Uefa champions league 2011/2012 – group h – round 6
Uefa liga mistrů 2011/2012 – skupina h – kolo 6

FC VIKTOrIA PLZEŇ–AC MILAN
Úterý 6. PROSINCE – 20.45 hod. – stadion eden

Jak to vidím já/How do I See It

Vážení sportovní přátelé,

Generální partner

vítám vás všechny na posledním zápase základní skupiny H letošního ročníku Ligy
mistrů. Dnes společně zažijeme další díl fantastického příběhu, kterým se Viktoria
v posledních měsících nesmazatelně zapsala do historie českého fotbalu. Byly to
nezapomenutelné chvíle a právě dnešní zápas rozhodne, zda si náš pohárový sen
protáhneme také do jarní části sezony.
Předchozí výsledky rozhodly o tom, že jakýkoliv bodový zisk v souboji se slavným
AC Milán nás posune do vyřazovacích bojů Evropské ligy. Nechceme spoléhat na
pomoc jiných, a proto půjdeme i do duelu s gigantem světového fotbalu s jasným
cílem získat body.
Čeká nás závěr jedné krásné kapitoly, která nám zároveň může otevřít dveře k další
velké výzvě. Užijme si společně dnešní večer, tak jako se nám to podařilo při zápa-

Victory sponzor

sech minulých. Jménem svým i celé Viktorie vám moc děkuji za podporu během
pohárového podzimu. Věřím, že takových chvil zažijeme v budoucnu více.
Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktorie Plzeň

Dear sport fans,
welcome to the last Group H match of this Champions League year. Today we are going to experience another fantastic chapter of a Viktoria

Hlavní partneři

story which is definitely written in the Czech football history. There have been unforgettable moments so far and it is right today´s match which
decides whether our dream will continue to spring as well.
VIKTORIÁN
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qualify us to the knockout phase of the Europa League. We do not want to rely on the help of
others and that is why we need to go to the duel against a world football giant with a clear goal
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to get some points.
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We are expecting the end of a great chapter, which, at the same time, can open us the door of ano-

Pavel Hochman, Václav Přibáň
Fotografie: Jaromír Pech, archiv FC Viktoria Plzeň,
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KANDIDÁT NA TITUL
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015

Previous results decided about whatever point gain in the match against famous AC Milan can

ther challenge. Let us enjoy today´s evening together as well as we did during tha last matches.
In the name of all Viktoria team, I would like to express my thanks for your helpful support during
the autumn. I do believe we will have chance to enjoy moments like this in the future as well.
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Adolf Šádek

Uzávěrka čísla: 2. prosince 2011

Chief Executive of FV Viktoria Plzeň
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Skupina H

Minulý zápas

Představujeme soupeře
Viktorky v základní
skupině Ligy mistrů
Těm, kteří mají rádi písničky Freddieho Mercuryho a přejí
Viktorce, hraje nyní v uších jedna jediná melodie. Tou je píseň
Barcelona, kterou nazpíval v duetu s Montserrat Caballé. Právě
FC Barcelona, obhájce trofeje z Ligy mistrů, bude společně
s italským velkoklubem AC Milán a běloruským celkem FC BATE
Borisov soupeřem Viktorky v základní skupině Champions
League. Představme si nyní ve stručnosti týmy, se kterými se
Plzeňané na podzim střetnou.

FC Barcelona
Je vůbec potřeba takovýto velkolub představovat? Tým, který trénuje Pep Guardiola,
předvádí snad nejpohlednější fotbal na
světě a ruku v ruce s tím získává trofeje. Tou
poslední, kterou Barcelona vybojovala, je
španělský superpohár. Pokud se podíváme
na sestavu, nemá slabého místa. K hráčům,
jako jsou Carlos Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa či
Víctor Valdés, vzhlíží snad všichni kluci, kteří kopou do fotbalového
míče. Největší hvězdou Barcy je bezpochyby Lionel Messi, míčový virtuóz z Argentiny, jenž v loňském ročníku Ligy mistrů vstřelil dvanáct
branek a jednou z nich rozhodl o tom, že se trofej pro vítěze Champions League bude po roce vracet zpět do Katalánska. A další úspěchy
klubu, který byl založen v roce 1899? Již čísla mluví za vše: čtyři výhry
v Lize mistrů respektive Poháru mistrů evropských zemí, 21 ve španělské lize, 25 ve španělském poháru… A takto bychom mohli pokračovat snad donekonečna. Určitě se tak mají na co jak plzeňští fotbalisté,
tak jejich fanoušci těšit.

