
1. kolo FK KRÁLŮV DVŮR – TJ ŠTĚCHOVICE 3:2 (2:1) 

Premiérový zápas nové sezony ČFL odehráli fotbalisté Štěchovic na půdě Králova Dvora. Na stadionu, kde se 
svěřencům nového trenéra Hrušky dlouhodobě nedaří, i přes řadu zranění drželi s domácími krok, jenže na 
bodový zisk to nestačilo. V prvním poločase se dokázal domácí tým bleskově vrátit do vedení a ve druhém 
poločase, kdy průběžné skóre srovnal Woitek, vstřelil v 63. minutě vítězný gól Rudolf Novák. 

Vstup do zápasu byl v podání Štěchovic povedený, ale veškeré úsilí postrádalo gólové zakončení. Nejprve 
poprvé ohrozil Krčka Švejda, jeho pokus z dálky ale mířil těsně nad břevno. O čtyři minuty později Krček vyrazil 
pokus M. Nováka, následně mířil Woitek mimo. Do dobré šance se dostali domácí v 17. minutě a velmi přesný 
centr Balšánka doklepl Kraus hlavou za záda Kohoutka – 1:0. V dalších minutách neuspěl při zakončení v pádu 
Kůžel, po dlouhém autu Kučery později ohrozil domácí bránu Busta, ale Krček balon mířící k tyči stihl vyrazit. 

Další velkou šanci přesně po půl hodině hry naservíroval M. Novák pro Nehodu, který však mířil nepřesně. O 
pět minut později už k srovnání účtů došlo, Krček sice pohotovým zákrokem zlikvidoval šanci Volešáka, jenže 
ten se dokázal dostat zpět k balonu a odcentrovat ho na hlavu M. Nováka, který se trefil do volného prostoru – 
1:1. Inkasovaný gól ovšem Králův Dvůr nesrazil, ba naopak, ve 37. minutě totiž po rohovém kopu hlavičkoval R. 
Novák a i s dávkou štěstí se balon dostal mezi tři tyče – 2:1. Před koncem poločasu si další nepřesný pokus 
připsal Kůžel, který mířil nad břevno. 

Také vstup do druhého poločasu se více vydařil Štěchovicím, ve 49. minutě M. Novák potvrdil své individuální 
kvality, obešel několik protihráčů, dokázal přihrát Štědronskému, po jehož přihrávce Woitek procpal balon za 
Krčka – 2:2. Vzruch přinesla 60. minuta, to R. Novák fauloval Štědronského, který by jinak mířil sám na bránu, 
ale za svůj zákrok obdržel pouze žlutou kartu a následně v 63. minutě přišel třetí gól v síti Kohoutka, když se po 
na krátko rozehraném rohovém kopu dostal k centru Osvald, a právě R. Novák hlavou přidal svůj druhý gól – 
3:2. 

Kohoutek své spoluhráče podržel v 69. minutě, když dokázal lapit pokus Kůžela, který zahrozil i v 78. minutě, 
kdy mu gól sebral včasným návratem a pohotovým odkopem Jakobovský. V 86. minutě, kdy hosté riskovali a 
vytvořili si i tlak, byl středem pozornosti opět Kůžel, který v několikáté šanci ztroskotal na dalším dobrém 
zákroku Kohoutka. Pohledný zápas mohl skončit remízou, v 90. minutě byl před bránou domácích velký závar, 
ale balon za záda Krčka, bohužel pro hosty, nezamířil. 

Rozhodčí: Vladimír Melničuk - Jan Aubrecht, David Jati. 

Diváků: 300. 

  



2. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENEŠOV 2:0 (0:0) 

Dlouhou dobu čekali fotbalisté Štěchovic na výhru za tři body, naposledy se jí totiž dočkali na začátku května 
v zápase proti Písku. Avšak, při domácí premiéře nového trenéra Jiřího Hrušky, v zápase s Benešovem šli 
trpělivě za svým cílem. Během zápasu příliš šancí k vidění nebylo, klíčový první gól si připsal po přestávce v 67. 
minutě Volešák a klid do zbylých minut přinesla proměněná penalta Batky. 

První náznak šance přišel ve 14. minutě, domácím se sice rohový kop nevydařil, ale další centr prodloužil 
Kučera na hlavu Busty, který mířil nepřesně. O deset minut později se dostal do zakončení Košata, jenže jeho 
pokus z úhlu Tetour vyrazil. Další akce domácích následovala ve 27. minutě, ale střela Kučery gólmana Tetoura 
neprověřila, jelikož sestřelila Urbana. Hosté se do výraznějších akcí nedostávali, jednu z možností prováhal ve 
34. minutě právě Urban, který mířil z voleje vedle tyče. 

Tři minuty po přestávce byly Štěchovice opět blízko ke gólu, jenže Novák, který se po přihrávce Volešáka zjevil 
sám před Tetourem, neuspěl. Podobně skončila snaha Engelmana, která skončila vedle brány a o pár vteřin 
později se neprosadil Štědronský, proti kterému včasným výběhem a zákrokem Tetour uspěl. Následovaly další 
dvě akce v podání Štěchovic, v 64. minutě pálil aktivní Novák, jeho další pokus ovšem také za záda Tetoura 
nezamířil. Parádní akci si domácí nechali na 67. minutu, Benešov ztratil balon, který se od Těžkého odrazil 
k Lukavskému, ten ho ihned poslal na hranici vápna Volešákovi, zkušený záložník chytrou kličkou vyřadil ze hry 
tři hráče soupeře a neomylně zamířil k tyči – 1:0. 

