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Úvodní slovo

Klára  
Brachtlová 

Dušan  
Mendel 

Program MS  
na TV Nova

„Rozhodli jsme se pro odkoupení sublicence na vysílá-
ní mistrovství světa ve fotbale, abychom nabídli našim 
divákům ten nejlepší sportovní obsah. Jedná se o nej-
prestižnější akci nejpopulárnějšího sportu světa, když 
se nám tedy naskytla možnost takový obsah získat, 
neváhali jsme a využili příležitosti. Naším cílem je oslo-
vit nejen sportovní fanoušky, ale zaujmout i širší spek-
trum diváků, kteří normálně sport nesledují. Fotbalové 
mistrovství světa je globální akce, která přesahuje hra-
nice sportu a sleduje ji celý svět. To je druh obsahu, 
který chceme dlouhodobě nabízet.“

„Od srpna 2021, kdy jsme představili nové stanice Nova 
Sport 3 a 4, mohou fotbaloví fanoušci na Nově sledo-
vat nejprestižnější klubové fotbalové soutěže – Ligu mi-
strů UEFA, LaLigu, Bundesligu, Serii A, Ligue 1 a mnoho 
dalšího. Jsme nadšení, že se nám podařilo přidat i nej-
významnější akci v  mezinárodním fotbale. Mistrovství 
světa ve fotbale má speciální atmosféru a vždy napíše 
jedinečné příběhy. Národní týmy i jednotlivci mají příle-
žitost ukázat se celému světu. Stejně tak i my chceme 
využít příležitosti a blíže představit náš tým, kterému ne-
chybí zkušenosti ani nadšení pro fotbal – světový sport 
č. 1, který je jedničkou i v našem portfoliu.“

Č. Datum Čas Utkání* Přímé přenosy

1. 20. 11. 16.15 Katar – Ekvádor

2. 21. 11. 19.15 USA – Wales

3. 22. 11. 16.15 Mexiko – Polsko

4. 22. 11. 19.15 Francie – Austrálie*

5. 23. 11. 16.15 Španělsko – Kostarika*

6. 23. 11. 19.15 Belgie – Kanada

7. 24. 11. 16.15 Portugalsko – Ghana

8. 24. 11. 19.15 Brazílie – Srbsko*

9. 25. 11. 16.15 Nizozemsko – Ekvádor*

10. 25. 11. 19.15 Anglie – USA

11. 26. 11. 16.15 Francie – Dánsko

12. 26. 11. 19.15 Argentina – Mexiko

13. 27. 11. 19.15 Španělsko – Německo

14. 28. 11. 19.15 Portugalsko – Uruguay

15. 29. 11. 15.15 Nizozemsko – Katar*

16. 29. 11. 19.15 Írán – USA*

17. 30. 11. 15.15 Tunisko – Francie*

18. 30. 11. 19.15 Saúdská Arábie – Mexiko*

Č. Datum Čas Utkání* Přímé přenosy

19. 1. 12. 15.15 Chorvatsko – Belgie*

20. 1. 12. 19.15 Kostarika – Německo*

21. 2. 12. 15.15 Jižní Korea – Portugalsko*

22. 2. 12. 19.15 Kamerun – Brazílie*

23. 3. 12. 19.15 Osmifinále: 1C-2D*

24. 4. 12. 19.15 Osmifinále: 1B-2A*

25. 5. 12. 15.15 Osmifinále: 1E-2F*

26. 6. 12. 15.15 Osmifinále: 1F-2E*

27. 9. 12. 19.15 Čtvrtfinále: 1A/2B – 1C/2D*

28. 10. 12. 15.15 Čtvrtfinále: 1F/2E – 1H/2G*

29. 13. 12. 19.15 Semifinále 1

30. 14. 12. 19.15 Semifinále 2

31. 17. 12. 15.15 O 3. místo

32. 18. 12. 15.15 Finále

generální ředitelka TV Nova šéfredaktor sportu na TV Nova
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* exkluzivně na Nova Action a Voyo

zápasy 1–22: skupinová fáze  |  zápasy 23–32: vyřazovací fáze
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Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport

Moderátoři,  
komentátoři,  
reportéři

Milan 
Štěrba
Šéfkomentátor,  
moderátor 

Jak dlouho jsi ve své pozici: Od listopadu 2011

Nejlepší hláška: „Sima je v derby nevýrazný“ (asi pět mi-
nut na to dal Sima dva góly a zápas rozhodl). 

Nejsilnější zážitek: Můj první zápas komentovaný 
z místa. Byl to evropský superpohár v  roce 2007 mezi 
Sevillou a  AC Milán v  Monaku. Oba týmy pojaly celou 
akci jako uctění památky zesnulého hráče Sevilly Anto-
nia Puerty. Jestli jsem se někdy bál, že kvůli těm emocím 
nebudu schopen slova, bylo to tenkrát. 

Nejhorší zážitek/největší trapas: 
Jakékoliv okno při moderování, kdy i vteřina trvá celou 
věčnost (a že už jich pár bylo). 

Rituály spojené s prací: Spíš zlozvyk, energetický ná-
poj před zápasem (ať už hraji, komentuji, nebo moderuji 
studio).

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje: Brazílie – 
Francie, vyhraje Francie. 

Která země bude černým koněm turnaje: Belgie

Která země překvapivě nepostoupí ze skupiny: 
Chorvatsko

Nejoblíbenější národní tým z účastníků MS: 
Francie, Španělsko, Argentina 

Kolik bodů získá tým Kataru v základní skupině: 1 bod 

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší střelec MS:

Karim Benzema 

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší brankář: Obrán-
ce Virgil van Dijk (Nizozemí), brankář Alisson (Brazílie).

Který hráč bude největším překvapením: 
Pedri (Španělsko) 

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce těšíš: 
Na to, jak si povede hvězdný francouzský útok Mbappé–
Benzema–Griezmann.

Jak bude vypadat all star tým MS: 
Alisson – Alexander-Arnold, van Dijk, Rüdiger, Robertson – 
De Bruyne, Thiago Alcantara, Kroos – Ronaldo, Mbappé, 
Benzema 

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): 
Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, tak si na volno-
časové zájmy kromě fotbalu nevzpomínám.

Nejoblíbenější jídlo a pití: 
Cokoliv smaženého, cola.

Nejradostnější moment v životě: 
Narození mých dvou dětí. 

Největší sen v pracovním životě: 
Abychom tohle mistrovství světa jako redakce úspěšně 
zvládli.
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Michal  
Jinoch
Komentátor

Jak dlouho jsi ve své pozici: 
Probíhá osmý rok.

Nejlepší hláška: Nevybavím si nějakou 
přesnou hlášku, ale emoce při gólech či 
velkých šancích jsou mojí výsadou. 

Nejsilnější zážitek: Musí to být finále 
Ligy mistrů. Byli jsme přímo na místě 
a vzhledem k okolnostem nejde vybrat 
jiný zápas. Jako tým jsme zvládli jak ne-
pokoje mimo stadion, tak nepříjemný 
odklad úvodního výkopu. A zápas jako 
takový byl také zážitkem na celý život. 

Nejhorší zážitek/největší trapas: 
Poslední dobou jsou nejhorším zážit-
kem nepokoje diváků ve francouzské Li-
gue 1. Žel mám na ně docela štěstí a ko-
mentovat tyhle situace není příjemné.

Rituály spojené s prací: Když jedu do 
práce, tak si pravidelně zpívám. Beru to 
jako formu rozmluvení, ale je určitě dob-
ře, že to neslyší nikdo jiný.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vy-

hraje: Brazílie a  Anglie, obecně nejvíc 
věřím Brazilcům. 

Která země bude černým koněm tur-

naje: Hodně jsem zvědavý na Kanadu, 
která má zajímavý tým. Věřím tomu, že 
postoupí ze skupiny.

Která země překvapivě nepostoupí 

ze skupiny: Chorvatsko

Nejoblíbenější národní tým z účast-

níků MS: Anglie

Kolik bodů získá tým Kataru v zá-

kladní skupině: 0

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší 

střelec MS: Neymar

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší 

brankář: Marquinhos, Alisson

Který hráč bude největším překva-

pením: Diego Lainez z Mexika

Na co/na koho se na MS v Kataru nej-

více těšíš: Možná to překvapí, ale na 
zápas mezi Anglií a  USA. Vůbec bych 
se nedivil, kdyby to byl nejlepší zápas 
v základních skupinách.

Jak bude vypadat all star tým MS: 
Alisson – Cancelo, Marquinhos, van 
Dijk, Davies – De Bruyne, Casemiro, 
Bellingham – Saka, Neymar, Messi

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): 
Grilování, PC hry, plavání

Nejoblíbenější jídlo a pití: 
Svíčková a Guinness

Nejradostnější moment v životě: 
Myslím si, že na ten stále čekám.  
Zatím určitě fakt, že jsem se stal ko-
mentátorem. 

Největší sen v pracovním životě: 
Všichni chceme komentovat ty největší 
zápasy. Finále Ligy mistrů už se mi spl-
nilo, MS mě čeká nyní. Takže to jen opa-
kovat a stále pokorně pracovat na tom, 
aby to diváky bavilo. 

Počet odkomentovaných zápasů: 

Zhruba 1700 (bezmála 1000 fotbalo-
vých, přes 500 hokejových, zbytek mix 
ostatních sportů)

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport
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Vojtěch  
Tichava
Komentátor, 
moderátor, reportér

Jak dlouho jsi ve své pozici: 
Na Novu jsem přišel před 8 lety coby re-
portér. Moderátora dělám 6 let a 4 roky 
komentuji fotbal.

Nejlepší hláška: „Je to, jako když si 
koupíte nejlepší masíčko, hodíte ho na 
gril a pak si ho spálíte.“

Nejsilnější zážitek: Komentování finá-
le Ligy mistrů přímo z  Paříže ze Stade 
de France.

Nejhorší zážitek/největší trapas: 
Nebyl to ani tak trapas, ale při živém 
vstupu před stadionem Stamford 
Bridge mě španělský fanoušek začal 
otravovat, líbat na tvař a objímat. 

Rituály spojené s prací: Před každým 
projevem si musím dát žvýkačku, kte-
rá mi pomůže rozhýbat mimické svaly. 
Když ji nemám, necítím se na 100  %.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vy-

hraje: Letos věřím fotbalu z Jižní Ameri-
ky – Brazílii a Argentině. Brazílie by moh-
la vyhrát.
 
Která země bude černým koněm tur-

naje: Nizozemsko jako černý kůň na 
možné vítězství, překvapit by mohla 
i Kanada. 

Která země překvapivě nepostoupí 

ze skupiny: Chorvatsko

Nejoblíbenější národní tým z účast-

níků MS: Belgie

Kolik bodů získá tým Kataru v zá-

kladní skupině: 1 bod

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší 

střelec MS: Nejlepší hráč  – Neymar, 
střelec – Karim Benzema

Kdo bude nejlepší obránce a nejlep-

ší brankář: Obránce – Virgil van Dijk, 
brankář – Alisson Becker

Který hráč bude největším překva-

pením: Cody Gakpo (Nizozemsko) 

Na co/na koho se na MS v Kataru 

nejvíce těšíš: Těším se na vystoupení 
Kanady a zápasy ve skupině F, které dle 
mého mohou dopadnout jakkoliv. 

Jak bude vypadat all star tým MS: 
Vím jedno. Bude tam hodně hráčů z ví-
tězného týmu. 

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): 
Raketové sporty (tenis, padel, badmin-
ton), gastronomie a vaření, cestování

Nejoblíbenější jídlo a pití: Všeobecně 
asijská kuchyně. Miluji sushi. Pití? No 
přeci pivo. 

Nejradostnější moment v životě: Ka-
ždý vítězný míček v tenise/padelu.  

Největší sen v pracovním životě: Dě-
lat pořád to, co mě baví.

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport
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Štěpán  
Sokol
Komentátor, 
moderátor,  
reportér

Jak dlouho jsi ve své pozici: 
Tady na Nově od roku 2012.

Nejlepší hláška: Vždycky na začátku pře-
nosu „Dobrý den, vážení diváci,“ pak už je 
to slabší  

Nejsilnější zážitek: Asi semifinále Ligy mi-
strů a hymna Liverpoolu You‘ll Never Walk 
Alone přímo na Anfield Road.

Nejhorší zážitek/největší trapas: 
Nic mě nenapadá.

Rituály spojené s prací: Káva za 8  Kč od 
nás z automatu před každým přenosem.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje: 
Tak tohle vím jistě! Do finále postoupí vždy 
vítěz semifinále a MS vyhraje vítěz finále.
 
Která země bude černým koněm turnaje: 
Chorvatsko

Která země překvapivě nepostoupí ze 
skupiny: To vím taky jistě, Itálie a ČR. 

