých oslavách však přišlo brzké vystřízlivění, v 64. minutě si Volešák po 
centru Jakobovského z pravé strany nejprve narazil balon o Tůmu, než si sladil mušku a uklidil balon do brány – 
2:2. 

S chutí hrající matador byl blízko hattricku, ale Chára dokázal vyrazit jeho pokus po standardní situaci, který 
mířil okolo postavené zdi. Závěrečné minuty, ve kterých se projevila i červená karta Kaliny, přinesly velký tlak 
Štěchovic, v 86. minutě stála při Batkovi smůla v podobě další trefené tyče, ale o dvě minuty později byl na 
hranici malého vápna připravený na přesný centr Nehody z levé strany, který zužitkoval ve vítězný pokřik po 
zápase – 3:2. 

  



21. kolo FK DOBROVICE – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 

Příjemný jarní víkend nabídl čtvrté jarní kolo ČFL, ve kterém se odehrál zápas mezi Dobrovicí a Štěchovicemi. 
Hosté vyrazili na půdu nepříjemného soupeře posilněni s vědomím, že na jaře nenašli přemožitele, naopak 
domácí chtěli využít výhody svého domácího hřiště a také pozitivní bilance z předešlých zápasů. Diváci se 
dočkali vyrovnaného a pohledného zápasu, ve kterém definitivně rozhodl v 77. minutě Woitek, který přetavil 
rychlý brejk ve vítězný gól. 

Zpočátku brankáři tolik práce neměli, v 9. minutě neuspěl Miškovský, jehož pokus byl tečován, podobně 
dopadl v 17. minutě Martin Novák. Po neúspěšném pokusu zakončoval Batka rohový kop Volešáka, ale z dobré 
pozice mířil hlavou pouze do místa, kde čekal Bartoš. Změnu skóre nepřinesl ani hlavičkový pokus Volfa, který 
mířil těsně nad břevno. Parádní akci si Štěchovice připravily ve 21. minutě, když sice dlouhý centr Švejdy 
z vlastní poloviny dolétl na hlavu domácího obránce, jenže jeho sklepnutí hlavou na gólmana vystihl Pavlík a 
přesnou tečí usměrnil balon za jeho záda – 0:1. Nicméně vedení si hosté dlouho neužili, o tři minuty později byl 
ve vápně faulován Soběslav a mírně přísný pokutový kop proměnil bez problémů Tvaroha – 1:1. 

Druhý poločas odstartoval šancí Osvalda, ale balon mířil vedle tyče. Následovala akce hostů, jenže po přihrávce 
Pavlíka se Batka neprosadil. Následovali další pokusy Osvalda, v 60. minutě mířil k tyči, ale narazil na pohotový 
zákrok Kohoutka, čtvrt hodiny poté jeho spoluhráči nezužitkovali nadějnou standardku. Klíčový moment pak 
nastal v 77. minutě, to se Štěchovice vydaly na rychlý protiútok, který po levé straně táhl střídající Urban, který 
našel velmi přesnou přihrávkou nabíhajícího Woiteka, který Bartoše překonal – 1:2. Pojistit vedení mohl v 87. 
minutě Nehoda, ale Bartoš balon vyrazil. Ačkoliv se hráči Dobrovice snažili o vyrovnání, do nebezpečné situace 
se přes velmi dobře bránící hosty nedostali. 

  



22. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK PŘEVÝŠOV 3:2 

Třetí liga pokračovala dalším zápasem, který Štěchovice odehrály na domácím hřišti s Převýšovem. První ze tří 
domácích zápasů v řadě nabídl divákům velmi zajímavou podívanou. Během prvního poločasu pět gólů, ve 
druhém poločase dvě červené karty a neproměněná penalta. Šťastnější byli na konci zápasu fotbalisté 
Štěchovic, kteří po dvou gólech Batky a jedné penaltové trefě Volešáka vyhráli i přes sympatickou snahu 
soupeře v závěru zápasu. 