Inkasovaný gól hosty nakopl a předvedli svou nejlepší pasáž hry, v 71. minutě pálil bez úspěchu Turek z otočky, 
v 80. minutě hlavičkoval po závaru nepřesně Filip a největší šanci v 81. minutě neproměnil Azilinon, jehož 
hlavička, která se odrazila od země, orazítkovala břevno. Závěrečné minuty ovšem byly klidné, v 87. minutě se 
k penaltě, po faulu Tetoura na Nováka, postavil Batka a přesnou střelou proměnil – 2:0. 

Rozhodčí: Marek Radina - Tomáš Nejedlo, Jaroslav Hádek. 

Diváků: 223. 

  



3. kolo SOKOL HOSTOUŇ – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 pp (0:0) 

Třetím kolem pokračovala áčková skupina ČFL. Štěchovice zamířily na půdu nováčka do Hostouně, která po 
dvou kolech neměla na svém kontě jediný bod. První poločas nabídl zajímavou podívanou, ale spíše pro 
domácí příznivce, jenže domácí se z několika nadějných pozic neprosadili. Druhý poločas nabídl opak, hosté se 
tlačili kupředu a jednu z šancí, trefou Kučery, proměnili. Jediný vstřelený gól však nestačil, v nastavení srovnal 
jejich bývalý hráč Mařík a jeho gól vzbudil emoce. 

První akci s nebezpečnějším zakončením si vypracoval Hájek, který se udržel na nohou a výhody využil 
k prověření Kohoutka, který balon vyrazil. Pohotový byl i o tři minuty později, kdy vyrazil střelu Kabeleho. Ve 
27. minutě nastal ve vápně Štěchovic závar, při kterém se snažili o zakončení Hájek i Laušman, ale ani jednomu 
se nepodařilo balon usměrnit za záda Kohoutka. Hosté Kudrnu příliš neprověřovali střelami, Novák ve 29. 
minutě sice mířil mezi tři tyče, ale slabší střela neměla nárok. Naopak domácí Hájek, tísněný Bustou, se dostal 
před Kohoutka, ale jeho pokus byl napřesný. 

Druhý poločas už ze strany Hostouně tak vydařený nebyl. Ve 47. minutě se Novák dostal po individuální akci do 
zakončení, ale na Kudrnu nevyzrál. O pár vteřin později se dostal k balonu opět, ale zastavil ho skluz obránce. 
Další šance následovala v 59. minutě, kdy Volešák ze standardky orazítkoval brankovou konstrukci. Aktivita 
hostů byla znatelná a přišel i gól, když se po rozehrávce Volešáka dostal později, po odrazu balonu od 
Busty, k zakončení Batka a doklepl balon do brány – 0:1. Před Kohoutka se hra dostala v 70. minutě, kdy 
domácí reklamovali hru rukou, nicméně akci předcházel, i přes nevoli domácích hráčů, ofsajd. Skóre se 
neměnilo ani v 74. minutě, projektil Zahranychnyyho mířil těsně nad břevno a o dvě minuty později Hájek ve 
vápně netrefil balon ideálně. 

V 86. minutě mohlo být téměř rozhodnuto, střídající Woitek však nevystřelil a místo toho nahrával Novákovi, 
který se nacházel v ofsajdu. Když už se zdálo, že Štěchovice těsné vedení udrží, došlo v nastaveném čase na 
nejhorší. Střídající Mařík svou parádní střelou z voleje nedal Kohoutkovi šanci, ale následná mela se 
nestrhla kvůli gólu v nastaveném čase, ale kvůli tomu, že domácí místo vrácení balonu (který byl zakopnutý, 
když Novák ležel na útočné polovině), zaútočili a vyrovnali – 1:1. 

Po krátké pauze následoval penaltový souboj o druhý bod, který jasně opanovali hosté. Trefili se totiž všichni 
čtyři exekutoři (Batka, Busta, Košata, Nehoda), naopak z domácích se sice trefili Kabele s Gajecký, ale Kohoutek 
vychytal pokus Zahranychnyyho a posléze i Maříka. 

Rozhodčí: Drahoslav Drábek - Zdeněk Šimek, Jaroslav Bednář. 

Diváků: 504. 

  



4. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC SLAVIA KARLOVY VARY 3:1 (3:1) 

Vydatný déšť, který zhoršil podmínky před výkopem a následně pokračoval zejména během prvního poločasu, 
připravil fotbalistům velmi těžké podmínky. Zápas mezi Štěchovicemi a Karlovy Vary příliš fotbalové krásy 
nenabídl, mokrý trávník balony zastavoval a tak se hra odvíjela hlavně od jednoduchých nákopů. Lépe se 
podmínkami vypořádali domácí, kteří třemi góly otočili nepříznivé skóre a vedení udrželi. 

Nejhorší podmínky panovaly při výkopu a toho využili hosté, ve 3. minutě totiž přihrávku na Kohoutka zastavila 
louže vody a Procházka se zcela osamocený rázem zjevil před domácím gólmanem, který ho sice vystřelit 
nenechal, jenže přihrávku na Vokáče nic nezastavilo a balon skončil v síti – 0:1. Poté začali hrozit domácí, kteří 
měli zkušenost s těmito podmínkami z jarního zápasu proti Benešovu, ale ve 13. minutě, kdy se zastaveného 
balonu ujal Batka, posléze zakončoval Volešák tváří v tvář Chárovi nepřesně. Nakrátko došlo k přerušení kvůli 
bouřce, po návratu přišlo vyrovnání, kdy v 21. minutě rozehrával Volešák a jeho centr uklidil Busta hlavou za 
záda gólmana – 1:1. O dvě minuty později zakončoval hlavou Volešák, ale Chára jeho pokus chytil. Ve 31. 
minutě přišla další šance, rozehrávka Košaty dolétla do vápna, kde se sice Volešák do zakončení nedostal, ale 
balon se i se štětím dostal ke Kučerovi, který ho nekompromisně umístil k tyči – 2:1. Blížícím se koncem 
poločasu aktivita domácích nekončila, ve 45. minutě Nezbeda fauloval Nováka v pokutovém území a pokutový 
kop na druhý pokus Batka proměnil, když první neúspěšný byl kvůli nedovolenému výběhu Cháry anulován – 
3:1. 