Nejoblíbenější národní tým z účastníků 
MS: Už od dob Luise Figa fandím, mimo ČR, 
Portugalsku.

Kolik bodů získá tým Kataru v základní 
skupině: 2 body

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší střelec 
MS: Mbappé

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší 
brankář: Joao Cancelo a Alisson

Který hráč bude největším překvapením: 
Jak říká náš slovenský kolega Jožo „Ťažko 
povedať, takto z hlavy.“ 

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce 
těšíš: Na catering během předzápasových 
studií.

Jak bude vypadat all star tým MS: 
Zajímavě 

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): 
Kolo, hokej, florbal, potápění, lyže.

Nejoblíbenější jídlo a pití: Pivo a vinný střik 

Nejradostnější moment v životě: 
Každý den 

Největší sen v pracovním životě: 
Se mi plní každým pracovním dnem.

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport
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Radek  
Mazal
Reportér,  
moderátor

Jak dlouho jsi ve své pozici: 
5 let

Nejlepší hláška: „Teď vidím, že ostři-
kovač pocákal i kolegy novináře, tak 
doufám, že nepokropí i nás, což se 
právě teď stalo. Za malou chvíli na-
stoupí ty největší hvězdy za mnou 
na trávník, který tedy evidentně 
bude dobře nakropený.“ 

Nejsilnější zážitek: Ve finále Super-
poháru UEFA v  Helsinkách – spon-
tánní oslavy vítězství s  hráči Realu 
Madrid přímo na trávníku.

Nejhorší zážitek/největší trapas: 
Hádka s  kolegou při komentování, 
nebudu jmenovat.

Rituály spojené s prací: Rozmlou-
vadla, ve zdravém těle zdravý duch, 
smějící se oči, žádná káva, hodně 
cukru, elegantní oblečení, precizní 
příprava, gumový panák, písnička 
na uvolnění.

Kdo postoupí do finále MS a kdo 
vyhraje: Brazílie – Francie
 
Která země bude černým koněm 
turnaje: Polsko

Která země překvapivě nepostou-
pí ze skupiny: Portugalsko

Nejoblíbenější národní tým 
z účastníků MS: Brazílie

Kolik bodů získá tým Kataru v zá-
kladní skupině: 1 bod

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší 
střelec MS: Nejlepší hráč Mbappé, 
nejlepší střelec Neymar.

Kdo bude nejlepší obránce a nej-
lepší brankář: Obránce Varane Ra-
phael, brankář Alisson.

Který hráč bude největším pře-
kvapením: Cristiano Ronaldo – vů-
bec se neprosadí. 

Na co/na koho se na MS v Kataru 
nejvíce těšíš: Na špičkové fotbalo-
vé zážitky, na spolupráci s  kolegy 
z  televize, na moderní stadiony, pí-
sek, sluníčko a výborné jídlo.

Jak bude vypadat all star tým MS: 
Alisson – Varane, Kimmich, van Dijk, 
Dumfries – De Bruyne, Grealish, 
Dembélé – Neymar, Vinicius Junior, 
Mbappé 

Volnočasové zájmy (kromě fot-
balu): Přítelkyně, sport, cestování, 
adrenalinové zážitky, jídlo, káva, ta-
nec, hudba.

Nejoblíbenější jídlo a pití: 
Čerstvý grilovaný losos s  pome-
rančovo rukolovým salátem, kom-
bucha, sem tam pivo, nepohrdnu 
čokoládou Kinder a  výbornou bra-
zilskou kávou. 

Nejradostnější moment v životě: 
Narození. 

Největší sen v pracovním životě: 
Samozřejmě fotbalové MS.

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport
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Martin  
Kubičík
Editor, redaktor, 
komentátor,  
moderátor

Jak dlouho jsi ve své pozici: Na Nově od 1. 7. 2022

Nejlepší hláška: To musí posoudit divák. 

Nejsilnější zážitek: AC Milán – Viktoria Plzeň v roce 2011

Nejhorší zážitek/největší trapas: Každá chyba.

Rituály spojené s prací: Vždy se dívám na poslední zápasy 
týmů, které mám komentovat.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje: 
1. Brazílie, 2. Německo, 3. Argentina, 4. Francie 

Která země bude černým koněm turnaje: Ghana

Která země překvapivě nepostoupí ze skupiny: Uruguay

Nejoblíbenější národní tým z účastníků MS: Německo

Kolik bodů získá tým Kataru v základní skupině: 0 bodů

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší střelec MS: 
Vinícius Junior a Ousmane Dembélé

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší brankář:

Antonio Rüdiger a Manuel Neuer

Který hráč bude největším překvapením: 
Žádný hráč výrazně nepřekvapí.

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce těšíš:

Na hosty ve studiích na Nově a Nova Action.

Jak bude vypadat all star tým MS: 
Neuer – Danilo, Varane, Rüdiger  – Tchouaméni – Dybala, 
Müller, Griezmann – Dembélé, Messi, Vinícius Junior. 

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu):

Filmy, hudba, knihy.

Nejoblíbenější jídlo a pití: 
Italská pasta, zázvorový tonic. 

Nejradostnější moment v životě: 
Koncert Queen + Paul Rodgers v Praze 2005. 

Největší sen v pracovním životě: 
Si plním.

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport
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Tomáš  
Bahník
Komentátor

Jak dlouho jsi ve své pozici: Sport komen-
tuji od roku 2006, na stanici Nova sport za-
čínám druhý rok.

Nejlepší hláška: Nejsem úplně typem ko-
mentátora hláškaře, ale sem tam se něco 
podaří – (v  anglickém poháru v  minulé 
sezóně, 2.  liga Nottingham Forrest proti 
ligovému Leicesteru): „Outsider z  Nottin-
ghamu vede 3:0, šokuje favorizovaného 
soupeře, a domácí manažer Steve Cook se 
tváří tak nadšeně, asi jako kdyby měl platit 
činži.“ 

Nejsilnější zážitek: Komentování zápasů 
pozdějšího vítěze Eura  2008, Španělska, 
přímo v místě dění v Rakousku.

Profily tváří Nova Sport

Nejhorší zážitek/největší trapas: 
Také na Euru 2008, což jsem ale samo-
zřejmě v  přenosu podle mého názoru 
nepověděl, ale můj tatínek tvrdí, že jsem 
prohlásil, že David Villa vy.ral střelu.

Rituály spojené s prací: Žádné zásad-
ní rituály ani zvyky při komentování ne-
mívám. Nicméně rád jsem před samot-
ným zápasem dobře naladěný, v  klidu 
a  v  jakémsi soustředěném módu, kdy 
už zhruba 30 minut před výkopem ne-
chci řešit cokoliv jiného a  ponořuji se 
do utkání.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vy-

hraje: Můj tip je finále čistě jihoameric-
ké – Argentina – Brazílie, a výhru přisu-
zuji brazilským Kanárkům.

Která země bude černým koněm 

turnaje: V  roli černého koně vidím ví-
cero adeptů, tuším že zajímavé věci by 
mohly ukázat týmy Belgie, Chorvatska 
a Uruguaye.

Která země překvapivě nepostou-

pí ze skupiny: Vzhledem k  nevyzpy-
tatelné skupině E by možná mohlo 
mít v  konkurenci Španělska, Japonska 
a  Kostariky překvapivě problémy Ně-
mecko.

Nejoblíbenější národní tým z účast-

níků MS: Nemám mezi celky na MS 
žádné oblíbené mužstvo, těším se hlav-
ně na dobrý fotbal. Ale možná bych 
pověděl Chorvatsko, celkem se mi líbí 

jejich technické, ale přitom i týmové po-
jetí fotbalu.

Kolik bodů získá tým Kataru v zá-

kladní skupině: Katar nemá lehkou 
úlohu, bude konkurovat skvělým Nizo-
zemcům, ale myslím, že s  Ekvádorem 
a  Senegalem něco klidně může uhrát, 
a povím překvapení, 4 body a postup.

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší 

střelec MS: O  střelce se podělí duo 
Harry Kane z  Anglie a  Kylian Mbappé 
z Francie, nejlepší hráč MS bude Vinici-
us Jr. z Brazílie.

Kdo bude nejlepší obránce a nejlep-

ší brankář: Nejlepší brankář Alisson 
z Brazílie a nejlepší obránce Dayot Upa-
mecano z Francie.

Který hráč bude největším překva-

pením: Matteo Guendouzi z  Francie, 
potáhne svou bojovností a  nasazením 
zálohu Galského kohouta. 

Na co/na koho se na MS v Kata-

ru nejvíce těšíš: Těším se na měření 
sil nejlepších světových celků, i  když 
v netypickém termínu. Už teď vyhlížím 
s nadšením komentování zápasů pres-
tižní akce a také spoustu gólů.

Jak bude vypadat all star tým MS: 

Alisson – Alexander-Arnold, Upameca-
no, Torres, Lodi – Vinicius Jr., Valverde, 
Casemiro, Jota – Mbappé, Kane 

Volnočasové zájmy (kromě fotba-

lu): Velmi rád si jdu zahrát badminton 
a  nebo jinak zasportovat. Když mi to 
moje krásné děti a  partnerka dovolí, 
také hodně čtu, a někdy se s chutí vrá-
tím do mladických let a pustím si video-
hru, kde samozřejmě mastím nejvíce 
sporty – fotbal, hokej, basketbal, nebo 
nějakou rozumnou RPG hru. Nepohrd-
nu ani dobrou muzikou širokého rozpětí 
a kvalitním filmem nebo seriálem.

Nejoblíbenější jídlo a pití: 

Pořádný nabušený burger nikdy neura-
zí, a  k  tomu dobré pivo, učiněná slast 
a samozřejmě správná racionální strava 
sportovního komentátora. 

Nejradostnější moment v životě: 

Narození obou mých dětí, dcery Natál-
ky a syna Samuela.

Největší sen v pracovním životě: 
Komentovat naživo finále velkého tur-
naje nebo evropského poháru.

Počet odkomentovaných zápasů:

Více než 4000, k tomu zhruba 
1000  magazínů. Kromě fotbalu to byl 
hlavně hokej, basketbal a tenis, ale tře-
ba i formule, volejbal nebo judo.

19
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Václav  
Plášil
Komentátor

Jak dlouho jsi ve své pozici: 5 let

Nejlepší hláška: U vysoké střely, že by 
spíše ohrozila ragbiové účko, než fotba-
lovou branku. 

Nejsilnější zážitek: Finále MS 2018 
(audiopřenos) nebo vítězství 
Tottenhamu nad Liverpoolem 4:1

Nejhorší zážitek/největší trapas: Mís-
to průšvih jsem jednou řekl průse*. 

Rituály spojené s prací: Říkanky na 
rozmluvení a správnou artikulaci.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vy-

hraje: Brazílie vs. Anglie (Anglie)

Která země bude černým koněm tur-

naje: Srbsko

Která země překvapivě nepostoupí ze 

skupiny: Portugalsko

Nejoblíbenější národní tým z účastní-

ků MS: Anglie

Kolik bodů získá tým Kataru v základ-

ní skupině: 3 body

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší stře-

lec MS: Nejlepší hráč Neymar, střelec 
Kane.

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší 

brankář: Virgil van Dijk, brankář Jordan 
Pickford

Který hráč bude největším překvape-

ním: Jordan Pickford 

Na co/na koho se na MS v Kataru nej-

více těšíš: Na vyřazovací boje.

Jak bude vypadat all star tým MS: 
Pickford – Varane, Van Dijk, Romero – 
Alexander Arnold, De Bruyne, Casemi-
ro, Kimmich, Gosens – Neymar, Kane, 
Benzema

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): 
Četba (zejm. klasická beletrie), cesto-
vání, hudba (zahraniční rap).

Nejoblíbenější jídlo a pití: Krevetové 
rizzoto, anglický čaj. 

Nejradostnější moment v životě: Spl-
nění životního snu – komentování v TV.

Největší sen v pracovním životě: Ko-
mentovat živě z  Wembley finále FA 
Cupu, kde Tottenham vyhraje.

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport
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Michal  
Škorpil
Komentátor

Jak dlouho jsi ve své pozici:  
11 let, přes 400 fotbalových zápasů.

Nejlepší hláška:  
„Standardkou ohrozil jen kolem projíždějící tramvaj.“ 

Nejsilnější zážitek: Obecně zápasy na místě činu, 
atmosféra stadionu je nejlepší.

Nejhorší zážitek/největší trapas: Zápas Bundesligy, špat-
ný SD signál zápasu Brémy – Wolfsburg a oba týmy v zele-
ných dresech, na orientaci peklo a  trvalo mi několik minut 
rozpoznat mančafty. 

Rituály spojené s prací: Dobrá nálada, hledat inspirativní 
záběry/prostřihy na diváky, hráče a atmosféru.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje:  
Brazílie/Anglie a výhra Anglie.