Zápas odstartovali hosté neproměněnou šancí Korby a tak se vedení ujali domácí, když si v 6. minutě po 
odkopu Vašáka narazil balon Batka s Volešákem a po nevyzpytatelném odskoku gólman Petr kapituloval – 1:0. 
Ve vedení Štěchovice nezůstaly dlouho, po rohovém kopu Kopáče totiž přesnou hlavičkou vyrovnal Korba – 
1:1. Následovaly akce na obou stranách, Batka s Lukavským ale Petra nepřekonali, Vašák naopak lapil pokus 
Chocholatého. Právě Vašák měl velmi dobře postavenou bránu, ve 28. minutě Chocholatý orazítkoval břevno, 
o devět minut později Vyšehrad trefil tyč. 

Závěrečná pětiminutovka prvního poločasu nabídla parádní podívanou. Ve 41. minutě rozehrál standardku 
Volešák a jeho centr přetavil Batka přesným pokusem z malého vápna ve svůj druhý gól – 2:1. Utekly opět dvě 
minuty a skóre bylo srovnané, když zkušený Sedláček využil chaosu ve vápně – 2:2. Gólovým hodům nebylo 
konec, ve 45. minutě zahrával Volešák, po faulu Špidlena na Nehodu, pokutový kop, který s přehledem 
proměnil – 3:2. 

Převýšov se hnal za vyrovnáním po přestávce. V 52. minutě Vašák pohotově vyrazil nepříjemnou střelu 
Kopáče, vleže pak o čtyři minuty později vyrazil pokus Hynka. V 59. minutě však Labík zcela zbytečně 
v útočném vápně udeřil pěstí Woiteka a zamířil po červené kartě ze hřiště. Přesilovku mohl využít po minutě 
Pavlík, ale po rohovém kopu trefil tyč. V 69. minutě neuspěl ani aktivní Korba, když tečovanou střelou Vašáka 
nepřekonal. 

Definitivu mohla přinést 76. minuta, při střele střídajícího Urbana zastoupil gólmana Jarkovský, ale balon 
zahrál rukou a tak Převýšov obdržel druhou červenou kartu v zápase. Jenže pokutový kop Woiteka dokázal 
Petr vyrazit a následovalo drama. Statečně a sympaticky hrající hosté donutili svého soupeře výsledek bránit, 
ale do tutové šance nebyli vpuštěni. 

  



24. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK SOKOL BROZANY 1:0 

Téměř po dvou týdnech se mužstvo Štěchovic představilo opět na domácí půdě v zápase proti Brozanům. Po 
volném víkendu, kvůli zrušenému zápasu v Jirnech, se dostalo už v 15. minutě do problémů, když dostal 
červenou kartu gólman Vašák. Nicméně domácí se s oslabením vypořádali velmi dobře, se soupeřem odehráli 
výborný zápas a navíc se jako jediní prosadili, když ve 35. minutě vstřelil jediný gól zápasu Štědronský, pro 
kterého zápas skončil kvůli zbytečnému faulu Chukwumi už v 52. minutě. 

Úvod zápasu příliš šancí nenabídl, vzruch vzbudila až 15. minuta, když Vašák vyběhl, aby odkopl balon před 
Novotným, jenže místo balonu trefil svého soupeře a zamířil předčasně do kabin. Na domácí mužstvo čekalo 
oslabení, ale obraz hry tomu nenasvědčoval, ve 21. minutě zakončoval hlavou Woitek po centru Volešáka, ale 
gólman Vávra stihl zakročit. O minutu později se dostal do gólového zakončení Busta, jenže z ofsajdového 
postavení. Domácí pokračovali ve své aktivitě a ve 35. minutě udeřili, když centr M. Nováka z pravé strany trkl 
hlavou do brány Štědronský – 1:0. Další velká šance následovala ve 44. minutě, domácí zamířili do přečíslení, 
M. Novák našel nabíhajícího Batku, jehož zakončení jeden z bránících hráčů stihl vyrazit. Nadějně vypadala 
akce v nastaveném čase, to Švejda vyslal do šance Woiteka, který ztroskotal tváří v tvář Vávrovi. 