Podmínky se mírně zlepšily po přestávce, ale pohledný fotbal se na hřišti hrát nedal. V 62. minutě Busta 
skluzem znemožnil rýsující se možnost centru hostů, v 73. minutě měl blízko ke gólu Novák, ale balon 
z blízkosti za Cháru nedostal. Pohlednou individuální akci v 78. minutě zaznamenal Nimrichter, ale přihrávka 
do volného prostoru ve vápně se setkala s nezájmem jeho spoluhráčů, kteří se v těchto místech nepohybovali. 
Ke konci zápasu hráčům ubývaly síly, skóre nezměnil střídající Woitek a ani Procházka, když oba mířili 
nepřesně. Kosmetickou úpravu konečného skóre měl na kopačkách Štědronský, který ale v souboji s Chárou 
neuspěl. 

Rozhodčí: Václav Kubec - Ladislav Szikszay, František Cihlář. 

Diváků: 130. 

  



5. kolo 1. FK PŘÍBRAM B – TJ ŠTĚCHOVICE 4:0 (2:0) 

První ze zápasů proti prvoligovému rezervnímu mužstvu odehrály Štěchovice v Příbrami. Na ligovém 
příbramském stadionu se sešlo pouhých 87 diváků, ale také talentovaní mladíci z místní akademie, kteří dělali 
zkušenému třetiligovému mužstvu velké problémy, zejména svou rychlostí. Ačkoliv zápas skončil 
jednoznačným výsledkem, mužstvo trenéra Hrušky mělo několik šancí, které zůstaly nevyužity. 

Domácí vstoupili do zápasu velmi aktivně a v 10. minutě se ujali vedení, když se po výkopu gólmana dostal do 
útoku Kříž, který se zbavil svého strážce a prosadil se přesně umístěnou střelou – 1:0. Kříž se po chvíli dostal 
opět do zakončení, jeho střelu na bližší tyč ale Kohoutek stihl vyrazit. Jenže následovala 13. minuta, ve které se 
Vilotič z blízkosti neprosadil, ale do dalšího zakončení se dostal Belej a zvýšil vedení Příbrami – 2:0. Hosté se 
snažili o korekci, ale do větší šance se nedostali, naopak ve 30. minutě opět zahrozili domácí a Kohoutek musel 
vytáhnout zákrok při hlavičkovém zakončení Beleje. Ve 43. minutě se Štěchovice gólu dočkaly, jenže 
zakončujícímu Bustovi byl odpískán ofsajd. 

Během poločasu hosté využili dvou možností ke střídání a zatlačili soupeře do obrany. Ve 48. minutě centroval 
Novák na Bustu, který mířil hlavou těsně nad břevno. O pár vteřin později zahrozil Batka, jeho velkou šanci ale 
Melichar pohotovým zákrokem zlikvidoval. Dosti důležitou trefu si v 53. minutě připsala Příbram, která udeřila 
po rohovém kopu trefou Mezery – 3:0. Později mířil nepřesně Kříž a v 57. minutě se opět vyznamenal 
Melichar, když zákrokem zmařil další velkou šanci Batky. Vzápětí následovala další akce hostů a po střele 
Woiteka se balon odrazil od břevna směrem na brankovou čáru, kterou dle rozhodčích, navzdory protestům 
hostujících hráčů, nepřekročil. 

Definitivní ránu všem nadějím Štěchovic si domácí připravili v 75. minutě, kdy rychlý brejk zakončil přesnou 
střelou Polák – 4:0. Blízko alespoň k čestnému gólu měl v 76. minutě Těžký a o minutu později Batka, ani jedna 
z šancí však gólem neskončila. V úplném závěru se dostali domácí do další velké šance, na dovršení neslavného 
„bůra“, ale Kohoutek pokus zneškodnil. 

Rozhodčí: Petr Vít - Marek Pilný, Zdeněk Arnošt. 

Diváků: 87. 

  



6. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK MOTORLET PRAHA 3:1 (2:0) 

Možnost k nápravě nevydařeného zápasu v Příbrami mělo mužstvo Štěchovic v domácím zápase proti dalšímu 
z nováčků – Motorletu Praha. V prvním poločase hrozilo pouze mužstvo trenéra Hrušky, které si vypracovalo 
náskok. Pak ovšem přišel velký šok po přestávce, kdy hosté nejprve snížili a za svůj faul po chvíli dostal Pavlík 
červenou kartu. Oslabení domácí nerozhodilo, naopak se nadále drželi u balonu a aktivním přístupem dokonce 
přidali i třetí gól. 

Na úvodní gól se čekalo pouze pět minut, než Novák dokázal využít zaváhání Čepeláka a prosadit se k centru 
z pravé strany do vápna, kde se z blízkosti prosadil Košata – 1:0. O sedm minut později naopak Košata udržel 
balon při ataku Suka a přihrál k Batkovi, který se prosadil pohotovým zakončením k tyči – 2:0. Ve 28. minutě 
Woitek udržel balon ve hře, posléze odcentroval do vápna Košata a zakončení Nováka bohužel pro domácí 
zastavilo břevno. Hosté se dostali během první půle do pár náznaků šancí, ale gólman Kohoutek nemusel 
vytáhnout žádný výrazný zákrok. 