Která země bude černým koněm turnaje: Kanada

Která země překvapivě nepostoupí ze skupiny:  
Portugalsko

Nejoblíbenější národní tým z účastníků MS: Belgie

Kolik bodů získá tým Kataru v základní skupině: 0 bodů

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší střelec MS: Jonathan 
David (Kanada)

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší brankář: Alphonso 
Davies (Kanada) a Marc André ter-Stegen (Německo)

Který hráč bude největším překvapením:  
Phil Foden (Anglie) 

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce těšíš: Denní 
akce, fanoušci, jiná kultura.

Jak bude vypadat all star tým MS: Foden, Neymar, Mbappe 
– Modric, Casemiro, Kimmich, Fernandes – Davies, Marquin-
hos, Gvardiol – ter Stegen

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu):  
Basket, cyklistika, turistika

Nejoblíbenější jídlo a pití: Mámina čína, víno – pálava. 

Nejradostnější moment v životě: Vítězství Ester Ledecké 
v alpském lyžování, to opravdu nikdo nečekal a o to větší radost 
to byla.

Největší sen v pracovním životě: Komentovat úspěšný 
rozhodující zápas českého týmu ze stadionu.

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport
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František  
Straka Jan  

Koller
Expert  
Nova Sport  
na francouzský  
fotbal

Profily tváří Nova Sport

Nejdůležitější gól/okamžik kariéry: Všechny góly, které 
jsem dal.

Nejsilnější zážitek: Přestup do Bundesligy, Borussia Mön-
chengladbach. 

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje: Tipnu jen vítěze 
a bude to Brazílie.

Která země překvapivě nepostoupí ze skupiny: Anglie

Nejoblíbenější národní tým z účastníků MS: Německo 

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce těšíš: Těším se 
na Brazílii, Argentinu, Němce, Holandsko a Francii. 

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): Golf a procházky 
s pejskem – Jollinou.

Nejoblíbenější jídlo a pití: Tanková Plznička a tataráček.

Nejradostnější moment v životě: Narození mé dcery 
Terezky.

Největší sen v pracovním životě: Hrát na mistrovství světa, 
a to se mi splnilo (v Itálii 1990). 

Nejdůležitější gól/okamžik kariéry: Všechny první góly (ligový, reprezen-
tační) a pak na Euru 2004 ve čtvrtfinále.

Nejsilnější zážitek: Mistrovský titul s Dortmundem, o kterém jsme rozhodli 
v posledním ligovém kole 15 minut před koncem na našem stadionu v Dort-
mundu.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje: Tipuji finále Brazílie–Portugal-
sko a vyhraje Brazílie 

Která země překvapivě nepostoupí ze skupiny: Moc nevěřím Angliča-
nům 

Nejoblíbenější národní tým z účastníků MS: Brazílie a Belgie 

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší střelec MS: Nejlepší střelec Neymar 
a nejlepší hráč Kevin De Bruyne. 

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší brankář: Brankář Courtois a obrán-
ce Van Dijk. 

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce těšíš: Těším se na hezký útoč-
ný fotbal a na útočníky, že budou dávat hodně gólů. 

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): Padel, lední hokej, tenis a kolo. 

Nejoblíbenější jídlo a pití: Mám rád italskou, japonskou a českou kuchyni.

Nejradostnější moment v životě: Narození mých dvou dcer.

Největší sen v pracovním životě: Ten se mi splnil tím, že mi byl fotbal 
povoláním.

Expert 
Nova Sport  
na německý 
fotbal

Profily tváří Nova Sport
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Horst  
Siegl

Roman  
Bednář

Expert 
Nova Sport  
na španělský 
fotbal

Expert  
Nova Sport  
na anglický  
fotbal

Profily tváří Nova Sport Profily tváří Nova Sport

Nejdůležitější gól/okamžik karié-

ry: Gól asi 1. ligový hned v 1. ligovém 
zápase proti Hradci Králové, terý na-
startoval mou kariéru. Zároveň i 1. gól 
v reprezentaci.

Nejsilnější zážitek: Zápasy v  Lize 
mistrů proti Olympique Marseille, kde 
jsme přešli do finálové fáze LM pro-
ti Barceloně. Podařilo se nám tento 
klub porazit a mně dát vítězný gól.

Kdo postoupí do finále MS a kdo 

vyhraje: To je odvážné, zkusím ně-
koho ze čtveřice Francie, Argentina, 
Německo, Brazílie.

Která země překvapivě nepostou-

pí ze skupiny: Postup přeji všem, ale 
řekl bych Švýcarsko nebo Uruguay. 

Nejoblíbenější národní tým 

z účastníků MS: Nemám, ale větši-
nou u mě vyhrají Němci.

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší 

střelec MS: Věřím stálicím, bude to 
někdo z  následujících – Benzema, 
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Mba-
ppé, Vinícius. 

Kdo bude nejlepší obránce a nej-

lepší brankář: Obránce se odhaduje 
těžko, gólman – Courtois. 

Na co/na koho se na MS v Kata-

ru nejvíce těšíš: Každá skupina má 
svého mírného favorita. Hráče nejde 

vybrat ani nechci jmenovat, bude roz-
hodovat momentální forma. Ale řekl 
bych ofenzívu Francie a  Brazílie, mají 
co nabídnout a  je tam přetlak kvalit-
ních hráčů. 

Volnočasové zájmy (kromě fotba-

lu): Jednoznačně hokej, který s býva-
lými fotbalisty hrajeme už 2 roky 2–3 × 
týdně. Pak ještě tenis a  samozřejmě 
sledování fotbalového dění jak u nás, 
tak ve světě. Mám rád srandu a spo-
lečnost kamarádů. 

Nejoblíbenější jídlo a pití: 
Rád okusím vše od ryb, masa, těstovin, 
hub. Nejsem konfliktní strávník, v  let-
ním čase rád griluji a tím, že se už ne-
musím hlídat, je to na mně i vidět.  
Pití vše s mírou, voda a jediné pivo – to 
Plzeňské, rád mám i víno.

Nejradostnější moment v životě: 
Bylo jich více, ale mám radost i z ma-
ličkostí. Na prvním místě je u mě zdra-
ví a rodina.

Největší sen v pracovním životě: 
Sny si už nedávám, jeden se mi spl-
nil  – že jako mladý jsem chtěl být fot-
balistou. Rád bych se vrátil do profi 
fotbalu, uvidíme, v jaké roli.

Nejdůležitější gól/okamžik kariéry: Gól proti Man City.

Nejsilnější zážitek: Titul se Spartou.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje: Brazílie – Francie, 
vítěz Brazílie.

Která země překvapivě nepostoupí ze skupiny: Polsko 

Nejoblíbenější národní tým z účastníků MS: Belgie 

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší střelec MS:  

Nej hráč Messi, nej střelec Gabriel Jesus.
 

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší brankář: :  
Nej obránce – van Dijk, brankář – Courtois. 

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce těšíš: Těším se na 
Japonsko, z hráčů Messi + Ronaldo ( konec éry).

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): Rodina, jiné sporty.

Nejradostnější moment v životě: Narození mých dětí.

Největší sen v pracovním životě: Dostat se s národním muž-
stvem na MS.
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Martin  
Jiránek

Profily tváří Nova Sport

Nejsilnější zážitek: Nemám jeden konkrétní okamžik, bylo jich za 
celou kariéru opravdu hodně.

Kdo postoupí do finále MS a kdo vyhraje: Argentina – Belgie, vyhraje 
Belgie.

Která země překvapivě nepostoupí ze skupiny: Anglie 

Nejoblíbenější národní tým z účastníků MS: Argentina, ale vždy bě-
hem mistrovství si oblíbím nějaký tým, který mne zaujme svou hrou – 
pokaždé nějaký jiný.

Kdo bude nejlepší hráč a nejlepší střelec MS: Střelec Lewandowski, 
hráč Mbappé

Kdo bude nejlepší obránce a nejlepší brankář: van Dijk, u brankářů 
těžko říct.

Na co/na koho se na MS v Kataru nejvíce těšíš: Úplně na všechny 
hráče, jak se jim bude dařit. 

Volnočasové zájmy (kromě fotbalu): U mě je to fotbal a zase jen 
fotbal. 

Nejoblíbenější jídlo a pití: Svíčková, víno i pivo.

Nejradostnější moment v životě: Je jich spousty, těžko vybrat jeden.

Největší sen v pracovním životě: Sny a přání mám, ale o těch se na-
hlas nemluví.

Doprovodný program

Doprovodný 
program

• Speciální studio s hosty ke každému zápasu mistrovství světa
• Skrze exkluzivní hosty chceme ukázat fotbal nejen jako sport, 

ale jako společenský fenomén, který zasahuje do nejrůznějších 
částí lidského života

• Experti Nova Sport
• Speciální hosté se vztahem k jednotlivým zemím z oblasti spor-

tovní i kulturně-společenské
• Pravidelný večerní pořad „Katar 2022“ každý den mistrovství světa 

na Nova Action
• Sestřihy ze zápasů dne
• Rozhovory, zajímavosti, statistiky
• Zhodnocení nejen fotbalového dění na mistrovství světa

• Pravidelné ranní okénko ve Snídani věnované pouze mistrovství 
světa ve fotbale

• Každodenní zpravodajství na webu TN.cz v sekci Sport, doplněné 
speciálními widgety s přehledným zobrazením tabulek, výsledků 
a dalších statistik

Expert 
Nova Sport  
na italský 
fotbal
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Představení týmů

Představení 
týmů

Skupina A

Reprezentace Kataru se jako domácí tým na šampionát kva-
lifikovala automaticky. Zápasů ale za poslední rok odehrála 
spoustu. Dařilo se jí na Arabském poháru FIFA v  prosinci 
2021, když dokázala vyhrát všechny zápasy ve skupině, vý-
sledkem 5:0 pak zvládla čtvrtfinále se Spojenými arabský-
mi emiráty. I se silnějšími týmy dokázal Katar hrát vyrovna-
ně – v semifinále podlehl Alžírsku těsně 1:2, bezgólový zápas 
s Egyptem pak zvládl na penalty a obsadil celkové 3. místo. 
V  letošním roce odehráli Katařané celkem 14 přátelských 

utkání se soupeři mezinárodní i klubové scény, v nichž pou-
ze dvakrát prohráli a  předvedli solidní defenzivu. Reálnou 
sílu týmu nastiňuje prohra 2:0 s Kanadou, účastníkemS le-
tošního MS, který by dle některých (i našich) expertů mohl 
překvapivě uspět. Sečteno, podtrženo – postup ze skupiny 
se od Kataru neočekává, ale hlavně Ekvádor a  Senegal by 
mohl potrápit a až samotné MS ukáže, jakých výkonů je na 
nejsledovanější scéně schopen.

Ekvádor postoupil ze 4. místa jihoamerické kvalifikace, tedy 
posledního postupového. Obecně se od něj z jihoamerických 
týmů i nejméně očekává, nedá se však považovat za outsidera 
a cílem Ekvádoru bude určitě postup ze skupiny. V kvalifika-
ci zaujal drtivou výhrou 6:1 nad Kolumbií, 2:0 dokázal porazit 
silné Chile, které i díky tomu na MS neprošlo. V domácím pro-
středí se zvládl měřit i s nejlepšími, shodně 1:1 remizoval s Bra-
zílií i Argentinou. Nejznámnějším jménem je bezpochyby zku-
šený útočník Enner Valencia, v kvalifikaci ale střelecky táhl 
Ekvádor 26letý Michael Estrada, který zaznamenal 6 gólů. 
U  fanoušků budou jistě rezonovat i  jména mladých obrán-
ců – 20letý Piero Hincapie je spoluhráčem Patrika Schicka 
a  Adama Hložka v  Leverkusenu, z  anglické Premier League 
pak velmi dobře znají Pervise Estupinana z Brightonu.

Ani Senegal se jistě nepřijede jen zúčastnit. Na MS se pro-
bojoval na úkor Egypta, který zvládl v těsném dvojzápase po 
celkovém skóre 1:1 porazit 3:1 na penalty. Hvězdné hráče má 
tým Senegalu ve všech liniích. Brankářskému postu vévodí 
Edouard Mendy, který si sice na začátku září poranil koleno, 
v době šampionátu už by ale měl být připraven. Obranu by měl 
řídit jeho kolega z Chelsea, zkušený Kalidou Koulibaly – ten 
v novém angažmá zatím nepůsobí přesvědčivě, v reprezentaci 
však bude mít jinou roli, která by mu měla vlít do žil novou ener-
gii. Zálohu bude nejspíš řídit trojice s  bohatými zkušenostmi 
z Premier League – Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté a Nam-
palys Mendy. Hlavním jménem na soupisce je ale samozřejmě 

jeden z nejlepších křídelníků světa, dlouholetá opora Liverpoo-
lu a nyní hvězda Bayernu Mnichov – Sadio Mané. Toho by měl 
doplnit také Ismaila Sarr z Watfordu, který už čtvrtou sezónu 
střílí góly v nejlepších dvou anglických ligách.