FC BATE Borisov
Nejméně slavným soupeřem Viktorky ve skupině H je běloruský FC BATE Borisov, který byl
založen až v polovině 70. let minulého století.
Borisov, který postoupil do základní skupiny
poté, co vyřadil Sturm Graz, své největší fotbalové úspěchy zažívá v posledních letech.
Od roku 2006 nezná běloruská nejvyšší soutěž
jiného šampiona než právě rivala Viktorky, se
kterým Západočeši odehrají svůj premiérový zápas v Lize mistrů. Borisov je také jediným běloruským celkem, který se kdy kvalifikoval do
základní skupiny Champions League. Oproti Viktorii však jeho letošní
účast není premiérovou, BATE si ji zahrál už v ročníku 2008/09. Klub
z Borisova má na své soupisce převážně běloruské fotbalisty.
Zápasy ve skupině
13. září 2011

1. listopad 2011

FC Barcelona
AC Milan
FC Viktoria Plzeň FC Bate Borisov

2:2
1:1

FC Bate Borisov AC Milan
FC Viktoria Plzeň FC Barcelona

0:5
2:0

AC Milan
FC Bate Borisov

2:0
2:0

FC Barcelona
FC Bate Borisov
FC Viktoria Plzeň AC Milan

28. září 2011
FC Bate Borisov
AC Milan

Ve stejném roce jako FC Barcelona byl založen také AC Milán. A také
klub, který vyznává černo-červené barvy, se může pyšnit úžasnými
čísly. AC je jedenáctinásobným vítězem italské nejvyšší soutěže, pětkrát zvítězil v italském poháru a také kraloval hned sedmkrát v Lize mi-
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1.
2.
3.
4.

FC Barcelona
FC Viktoria Plzeň

2:3
0:1

6. prosinec 2011

FC BATE Borisov
FC Viktoria Plzeň

FC Barcelona
AC Milan
FC Viktoria Plzeň
FC BATE Borisov

Historicky první výhra
Viktorie v Champions
league
První výhru a tři body
v Lize mistrů získali
svěřenci trenéra Pavla Vrby
v předešlém utkání na hřišti
Bate Borisov. Viktoriáni si
tak zajistili před dnešním
zápasem ve skupině třetí
pozici v tabulce, která
zajišťuje postup do jarní
fáze Evropské ligy.

Zápas na stadionu Dinama Minsk
sledovalo třicet tisíc diváků, kteří
viděli atraktivní fotbal, na jehož
konci byli šťastnější plzeňští fotbalisté. Už ve druhé minutě utkání měli
viktoriáni gólovou šanci. Václav Pilař si narazil míč s Danielem Koláře,
který z deseti metrů vypálil na zadní tyč. Gutor v brance domácích
však Pilařův střelecký pokus vyrazil. Tři minuty nato se sice rozvlnila
síť branky BATE, ale pouze z boční strany. To zakončoval hlavou po
rohovém kopu Pavla Horvátha Daniel Kolář. Tři minuty před koncem
poločasu Milan Petržela zatáhl míč do pokutového území a předložil
zpětnou přihrávku na Marka Bakoše. Slovenský útočník se ve vyložené
pozici nemýlil a z bezprostřední blízkosti nasměroval balon za záda
gólmana – 0:1.