Velký šok nastal po přestávce. Už v úvodních vteřinách se dostal k zakončení Vojta, kterému se podařilo snížit – 
2:1. A poté přišel uprostřed hřiště a Pavlík za svůj faul obdržel přímou červenou kartu. Nicméně dále 
následovala v 57. minutě další šance domácích, Woitek dokázal i v pádu přihrát Batkovi, který využil zřejmě 
svého velmi hraničního postavení k samostatnému nájezdu na Janáčka, kterému se podařilo balon nohou 
vyrazit. V 71. minutě vybojovali domácí pokutový kop, po faulu Filipa na Woiteka, který střídající Volešák bez 
větších problémů proměnil – 3:1. V 78. minutě se dostal Woitek, po křížném centru Volešáka, před Janáčka, 
ale gólman Motorletu své spoluhráče udržel ve hře. V 78. minutě mířil Podzemský z mírného úhlu nad, a když 
v 86. minutě Kohoutek zlikvidoval nadějné hlavičkové zakončení Rajnocha, bylo o vítězi zápasu definitivně 
rozhodnuto. 

Rozhodčí: Michal Urban - Tomáš Vychodil, Václav Němec. 

Diváků: 228. 

  



7. kolo FC MAS TÁBORSKO – TJ ŠTĚCHOVICE 3:2 (0:1) 

Velmi těžký zápas odehrálo mužstvo Štěchovic v Táboře, kde si zahrálo proti soupeři s ambicemi na postup 
zpět do druhé ligy. Velké problémy hostům udělaly čtyři absence, do zápasu z různých důvodů nemohli 
nastoupit Batka, Novák, Pavlík i Woitek. Nicméně i tak se hosté dostali do vedení, které drželi až do 62. minuty, 
než odstartovala vydařená desetiminutovka Táborska, které navzdory oslabení v závěru vedení udrželo až do 
konce. 

Poprvé zahrozili hosté v 11. minutě, kdy Lukavský prověřil pozornost Zadražila. Domácí kontrovali později 
nepřesným zakončením Condeho po rohové kopu či ve 27. minutě pokusem Alvese, jehož tečovaná střela 
mířila do protipohybu Kohoutka, ale zároveň do zámezí. Ani další zahraniční akvizice neuspěla, po půlhodině 
mířil nepřesně Tolno. Domácí se trápili, naopak Štěchovice dokonale využily naskytnuté šance, když ve 35. 
minutě po propadlém autovém vhazování dokázal Štěpán Kučera zakončit velmi přesně – 0:1. 

Po přestávce pokračovalo trápení domácích, zejména v kombinaci proti dobře organizovanému soupeři. 
Kohoutek byl v 47. minutě pozorný při pokusu Tolna, Musiol později mířil nad břevno. Tlak postupně sílil, ale 
pokus Marka Nováka z úhlu po standardce neměl šanci. Pak přišla vydařená desetiminutovka Táborska, 
kurzově jasný favorit zápasu srovnal stav v 62. minutě, Schramhauserův centr do vápna tečoval Musiol hlavou 
mimo dosah gólmana – 1:1. Uplynulo pouze pár desítek vteřin a skóre se opět měnilo, Tolno totiž našel 
přesnou přihrávkou před bránou Toutoua, který neminul – 2:1. 

Jeden rýsujících se z pokusů Vandase pak Kohoutek včasným zákrokem znemožnil, stejný hráč ale slavil v 70. 
minutě, když přetavil ve třetí gól přihrávku Toutoua – 3:1. Hosté se nevzdali, v 75. minutě se zčista jasna po 
chybě v rozehrávce mohl dostat Štědronský do samostatného úniku, ale zastavil ho faul Pence, který tak 
předčasně zamířil do kabin. Trest přišel vzápětí, balon si postavil Volešák a ve vápně se u tyče dostal 
k zakončení Busta, kterému se podařilo balon procpat do brány – 3:2. Šance na vyrovnání byly, Táborsko 
ztratilo jistotu, v 80. minutě hráči hostů neúspěšně reklamovali hru rukou ve vápně, o pár minut později mířil 
Nehoda z nadějné pozice nepřesně. 

Rozhodčí: Jiří Dujsík - Drahoslav Drábek, Ondřej Brychta. 

Diváků: 627. 

  



8. kolo FC VIKTORIA PLZEŇ B – TJ ŠTĚCHOVICE 0:2 (0:1) 

Štěchovické mužstvo zamířilo po týdnu k dalšímu venkovnímu zápasu, zamířilo do Plzně, konkrétně do 
tréninkového centra v Luční ulici, kde se utkalo s rezervou místní Viktorie. Z prvoligového kádru využil trenér 
Horváth služeb Romana Hubníka či Ondřeje Mihálika, ale na výhru to nestačilo. Domácí sice měli převahu na 
balonu, ale do výrazných šancí se přes organizovanou obranu soupeře nedostávali, naopak po vlastních 
chybách dvakrát inkasovali. 

Vyrovnaná, avšak na šance dokonale chudá, byla úvodní půlhodina. Při sérii rohových kopů hosté zahrozili ve 
33. minutě, kdy byl Lukavský po centru Košaty zcela sám před Sváčkem, jenže balon stihl tečovat jen do jeho 
připravených rukavic. Další šanci připravil pro Štěchovice velkou chybou Strmiska svým hrubě nevydařeným 
pokusem o malou domů, z poloviny hřiště doslova namazal do běhu Lukavskému, který svůj samostatný únik 
proměnil v parádní trefu – 0:1.  