Nizozemsko je papírově jednoznačným favoritem skupiny 
A. Svou kvalifikační skupinu G ovládlo se ziskem 23 bodů 
v 10 zápasech, na konci září výhrou 1:0 nad Belgií stvrdilo i ví-
tězství ve své skupině Ligy národů UEFA právě před tímto vel-
mi silným soupeřem. Na průřezu se jedná o poměrně mladý 
tým, který má zároveň několik třicátníků hrajících na top úrov-
ni už přes 10 let. Jádro týmu tvoří klasicky především současní 
a bývalí hráči Ajaxu, jako je hvězda Barcelony Frenkie de Jong 
nebo dlouholetá opora Oranjes, univerzál Daley Blind. Obra-
na bude pod taktovkou dle mnohých nejlepšího stopera svě-
ta, Virgila van Dijka, kterému by po boku měl stát Matthijs 
de Ligt, na 23 let už nesmírně zkušený obránce. Z útočníků 
v kvalifikaci zářil Memphis Depay, který se s 12 góly stal spo-
lečně s Harrym Kanem jejím nejlepším střelcem v evropské 
části. Otázkou je, jak moc bude chybět záložník Georginho 
Wijnaldum, který se nejspíš nestihne zotavit ze zlomeniny 
holenní kosti – i bez něj ale působí kádr Nizozemska vyváže-
ným dojmem a vyzařuje z něj obrovská síla. Minimálním cílem 
by mělo být vítězství ve skupině a následný postup do čtvrt-
finále, kde je nejpravděpodobnějším soupeřem Argentina, 
v případném semifinále je dle papírových předpokladů mož-
ností střetnutí s Brazílií, Německem či Španělskem.

Katar Ekvádor Senegal Nizozemsko
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Írán je vzhledem k nižší konkurenci v asijské kvalifikaci po-
měrně pravidelným účastníkem MS, představil se na čtyřech 
z  posledních šesti šampionátů a  letos to bude jeho třetí 
účast v  řadě. Na předchozích dvou mistrovstvích ale do-
hromady vybojoval jen jednu výhru, když před čtyřmi lety 
v Rusku dokázal porazit Maroko. Mnohem cennější ale byla 
remíza 1:1 s Portugalskem, Íránci v Rusku získali 4 body a za 
silnou postupovou dvojicí Španělsko-Portugalsko zaostali 
jen o jeden bod, což bylo velkým překvapením. V kvalifikaci 
na letošní mistrovství byl Írán nejlepším týmem rozhodující-
ho třetího kola v asijské části, historicky premiérový postup 
ze skupiny mistrovství světa by ale byl velkým překvapením. 
I Vzhledem k výkonům z MS 2018 nicméně může být pře-
devším pro USA a Wales rovnocenným soupeřem a kvalitní 
defenzivou potrápit i Anglii. Mezi nejznámnější jména patří 
útočné trio Mehdi Taremi (FC Porto), Alireza Jahanbakh-
sh (Feyenoord) a Sardar Azmoun (Leverkusen), nicméně je 
nutno podotknout, že poslední jmenovaný spoluhráč Schic-
ka s Hložkem přispěl svým častým spalováním šancí k mi-
zernému startu sezóny Leverkusenu a následně ztratil místo 
v základní sestavě.

Téměř každý ví, že v  USA rozhodně není fotbal sportem 
číslo 1, ve většině anket a žebříčků se pohybuje na chvostu 
TOP 5 nejpopulárnějších sportů. Když vynecháme 3. místo 
z historicky prvního MS ve fotbale, kterého se zúčastnilo jen 
13 týmů, je nejlepším výsledkem Spojených států postup do 
čtvrtfinále v roce 2002. S výjimkou posledního šampionátu 
se ale tým USA od roku 1990 vždy kvalifikoval a v polovině 
případů i postoupil ze skupiny. V posledních letech čím dál, 
tím víc pronikají mladí Američané do evropských lig a  to 
je rozhodně cesta, jak zvýšit konkurenceschopnost národ-
ního týmu – z  tohoto hlediska se tedy dá říct, že fotbal je 
v USA na vzestupu. Nejzvučnějším jménem je v posledních 
letech křídelník Chelsea Christian Pulisic, v Dortmundu se 
už druhou sezónu skvěle prezentuje teprve 19letý Giovanni 
Reyna. Výraznou postavou v  záloze je Weston McKennie 
z Juventusu, z obránců je obrovským příslibem pro budouc-

nost Sergiño Dest, který prošel akademií Ajaxu a za nemalé 
peníze přestoupil do Barcelony, z  níž momentálně absol-
vuje sezónní hostování v  AC Milán. Pokud budou Spojené 
státy produkovat podobné typy hráčů ve větším množství, 
budoucnost na světové fotbalové scéně mají zářivou. Letos 
by i  postup ze skupiny byl úspěchem, každý další postup 
příjemným překvapením.

Wales by se dal žertovně nazvat „Bales“ a  všichni fanouš-
ci by rozuměli, co touto hříčkou chtěl básník říci. Na tom, 
jaké výkony předvede Gareth Bale, v  podstatě stojí a  pa-
dají šance národního týmu Walesu na jakékoliv akci a u  té 
nejvýznamnější to platí dvojnásob. Tento výjimečný hráč za 
poslední roky moc fotbalových zápasů neodehrál. V jednom 
z těch nejdůležitějších – v baráži proti Rakousku ale ukázal, 
že je stále schopen hrát na úrovni světové extratřídy, když 
dvěma góly včetně nádherného přímého kopu rozhodl zá-
pas. Cesta k úspěchu povede pro Wales jedině skrze pevnou 
obranu, jejíž nejvýraznější postavy jsou Ben Davies a Ethan 
Ampadu, kterou doplní výjimečné momenty směrem do-
předu, jejichž strůjcem bude právě Bale. Pomoct by mu 
mohli i  Aaron Ramsey a  Daniel James, výborní záložníci 
s bohatými zkušenostmi z Premier League.

Skupina B

Anglie Irán USA Wales

Anglie a  hlavně její fanoušci si jako vždy kladou nejvyš-
ší cíle. V  listopadu se po všech anglických městech a  jistě 
i v dalších částech světa rozezní tradiční pokřik „It’s coming 
home“, který přivolává vytoužené vítězství na mistrovství 
světa a symbolický „návrat fotbalu“ do země, kde tento nej-
populárnější sport světa vznikl. Před čtyřmi lety prožila An-
glie nejlepší šampionát od roku 1990, v obou případech se 
po prohře v zápase o bronz musela spokojit se 4. místem. 
V méně prestižní Lize národů se Angličanům vůbec neda-
řilo, kvalifikací na MS ale prošli znamenitě a bez porážky – 
8  výher, 2 remízy a skóre 39:3. Spoléhat se bude tradičně 
na góly Harryho Kanea, významnou postavou by měl být 
stejně jako před čtyřmi lety křídelník Raheem Sterling. Tre-
nér Southgate by jistě opět rád stavěl na dvojici defenziv-
ních štítů Declan Rice a Kalvin Phillips, druhý jmenovaný 

by měl stihnout doléčit poraněné rameno. Jack Grealish 
by mohl mít významnější roli než na MS 2018, jeho kolega 
z Manchesteru City Phil Foden bude dalším hráčem, jehož 
úkolem bude kreativita směrem dopředu. Rozhodně se po-
čítá i s mladými supertalenty Judem Bellinghamem a Bu-
kayo Sakou. Na pozici stopera jsou stálicemi John Stones 
a Harry Maguire, který ale po špatných výkonech v začát-
ku sezóny příliš nehraje. Největší přetlak bude tradičně na 
pozici krajního obránce, kde se o dvě místa na hřišti budou 
rvát Alexander-Arnold, James, Chilwell, Trippier, Walker 
a  Shaw. Post brankářské jedničky neochvějně hájí Jordan 
Pickford a  jakákoliv změna by byla překvapením. Při vítěz-
ství ve skupině a naplnění předpokládaných výsledků je ve 
hře atraktivní čtvrtfinále s Francií.

36

Představení týmů

37



38 39

Skupina C

Tým Argentiny má k dispozici už od MS 2006 v Německu 
nesmírně silnou generaci hráčů. Ten nejvýraznější z nich, dle 
mnohých nejlepší fotbalista všech dob Lionel Messi právě 
před 16 lety zaznamenal svůj debut na mistrovství světa. 
Messiho doplňovala vždy řada dalších skvělých útočníků. Le-
tos už to nebudou Sergio Agüero ani Gonzalo Higuaín, který 
ukončil kariéru teprve před pár týdny. Jména jako Lautaro 
Martínez a  Paulo Dybala ale patří k  těm nejzvučnějším 
mezi útočníky ve světovém fotbale, 22letý Julián Alvárez 
už si také vypracovává pozici v Manchesteru City. V rozho-
dujících momentech špičkoví útočníci Argentiny neměli tu 
správnou chemii a na titul modrobílí nedosáhli, i když v roce 
2014 k němu měli hodně blízko a prohrané finále s Němec-
kem bylo hodně bolestivé. Zdá se, že situace v týmu se ne-

patrně změnila a první velký úspěch přišel v roce 2021, kdy 
Messi a jeho spoluhráči konečně zvedli nad hlavu vytouže-
ný pohár na Copa América, tedy mistrovství Jižní Ameriky. 
V kvalifikaci na letošní MS prošli všech 17 zápasů bez poráž-
ky a vyhlížejí další úspěch. K tomu bude potřeba i perfektně 
organizovaná obrana od Nicaláse Otamendiho a  kvalita 
ve středu zálohy – tu by měli zajišťovat především Leandro 
Paredes a  Giovanni Lo Celso. Na křídlech se pak počítá 
hlavně s Ángelem Correou a  jeho velezkušeným jmenov-
cem Di Maríou. Kvalitu na brankářském postu ztělesňuje 
Emiliano Martínez. Pokud vyhrají své skupiny a budou dále 
postupovat, je reálný semifinálový vzájemný souboj Argen-
tinců s Brazilci, takové střetnutí by si nenechal ujít asi žádný 
fanoušek fotbalu.

Saúdská Arábie se nekvalifikovala v  letech 2010 a  2014, 
teď naopak podruhé v řadě do hlavního turnaje mistrovství 
světa postoupila. Z 18 zápasů v kvalifikaci pouze jednou pro-
hrála s Japonskem, ve skupině B rozhodující třetí fáze doká-
zala zvítězit o bod právě před svým jediným přemožitelem. 
Saúdům už se jednou podařilo na MS postoupit ze skupiny, 
bylo to v roce 1994 v USA, kde v osmifinále podlehli Švéd-
sku. Od té doby se kvalifikovali na 5 ze 7 turnajů, ve všech 
případech však po skupinové fázi jeli domů. Los k nim byl 
letos velmi krutý a ve skupině se třemi silnými soupeři jsou 
jasnými outsidery. V roce 2021 měla reprezentace Saúdské 
Arábie šňůru 11 zápasů bez porážky, po jejím konci však v dal-
ších 11 zápasech jen dvakrát vyhrála. Od loňského prosince 
tak forma není ideální, i když letos v září uhrála v přátelských 
utkáních bezgólové remízy s Ekvádorem či USA. To svědčí 
o  tom, že nějaká ofenzivní smršť se od Saúdů čekat nedá, 
vycházet musejí z pevné defenzivy a soupeřům zápasy co 
nejvíce znepříjemnit. V evropském fotbale hráče ze Saúdské 
Arábie nenajdeme, kostru týmu tvoří hráči nejlepšího domá-
cího klubu Al Hilal, který získal 5 titulů z posledních 6 sezón – 
jmenovitě to jsou útočník Saleh Al Shehri, záložník Salem 
Al Dawsari či obránce Yasser Al Shahrani.

Reprezentace Mexika je stálicí na mistrovství světa, ne-
chyběla od roku 1994 a bude to tak její osmá účast v řadě. 
Všech sedm posledních účastí paradoxně dopadlo pro Me-
xičany stejně – postupem do osmifinále, kde jejich cesta tur-
najem vždy skončila. Na posledních dvou MS ale dokázali 
vždy vyhrát dva ze tří zápasů ve skupině a skončili jen těsně 
druzí, což jim přisoudilo těžké soupeře – v roce 2014 Nizo-
zemsko a  o  4 roky později Brazílii. Konzistentní výkonnost 
by letos jistě rádi přetavili ve výraznější úspěch, v  případě 
postupu z 2. místa je ale nejpravděpodobněji čekají v osmi-
finále úřadující šampioni z Francie, soupeř z kategorie těch 
nejsilnějších. Tam patří i Argentina, postup Mexika z 1. místa 
by tak byl obrovským překvapením. Nejvýraznějšími posta-
vami týmu jsou útočník Raúl Jiménez z Wolves a křídelník 
Hirving Lozano z Neapole, dva velmi produktivní hráči do 

ofenzivy. Stálicí v  kádru je záložník Hector Herrera, který 
dlouho působil v Portu a poté v Atléticu Madrid. Edson Ál-
varez z Ajaxu nejvíce rezonuje mezi jmény obránců. V bráně 
by se měl znovu objevit už 37letý Guillermo Ochoa, který 
se stal hitem internetu v době MS 2014 díky své podobnosti 
se seriálovou postavou Tedem Mosbym.