Po přestávce se více nehrálo, než hrálo. Nejprve Chukwuma zcela zbytečně fauloval Štědronského na půli 
hřiště, obránce Štěchovic však upadl přímo do reklamních panelů a zároveň ramenem do tyče. Začalo se hrát a 
po chvíli nešťastně upadl M. Novák na rameno Zubashivskyiho a hra se opět zastavila. Vinou dvou momentů se 
zraněním se po dlouhé odmlce nedostavovaly ani šance. Druhý gól Štěchovic mohl přidat Woitek, ale po 
dlouhém autovém vhazování Kučery mířil nepřesně. Hosté z Brozan se do pořádných šancí nedostávali ani 
v průběhu druhého poločasu, při dvou nadějných zakončeních dokázal střídající Kohoutek včas a přesně 
zakončit. 

  



25. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 3:0 

Třetí domácím zápasem uzavřelo mužstvo Štěchovic dubnovou porci zápasů. Proti Ústí nad Orlicí, které 
postrádá několik zraněných hráčů, začali domácí fotbalisté velmi aktivně a během prvního poločasu si vytvořili 
pohodlný třígólový náskok, když se postupně prosadili David Novák, Batka a Volešák. Po přestávce sice byly 
šance na obou stranách, ale další gól nepadl. Štěchovice tak v tabulce udržely skvělé šesté průběžné místo po 
25. kole. 

Už v páté minutě domácí se Štěchovice ujaly vedení, když po výkopu J. Krátkého vybojoval balon Volešák, D. 
Novák si vyměnil balon s Lukavským, který centroval na nabíhajícího Batku, který sice v souboji s Lněničkou 
neuspěl, ale balon se i jeho přispěním dostal k D. Novákovi, jehož tvrdá střela k tyči byla pro Krátkého 
nechytatelná – 1:0. Také hosté o sobě dali vědět, ve 24. minutě nabídl Mayer velkou šanci Pazderovi, který 
následně tváří v tvář neuspěl nad Kohoutkem, který pohotově balon vyrazil. Další velkou šanci přetavili ve 40. 
minutě domácí v další trefu, když Volešákův rohový kop uklidil Batka ve vápně přesným zakončením – 2:0. 
Dvougólové vedení Štěchovicím nestačilo, v nastaveném čase M. Novák napálil břevno, ale balon se snesl 
přímo k Volešákovi, po jehož dorážce skončil na správném místě  3:0. 

Po přestávce mohl udeřit opět D. Novák, s jeho pokusem si J. Krátký poradil, podobně jako později Kohoutek 
s pokusem Střelce. Další dva momenty patřily Lukavskému, ve dvou nadějných pozicích nejprve trefil 
Chlebouna, poté mířil těsně vedle tyče. V 76. minutě se Ústí nad Orlicí málem dočkalo snížení, jenže na 
Součkovu přihrávku Krátký těsně nedosáhl. Naopak čtvrtý gól domácích byl velmi blízko v 79. minutě, když 
obráncům unikl Volešák a hledal nabíhajícího Batku, ale jeho zakončení bylo nepřesné. 

  



26. kolo FC PÍSEK – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 

Po sérii tří dubnových domácích zápasů vyrazilo mužstvo Štěchovic na venkovní zápas do Písku. Jihočeské 
výsledkově trápící se mužstvo sice drželo po celý zápas více balon, ale na bodový zisk to nestačilo. V prvním 
poločase se prosadil Batka, po přestávce přidal druhý gól Lukavský. V závěru se Písek, posilněný trefou Presla, 
snažil vyrovnat, ale Kohoutek několika zákroky své spoluhráče podržel a Štěchovice si z Písku odvezly šestou 
výhru v řadě a z osmi jarních zápasů vybojovali 22 bodů. 

Písečtí o sobě dali vědět v 10. minutě, po přihrávce Pince zakončoval Ulbrich, ale hostující Busta balon 
v brankovém prostoru vykopl. Hosté si počínali ve své šanci lépe, v 19. minutě Švejda rozehrával dlouhý centr 
z vlastní poloviny, balon se snesl k Woitekovi, který ho hlavou posunul na Batku, ten dokázal obloučkem 
překonat Tomu a zároveň uklidit balon mezi tři tyče – 0:1. O tři minuty později musel být Kohoutek ve střehu 
při centru Voráčka, aby Ratkovič nezakončoval z malého vápna. Ve zbylém čase domácí kombinovali a drželi 
balon, k většímu ohrožení Kohoutka ale nedošlo, bez výraznější práce byl i Toma. 