Výhry si vážíme a jsme rádi, že jsme postoupili na třetí místo v tabulce,“
hodnotil zápas trenér Pavel Vrba. Na místo distancovaného Čišovského nastoupil do utkání František Ševinský, který svým výkonem
výrazně přispěl k výhře Viktorky. „Byl to asi největší zápas v pohárech,
který jsem odehrál, protože se hrálo o postup,“ přiznal po utkání. Zároveň
ale varoval, že ještě není postup stoprocentní. „Je ještě jedno utkání, na
Barceloně se může stát cokoliv. Všechno je reálné. Je to fotbal.“ Hrdinou
bezesporu byl autor jediné branky utkání – Marek Bakoš. „Hrdinou je
celé mužstvo, protože jsme tu dokázali vydřít tři body, které skoro nikdo
nečekal. Šli jsme si za svým cílem a jsem moc rád, že se nám to podařilo.“
Plzeňská kabina si mohla poprvé vychutnat slast tří bodů v Lize mistrů. „Euforie byla velká. Je to výjimečné i pro celou Plzeň. Máme čtyři body
a ještě jeden zápas hrajeme. Ostudu jsme si určitě neudělali a užíváme si
to. Vyhrát v Lize mistrů? To se nestává každý den,“ komentoval pocity
z kabiny Milan Petržela.

FC BATE Borisov–FC Viktoria Plzeň 0:1

23. listopad 2011

FC Barcelona
FC Viktoria Plzeň

19. říjen 2011
AC Milan
FC Barcelona

1:1
0:4

20.45
20.45

Tabulka po 3. odehraných kolech (zdroj UEFA.com)

AC Milán
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strů či Poháru mistrů evropských zemí. Naposledy
to bylo v sezóně 2006/07, kdy ve finále porazil po
dvou brankách Filippa Inzaghiho Liverpool. Také
soupiska AC Milan, klubu předsedy italské vlády
Silvia Berlusconiho, je plná hvězdných jmen. Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Robinho, Gianluca Zambrotta, Alexandre Pato… Pokud bychom
chtěli zmínit všechny skvělé fotbalisty, které má
trenér Massimiliano Allegri, k dispozici, museli bychom vyjmenovat celou soupisku.

5
5
5
5

4
2
1
0

1
2
1
2

0
1
3
3

16:4
9:6
2:9
2:10

13
8
5
2

Tři minuty po návratu z kabin zakončoval podruhé v dnešním utkání
levou nohou Milan Petržela. Mířil k levé tyči, ale balon se rozhodl, že
nabere směr zámezí. O pár chvil později nebezpečně pálil František
Rajtoral. Obránce Viktorky vypálil velmi tvrdě, ale bohužel přesně do
brankáře. V 65. minutě se opět předvedl Aljaksandr Gutor, když vychytal Daniela Koláře. Závěrečné minuty sice patřily domácím hráčům, ale
plzeňská defenziva soupeři vyrovnání nedovolila.
„Už od úvodu jsme byli aktivní. Vypracovali jsme si tři nebo čtyři situace, které jsme dobře vyřešili. Brankář je ale podržel. Do konce poločasu
se nám ale povedlo vstřelit gól. Ve druhé půli jsme spíše bránili vedení,
ale hlavně únik Petržely nebo akce Koláře mohly naše vítězství potvrdit.

Poločas: 0:1
Branky: 42. Bakoš
ŽK: Pavlov – Bystroň, Bakoš
Rozhodčí: Kevin Blom – Nicky Siebert, Patrick Langkamp –
Danny Makkelie, Ed Janssen (všichni Nizozemí)
Borisov: Gutor – Yurevich, Filipenko, Simić, Bordachev – Baga,
Volodko, Renan Bressan, Pavlov (69. Gordeychuk), Kontsevoi
(75. Rudik) – Skavysh (77. Kežman). Trenér Viktor Gončarenko.
Viktoria Plzeň: Čech – Rajtoral, Ševinský, Bystroň, Limberský –
Petržela (83. Fillo), Horváth, Jiráček, Kolář, Pilař (90. Řezník) – Bakoš (79. Ďuriš). Trenér Pavel Vrba.
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Trenér a hráči před zápasem