Druhý poločas pokračoval podobně jako ten první, Viktoria si užívala balonu, ale pravidelně o něj přicházela ve 
finální fázi. Hosté, kteří se úspěšně věnovali trpělivému bránění, zahrozili v 61. minutě, když Woitek podstoupil 
velmi tvrdý souboj se Sváčkem, ale balon se odrazil k osamocenému Novákovi, který luxusního prostoru využil 
k přesné trefě – 0:2. Tlak domácích ještě narostl, ale Kohoutek vytáhl první důležitý zákrok až v 72. minutě, kdy 
pohotově zneškodnil Mihálikovo zakončení k tyči, následná Pincova dorážka mířila těsně vedle tyče. 
Definitivně rozhodnout o triumfu měl možnost Košata v 75. minutě, jeho pokus Sváček kryl. V úplném závěru 
přišel nejen únik Woiteka, kterému se nepodařilo nahrát Batkovi, ale také dvě nepříjemné situace ve vápně 
Štěchovic, při kterých se zaskvěl Kohoutek přesnými zákroky. 

Rozhodčí: Marek Pilný - Petr Vít, Zdeněk Arnošt. 

Diváků: 197. 

  



9. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – AC SPARTA PRAHA B 0:3 (0:1) 

První říjnový víkend nabídl ve Štěchovicích jeden z nejatraktivnějších zápasů podzimu z pohledu domácího 
mužstva. Zápas proti rezervě Sparty sledovalo 500 diváků, takový počet dorazil pouze na první zápas v ČFL 
v roce 2013. Hosté dorazili včetně několika posil, kromě Dudla a Juliše i se seveřany Karlssonem a 
Vindheimem. A tato čtveřice měla velký podíl na konečném výsledku. Domácí své šance před naplněným 
stadionem nevyužili a po boji prohráli. 

Na šanci se příliš dlouho nečekalo, ve 3. minutě odcentroval Košata do vápna na Batku, ale Kotek dokázal 
balon vyrazit. Po čtvrthodině hry zahrozila vážněji Sparta a rovnou šla do vedení, když Šimáček přihrál Julišovi, 
který se kličkou zbavil obránce a přesně umístěným zakončením překonal i Kohoutka – 0:1. O čtyři minuty 
později opět zakončoval Juliš, ale Kohoutek byl pozorný. Ve 25. minutě přišla třetí šance Juliše, jenže Kohoutek 
vytáhl bravurní zákrok a balon vyrazil. Ve 32. minutě byli domácí blízko k vyrovnání, nejprve Karlsson stihl 
Košatovi balon vypíchnout, ale po centru Těžkého dokázal hlavou zakončit Batka, ale Kotka nepřekonal. 

Po přestávce o sobě dal vědět střídající Woitek, který se pokusil zakončením ze střední vzdálenosti překonat 
vyběhnutého Kotka, ale mířil těsně nad břevno. Následně přišla ve 49. minutě tutovka Sparty, Dao nejprve 
zamířil do břevna, ale od něj se balon dostal k Horákovi v takřka tutové pozici, avšak domácí i tuto šanci ustáli 
a sami zahrozili vzápětí, jenže Batkovo zakončení skončilo nad břevnem. Pro průběh zápasu byla důležitá 55. 
minuta, kdy Karlsson prokázal svůj talent individuálním slalomem včetně přesného zakončení, které hosty 
uklidnilo – 0:2. 

Kontaktní gól měl dvakrát na noze Novák, v 61. minutě jeho pokus zastavil shluk těl před ním, o dvě minuty 
později mířil nepřesně. Zvýšit vedení hostů následně nedokázal Patrák, ale až Mareček v 73. minutě, kdy skvěle 
zahraným přímým kopem nedal Kohoutkovi šanci – 0:3. Snaha se Štěchovicím v závěru upřít nedala, ale ani 
čestného gólu se nedočkaly, v posledních vteřinách hry se ještě jednou předvedl Kohoutek, který chytil pokus 
osamoceně hlavičkujícího Prokopce. 

Rozhodčí: Olga Zadinová - Milan Matějček, Nikola Šafránková. 

Diváků: 500. 

  



10. kolo FC PÍSEK – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 (0:0) 

Zápas 10. kola Fortuna ČFL odehrálo mužstvo Štěchovic v Písku. Zápas se odehrál během pátečního podvečera 
pod umělým osvětlením, avšak s neúspěšným výsledkem. Štěchovice do zápasu nastoupily bez tří klíčových 
hráčů, ale v zápase netahaly za slabší konec. Poměrně vyrovnaný souboj rozhodl jediný gól, který vstřelil ve 
druhém poločase z penalty Voráček. 

Výrazně aktivněji odstartovali zápas domácí, ale pokusy Sajtla či Valenty v síti neskončily. Hosté zahrozili v 10. 
minutě, kdy po stříleném centru Nehody vyklouzl Satrapovi balon z rukavic a následně musel domácí gólman 
vytáhnout zákrok při zakončení Batky. Po pár vteřinách zakončoval z dálky Nehoda, jehož pokus Satrapa 
dokázal vyrazit. Další minuty nabídly hru uprostřed hřiště, než přišla 39. minuta a nadějná pozice Štěchovic, 
jenže Lukavský místo zakončení nahrával Batkovi, který se nacházel v ofsajdovém postavení. Ve 42. minutě 
získal Písek možnost přímého kopu z takřka ideální vzdálenosti, ale Preslův tečovaný pokus Kohoutka 
nepřekvapil. 