Podobně jako u Argentiny s Lionelem Messim nebo u Wa-
lesu s Garethem Balem, v případě národního týmu Polska 
každého napadne jako první jediné jméno – Robert Lewan-
dowski. Dlouholetý kanonýr Bayernu se po přestupu do 
Barcelony hned chytl a  jeho řádění bohužel v  Lize mistrů 
UEFA odnesla i  Viktoria Plzeň. Reprezentaci Polska dotáhl 
osmi góly v kvalifikaci do baráže o postup, v níž zaznamenal 
vítězný gól z penalty při výhře 2:0 nad Švédskem. Postavou 
číslo 2 byl v polském týmu po několik sezón Grzegorz Kry-
chowiak, zajímavostí je, že nyní působí v klubu Al Shabab 
ze Saúdské Arábie – mohl by tak týmu přinést zkušenosti 
z  prostředí a  atmosféry arabského fotbalu. V  posledních 
letech se však urodily nové polské hvězdy: Piotr Zielinski 
válí za Neapol a  blýskl se dvěma góly proti Liverpoolu, za 
stejný klub střílel góly i Arkadiusz Milik, nyní hráč Juventu-
su. V kvalifikaci se shodně pěti góly blýskli i mladší útočníci 
Adam Buksa z Lens a Karol Swiderski působící v MLS, prv-
ní jmenovaný ale letos vinou zlomeného kotníku od června 
do září nehrál. Brankář Wojciech Szczęsny bude mít před 
sebou zkušené obránce jako jsou Kamil Glik nebo Jan Bed-
narek, sílu Polska tak nebude radno podceňovat a má mini-
málně podobné šance na postup, jako Mexiko.

Představení týmů
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Skupina D

Francii čeká náročná role úřadujícího mistra světa. Obhá-
jit titul se zatím v historii podařilo jen dvěma zemím – Itálii 
(1934, 1938) a  Brazílii (1958 ,1962). Podaří se to přesně po 
60 letech do třetice všeho dobrého Francii? Mnozí fotbaloví 
experti i fanoušci věří, že ano, a proč by ne – Francie i letos 
přiveze na MS hodně silný tým. Za dalším úspěchem by ji 
mělo dotáhnout smrtící útočné duo Kylian Mbappé a Ka-
rim Benzema – těžko si lze v současném fotbale představit 
silnější útočnou dvojici. V kvalifikaci byl se šesti góly nejlep-
ším střelcem týmu Antoine Griezmann, který ale v nové se-
zóně kvůli bizarní klauzuli ve smlouvě o hostování do většiny 
zápasů Atlética nastupoval jen na 30 minut, čímž u něj vzni-
ká otazník nad rozehraností. Ofenzivě by potenciálně i v roli 
mimo hřiště mohl pomoct historicky 2. nejlepší střelec Fran-
cie Olivier Giroud. Druhý, ještě větší otazník visí nad zbyt-

kem sestavy. Varane, Koundé, Kimpembe, Hérnandez, 
Digne – všechny tyto obránce v letošní sezóně trápí zranění 
a  nedá se s  jistotou říct, že budou k  dispozici, i  vzhledem 
k velkému riziku obnovení u svalových zranění. Dlouhodobě 
bojuje se zraněními i výjimečný defenzivní záložník N'Golo 
Kanté a vážný problém se zadním stehenním svalem má od 
září i  křídlo Kingsley Coman, kterého by ale mohl nahra-
dit skvěle hrající Christopher Nkunku. Chybět bude nejspíš 
i stále zraněný Paul Pogba, který od dubna odehrál 45 mi-
nut. V záloze proto velmi pravděpodobně dostanou prostor 
mladíci jako Camavinga, Tchouaméni nebo Guendouzi, 
zkušenosti přinese Rabiot. Zvládne Francie obhajobu? Po-
kud ne, překazí jí sen o  druhém titulu mistra světa v  řadě 
silnější soupeř, nebo smolně oslabený kádr v době turnaje?

Austrálie už není týmem Tima Cahilla, dlouholetého střel-
ce Evertonu který byl symbolem její fotbalové reprezenta-
ce po většinu své kariéry. Kariéru ukončila i druhá výrazná 
osobnost, záložník Mile Jedinak, kapitán týmu na MS 2018. 
I bez nich se dokázala Austrálie popáté v řadě kvalifikovat, 
tentokrát však s obrovskou dávkou štěstí. Postup ze 3. místa 
kvalifikační skupiny 3. fáze vyšel těsně o bod před Ománem 
(Austrálie se účastní asijské kvalifikace). Zápas následné ba-
ráže s  jihoamerickým soupeřem – Peru, došel za stavu 0:0 
až do penaltového rozstřelu, po němž se radovali Australa-
né. Mnoho hvězd z  top světových lig na soupisce Austrá-
lie nenajdeme, známý je například útočník Mathew Leckie 
z Melbourne, kde hraje i Jamie Maclaren, jenž v kvalifikaci 
v  součtu všech fází vstřelil 7 gólů. Obránce Harry Souttar 
ze Stoke vyhlíží návrat po dlouhodobém zranění, v záloze je 
známým jménem z Premier League záložník Aaron Mooy. 
Šance na postup ze skupiny je v případě Austrálie poměrně 
malá – i historicky se jí to podařilo pouze jednou, bylo to na 
MS 2006 v Německu.

Ať už dopadne Dánsko na mistrovství světa jakkoliv, napíše 
jeden krásný příběh. Fanoušci mají stále v živé paměti šílený 
kolaps Christiana Eriksena přímo na hřišti při zápase Eura 
2020 (hraného v  roce 2021) proti Finsku. Dlouholetá opo-
ra dánské reprezentace byla v ohrožení života, došlo u něj 
k zástavě srdce, ale za asistence hráčů a  týmových lékařů 
se ho podařilo oživit. Po více než půlroční rekonvalescenci 
se ale i s voperovaným kardioverter-defibrilátorem naskočil 
do zápasu za Brentford, nyní působí v Manchesteru United 
a je zpátky i v dánské reprezentaci. Tento dramatický příběh 
se jistě bude skloňovat, Dány ale bude zajímat hlavně fot-
bal a úspěch na MS. Superhvězd Dánsko moc nemá, kva-
lifikací ale prolétlo s  devíti výhrami, s  už jistým postupem 
prohrálo až poslední 10. zápas a  ukázalo obrovskou sílu. 
Gólman Kasper Schmeichel, obránci Andreas Christen-
sen, Simon Kjær a Joakim Mæhle, záložníci Pierre-Emile 
Hojbjerg, Thomas Delaney a Mikkel Damsgaard, útočníci 
Yussuf Poulsen a Andreas Skov Olsen – to jsou asi nejvý-

raznější postavy týmu, který může dojít hodně daleko. Náš 
tip je postup z  2. místa a  možnost skvělého souboje s  Ar-
gentinou v osmifinále.

Tunisku stačilo k postupu na mistrovství světa vyhrát kva-
lifikační skupinu s  nepříliš věhlasnými soupeři Rovníkovou 
Guineou, Zambií a Mauritánií a následně zvládnout dvojzá-
pas proti Mali celkovým výsledkem 1:0 po vlastním gólu sou-
peře. Svou sílu určitě tým ze severní Afriky má, kvalifikace ji 
však příliš neprověřila. V „generálce“ na MS podlehli Tunisa-
né týmu Brazílie jednoznačně 5:1 a se soupeři jejího kalibru 
se budou jen těžko měřit. Na soupisce vyčnívají dvě jména – 
produktivní útočník Wahbi Khazri odehrál dvě sezóny v Pre-
mier League za Sunderland, předtím i potom prošel několika 
kluby francouzské Ligue 1. V ní působí i 23letý obránce Yan 
Valery, momentálně v klubu Angers, většina fanoušků si ho 
jistě pamatuje z  angažmá v  Southamptonu. Cílem Tunisa-
nů bude pravděpodobně porazit Austrálii a dobrou obranou 
potrápit další dva soupeře – po posledním zápase se ukáže, 
na co to bude stačit. Druhá účast v řadě a šestá celkově na 
MS je pro Tunisko sama o sobě úspěchem, premiérový po-
stup ze skupiny by nebyl ničím jiným než senzací. 

Francie Austrálie Dánsko Tunisko
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Skupina E

Představení týmů Představení týmů

Španělsko Kostarika Německo Japonsko

Účast Španělska na posledním MS 2018 byla poznamenána 
bizarní kauzou, kdy v předvečer úvodního dne turnaje špa-
nělský svaz vyhodil trenéra Julena Lopeteguiho za to, že si 
tajně domluvil angažmá v Realu Madrid po skončení mistrov-
ství. Nejspíš i proto byl turnaj pro Španěly neúspěšný, na pe-
nalty vypadli v osmifinále s domácím Ruskem. Letos si pod 
vedením Luise Enriqueho, za nímž jsou úspěchy Barcelony 
v  letech 2014–17 a  reprezentaci vede od roku 2018, budou 
chtít jednoznačně spravit chuť. Kvalifikaci zvládli bez problé-
mů, jejich sílu pocítila v  Lize národů i  česká reprezentace, 
s níž ale venku Španělsko remizovalo, a to až díky vyrovnání 
v  90. minutě. Dominantní výkony rozhodně nepředvádí, to 
nejlepší ze sebe jistě Španělé vydají až na finálovém turnaji. 
Těžko vybírat jen některá jména z hvězdami nabitého týmu, 

zajímavý ale bude střet generací – 18letý Gavi a 19letý Pedri 
z Barcelony už hrají v týmu důležitou roli, zkušenosti v záloze 
naopak zajistí 30letý Koke a 34letý Sergio Busquets. Nejos-
třílenějším forvardem je Álvaro Morata, i  jemu sekundu-
jí mladá ofenzivní esa jako Ferran Torres nebo další 19letý 
hráč Barçy Ansu Fati. Před brankářem Unaiem Simónem by 
měl obranu řídit Aymeric Laporte, který dříve reprezentoval 
Francii – zemi, kde se narodil. V roce 2021 ale získal španěl-
ské občanství a  dostal možnost reprezentovat Španělsko. 
Jde o významnou posilu na pozici stopera, s níž měli Španělé 
v posledních letech největší problémy. Společně s Němec-
kem je samozřejmě Španělsko favoritem na postup, otázkou 
je, z jakého to bude místa – další soupeře v pavouku lze proto 
těžko odhadovat.

Reprezentace Kostariky zářila na MS 2014 v Brazílii. V nabité 
skupině s Anglií, Itálií a Uruguayí byla považována za jasného 
outsidera, skupinu ale se 7 body senzačně ovládla a Angli-
čané s Italy si balili kufry. V osmifinále ji Řecko v 91. minutě 
vyrovnalo zápas na 1:1, na penalty ale vydřela postup do 
čtvrtfinále – byl to její největší úspěch, který překonal pro-
hrané osmifinále z roku 1990 proti Československu. Sahala 
i  po postupu do semifinále, podruhé v  řadě ale penaltový 
rozstřel nezvládla a  podlehla Nizozemsku. Brankáři Keylo-
ru Navasovi se po turnaji otevřely dveře do Realu Madrid. 
Ukázal se i tehdy 21letý útočník Joel Campbell, na kterého 
i letos bude Kostarika nejvíce spoléhat. V týmu nechybí ani 
tehdejší kapitán, nyní už 37letý Bryan Ruiz se zkušenostmi 
z Premier League, které má i obránce Bryan Oviedo. Jeho 
kolega z obrany Oscar Duarte má za sebou 7 sezón v nej-
vyšší španělské lize, 4 sezony v ní působil i záložník Celso 
Borges. Výrazným faktorem úspěchu Kostariky na MS 2014 
bylo jihoamerické podnebí, které jejím hráčům svědčilo více 
než Evropanům. Podmínky v Kataru by ale vzhledem k termí-
nu neměly být podobné, zopakování senzace se tak nejspíš 
konat nebude a Kostaričané by si to měli rozdat s Japons-
kem o třetí místo ve skupině – úspěchem už je třetí postup 
na MS v řadě, což se nikdy dřív Kostarice nepovedlo.