Cíl je jasný – postoupit
Pohled na tabulku před dnešním utkáním naznačuje, že plzeňští
fotbalisté jsou kousek od dalšího klubového historického
úspěchu. Pokud se jim dnes podaří uspět, pak vykročí do jarní
části Evropské ligy.
Hráčská kabina má v tomto zcela jasno, cíl nemůže být jiný, než
zajistit si pohárové zápasy i pro jaro příštího roku. „Všichni doufáme
a věříme, že se v úterý bude v Edenu slavit postup,“ říká Petr Jiráček,
který patřil během podzimu mezi hlavní pilíře plzeňské sestavy.
„Máme to velice dobře rozehrané a bylo by velká škoda, kdyby to nedopadlo.“ Dnešní soupeř - AC Milán čekal Viktorii jako druhý ve skupině. I tak dokázali viktoriáni sehrát se slavným klubem důstojnou
partii. Přestože prohráli 0:2, ostudu na San Siru nezanechali. Na kolik
mohou být oba zápasy rozdílné, či stejné? „Mohou se hlavně lišit tím,
že v tom prvním utkání jsme byli vyjukaní, nezkušení. Byl to náš druhý
zápas ve skupině, teď už jsme přeci jen více otrkaní. Přesvědčili jsme se,
že se dá hrát s každým soupeřem, i když má velké jméno,“ slibuje za
hráčskou kabinu. „Získané zkušenosti z těch zápasů jsou k nezaplacení
a to myslím, že mohu říci nejen za sebe, ale všechny kluky,“ dodává pětadvacetiletý odchovanec Sokola Tuchořice.
Specifickou příchuť bude mít dnešní zápas pro trenéra Pavla
Vrbu. Ten totiž právě dnes slaví své osmačtyřicáté narozeniny. „Postup do jarní části Evropské ligy by pro mě určitě byl tím nejhezčím dárkem, který bych mohl dostat.“ Stejně jako Jiráček, i trenér Vrba věří, že
po závěrečném hvizdu rozhodčího budou moci propuknout oslavy
na počest postupu. „Myslím si, že jsme v Minsku s Bate udělali obrovský
krok k tomu, abychom mohli oslavit postup do Evropské ligy. Všichni ale
dobře víme, že nás dnes čeká velmi těžké utkání s Milánem. Pokud uhrajeme bod, pak se nemusíme na nic ohlížet a můžeme slavit. Na druhou
stranu nutno připomenout, že Bate ještě čeká zápas v Barceloně, takže
uvidíme. Stát se může cokoliv.“ V prvním vzájemném utkání v Miláně
byl v dresu AC ústřední postavou Zlatan Ibrahimovič. Lze na fotbalistu takového formátu něco vymyslet? „Nejsem si jist, zda je to dost
dobře možné. Je to skutečně výjimečný hráč, kterého by chtěl mít na
soupisce leckterý klub. Pokusíme se něco vymyslet, ale když jsem viděl
jejich zápasy s Barcelonou, nebo Bate, dokáže se prosadit proti kterémukoliv mužstvu. Bude těžké mu to znepříjemnit, ale uděláme všechno
proto, abychom uhráli takový výsledek, který nás bude posouvat dál,“
slibuje plzeňský trenér.
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Our goal is clear – to qualify
Looking at the standings of Group H indicates Plzeň is pretty
close to the next huge club success. If they fulfil to get points
in today´s match, they will step to the spring part of the UEFA
Europa League.
The players agree there is no other way than to ensure their performance in Europe in spring as well. „We all hope and believe we´ll celebrate
qualifying for the UEFA Europa League at the Eden Stadium on Tuesday,“
says Petr Jiráček who belonged to the best players of Plzeň´s lineup.
„We have played a really good game so far and it would be a shame to lose
it.“ Today´s opponent – AC Milan waited for Viktoria as the second one
at the group stage. Despite this fact, Plzeň showed a respectable performance against this famous Italian club. Although they were beaten
0:2, they did not have to feel embarrassed at all when going back home
from San Siro. How much can both matches be different, or the same?
„The biggest diference could be that in the first match we were inexperienced and unseasoned. It was our second match at group stage, now we
feel much more self-confident. We convinced ourselves it is possible to play
against all opponents even though with a great name,“ he promises in the
name of all players. „Our gained experience in all played matches is priceless and I´m saying this, I think, not only for myself but for all the players as
well,“ adds 25-years-old former of Sokol Tuchořice.
Today´s match will have a specific taste for the coach Pavel Vrba. It is
his 48th birthday on this day. „Qualifying for the spring of the UEFA Europa
League would definitely be the best present I could get.“ As well as Jiráček
the coach believes the celebration will break out in honour of the qualifying. „I think in Minsk we have made the biggest step in order to succeed
in qualifying to the Europa League. However, we all know we´re expecting
a though game against Milan today. If we are able to get at least one point,
we do not have to take other results into consideration and we can celebrate at home. On the other hand, it should be noted that Bate is expecting
a Barcelona match so we´ll see. Anything can happen.“ Zlatan Ibrahimović
was the key man in the first match of these two teams in Milan. Is it possible to find a recipe for this player? „I´m not sure whether it is possible.
He is a really incredible player and nearly all the clubs are craving to have
him in their lineup. We´ll try to think about something but when I watched
Milan´s match against Barcelona or Bate he can play against all clubs. It´ll
be a though task to make the game unpleasant for him but we´ll do our
best to play as good result to push us further,“ promises the Plzeň´s coach.