Po přestávce zahrozili domácí v 53. minutě, ale Kohoutek zasahovat nemusel, jelikož se balon odrazil od 
jednoho z hráčů. Naopak o dvě minuty později se po rychlém úniku Voráčka po kraji hřiště dostal do zakončení 
Ulbrich, proti kterému Kohoutek vytáhl pohotový zákrok. V 72. minutě získaly Štěchovice možnost výhodného 
přímého kopu, jenže pokus Švejdy, mířící k tyči, dokázal Satrapa vyrazit. Následovala klíčová akce domácích, 
kteří se z následného útoku dostali do vápna, kde Volešák fauloval Presla a Voráček bez větších problémů 
proměnil pokutový kop – 1:0. Hosté se velmi snažili o vyrovnání, ale místo svých šancí mohli dvakrát inkasovat 
rozhodující gól, v 84. minutě neuspěl osamocený Martin Held a v nastaveném čase nevyužil doslova tutovou 
šanci zcela volně zakončující Holý. 

Rozhodčí: Martin Hányš - Vladimír Melničuk, Lukáš Nehasil. 

Diváků: 367. 

  



11. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK SLAVIA PRAHA B 1:3 (1:1) 

Netradičně v sobotu dopoledne odehrálo mužstvo Štěchovic na domácím stadionu další z velmi atraktivních 
zápasů, proti rezervě Slavie. Oproti zápasu se Spartou začal pro domácí zápas o dost lépe, když se po čtyřech 
minutách radoval Kučera, ale hosté stihli před koncem poločasu vyrovnat a po přestávce i v oslabení, po 
vyloučení zkušeného Podrazkého, v závěrečných deseti minutách dvěma góly Rondiće rozhodnout o svém 
vítězství. 

První náznak šance zaznamenal po třech minutách Rondić, jehož pokus z otočky mířil mimo bránu. Štěchovice 
zaútočily o minutu později a po rohovém kopu Košaty slavily, když po Kučerově jemné teči hlavou skončil 
balon za zády Radotiće – 1:0. Vzápětí po dvou minutách centroval Těžký, ale Volešákův pokus hlavou Radotić 
chytl. V 11. minutě se ke slovu dostali hosté, centr Douděry na zadní tyč stihl využít k zakončení Šilhan, naštěstí 
pro domácí pomohla Kohoutkovi branková konstrukce. 

Další minuty patřily opět domácím, v 19. a 23. minutě zakončoval Batka, při jeho druhém pokusu se zaskvěl 
Radotić, když balon mířící k tyči vyrazil. Zjevně velmi aktivně hrající Kučera se dostal do dalšího zakončení v 35. 
minutě, ale trefil pouze tyč. Následoval rohový kop a další šance, při které Volešák v dobré pozici nedokázal 
zakončit. Ve 45. minutě přišel pro domácí šok, Slavia se vydala do útoku, při kterém sice Rondić ztroskotal na 
obránci, jenže odražený balon se dostal k Janouškovi, který ho z blízkosti uklidil mezi tři tyče – 1:1. Odchod do 
kabin mohl být z pohledu Štěchovic přece jen veselejší, ale v nastaveném čase dokázal Radotić vyrazit 
zakončení Busty po rohovém kopu. 

Pár vteřin po návratu z kabin stačilo hostům k vytvoření šance, ale Kohoutek včas zakročil po pokusu Rondiće. 
Následovaly pokusy domácích, Novákovu střelu Radotić vyrazil, střílený centr Pavlíka z velkého úhlu pouze lízl 
brankovou konstrukci. V 65. minutě zastavil Podrazký nadějně unikajícího Pavlíka a po druhé žluté pro něj 
zápas skončil. Oslabení ovšem nebylo na hřišti příliš znát, Slavia hned v 67. minutě vyrazila do rychlého brejku 
a při zakončení Nabiyeva musel Kohoutek vytáhnout další zákrok. V 73. minutě se dostal Novák za obranou 
soupeře a servíroval balon nabíhajícímu Batkovi, který nestihl zakončit. 

Velmi dobrou přihrávku adresoval v 75. minutě Zeronik nabíhajícímu Rondićovi, ten ve skluzu u tyče o pár 
milimetrů na balon nedosáhl. Dosti klíčová byla pro vývoj zápasu 79. minuta a souboj Kohoutka s Červem, po 
kterém získali hosté pokutový kop, který Rondić proměnil – 1:2. Ačkoliv se Štěchovice snažily alespoň vyrovnat, 
často po ztrátě balonu přicházel kontr soupeře, který přidal v 89. minutě pojistku, kdy vystihl nepřesnou 
rozehrávku soupeře na jeho vápně a Rondić s přehledem trefil odkrytou bránu – 1:3. 

Rozhodčí: Robert Hájek - Drahoslav Drábek, Gabriela Hanáková. 

Diváků: 245. 

  



12. kolo SK RAKOVNÍK – TJ ŠTĚCHOVICE 1:6 (0:4) 

Ošidný zápas na půdě posledního mužstva tabulky absolvovaly Štěchovice v rámci 12. kola své skupiny ČFL. Do 
zápasu ovšem hosté nastoupili jako uragán a už po dvanácti vteřinách slavili trefu Štědronského, kterého 
následoval po pár minutách Woitek. Klíčovým okamžikem byla neproměněná penalta Hejdy, jelikož vzápětí 
přidal svůj druhý gól Štědronský a před koncem poločasu i Novák, který ve druhém poločase dovršil hattrick. 