U MS 2014 ještě chvíli zůstaňme, jeho vítězem se totiž sta-
lo Německo. Z tehdejší sestavy mnoho hráčů na letošním 
mistrovství nenastoupí. Chybět ale nebudou dva z hlavních 
strůjců úspěchu – brankář Manuel Neuer a  útočník Tho-
mas Müller, který s  5 góly jen těsně zaostal za nejlepším 
střelcem turnaje Jamesem Rodríguezem. Neuerovi bude 
krýt záda další skvělý gólman Marc-André ter Stegen, kte-
rý v kvalifikaci odchytal 3 z 10 zápasů (Neuer jich odchytal 6). 
Lídrem obrany bude Antonio Rüdiger, ve středu zálohy by 
měli kralovat İlkay Gündoğan a Joshua Kimmich, který se 
pro výbornou kopací techniku přesunul na tuto pozici z kraj-
ního obránce. Kai Havertz nebo Leon Goretzka budou 
ofenzivnějšími záložníky, v  útoku doplní Müllera excelentní 
dvojice Serge Gnabry a Leroy Sané. Dalo by se jmenovat 

spoustu dalších hráčů, trenér Hansi Flick má opravdu z čeho 
vybírat. I přes horší výsledky v Lize národů působí Německo 
v  posledním roce kompaktnějším dojmem než Španělsko 
a je mírným favoritem na vítězství ve skupině. Pokud hovoří-
me o vyváženosti jednotlivých složek hry, je na tom Němec-
ko možná ještě lépe než většina ostatních hlavních favoritů. 
Po překvapivém nepostupu ze skupiny před čtyřmi lety by si 
Němci mohli letos spravit chuť a dojít hodně daleko.

Japonsko se ve svých účastech na mistrovství světa drží za-
jímavého algoritmu – od roku 1998 vždy střídavě skončilo ve 
skupině a na dalším mistrovství v osmifinále. Při všech třech 
osmifinálových účastech sahali po postupu dál, asi nejblíže 
byli právě na posledním MS – ani vedení 2:0 ale nestačilo 
a Belgie v 94. minutě gólem na 3:2 dokonala nejimpozant-
nější obrat turnaje. Japonci nicméně ukázali, že dokážou po-
trápit i nejlepší národní týmy světa, mezi něž Belgie rozhod-
ně patří. Nejlepšího střelce v  kvalifikaci, kterým byl Junya 
Ito, v útoku doplní slavnější jméno Takumi Minamino, který 
po odchodu z  Liverpoolu působí v  Monaku. Dvojice slav-
ných jmenovců nyní hrajících za belgické St. Truiden – Shinji 
Kagawa a  Shinji Okazaki, už na letošním turnaji nenastou-
pí. Zajímavým jménem ke sledování bude 22letý Takefusa 
Kubo, který byl dlouho hráčem Realu Madrid, letos za Real 
Sociedad zaznamenal 2 góly a 2 asistence v 7 zápasech. 
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Skupina F

Belgie Kanada Maroko Chorvatsko

Od reprezentace Belgie se v posledních letech hodně očekává. Z posledních čtyř velkých akcí (MS, Euro) skončila třikrát 
ve čtvrtfinále, na mistrovství světa 2018 v Rusku ale zaznamenala historicky největší úspěch. Se třemi výhrami suverénně 
ovládla skupinu před Anglií, po skvělém obratu zvládla osmifinále s Japonskem, ve čtvrtfinále 2:1 zdolala Brazílii a nestačila 
jen na mistrovskou Francii v semifinále (0:1). V zápase o bronz podruhé na turnaji porazila Anglii a radovala se ze 3. místa. 
Hlavní hvězdou týmu je jeden z nejlepších záložníků světa Kevin De Bruyne, na nějž se po poklesu výkonnosti Edena Ha-
zarda nejvíce spoléhá. V životní formě chytá opora v brance Realu Madrid Thibaut Courtois, v obraně stále figurují kdysi 
tottenhamské stálice Jan Vertonghen a Toby Alderweireld, které by měli doplnit Boyata, Meunier či Castagne. Středový-
mi hráči s defenzivnějšími úkoly jsou Witsel nebo Tielemans, na křídle se může kromě Edena objevit i jeho bratr Thorgan 
Hazard nebo Yannick Carrasco. Romelu Lukaku tradičně bude mít za úkol dostávat do sítě přesné centry od De Bruyneho 
a dalších. Na posledním MS se trefil jen proti slabším soupeřům ve skupině, letos už by Belgie potřebovala jeho příspěvek 
i ve velkých zápasech. Postup ze skupiny se od Belgičanů určitě očekává, tak hladký jako před čtyřmi lety ale nejspíš nebude 
a v osmifinále hrozí extrémně silný soupeř – Německo nebo Španělsko.

O týmu Kanady se toho letos už napsalo a namluvilo hodně. 
Důvod je jednoduchý – od roku 1986, kdy skončila posled-
ní, se tato hokejová země na MS ve fotbale neprobojova-
la. Nehrála ho ani nikdy předtím, je to tedy její druhá účast 
a  ať dopadne téměř jakkoliv, půjde o  její nejlepší výsledek 
v  historii. Kanada letos rozhodně má co nabídnout, bude 
však spoléhat především na několik individualit. Hru by měl 
odzadu řídit teprve 21letý Alphonso Davies, kterého však už 
v tomto věku mnozí řadí k nejlepším obráncům světa. V kva-
lifikaci ukázala i silný útok, s 23 góly byla nejlepší mezi týmy 
ve své části. Góly se očekávají od 22letého Jonathana Da-
vida z Lille, kde letos za 9 zápasů stihl už 6 gólů a 2 asisten-
ce. V kvalifikaci však o gól zaostal za Cylem Larinem, jenž 
se trefil šestkrát. Jeho spoluhráč z Brugg Tajon Buchanan 
bude důležitým mužem zálohy, nejčastěji ho v zápasech Ka-
nady doplňuje dvojice spoluhráčů z Toronta FC Mark Kaye 
a Richie Laryea či Stephen Eustaquio z Porta. Konkuren-
ceschopnost ukázala Kanada už tím, že kvalifikaci vyhrála. 
Dokáže na to v nelehké skupině navázat a postoupit dál?

Maroko se probojovalo na mistrovství světa podruhé v řadě. 
Vzhledem k  tomu, že na předchozích čtyřech šampioná-
tech chybělo, je to pro malou zemi ze severozápadní Afri-
ky úspěch. Před čtyřmi lety se Maročané v těžké skupině se 
Španělskem, Portugalskem a  defenzivně laděným Íránem 
neprezentovali špatně. Smolná prohra 0:1 s Íránem vlastním 
gólem v  95. minutě jim na úvod vůbec nepomohla, shod-
ným těsným výsledkem podlehli i  Portugalsku, za které se 
naopak už ve 4.  minutě trefil Ronaldo. Proti Španělsku sa-
hali po výhře, v  91. minutě však za Španěly na 2:2 srovnal 
Aspas a o prestižní výhru Maroko přišlo, i když by postup už 
neznamenala. Známá jména v sestavě najdeme a není jich 
málo. Brankářskou jedničkou je Yassine Bounou známý jako 
Bono, který třetí sezónu v řadě hájí branku Sevilly. Obránci 
Achraf Hakimi z  PSG a  Noussair Mazraoui z  Ajaxu patří 
k nejlepším mladým obráncům světa, první jmenovaný pro-
šel Realem Madrid, Dortmundem, Interem a do Paříže přišel 
za neskutečných 66,5 milionu eur. V záloze by měli nastupo-

vat Sofyan Amrabat, Selim Amallah a Azzedine Ounahi, 
na křídlech je doplní známější jména Sofiane Boufal a Ha-
kim Ziyech, který se po srpnové změně trenéra vrátil do 
sestavy – předchozí kouč ho po osobním sporu z reprezen-
tace vyřadil. Útočníkem č. 1 nejspíš bude Youssef En Nesy-
ri, spoluhráč brankáře Bona ze Sevilly. Ani tým Maroka není 
radno podceňovat, skupina F je opravdu nabitá. Podobně 
jako Kanada bude mít asi nejslabší místo uprostřed zálohy, 
kde naopak Belgie s Chorvatskem mají ohromnou sílu – to 
by mohl být faktor, který nakonec rozhodne o postupujících.

Pro Chorvatsko bude extrémně těžké zopakovat úspěch 
z MS 2018, kde podlehlo až ve finále mistrovské Francii. Luka 
Modrič, Mateo Kovačič, Marcelo Brozovič – to je trojice, 
která představuje zmíněnou extrémně silnou záložní řadu, 
chybět v ní už bude Ivan Rakitič. Výsledky naznačují, že ze 
své síly tým Chorvatska příliš neztratil. Vítězství v kvalifikač-
ní skupině H si zajistil závěrečnou výhrou 1:0 nad Ruskem, 
třikrát se v kvalifikaci trefili Modrič, další záložník Mario Pa-
šalič a útočník Ivan Perišič, kterého vepředu doplní Andrej 
Kramarič. Svou roli bude hrát i duo z Dinama Záhřeb Luka 
Ivanušec a Mislav Oršič, který se letos potkal s výbornou 
střeleckou formou a už rozvlnil síť Chelsea i AC Milán. V Lize 
národů po úvodní prohře s  Rakouskem už Chorvaté neza-
váhali a vyhráli svou nabitou skupinu před silným Dánskem 
a Francií, které tak částečně oplatili porážku z finále MS. Zku-
šení Dejan Lovren a Domagoj Vida, ale také výborný 20letý 
mladík Joško Gvardiol, o  nějž je na přesupovém trhu ob-
rovský zájem – to jsou jen některá ze jmen tvořících kostru 
obranné řady. Postup ze skupiny od sebe Chorvaté po musí 
po úspěšném MS 2018 očekávat, pokud pak zvládnou těžké 
osmifinále, mohou už dojít kamkoliv – třeba zase do finále?
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Skupina G

Představení týmů

Brazílie Srbsko Švýcarsko Kamerun

Brazílie je pro mnohé takřka synonymem mistrovství světa. 
Historicky nejúspěšnější země, která dokázala vyhrát zlato 
jako jediná pětkrát, společně s  tím drží i  rekord 73 vyhra-
ných zápasů na světových šampionátech, které nasbírala ve 
109 utkáních. Současná sestava se zdá silnější než v posled-
ních letech a Brazilci vyhlíží úspěch – 3 účasti ve čtvrtfinále 
a jedno 4. místo z posledních čtyř MS jim rozhodně nestačí. 
Zlato brali naposledy v roce 2002 a letos, symbolicky po 20 
letech, by pro ně byl ideální čas znovu zvednout trofej pro 
vítěze mistrovství světa nad hlavu a upevnit si pozici nejlep-
šího národního týmu v historii. V brance mají extrémně sil-
nou dvojici Alisson a Ederson, jež není třeba představovat, 
jedničkou by měl být první jmenovaný. V obraně převláda-
jí zkušenosti, 38letý Thiago Silva stále hraje důležitou roli 

a potvrzuje svou výjimečnost i v Chelsea, doplní ho stopeři 
Marquinhos a Eder Militao – na krajích obrany figurují nej-
častěji Danilo a Alex Sandro. Defenzivní povinnosti v zálo-
ze mají především Casemiro a Fabinho, ofenzivnější úkoly 
mají Lucas Paquetá či Raphinha. V útočné fázi je ale takový 
přetlak superhvězd, jako v žádné jiné reprezentaci – Neymar, 
Vinicius Junior, Rodrygo nebo Coutinho mohou působit 
na křídlech, Roberto Firmino, Gabriel Jesus a Richarlison 
se porvou o místo klasického útočníka. Brazílie tak jako na 
posledních velkých akcích bude spoléhat na Neymara, Vi-
nicius Junior by mu ale měl zdatně sekundovat, ve skvělé 
formě hraje i Gabriel Jesus. Cokoliv jiného než titul bude pro 
Brazílii neúspěchem. Pokud se Brazílie semkne a předvede 
týmové výkony, vysněný titul po dvaceti letech může získat.

Reprezentaci Srbska má většina fanoušků pravděpodobně 
spojenou s tvrdým, fyzickým fotbalem, který reprezentovali 
obránci světových kvalit Branislav Ivanovič nebo Aleksandar 
Kolarov. Oba jmenovaní již bohužel pro Srbsko ukončily své 
profesionální kariéry a to je pro reprezentaci obrovská ztrá-
ta. Na letošním mistrovství světa nenastoupí ani Nemanja 
Matič, který v klubové kariéře pokračuje, tu mezinárodní už 
ale také ukončil. V kvalifikaci nejvíce zápasů včetně úspěš-
né baráže proti Portugalsku odchytal Predrag Rajkovič 
z  Mallorcy, ve Španělsku působí i  stoper Stefan Mitrovič, 
který v mládí oblékal dres Zbrojovky Brno – v tříčlenné obra-
ně by ho měli doplňovat Nikola Milenkovič a  Strahinja 
Pavlovič. Výraznými jmény v záloze jsou Nemanja Gudelj, 
Sergej Milinkovič-Savič a více krajní či křídelní hráč Filip 
Kostič. Ještě ofenzivnější úkoly budou mít Dušan Tadič, kte-
rý se jako podhrotový hráč pokusí vytvořit co nejvíc šancí 
pro Dušana Vlahoviče, nebo sám skórovat. Dopředu mají 
Srbové v  kádru skvělé hráče, ať už to jsou přímo útočníci 
nebo ofenzivně ladění záložníci. Obrana ale prochází určitou 
generační obměnou a bude pro ni těžké se vypořádat s kva-
litními soupeři. Šance na postup ze skupiny jsou ale otevře-
né – naposled se to Srbsku povedlo v roce 1998.