Představujeme soupeře

Představujeme soupeře

AC Milán, velikán
z Apeninského
poloostrova
Dalším velkoklubem, který se v letošním ročníku Ligy mistrů
představí na stadionu v Edenu proti Viktorii, je AC Milán.
Italský celek, vedený Massimilianem Allegrim, se může
pyšnit tím, že v nejprestižnější evropské pohárové soutěži
hned sedmkrát zvedal nad hlavu trofej pro jejího vítěze.
V tomto ohledu je nejúspěšnějším klubem z Itálie, více
triumfů má na svém kontě pouze španělský Real Madrid.
Toto číslo hovoří samo za sebe. Je potřeba ke kvalitě, kterou
si AC dlouhodobě udržuje, cokoliv dodávat?

Italská chlouba s britskými kořeny
V době, kdy byl založen slavný milánský celek AC, na italském trůnu
seděl král Umberto I. Psal se rok 1899 a dvojice britských přistěhovalců, Alfred Edwards a Herbert Kilpin, se rozhodla, že by v tomto
lombardském městě mohli vytvořit vlastní sportovní klub. V tu dobu
určitě ani jeden z nich netušil, jak velkých úspěchů se jejich „dítko“
ve více než sto let trvající historii dočká. AC začalo okamžitě po
svém vzniku získávat trofeje, ale roku 1907 zvítězilo na dlouhá léta
naposledy na fotbalovém mistrovství Itálie. Následně došlo k roztržce mezi hráči, která vyústila v založení konkurenčního Interu. Na
další pohár si poté fotbalisté AC počkali až do padesátých let, kdy
se klub z města módy vrátil na fotbalové výsluní a v sezóně 1950/51
uťal dlouhé čekání na triumf v italské nejvyšší soutěži. V tuto dobu
řádila v barvách milánského AC trojice švédských hráčů. Kanonýr
Gunnar Nordhal, Nils Liedholm a Gunnar Gren se stali okamžitě miláčky ochozů stadionu na San Siru, který je otevřen od roku 1926.
Ve stejném kurzu pokračovaly i dekády následující. AC, jehož největší hvězdou byl v tomto období Gianni Rivera, hrál prim v domácí
ligové i pohárové soutěži, v ročnících 1962/63 a 1968/69 přidal navíc vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. V sezónách 1967/68
a 1972/73 kraloval také druhé slavné evropské soutěži, Poháru vítězů pohárů. Co více si mohli příznivci rossoneri přát? Snad jen to,
aby nepřišel rok 1980 a skandál s prodáváním zápasů, do kterého se
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namočilo několik italských celků, AC nevyjímaje. Trestem byl nucený
odchod do Serie B.