Vskutku snový vstup do zápasu zaznamenaly Štěchovice, které se po dvanácti vteřinách ujaly vedení jedním 
z nejrychlejších gólů historie ČFL, když centr Nováka uklidil Štědronský hlavou za záda Zacha – 0:1. Než se 
domácí rozkoukali, inkasovali podruhé, v 8. minutě totiž Woitek zcela ideálně našel centrem za obranu 
Nováka, který s přehledem obstřelil gólmana – 0:2. Po druhém gólu nastala klidnější pasáž, do zakončení se 
dostal i Rakovník, jenže pokus Červeného vyrazil Kohoutek. Ve 25. minutě byl dokonce blízko snížení, když byl 
v pokutovém území faulován Hejda. Avšak sám faulovaný se rozhodl k exekuci pokutového kopu a velmi 
nevydařený pokus vystihl Kohoutek, který balon dokonce v poklidu ukryl do rukavic. 

A právě po rozehrání se Štěchovice dostaly do útoku, který skončil centrem Košaty k zadní tyči, odkud 
pohotově a přesně vypálil Štědronský – 0:3. V dalších minutách neuspěl domácí Červený a čtvrtý gól hostů si 
nepřipsal ani Woitek. Právě čtvrté trefy se Štěchovice přece jen dočkaly, ve 41. minutě vystihl Novák domácí 
rozehrávku a z poměrně velkého úhlu dokázal balon dostat mezi tři tyče – 0:4. 

Druhý poločas tak ztratil na svém náboji, jelikož obraz hry zcela vůbec nenasvědčoval, že by se mělo domácí 
mužstvo dostat na dostřel. Alespoň jeden náznak přišel, v 50. minutě se po neúspěšném zakončení Červeného 
dostal k balonu Hejda a z otočky se nemýlil – 1:4. To však bylo na delší dobu vše, co se událo. Po dlouhé 
odmlce se ozval střídající Ducár, ale mířil nepřesně. Hosté se výsledkem neuspokojili a rozhodli se pro 
vylepšení svého skóre v tabulce. V 74. minutě Štědronský perfektní přihrávkou za obranu nabídl zakončení 
Novákovi, který ho přetavil ve svůj třetí gól – 1:5. A rozhořčení fanoušci domácích se dočkali i šestého 
gólu hostů, když se Obermajerovi v 84. minutě podařilo připravit palebnou pozici pro Volešáka, který neuspěl, 
ale z dorážky se Nehoda střelecky, poprvé v dresu Štěchovic, prosadil – 1:6. 

Rozhodčí: Michael Kvítek - Vít Šťastný, Michal Milner. 

Diváků: 250. 

  



13. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK ADMIRA PRAHA 1:0 pp (0:0) 

Zajímavý zápas čekal na trenéra Hrušku, který vedl v dalším zápase ČFL své mužstvo proti Admiře, ve které 
před nedávnem působil. Gólové hody, které se konaly v Rakovníku, ale vystřídala bezbranková remíza. Obě 
mužstva si během zápasu vytvořila minimum vyložených gólových šancí a následoval souboj o druhý bod, který 
mužstvo Štěchovic podruhé v sezoně vyhrálo a připsalo si do tabulky dva zasloužené body. 

Poprvé zahrozili hosté v 17. minutě, kdy Douděra z dobře zahraného přímého kopu donutil Kohoutka 
k zákroku. O dvě minuty později zahrozili i domácí, když se Štědronský po velmi přesné přihrávce dostal tváří 
v tvář Jungrovi, který stihl balon vyrazit. Ve 23. minutě prodloužil Novák balon hlavou do pokutového území, 
ve kterém ho stihl ještě před Štědronským gólman hostů opět vyrazit. Pět minut před koncem poločasu se 
dostal do rázného zakončení Nehoda, ale mířil těsně nad břevno. Těsně před koncem se hosté dočkali gólu, ale 
radost jim překazil následně odpískaný ofsajd. 

Druhý poločas nabídl šancí minimum, v 58. minutě zakončoval po rohovém kopu z voleje Těžký, ale nepřesně. 
Zajímavou kombinací se Martinic v 67. minutě dostal před Kohoutka, kterého z mírného úhlu nepřekonal. 
Prvního gólu se diváci nedočkali ani v 79. minutě, Woitek svým dalekonosným zakončením zamířil pouze nad 
bránu. Gólů se tak diváci dočkali až v souboji o druhý bod. V prvních třech sériích pokutových kopů uspělo 
všech šest střelců. Ve čtvrté sérii se zaskvěli oba gólmani a rozhodující tak byla až série pátá, ve které Kohoutek 
nejprve vyrazil pokus Michálka a následně rozhodl zkušený Kučera o druhém bodu pro Štěchovice. 

Rozhodčí: Lubomír Řeháček - Vít Šťastný, Michal Mrkáček. 

Diváků: 155. 

  



14. kolo FK LOKO VLTAVÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 (0:0) 

Poslední venkovní představení v roce 2019 čekalo na mužstvo Štěchovic v pražských Holešovicích. Soupeřem 
byl tradiční účastník ČFL, Loko Vltavín, na jehož půdě se odehrávají vždy velmi těžké partie. Nicméně mužstvo 
trenéra Hrušky v zápase rozhodně nepropadlo, ačkoliv měli domácí více příležitostí, až do 76. minuty vydrželo 
nerozhodné skóre, než se prosadil Čtvrtníček velmi přesným hlavičkovým zakončením. Hubené vedení pak 
Vltavín ve zbylých minutách zápasu zkušeně udržel. 