Písecký gólman musel zasahovat po přestávce v 51. minutě, když Kučerův dlouhý aut zakončoval Volešák. A tak 
opět zaúřadovali hosté, když v 64. minutě nakopl balon M. Novák na útočnou polovinu, kde Woitek stihl 
uhnout při výběhu Tomy, který se srazil s Vacovským, a v této situaci se nejlépe zorientoval střídající Lukavský, 
který si připravil střeleckou pozici a překonal vracejícího se gólmana – 0:2. Domácí se ovšem dostali do 
kontaktu o pět minut později, když nabídku J. Helda přetavil v kontaktní gól střídající Presl – 1:2. Závěrečných 
pět minut bylo dramatických, v 84. minutě zakončoval hlavou Pinc, ale téměř tutový gól zlikvidoval Kohoutek u 
tyče skvělým a pohotovým zákrokem. Velké štěstí pak při Štěchovicích stálo ve čtvrté minutě nastaveného 
času, když Ratkovič hlavičkovým pokusem trefil tyč. 

  



33. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ JISKRA DOMAŽLICE 0:1 

Druhou polovinu jarní sezony ČFL zahájilo mužstvo Štěchovic na domácím hřišti v zápase s Domažlicemi. 
Souboj dvou předních týmů, o páté místo, nabídl pohledný fotbal s řadou zajímavých akcí. Gól však padl pouze 
jeden, po přestávce se trefil v 61. minutě střídající Černý, který tak svou trefou nejen ukotvil Domažlice na 
pátém místě, ale zároveň ukončil jarní sérii Štěchovic bez prohry. Domácí mužstvo dohrávalo zápas v deseti, 
když předčasně zamířil do kabin zkušený Kučera po červené kartě v 78. minutě. 

První akce patřily hostům, v 7. minutě rozehrával Mužík přímý kop z hranice velkého vápna, ale bránu netrefil. 
O osm minut později se dostal na malém vápně do zakončení Došlý, jenže ztroskotal na perfektním zákroku 
Kohoutka. Také Štěchovice o sobě daly vědět, nicméně pokusy Volešáka a M. Nováka na překonání Švihoříka 
nestačily. Ve 43. minutě Domažlice vybojovaly pokutový kop po zákroku Busty, ale Kohoutek nemusel chytat, 
jelikož Vais mířil vedle tyče. Pár vteřin poté udeřily Štěchovice, rozhodčí však odpískal útočný faul Woiteka. 

V úvodu druhého poločasu navázali na konec toho prvního Lukavský s Volešákem, ale Švihořík nekapituloval. 
V 53. minutě vyslal Woitek nebezpečnou přihrávku do vápna, avšak k balonu měl nejblíže Teršl, který balon 
odkopl do bezpečí. Kombinující hosté zahrozili v 57. minutě, na centr Vaise se ve vápně natahoval Černý, jehož 
zakončení v těžké pozici mířilo mimo. Čtyři minuty poté už Kohoutek kapituloval, když se dostal Černý 
k dalšímu zakončení a nabídnutého prostoru využil přesnou trefou – 0:1. 

V 66. minutě Domažlice mohly přidat druhý gól, zakončující Kadar ale trefil pouze brankovou konstrukci. Další 
minuty nabídly nepřesný pokus Černého a především zajímavý rohový kop Volešáka v 75. minutě, po kterém 
se musel Švihořík řádně natáhnout, aby balon vyrazil. Skóre v závěrečných minutách nesrovnal střídající 
Nehoda, naopak Kohoutek dalším zákrokem zlikvidoval nebezpečný pokus Hrubého, ale na bodový zisk to 
Štěchovicím v konečném součtu nestačilo. 

  



34. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC SLAVOJ VYŠEHRAD 0:2 

Druhý domácí zápas během jediného týdne čekal na fotbalisty Štěchovic proti Vyšehradu. Pražský tým, který 
na jaře aspiruje na konečné první místo v ČFL, byl před zápasem velkým favoritem. Boj dvou nejlepších jarních 
týmů nakonec vyhráli hosté, když se v každém poločase prosadil Vejvar. Domácí mužstvo se dlouhou drželo ve 
hře, proti silnému soupeři vytáhl Kohoutek několik zákroků, snaha hráčů však na bodový zisk či vstřelený gól 
nestačila. 