Éra Silvia Berlusconiho
V první polovině 80. let hrozil AC, který znovu hrál v nejvyšší italské soutěži, bankrot. Silvio Berlusconi, v tu dobu úspěšný mediální
magnát, starší z milánských klubů koupil a nastartovat tak další období, se kterým se pojí úspěchy. Berlusconi se nebál investovat také
do nákupu posil. V přestupové síti rossoneri skončily takové hvězdy
jako Marco van Basten či Ruud Gullit. Už v roce 1988 AC znovu slavil titul v Serii A, jedenáctý v historii. Následně klub během 90. let
hned třikrát triumfoval v Poháru mistrů evropských zemí respektive Lize mistrů, pětkrát v italské lize i třikrát v Superpoháru EUFA.
Doba mezi léty 1989 až 1996 je v AC považována za nejúspěšnější
v historii klubu. Milán byl v tomto období takřka nepřemožitelný.
Následné úspěchy jsou spojeny s působením bývalého milánského
fotbalisty Carla Ancelottiho na pozici hlavního kouče. Ač si vysloužil
za své defenzivní pojetí hry značnou kritiku, výsledky hovořily pro
tohoto italského stratéga. Vítězství v Lize mistrů a italské pohárové
soutěži z ročníku 2002/03 jsou toho důkazem. Do sbírky trofeji přidal vzápětí také o sezónu později medaile pro vítěze Serie A. Triumf
v Champions League chtěl AC určitě zopakovat i v roce 2005, ale poločasové vedení 3:0 nad Liverpoolem nedotáhl v nezapomenutelném mači do konce. O to sladší byla odveta ve finále stejné soutěže
proti Reds o dva roky později. Několik měsíců po provalení dalšího
skandálu, který pro AC znamenal odpočet bodů, se mohli fotbalisté
AC radovat ze zisku „ušatého poháru“. Na posledním vítězství Mi-

lánu v Lize mistrů měli obrovský podíl Brazilec Kaká, jenž nyní hraje
za Real, klubová legenda Paolo Maldini či člen současného týmu
Fillippo Inzaghi. Svůj zatím poslední úspěch si připsal AC v předchozím ročníku, kdy vybojoval osmnáctý mistrovský titul.

Sestava budící respekt
Bude to znít jako klišé, ale i v případě AC Milán, stejně jako u Barcelony, nenalezneme v sestavě žádnou slabinu. V brankovišti kraluje zkušený čtyřiatřicetiletý Christian Abbiati. Hráčem AC je již od
roku 1998, přičemž tři roky strávil mimo San Siro, když hostoval v Juventusu, FC Turín i ve španělské nejvyšší soutěži. Obranným řadám
velí z pozice stopera se svou typickou třináctkou na dresu Alessandro Nesta. Dalším velmi známým jménem mezi beky je Gianluca
Zambrotta, jenž dříve nastupoval mimo jiné za Barcelonu a ve své