Švýcarsko už je stálicí na mistrovství světa, kvalifikovalo se 
na pátý šampionát v  řadě a  na posledních dvou dokázalo 
i postoupit ze skupiny. Nejvýraznější postavou týmu je i přes 
svůj malý vzrůst křídelník Xherdan Shaqiri, který před čtyř-
mi lety gólem v 90. minutě proti Srbsku zajistil jedinou výhru 
ve skupině klíčovou pro postup dál. Před dlouholetou jasnou 
jedničkou v brance Yannem Sommerem nastupuje v obraně 
nejčastěji trojice Manuel Akanji, Nico Elvedi a nejzkušeněj-
ší z nich Ricardo Rodriguez, v případě potřeby zaskakuje 
další třicátník Fabian Schär. Středu zálohy vládne dvojice 
Granit Xhaka a  Remo Freuler, kterou nejčastěji doplňuje 
Djibril Sow a více ze strany zkušenější Steven Zuber. Pro-
duktivita směrem dopředu je hlavním úkolem Shaqiriho, klí-
čovým útočníkem je v  kvalifikaci třígólový Breel Embolo, 
jemuž sekunduje Haris Seferovič. Svou týmovostí Švýcaři 

dokáží zatápět silným soupeřům, v kvalifikaci za sebou ne-
chali mistry Evropy z  Itálie, kteří i proto budou na MS letos 
chybět. Na posledních dvou mistrovstvích Švýcarsko vy-
padlo shodným výsledkem 0:1 v  osmifinále – do něj bude 
chtít postoupit i do třetice a porvat se o postup dál. 

Kamerun dosáhl největšího úspěchu na MS 1990, kde teh-
dy už 38letý Roger Milla čtyřmi góly dotáhl tým až do čtvrt-
finále, které skončilo těsnou prohrou 2:3 s  Anglií. Druhým 
výrazným jménem byl později kanonýr Samuel Eto'o  – ten 
vstřelil 2 góly Kamerunu na MS 2010 a figuroval i v sestavě 
o 4 roky později, na žádném z těchto dvou turnajů ale Ka-
merunci nesahali po postupu ze skupiny. Po posledním mis-
trovství světa, na němž chyběli, letos dostanou další šanci 
to změnit – v cestě jim ale stojí extrémně silná Brazílie a dva 
kvalitní, kompaktní evropské celky. Jako každý outsider musí 
Kamerun vycházet z  pevné defenzivy, hodně práce bude 
mít brankář André Onana, největší stálicí obrany je Michael 
Ngadeu, jehož čeští fanoušci velmi dobře znají z  tříletého 
působení ve Slavii Praha. Od začátku sezóny kvůli svalovému 
zranění chybí obránce Jérôme Onguéné z Frankfurtu, což 
bude citelná ztráta, pokud se nestihne uzdravit. Nejznámněj-
ším jménem v záloze je Andre Zambo Anguissa z Neapole, 
góly se očekávají od útočníků Karla Toko Ekambiho a Vin-
centa Aboubakara, které by měl z křídla podporovat hráč 
Bayernu a dříve PSG Eric Maxim Choupo-Moting. Postup 
ze skupiny by byl pro Kamerun obrovský úspěch, dokáže na-
bourat papírové předpoklady a zaskočit silné soupeře?
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Skupina H

Portugalsko Ghana Uruguay Jižní Korea

Portugalsko už není jen týmem Cristiana Ronalda, který se 
sice nechal slyšet, že v reprezentaci rozhodně končit nehod-
lá a chce hrát i Euro 2024, jeho přínos týmu ale v poslední 
době opadl. Ze šesti gólů v kvalifikaci zaznamenal tři proti 
slabému Lucembursku a dvěma góly řídil domácí výhru nad 
Irskem, důležité góly v baráži ale dali jiní. Výraznými postava-
mi jsou jeho spoluhráč z Manchesteru United, záložník Bru-
no Fernandes, křídlo působící v Manchesteru City Bernar-
do Silva nebo sniper z Liverpoolu Diogo Jota. Znamenitou 
ofenzivní sílu ještě doplňují mladá křídla João Félix a Rafael 
Leão. Velezkušený gólman Rui Patrício bude před sebou 
mít další dva hráče Man City, jsou jimi stoper Rubén Dias 

a krajní bek s výjimečnou kopací technikou João Cancelo. 
V důležitých momentech včetně baráže o postup naskočil 
i 36letý João Moutinho. Další variantou do zálohy je João 
Mário, ten společně s  Danilem z PSG bude mít defenziv-
nější úkoly – Danilo může nastoupit jako štítový záložník, do-
plňuje ale i Díase ve stoperské dvojici. Portugalsko se i přes 
komplikovanou cestu v kvalifikaci vidí jako jeden z  favoritů 
a  rádo by zopakovalo výkony z  roku 2006, kde vybojovalo 
4. místo. Jen postup do čtvrtfinále by ale byl 3. nejlepší vý-
sledek v historii a ten se jeví jako poměrně reálný. Nejlepším 
výsledkem zůstává bronz z MS 1966, kde úřadoval legendár-
ní Eusébio, jenž s 9 góly kraloval nejlepším střelcům turnaje.

Ghana se zapsala do paměti fanoušků dvěma šampioná-
ty. U  těch českých to bylo především MS 2006, kde Čes-
ko narazilo na Ghanu ve skupině. Po úspěšném Euru 2004 
a úvodní výhře 3:0 nad USA byl český tým hodně sebevědo-
mý a na afrického soupeře si věřil, přišla ale rána v podobě 
gólu Asamoaha Gyana už ve 2.  minutě a  konečné prohry 
0:2. Závěrečný zápas proti pozdějším mistrům z  Itálie Češi 
prohráli shodně 0:2 a  jeli domů, Ghana při první účasti na 
MS hned postoupila. O  4 roky později výsledek ještě vy-
lepšila a postoupila až do čtvrtfinále. V něm se nechvalně 
proslavil Uruguayec Luis Suárez, který v  poslední minutě 
prodloužení rukou zastavil míč směřující do sítě. Dostal sice 
červenou kartu, k penaltě se postavil opět Asamoah Gyan, 
ale neproměnil. Následující penaltový rozstřel Uruguay 
zvládla a Suárez byl národním hrdinou, i když svůj tým za-
chránil nesportovním způsobem. Na MS 2014 už se Ghaně 
tolik nedařilo a ze skupiny nepostoupila, o 4 roky později se 
na MS nedostala. Letos by byl postup ze skupiny překvapi-
vý, i když ve 3. fázi kvalifikace Ghana vyřadila silnou Nigérii. 
Známá jména v týmu jsou obránci Daniel Amartey a Baba 
Rahman, záložníci Thomas Partey, Mohammed Kudus, 
Jordan Ayew či jeho bratr André, v  útoku dostal v  klíčo-
vých momentech kvalifikace přednost teprve 19letý Felix 
Afena-Gyan.

Uruguay vyhrála hned první MS ve fotbale v roce 1930, po-
druhé zvedla nad hlavu tehdy ještě trofej Julese Rimeta v roce 
1950. Na zašlou slávu navázala v roce 2010, i když její úspěch 
v podobě 4. místa byl potřísněn nesportovním aktem útoční-
ka Luise Suáreze – viz předchozí odstavec. Tahounem týmu 
byl především Diego Forlán s  5 góly, který jednou skóroval 
i v semifinále a zápase o třetí místo, po prohrách s Nizozem-
skem a  Německem shodně 2:3 ale Uruguayci na medaile 
nedosáhli. V  kvalifikaci osmigólovému Suárezovi a  dalšímu 
hvězdnému útočníkovi Edinsonu Cavanimu je už 35 let, star-
tovat by ale měli – doplní je výborný 23letý střelec Darwin 
Núñez. Kostru záložní řady tvoří Lucas Torreira, Rodrigo 
Betancur či Matias Vecino, doplní je ofenzivnější Federico 

Valverde zářící v Realu Madrid. Pětkrát se ale v kvalifikaci trefil 
další záložník Giorgian De Arrascaeta působící v brazilském 
Flamengu. Stoperskou dvojici bude tvořit zřejmě José María 
Giménez a Sebastián Coates, velezkušený Diego Godín už 
přes 2 měsíce chybí kvůli zranění čéšky. Chybět by ale ne-
měla další stálice v obraně Martín Cáceres. Brankářskou jed-
ničkou je stále Fernando Muslera. Uruguayský tým převážně 
zkušených hráčů je favoritem na postup ze skupiny, který se 
povedl na třech předchozích šampionátech. Cíl by měl být 
vždy alespoň vyrovnat předchozí výsledek – na MS 2018 to 
byl postup do čtvrtfinále.

Jižní Korea je pro spoustu fanoušků dalším týmem jedno-
ho muže, kterým je útočník Tottenhamu Son Heung-min. 
V kvalifikaci to potvrdil čtyřmi góly, skóroval i v posledních 
dvou přípravných zápasech za reprezentaci. V klubu to letos 
zatím není zdaleka ideální – kromě hattricku do sítě Leices-
teru po příchodu z lavičky v dalších 11 soutěžních zápasech 
neskóroval. Na výkonnost nejlepšího střelce loňské Premi-
er League Jižní Korea zkrátka musí spoléhat, dobré výkony 
ale potřebuje i  od jiných. Raritou je možné složení obrany 
v  podání čtyř Kimů – jsou jimi Kim Jin-Su, Kim Min-Jae, 
Kim Young-Gwon a Kim Tae-Hwan. Další dva Kimové jsou 
možností i v záloze, zkušenosti by měl ale přinést hlavně Ja-
e-Sung Lee z bundesligové Mohuče a Hee-Chan Hwang, 
který hraje v Premier League za Wolves. Na hrotu nejčastěji 
nastupuje Ui-Jo Hwang z Olympiakosu, který by měl spo-
lečně se Sonem přinést největší hrozbu pro obrany soupe-
řů. Tým Jižní Koreje je vždy nevyzpytatelný a je s ním třeba 
počítat, účastní se už 10. šampionátu v  řadě – ze skupiny 
postoupil jen dvakrát, na domácím MS v roce 2002 ale vy-
bojoval krásné 4. místo.
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Lusail Stadium
Otevřen: 2022
Kapacita: 80,000

Education City Stadium
Otevřen: 2020
Kapacita: 40,000

Khalifa International Stadium
Otevřen: 1976
Zrekonstruován: 2017
Kapacita: 45,416

Al Bayt Stadium (Al Khor City)
Otevřen: 2022
Kapacita: 60,000

Al Thumama 
Stadium
Otevřen: 2022
Kapacita: 40,000

Al Janoub Stadium
Otevřen: 2019
Kapacita: 40,000

Stadium 974 (dříve Ras Abu Aboud Stadium)
Otevřen: 2022
Kapacita: 40,000

Ahmad Bin Ali Stadium 
Otevřen: 2003
Zrekonstruován: 2020
Kapacita: 40,000

Představení stadionů Představení stadionů

Představení 
stadionů

Mistrovství světa se odehraje celkem na osmi stadionech, z nichž 6 je úplně nově vybudovaných a další 2 prošly 
nedávnou rekonstrukcí. Kapacita největšího stadionu Lusail, kde se odehraje finále šampionátu, je 80 000 míst. 
Nad ostatními vyčnívá ještě druhý největší Al Bayt s  kapacitou 60 000 návštěvníků. Zbylých 6 stadionů má 
kapacitu mezi 40 až 45,5 tisíci diváků. Celkový počet lístků na všech 64 zápasů mistrovství je dohromady kolem 
3 milionů, průměrná návštěvnost jednoho zápasu by se proto měla pohybovat kolem 47 tisíc diváků.