První půlhodina zápasu nabídla dvě akce Vejvara, nejprve v 8. minutě zakončoval z úhlu a gólman Kohoutek 
vyrazil, ve 30. minutě využil hráč Vyšehradu chybné rozehrávky domácích, ale ve velké šanci byl jeho pokus 
zblokován. Následně Štěchovice nevyužily nadějné přečíslení a tak ve 40. minutě opět zahrozil soupeř, centr 
Mareše zakončoval ve vápně D. Čapek, který naštěstí pro domácí přestřelil. Ve 44. minutě si Vyšehrad 
vypracoval další šanci, přihrávka Rataje za obranu byla tak přesná, že se Vejvar dostal do samostatného úniku, 
obešel Kohoutka a poslal balon do brány – 0:1. Ještě před koncem poločasu musel Kohoutek zneškodnit pokus 
P. Čapka. 

Dvě minuty po návratu z kabin zakončoval Woitek hlavou rohový kop Volešáka, ale Otáhala nezaměstnal. V 58. 
minutě Rataj dobře četl hru, ale jeho následný pokus dokázal Kohoutek vyrazit nohou. Ihned poté zamířili 
domácí do útoku, ve vápně po souboji upadl Košata, ale o faul se dle rozhodčích nejednalo. Další samostatný 
únik byl k vidění v 65. minutě, dostal se k němu Brejcha po chybné souhře domácích, který se dostal až ke 
Kohoutkovi, na kterém ztroskotal. Pro konečný výsledek byla rozhodující 72. minuta, D. Čapek dostal balon od 
Drobílka, vyslal ho uličkou na Vejvara a ten ho i s pomocí tyče dostal podruhé v zápase mezi tři tyče – 
0:2. Pojišťovací trefa určila vývoj následných minut, do konečného skóre se poté nepromítlo nebezpečné 
zakončení Nehody. 

  



28. kolo TJ SOKOL ŽIVANICE – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 

Poprvé v rámci ČFL zamířilo mužstvo Štěchovic na stadion Živanic, jednoho z nováčků v aktuální sezoně. Zápas 
začal pozvolně bez větších šancí, domácí drželi balon, kombinovali a v 19. minutě se dostali do vedení. Po 
přestávce zužitkoval rychlou akci M. Novák, který přesným zakončením vyrovnal. Avšak domácí kombinující 
Živanice se dočkaly druhé trefy, když ke své asistenci Polák přidal i gól, který byl v konečném výsledku vítězný. 

Během úvodních minut nemuseli brankáři řešit vážnější akci, ta první přišla až v 19. minutě a byla gólová, když 
se dostal Polák k centru z levé strany a velmi přesným centrem našel hlavu Petruse – 1:0. Další akci si 
vypracovali hosté a byla téměř tutová, Batka dostal přihrávku za obranu, vyhrál běžecký souboj s Gorolem a 
dostal se až před Volšíka, kterého při zakončení trefil. Ve 32. minutě tvrdě pálil Nikodem a orazítkoval tyč, o tři 
minuty později už domácí slavili, ale před zakončením došlo k faulu na Vašáka. Do konce poločasu si 
nebezpečné, ale nepřesné zakončení připsal zkušený Košťál. 

Nástup do druhého poločasu se hostům povedl náramně, ve 48. minutě po autovém vhazování Volešák i se 
štěstím našel M. Nováka, který dokázal ze své pozice překonat skvělým zakončením Volšíka – 1:1. Domácí hru 
inkasovaný gól rozhodil a hosté se dostávali více do zakončení, ale pokusy Lukavského za záda gólmana 
nemířily. Postupně se Živanice vrátily ke své kombinaci a dostávaly se do nebezpečných akcí, snahu přetavili 
v 74. minutě ke druhému gólu, když se za velkým vápnem odhodlal zakončit Polák a zamířil přesně – 2:1.  
V závěru se hosté snažili vyrovnat, ale místo šancí museli několikrát bránit velmi nebezpečné protiútoky 
soupeře, v 88. minutě ještě udržel Vašák naděje skvělým zákrokem při úniku Hundáka, ale ve zbylém čase jeho 
spoluhráči neuspěli. 