sbírce trofejí má také zlatou medaili pro vítěze světového šampionátu z roku 2006. V jeho stopách by určitě chtěl kráčet další italský
obránce Ignazio Abate. Nicméně zapomenout bychom neměli na
Francouze Philippa Mexèse, Taye Taiwa z Nigérie či na brazilského
beka Thiaga Silvu. V záloze pravděpodobně nejvíce pozornosti přitahuje pětatřicetiletý Nizozemec Clarence Seedorf, jenž dokázal vyhrát Champions League hned v barvách tří různých celků. V dresu
rossoneri působí od roku 2002. Dostatek zkušeností během své kariéry posbírali i jeho kolegové ze středu hřiště, Mark van Bommel,
Gennaro Gattuso a Massimo Ambrosini. záložní řadu dále doplňují
Antonio Nocerino, Alberto Aquilani, který je v klubu na hostování
z Liverpoolu, Ghaňan Kevin-Prince Boateng nebo Urby Emanuelson
z Nizozemí. A útok? Zlatan Ibrahimović ukázal svou sílu, o níž nikdo
nepochyboval, v předchozím vzájemném utkání Viktorky v Miláně.
Velmi dobře mu sekundují také hvězdy brazilské kopané, Pato a Robinho. Antonio Cassano, jenž se proti Viktorce brankově prosadil,
se na hrací ploše v Edenu určitě neobjeví, neboť musel na začátku
listopadu podstoupit operace srdce. Říkáte si, že bychom někoho
z milánského útoku opomněli? Ano, ale Massimiliano Allegri, trenér
AC, učinil to samé. Kouč velkoklubu z Milána totiž na soupisku pro
Ligu mistrů nezařadil již zmíněného Fillippa Inzaghiho, který je druhým nejlepším střelcem v historii evropských pohárových soutěžích.
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Partneři

malby

natery

Lešení

Scaffolding s. r. o.
www. scaffolding. ic. cz

DYBS
Oficiální dodavatelé

Mediální partneři
západní Čechy

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

´
Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

P L Z E Ň

Soupiska

domácí »»

Generální partner mládeže

hosté »»

FC VIKTORIA Plzeň

AC Milán
Brankáři

Brankáři
24
25
30
33

Marek Čech
Michal Daněk
Martin Ticháček
Roman Pavlík

8. 4. 1976
6.7. 1983
15. 9. 1981
17. 1. 1976

Obránci
8
14
15
18
28

David Limberský
Radim Řezník
František Ševinský
David Bystroň
Marián Čišovský

6. 10. 1983
20. 1. 1989
31. 3. 1979
18. 1. 1982
2. 11. 1979

Záložníci
7
Petr Trapp
9
Martin Fillo
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
22
Martin Sladký
26
Daniel Kolář
27
František Rajtoral
29
David Štípek
16
Vladimír Darida

6. 12. 1985
7. 2. 1986
22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
1. 3. 1992
27. 10. 1985
12. 3. 1986
31. 5. 1992
8. 8. 1990

Utočnici
5
12
6
17
23

1. 6. 1988
15. 3. 1993
13. 10. 1988
23. 2. 1991
15. 4. 1983

Michal Ďuriš
Michael Krmenčík
Václav Pilař
Jakub Hora
Marek Bakoš

Hlavni trenér:
Pavel Vrba
Asistenti trenera:
Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

1
30
32
51

Marco Amelia
Flavio Roma
Christian Abbiati
Riccardo Piscitelli

2. 4. 1982
21. 6. 1974
8. 7. 1977
10. 10. 1993

Taye Taiwo
Philippe Mexès
Alessandro Nesta
Gianluca Zambrotta
Ignazio Abate
Daniele Bonera
Thiago Silva
Mattia De Sciglio
Mario Yepes
Luca Antonini

16. 4. 1985
30. 3. 1982
19. 3. 1976
19. 2. 1977
12. 11. 1986
31. 5. 1981
22. 9. 1984
20. 10. 1992
13. 1. 1976
4. 8. 1982

Obránci
2
5
13
19
20
25
33
52
76
77

4
8
10
18
22
23
27
28

Mark van Bommel
Gennaro Gattuso
Clarence Seedorf
Alberto Aquilani
Antonio Nocerino
Massimo Ambrosini
Kevin-Prince Boateng
Urby Emanuelson

22. 4. 1977
9. 1. 1978
1. 4. 1976
7. 7. 1984
9. 4. 1985
29. 5. 1977
6. 3. 1987
16. 6. 1986

Pato
Zlatan Ibrahimović
Simone Andrea Ganz
Robinho
Antonio Cassano

2. 9. 1989
3. 10. 1981
21. 9. 1993
25. 1. 1984
12. 7. 1982

Útočníci
7
11
56
70
99

Hlavní trenér

Asistent trenéra
Mauro Tassotti
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