5352

Představení stadionů

Největší stadion letošního mistrovství se také nazývá 
Lusail Iconic Stadium. Ikonické by na něm mohly být 
zejména dva zápasy – kromě finále i případný zmiňova-
ný souboj Brazílie proti Argentině, ke kterému může dojít 
v semifinále, by se hrál právě na něm. Oba jihoamerické 
týmy by ale musely skončit na 1. místě ve skupině a pak 
zvládnout ještě osmifinále a  čtvrtfinále – to by Argenti-
na hrála rovněž zde, tribuny při něm se ale možná i roz-
svítí oranžově, pokud Nizozemsko vyhraje svou skupinu 
a zvládne osmifinále. Na Lusailu budou Brazilci i Argentin-
ci hrát také dva ze svých tří skupinových zápasů, odehraje 
se zde i zápas Portugalska s Uruguayí ve skupině H, jejíž 
vítěz tu bude hrát i osmifinále. Finále je zde na programu 
18. prosince v 18.00 místního času, tedy v 16.00 středo-
evropského.

Stadion se zároveň má stát středobodem zbrusu nové 
metropole jménem Lusail City, po finále se jeho infrastruk-
tura promění na komunitní prostor včetně škol, obchodů, 
kaváren, sportovních a zdravotnických zařízení.

Druhý největší stadion Al Bayt bude hostit zahajovací zápas mezi 
Katarem a Ekvádorem, domácí Katar na něm nastoupí ve skupině 
ještě v  závěrečném zápase proti Nizozemsku. Hostit bude také 
dva zápasy Německa ve skupině E včetně šlágru Německo – Špa-
nělsko nebo pikantní souboj Anglie proti USA. Vítěz skupiny B si 
vyslouží právo zde odehrát svůj osmifinálový zápas, ve čtvrtfinále 
by mohl hostit pro změnu zmiňovaný atraktivní souboj dvou ev-
ropských favoritů Anglie – Francie, pokud k němu dojde. Odehra-
je se zde i druhé semifinále, které je na programu 14. prosince. 

Tento charakteristický a jedinečně katarský stadion má konkurovat 
těm nejlepším na světě. Fanoušci přijíždějící do arény s kapacitou 60 
000 lidí, která bude pokryta obří konstrukcí podobnou stanu, určitě 
nikdy nic podobného neviděli. Stadion je pojmenován podle bayt al 
sha'ar – stanů, které historicky používaly kočovné národy v Kataru 
a v oblasti Perského zálivu. A jako správný nomádský stan bude pře-
nosný. Po mistrovství světa ve fotbale 2022 je totiž v plánu odstranit 
horní vrstvu sedadel s modulárním designem a poskytnout ji rozvo-
jovým zemím, které potřebují sportovní infrastrukturu, jako součást 
odkazu, který má turnaj zanechat.

Lusail  
Stadium

Al Bayt  
Stadium 
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Stadion Education City nabídne úvodní 
a  závěrečný zápas skupiny D, tedy Dán-
sko – Tunisko a Tunisko – Francie. Bude ale 
domovem především pro Jižní Koreu, která 
zde odehraje zápasy skupiny H s Uruguayí, 
Ghanou i  Portugalskem. Jihokorejci jako 
jedni z mála odehrají všechny své skupino-
vé zápasy na stejném stadionu – aby si za-
hráli i na jiném, budou z ní muset postoupit. 
Své osmifinále zde odehraje vítěz skupiny 
F, chybět nebude ani zápas čtvrtfinále, ve 
kterém by se mohla objevit Brazílie proti 
Německu nebo Španělsku.

Stadion Education City v  Dauhá, pulzují-
cí centrum znalostí, najdete mezi několika 
předními univerzitami. Tato oblast je domo-
vem katarské nadace pro vzdělávání, vědu 
a  komunitní rozvoj a  centrem pro akade-
mickou obec a inovace. Přestože se během 
mistrovství světa ve fotbale bude chlubit 
kapacitou 40 000 míst, katarský Nejvyšší 
výbor pro doručování a dědictví plánuje da-
rovat 20 000 míst na stavbu stadionů v roz-
vojových zemích. Po příjezdu uvidí fanoušci 
spoustu zelených ploch a nejmodernějších 
vymožeností v okolí stadionu, postavených 
s ohledem na budoucí udržitelnost.

Na impozantním stadionu Al Janoub 
si třikrát zahraje Austrálie, která zde 
postupně vyzve Francii, Tunisko 
a Dánsko. Kamerun se tady předsta-
ví proti evropským celkům ze Švý-
carska i Srbska, zahraje si tu i Ghana 
proti Uruguayi. Vyvrcholením bude 
pro tento stadion osmifinále, které 
připadne na vítěze skupiny E, přes-
tože zde neodehraje žádný ze svých 
skupinových zápasů.  

Stadion Al Janoub ožil, když byl svě-
tu odhalen ve velkolepém stylu a byl 
slavnostně otevřen finále Emir Cupu 
v  roce 2019. Hráči týmu Al Duhail 
zvedli trofej nad hlavu pod oblohou 
zalitou velkolepým ohňostrojem. 
Stadion se nachází se v  pobřežním 
městě Al Wakrah ležícím jižně od 
hlavního města Dauhá. Spojení ob-
lasti s mořem, dříve známé jako per-
lová vesnice, ovlivnilo plynulý design 
exteriéru pozoruhodného stadionu, 
který se vyvíjel ve spolupráci se svě-
toznámou firmou Zaha Hadid Archi-
tects.

Na stadionu Khalifa se v předvečer 
finále odehraje souboj o  3. místo, 
hostit bude i  další zajímavé zápasy. 
Své úvodní zápasy v  turnaji na něm 
odehrajíe Anglie proti Íránu a  také 
Německo proti Japonsku, Japonci 
zde vyzvou i  Španěly. Vyčnívá ještě 
zápas Chorvatsko – Kanada a osmi-
finále vítěze skupiny A, jejíž další dva 
zápasy jsou na programu také zde.

Stadion Khalifa je nejstarším ze 
všech, které budou letošní mistrov-
ství světa hostit. V minulosti už hostil 
fotbalové akce jako Gulf Cup či mist-
rovství světa klubů, byl ale i dějištěm 
mezinárodních multisportovních 
akcí jako jsou Asijské hry nebo Pana-
rabské hry. V roce 2019 se zde usku-
tečnilo také mistrovství světa v  at-
letice.  Nová kapitola v  dlouholeté 
historii stadionu byla napsána v roce 
2017, kdy byl znovu otevřen po re-
konstrukci. Ultramoderní přestavba 
však stále ctí minulost s  ikonickými 
dvojitými oblouky stadionu, které se 
nadále tyčí na obloze. 

Education  
City Stadium

Al Janoub  
Stadium 

Khalifa  
International 
Stadium
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Al Thumama jako jeden ze dvou 
menších stadionů společně s Edu-
cation Stadium získal možnost hos-
tit čtvrtfinále, v  něm by se mohli 
představit Belgičané, kteří zde 
odehrají i skupinový zápas s Maro-
kem – to tady vyzve i Kanadu. Vítěz 
skupiny D, tedy nejpravděpodobně-
ji Francie, zde odehraje svoje osmi-
finále. Turnaj zde zahájí Španělsko, 
skupinu B uzavře Írán proti USA 
a ve dvou zápasech se tu představí 
Senegal – proti Nizozemsku a  do-
mácímu Kataru. 

Stadion je založený na designu tra-
dičních arabských pokrývek hlavy 
gahfiya a  si klade za cíl vyzařovat 
kulturu země a regionu svým složitě 
navrženým exteriérem. Stadion Al 
Thumama, který se nachází 12 km 
jižně od centra Dauhá, je pojme-
nován po původním stromu, který 
v této oblasti roste. Navrhl jej katar-
ský architekt Ibrahim M. Jaidah. Po 
mistrovství světa ve fotbale 2022 
bude také přeměněn ze stadionu 
o 40 000 místech na stadion s ka-
pacitou 20 000, kde bude umístěna 
sportovní klinika a hotel.

Tento jedinečný stadion bude hostit 
zápasy Polska proti silným soupeřům 
z Mexika a Argentiny. Odehraje se zde 
potenciální souboj o 1. místo ve skupině 
D mezi Francií a  Dánskem, Švýcarsko 
zde bude bojovat o postup proti Brazí-
lii a Srbsku – vítěz jejich skupiny G zde 
odehraje osmifinále. Zápas na rozebra-
telném stadionu si vyzkouší ve vzájem-
ném souboji i Portugalsko a Ghana. 

Stadion Ras Abu Aboud, nepochyb-
ně jeden z  nejinovativnějších stadio-
nů, které kdy hostily mistrovství světa, 
bude složen z 974 přepravních kontej-
nerů, odnímatelných sedadel a dalších 
modulárních „stavebních bloků“. Kro-
mě své inovativní struktury je ojedině-
lý hlavně tím, že po skončení šampio-
nátu bude úplně rozebrán a  jeho části 
budou přeměněny pro použití v  jiných 
projektech. V plánu je renovovat poze-
mek samotného stadionu na oslnivou 
nábřežní zástavbu, z  níž se místní ko-
munita ve West Bay v Dauhá bude těšit 
dlouhá léta.

Al Thumama 
Stadium

Stadium 974 
(dříve Ras Abu  
Aboud Stadium)
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Stadion Ahmada Bin Aliho bude domo-
vem hlavně pro národní tým Walesu, ten 
zde odehraje postupně utkání proti USA, 
Íránu i Anglii. Kdyby se mu podařilo postou-
pit z 2. místa, bude zde pokračovat i v os-
mifinále proti vítězi skupiny C, kde je favori-
tem Argentina. Belgii zde čekají dva zápasy 
ve skupině proti Kanadě a Chorvatsku.

Vzhledem ke své poloze na okraji pouště je 
ve městě Al Rayyan dlouho prioritou ochra-
na přírody a  tato aréna dokonale zapadá 
do ústředního tématu jednoho z nejtradič-
nějších katarských měst. Každá část čtvrti 
stadionu byla navržena s ohledem na udr-
žitelnost. Obdobně jako u  jiných stadionů 
je v  plánu po MS nechat odstranit téměř 
polovinu ze 40  000 modulárních sedadel 
stadionu a poskytnout je projektům rozvo-
je fotbalu v zahraničí. Zmenšená aréna po 
turnaji bude i nadále zaujímat čestné místo 
v Al Rayyan, zejména mezi fanoušky velmi 
oblíbeného místního fotbalového týmu Al 
Rayyan Sports Club. Stadion Ahmada Bin 
Aliho, postavený na místě bývalého areálu 
klubu, zahrnuje do své velkolepé zvlněné 
fasády symboly katarské kultury, zatímco 
okolní zařízení a stavby ve tvaru písečných 
dun také odrážejí okolní krajinu.

Ahmad Bin Ali 
Stadium 
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Systém turnaje

3. 12. 2022
 Khalifa

vítěz skupiny A

2. místo skupina B

3. 12. 2022
Ahmad bin Ali

vítěz skupiny C

2. místo skupina D

5. 12. 2022
Al Janoub

vítěz skupiny E

2. místo skupina F

5. 12. 2022
 974 Stadium

vítěz skupiny G

2. místo skupina H

4. 12. 2022
Al Bayt

vítěz skupiny B

2. místo skupina A

4. 12. 2022
 Al Thumama

vítěz skupiny D

2. místo skupina C

6. 12. 2022
Education City

vítěz skupiny F

2. místo skupina E

6. 12. 2022
 Lusail

vítěz skupiny H

2. místo skupina G

18. 12. 2022
 Lusail

vítěz semifinále 1

vítěz semifinále 2

17. 12. 2022
 Khalifa

poražený semifinále 1

poražený semifinále 2

9. 12. 2022
 Lusail

vítěz zápasu A1/B2

vítěz zápasu C1/D2

9. 12. 2022
 Education City

vítěz zápasu E1/F2

vítěz zápasu G1/H2

13. 12. 2022
 Lusail

vítěz čtvrfinále 1

vítěz čtvrtfinále 2

14. 12. 2022
Al Bayt

vítěz čtvrtfinále 3

vítěz čtvrtfinále 4

10. 12. 2022
Al Bayt

vítěz zápasu B1/A2

vítěz zápasu D1/C2

10. 12. 2022
Al Thumama

vítěz zápasu F1/E2

vítěz zápasu H1/G2

OSMIFINÁLE

ČTVRTFINÁLE

SEMIFINÁLE

FINÁLE

O 3. MÍSTO

Jmenuje se La’eeb, což v arabštině znamená něco 
jako „skvělý hráč“. La'eeb by se měl prezentovat mla-
distvým duchem, šířit radost a sebevědomí všude, 
kam přijde. Váže se k němu symbolický příběh, že 
pochází z paralelního světa, kde žijí maskoti turnajů, 
ze světa, kde nápady a kreativita tvoří základ postav, 
které žijí v myslích každého.

Maskot
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Oficiální míč  
mistrovství světa – 
Adidas al-Rihla

Trofej pro vítěze 
mistrovství světa
Její tradiční design se nezměnil od roku 1974.

5958



Oficiální soundtrack mistrovství světa
Trinidad Cardona, Davido a Aisha – „Hayya Hayya (Better Together)“ 

Ozuna & GIMS – „Arhbo“ 

Hayya Hayya Arhbo
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