  



29. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LITOMĚŘICKO 0:3 

Předposlední domácí zápas sezony 2018/19 byl pro Štěchovice jubilejním dvoustým představením v ČFL. Proti 
domácímu mužstvu se postavilo Litoměřicko s třemi bývalými hráči Štěchovic (Bulíř, Greš, Verner). První 
poločas gól nenabídl, velkým zásahem do domácí sestavy ale bylo zranění stopera Busty. Ve druhém poločase 
se hosté dostali do vedení, když Hanuš proměnil pokutový kop, po chvíli přidal pojistku Verner a v závěru 
potvrdil výhru Litoměřicka střídající Kodad. 

Jubilejní zápas začali lépe domácí, ale ve 4. minutě mířil Woitek hlavou mimo a ve 22. minutě mířil Volešák 
slabším pokusem z voleje jen do připravených rukavic Ordelta. Litoměřicko o sobě dalo vědět ve 30. minutě, 
kdy už domácí hráli bez zraněného Busty, při přímém kopu Vernera, jehož pokus odhlavičkoval Švejda z 
brankové čáry. O osm minut později Kohoutek zlikvidoval šanci Bulíře a jeho společně se spoluhráči 
neinkasoval ani z následného závaru po rohovém kopu. Také ve 43. minutě musel Kohoutek vytáhnout 
pohotový zákrok při pokusu Krištofa. V nastaveném čase se pokusil prosadit i Surmaj, jeho přesný pokus k tyči 
ovšem Kohoutek dokázal vyrazit. 

Druhý poločas byl z domácí strany o dost horší, v 53. minutě se, po faulu Jakobovského na Surmaje, postavil 
k pokutovému kopu Hanuš a nedal Kohoutkovi šanci – 0:1. Další ránu domácím přidal v 60. minutě Verner, 
který využil přihrávky od Dolejšího – 0:2. Ke kontaktnímu gólu měl blízko Volešák, ale balon za záda Ordelta 
neprocpal, což se nepodařilo ani Lukavskému o deset minut později. Blížícím se závěrem Štěchovice otevřely 
hru, ale inkasovaly třetí gól, když se prosadil z blízkosti i střídající Kodad – 0:3. 

  



34. kolo FK KRÁLŮV DVŮR – TJ ŠTĚCHOVICE 4:2 

Vložený zápas 34. kola odehrálo mužstvo Štěchovic na půdě Králova Dvora. Proti nepříjemnému soupeři se 
hosté chtěli pokusit ukončit nepříznivou sérii bez získaného bodu. Ke svému cíli se ale během prvního poločasu 
nepřiblížili, když se domácí dostali do dvougólového vedení, které navýšili ve druhém poločase. Nicméně 
Štěchovice se nevzdaly a, po proměněné penaltě Volešáka a trefě Woiteka, zápas zdramatizovali. Místo 
vyrovnání ale přišla čtvrtá trefa domácích, která o vítězi definitivně rozhodla. 

Úvodní minuty zápasu patřili hostům, kteří zahrozili už po dvou minutách, kdy mířil Woitek po výkopu 
Kohoutka těsně vedle tyče a podobně skončila i standardka Košaty o pět minut později. Ke slovu se v 19. 
minutě přihlásili domácí a Kohoutek musel zakročit při pokusu Balšánka, o dvě minuty později gólmana 
zastoupila branková konstrukce při zakončení Sedláčka. Když se poté ve dvou příležitostech neprosadil 
Lukavský, udeřilo domácí mužstvo v 37. minutě, kdy Balšánkem rozehraný rohový kop zakončil po zákroku 
Kohoutka z blízkosti Hell – 1:0. Brzo následoval druhý gól, ve 39. minutě Balšánek dalším centrem našel 
Sedláčka, který zvýšil vedení Králova Dvora – 2:0. Závěr úvodní půle mohl být pro hosty ještě horší, ve 41. 
minutě Kohoutka podruhé zachránila branková konstrukce, která zastavila pokus Sedláčka. 