V úvodních minutách hrozil zejména Vieira, největší příležitost měl ve 14. minutě, kdy se od něj odrazil balon 
po centru Valíčka, ale Kohoutek byl na svém místě. Ve 21. minutě se Novák elegantně zbavil soupeře a 
přihrávkou hledal Pavlíka, před kterým stihl Štorc zakročit. O šest minut později se opět přihlásil Vltavín, ale 
před Kuchařem, který by zakončoval z výborné pozice, včasně zakročil Kučera skluzem. Nejzajímavější akce 
Štěchovic se stvořila ve 34. minutě, Batka potáhl balon po pravé straně a odcentroval do vápna, kde se 
Tichému při odkopu podařilo trefit pouze Štědronského, jenže Štorc předvedl velkou pohotovost a balon 
vyrazil do zámezí. 

Po poločasové přestávce pokračoval podobný obraz hry. V 56. minutě se ke dvěma pokusům probojoval 
Kuchař, ale Kohoutek jeho druhý pokus vyrazil. O tři minuty později se dostal do vápna Čtvrtníček, ale místo 
střely volil pouze nepříliš vydařenou přihrávku spoluhráči. Další zákrok čekal Kohoutka v 60. minutě, ale 
razantní střelu domácích vyrazil. Velmi nebezpečná situace nastala v 73. minutě, to se dostal před 
Jakobovského velmi dobře hrající Šnajdr, jenže zkušený záložník hostů stihl balon soupeři odkopnout. 

Jedna z mála šancí Štěchovic přišla v 76. minutě, když Novák unikl Šmalclovi, jeho centr vyrazil Štorc pouze 
k Woitkovi, kterému střela nesedla. Pár vteřin následně domácím trvalo, než přišla jediná a rozhodující trefa, 
centr Valíčka dokázal Čtvrtníček hlavou usměrnit tak přesně, že Kohoutek v letu už nestihl balonu změnit směr 
– 1:0. Dokonalou možnost k vyrovnání hosté prováhali, v 89. minutě získali možnost přímého kopu z ideálního 
úhlu těsně za pokutovým územím, ale Švejda trefil pouze zeď. V úplném závěru ještě zahrozil Abena, ale 
nevyužitý nájezd do vápna ho po následném konci zápasu mrzet nemusel. 

Rozhodčí: Olga Zadinová - Nikola Šafránková, Dagmar Žáková. 

Diváků: 158. 

  



15. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ JISKRA DOMAŽLICE 0:3 (0:1) 

Podzimní polovinu sezony zakončilo mužstvo Štěchovic na domácím stadionu, kde netradičně v sobotu 
dopoledne vyzvalo soupeře z Domažlic, svého tabulkového souseda. Po těsné prohře v Holešovicích se 
svěřenci trenéra Hrušky pokusili napravit reputaci, ale po bezbrankovém prvním poločase se hosté rozjeli po 
přestávce a třemi góly rozhodli výhře. Domácí mužstvo tak zakončilo podzim s devatenácti body na desátém 
místě tabulky. 

Všem domácím příznivcům řádně zatrnulo už ve 4. minutě, kdy se Kropáček dostal za obranu a dokázal obejít i 
Kohoutka, ale z následného pokusu bránu netrefil. Další minuty příliš šancí nenabídly, než přišla 27. minuta, 
Novákův průnik po pravé straně a hlavičkové zakončení Batky z blízkosti, které Brych dokázal vyrazit. Ve 31. 
minutě zakombinoval Došlý s Kropáčkem a druhý jmenovaný prověřil Kohoutka, který balon vyrazil pouze k 
Došlému, jemuž střela nesedla a zamířil nepřesně. Vzápětí zahrozili opět domácí, Novák dokázal opět 
proniknout po pravé straně, ale jeho pokus z úhlu gólman vyrazil. Další akce na sebe čekat nenechala, o dvě 
minuty později odcentroval Volešák velmi přesně na Batku, ale místo gólových oslav byl k vidění další dobrý 
zákrok Brycha. Nenápadné zakončení Peka po rohovém kopu ve 40. minutě mohlo domácím řádně znechutit 
poločasovou přestávku, ale Kohoutek se dokázal bleskově přesunout k tyči a vyrazit balon. 

Druhý poločas odstartovaly Štěchovice velmi aktivně a hned po pár vteřinách zakončoval Batka po centru 
Košaty, bohužel pro domácí, nepřesně. Neujaly se ani další šance a přišla první rána, v 60. minutě se po 
rohovém kopu dostal k odraženému balonu Došlý a z blízkosti ho doklepl do domácí brány - 0:1. Utekly pouhé 
tři minuty a do vápna se hnal Kropáček, který využil nepřesné rozehrávky domácích a po faulu vybojoval pro 
Domažlice pokutový kop, který Mlynařík proměnil - 0:2. Nutný kontaktní gól, o který se domácí v dalších 
minutách snažili, mohl zapsat Novák, jeho pokus z voleje ale gólman vyrazil. Pomyslnou definitivu si Domažlice 
nechaly na 75. minutu, Došlý unikl s balonem obráncům a naservíroval ho před prázdnou bránu Kropáčkovi, na 
kterého nečekala těžká práce - 0:3. Čtyři minuty před koncem zápasu opět vynikl Kohoutek, který vytáhl nad 
břevno hlavičkové zakončení Uzlíka. Štěchovičtí fotbalisté si po kanonádě v Rakovníku připsali třetí zápas bez 
vstřeleného gólu a sezonu zakončili před svými diváky prohrou. 

Rozhodčí: Drahoslav Drábek - Robert Hájek, Gabriela Hanáková. 

Diváků: 110. 

 

  