Jenže nástup po přestávce se více povedl opět domácím, když ve 48. minutě přidal svou druhou trefu v zápase 
Sedláček – 3:0. Štěchovice se nevzdaly a za snahu byly odměněny v 63. minutě, když se po faulu ve vápně ujal 
pokutového kopu Volešák, který Krčka bez problémů překonal – 3:1. O šest minut později se hosté dostali na 
dostřel, když výkop prodloužil Batka k Woitekovi, jehož zakončení skončili mezi třemi tyčemi – 3:2. Do hry 
domácích se dostala nervozita, ale klíčový okamžik nastal v 79. minutě, když Balšánek rozehrál rohový kop a 
opět úspěšně nabídl gólovou šanci, kterou proměnil Rudolf Novák – 4:2. V závěru zápasu už další gól nepadl a 
Štěchovice ani pátý pokus na zisk bodového zisku nevyužily. 

  



30. kolo OLYMPIA RADOTÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 4:3 

Pomalu končící sezona ČFL pokračovala pro Štěchovice sobotním zápasem v Radotíně. Na rozestavěném 
stadionu tabulkově lepšího soupeře se hostům velmi nevydařil úvod, když už v deváté minutě prohrávali o dva 
góly. Hosté svou snahu nevzdali, po přestávce s domácí Olympií srovnali krok a během skvělé čtvrthodiny 
vyrovnat na 3:3. Bodový zisk po pěti prohrách byl v tu bodu velmi blízko, než přišla 82. minuta a gólová radost 
střídajícího Ježdíka. 

Spolupráce dvou fotbalistů z Nigérie zafungovala v 5. minutě, Hadi odcentroval balon do vápna, odkud ho i 
s velkou dávkou štěstí a s pomocí tyče dostal do brány Bassey – 1:0. Stejný scénář se opakoval i v 9. minutě, 
když Bassey hlavičkoval na malém vápně – 2:0. Následovaly také tři akce Štěchovic, ve 12. minutě mířil 
Lukavský nad břevno, těsně vedle tyče mířil pokus M. Nováka o deset minut později. Mezi tyto akce se vtěsnal 
kontaktní gól, v 18. minutě se po dlouhém autu Kučery dostal na zadní tyči k zakončení Woitek a doklepl balon 
mezi tři tyče – 2:1. Domácí fotbalisty inkasovaný gól mírně rozhodil, ale v nastaveném čase prvního poločasu 
zasadili Štěchovicím velkou ránu, když se po rohovém kopu dostal k zakončení Bassey, který zároveň 
zkompletoval hattrick – 3:1. 

Po přestávce byla z pohledu hostů famózní pětiminutovka mezi 55. a 60. minutou. Čáp si sice poradil se 
zakončením Batky i tečovaným pokusem Lukavského, ale v 59. minutě po rohovém kopu Nehody snížil 
přesnou hlavičkou Kučera – 3:2. Pár vteřin poté dokázal D. Novák z těžké pozice dostat balon k Batkovi a bylo 
vyrovnáno – 3:3. V 68. minutě dostal D. Novák dobrou přihrávku od Woiteka, ale bránu netrefil a z následné 
akce po delší době zahrozila i Olympia, ale Trýznův pokus Vašák vyrazil. Do rychlého protiútoku se dostali 
domácí v 82. minutě, zakončení Basseye sice Vašáka nehrozilo, ale dorážka střídajícího Ježdíka zamířila za jeho 
záda – 4:3. Ve zbylém čase domácí těsně vedení udrželi. 

  



31. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK ZÁPY 4:5 pp. 

Zápasová rozlučka se sezonou čekala na mužstvo Štěchovic v domácím zápase, kdy vyzvalo soupeře ze Záp. 
Proti dalšímu týmu z popředí tabulky předvedlo zejména v prvním poločase vydařený výkon a dostalo se do 
vedení 3:0. Hosty to nesložilo a po přestávce a dvou slepených gólech vyrovnalo a přidalo i čtvrtý gól, na který 
domácí bleskově zareagovali proměněnou penaltou. O vítězi tak rozhodoval až souboj v penaltách, který se 
lépe vydařil hostům. 

Domácí začali zápas velmi aktivně, ve 12. minutě se dostal ke střele Košata, ale mířil o pár centimetrů mimo. 
Následovala 17. minuta, v té se po výkopu dostal k balonu na útočné polovině Woitek, hlavou si poslal balon 
před sebe, vyhrál souboj s obráncem a úspěšně si poradil i s Doležalem – 1:0. Aktivní domácí pokračovali a o 
sedm minut později přidali druhý gól, když poprvé v sezoně přesně zamířil mezi tři tyče Těžký – 2:0. Ve 39. 
minutě mířil nebezpečně na bránu Nehoda, ale za zády Doležala skončilo až zakončení M. Nováka ve 42. 
minutě, který zužitkoval přesný centr Lukavského za obranu. Avšak jednoho gólu se diváci ještě dočkali, ve 44. 
minutě vybídl Svoboda centrem k zakončení Matějku, jehož pokus i se štěstím skončil v bráně – 3:1. Pro 
domácí mohl závěr poločasu skončit ještě hůře, ale při dalším pokusu Matějky zastoupila Kohoutka branková 
konstrukce. 

Podobně dopadl i pokus Košaty po přestávce v 49. minutě a následoval šok. Nejprve 51. minuta a Juklův pokus 
ze střední vzdálenosti, který ku překvapení diváků skončil v bráně – 3:2, a poté 54: minuta a vyrovnání, když po 
zákroku Kohoutka měl nejblíže k balonu J. Jelínek – 3:3. To nebylo vše, v 71. minutě si srazil balon do vlastní 
sítě Kučera a Zápy se dostaly do vedení – 3:4. Velmi klíčové bylo rychlé vyrovnání, po faulu Eliáše na M. Nováka 
se k pokutovému kopu postavil Volešák a nemýlil se – 4:4. V závěrečné desetiminutovce nebylo o šance nouze, 
v 82. minutě měl blízko ke gólu do správné sítě Kučera, ale při samostatném úniku ztroskotal na Doležalovi, 
Zápy odpověděli v 85. minutě šancí Jukla, ale podobně jako v případě standardky Volešáka v nastaveném čase, 
neskončil balon v bráně. O vítězi zápasu rozhodovaly pokutové kopy, v těch byly Zápy bezchybné, naopak za 
domácí Štěchovice se netrefily Woitek se Smíškem. 

  



32. kolo FK LOKO VLTAVÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 3:1 

Poslední zápas na hřišti soupeře v sezoně 2018/19 odehrálo mužstvo Štěchovic v Holešovicích. Proti Vltavínu 
se pokusilo ukončit sérii šesti proher, která s sebou přinesla i strmý pád tabulce, a zpočátku vše vypadalo 
nadějně, když se v 9. minutě prosadil Batka po centru Woiteka. Domácí mužstvo se ovšem celý zápas tlačilo 
kupředu, do konce prvního poločasu stihlo vyrovnat trefou Veselého a po přestávce přidalo ve druhém 
poločase dva góly, díky kterým skóre otočilo ve svůj prospěch. 

Devátá minuta diváky nenudila, nejprve Láncz napálil ze střední vzdálenosti tyč, poté zamířili do útoku hosté a 
centr Woiteka z pravé strany zamířil k Batkovi, který ho do odkryté brány v poklidu uklidil – 0:1. I po 
inkasovaném gólu byli aktivnější domácí, ale obrana Štěchovic se držela velmi dobře. Avšak v 36. minutě 
prokázal Vltavín svou kvalitu, když Veselý převzal balon na vlastní polovině, doběhl s ním až ke Kohoutkovi a 
z úhlu zamířil přesně – 1:1. 

Druhý poločas obraz hry nezměnil, v 55. minutě se Vltavín dočkal druhého gólu, kdy Kohoutek pohotovým 
zákrokem vychytal velkou šanci Veselého, ale balon se dostal k Šípkovi, který mířil do volného prostoru – 2:1. 
Následně měl nadosah vyrovnání Lukavský, ale z dobré pozice mířil nad břevno. Naděje Štěchovic udržel 
Kohoutek v 76. minutě při střele Myslivečka, ale stejný hráč se pár vteřin poté dostal k propadlému balonu a 
jeho zakončení z úhlu skončilo v síti – 3:1. Kontaktní gól byl blízko v 81. minutě, Batka se pokusil nachytat 
gólmana Štorce střelou z dálky, ale domácí gólman se stihl vrátit a balon u tyče vyrazil. Ve zbylém čase se 
zápas, hraný za tropických teplot, spíše dohrával. 

 


