
2. 3. 2014 v 13. 45 hod SportNes Ostrava – SKN Hradec Králové 

 1. Třetina  

Hradec Králové začalo utkání dobře, ve třetí minutě na puk počíhal Hlavatý, který Filipi otočil okolo 

brány a snažil dorážet, dorážel a vedou 0:1. Pak se zápas se vyvíjel jinak, Hradečtí ztráceli rytmus hry, 

už nebyli nebezpeční jako v utkání s Brnem, přestali bruslit a dělali chyby. V páté minutě se nastala 

chyba obrany Hradce, Ninger ležel na led se cílem „ zablokovat puk“, ale puk prošel jeho tělo a Vyzina 

využil, vyprovodil puk do branky. Ještě k tomu, že puk prošel i přes Starého.  Ostrava už v té třetině 

ovládla, režírovala, dělala nebezpečná akce na bránu, Hradečtí byli bezmocní. Hradec stále ztrácí 

rytmus, byli rádi, že Starý pro tuto chvíli podržel. Během osmé a deváté minuty Ostrava nezvládla 

přesilovku. Hradec Králové neustále je pod tlakem, Vejvalka blafákem vystřelil, Starý lapačkou chytil. 

Hradečtí pod tlakem špatně hlídají v obranném pásmu, ale Starý vždy pohlídal. V první třetině byla v 

plné režii Ostrava, Hradečtí byli mimo, neoslnili výkonem ze včerejšího utkání. Stav byl nerozhodný 

1:1. 

2. Třetina 

 Hradečtí dostali do rychlého protiútoku, ale špatně. Ostrava dobře brání. Hradečtí jsou neustále ve 

křeči. Špatné dorozumění mezi obránci Hradce Králové, a to se neodpouští. Ostrava je potrestala 

gólem, gól vystřelil Girtler. Hradečtí byli ve fázi truchlení a nervozity. Hradečtí zničehonic probudili a 

jejich nápor se zvýšil a začali tlačit na bránu, Ostrava stále dobře brání. Až v 7 minutě konečně 

Hradečtí prolomili obranu Ostravy, když Ninger nalákal hráče Ostravy na obranné pásmo za brankou, 

chytře to udělal, pak se nastal rychlý únik Ningera na bránu, otočka brány a dorážka Procházky a z 

toho je gól. Stav byl zase nerozhodný. Ale Hradečtí už začali ještě více tlačit a v osmé minutě při 

vhazování, Milan Novotný st vystřelil na beton Sekaniny, odrážel se a Novotný Milan ml dorážel a 

vyprovodil puk do brány a stav je pro Hradce 2:3 V další minutě Ninger zase udělal totéž, co předtím, 

únik na bránu z obranného pásma, ale protentokrát Sekanina uhlídal. Hradečtí budou hrát přesilovou 

hru 4+4, protože Vyzina sekl Luňáka a ten spadl na bradu a tekla z ní krev. Malátný výkon Hradce u 

přesilové hry, neoslnili. Nevyužili.  V sedmnácté minutě Luňák nestíhal Bábička, Bábíček vystřelil puk 

na beton Starého, ten vyrážel a Vyzina chtěl dokončit dorážkou, ale Starý stihl zareagovat a chytil. V 

devatenácté minutě nastal zmaten na brankovišti Ostravy, Filipi využil a blafákem vystřelil puk na 

horním růžku brány a byl to gól. Stav pro Hradec 2:4. Hradečtí sice polepšili, ale stále neoslnili výkon. 

Ostrava sice dobře bránila, ale nestačilo to. 

3. Třetina  

Na začátku utkání Hradečtí vytvářeli několik šancí, tlačili se na Ostravu a Ostrava se dobře bránila s 

výtečným výkonem brankáře Sekaniny. V jedenácté minutě v oslabení Pražák unikl, ale nezvládl to. 

Tvrdá a účinná obrana Ostravy byla prolomena až ve dvanácté minutě, když Novotný Milan ml dvěma 

obráncům unikl. Dva obránci se snažili ho zastavit různými způsoby, ale nic jim nebylo platné. 

Novotný vystřelil blafákem na horní růžku brány a trefil se. Hradec vede 5:2. Pak rychlá akce Hradce 

Králové a ve čtrnácté minutě byla už z toho pěkná akce Peprného. Brankář Sekanina byl bez šancí, 

když Peprný po chytré přihrávce Milana Novotného ml vystřelil z modré na horní růžku brány a trefil. 

Hradečtí zvýšili náskok na 6:2. Po patnácté minutě se hra Hradce Králové polevila a jistě myslí, že je 

zápas skoro dokončen a že jim nestane. Oua, byl to omyl. Ostrava za jejich nedbalost potrestala 

gólem. V poslední minutě už Hradec Králové pohlídala výsledek a mohla slavit titul MČR.  

 

 



Celkové hodnocení  

Hradec Králové vstoupila na utkání jako horký favorit na zisku titulu, když jasně přehrála včerejší 

utkání s Brnem. Ostrava byla v roli outsidera. Začátek utkání byl výkon Hradce Králové až moc bídný a 

malátný. Ostravu dodávalo sebevědomí a byla ještě nebezpečnější než Hradec Králové, vytvářela 

několik šancí a tlačila se na Hradec. Jenže Starý jim moc pomohl, když Hradec Králové byla v krizi. Stav 

začátku utkání byl nerozhodný a po druhé třetině Ostrava se dostala do vedení 2:1 a Hradec Králové 

propadla do nervozity. Ale jen nakrátko, pak se rychle otočila výsledek a úloha se obrátila a výkon 

Hradce se zvýšil a výborná a účinná obrana Ostravy byla zlomena a Hradečtí přidávali góly na 

konečnou 6. Ostrava ještě v poslední minutě zvýšila o jednu branku, ale už jim nic nebylo platné, 

protože Hradec už svůj výsledek uhlídala. Musím smekat výkon obou brankářů, když Hradec byla v 

krizi a Starý hodně podržel a také výkon Sekaniny byl výborný, zabránil debaklu, když Hradec Králové 

od poloviny druhé třetiny do poloviny třetí třetiny vytvářela tlak na bránu. Také výkon Ningera byl 

výborný, střídala se jeho role v útočníka a obránce. Také Milan Novotný ml překvapil Ostravu 

krásnými góly. Ale smekám taky Ostravu, že statečně vstoupila do utkání a byla nebezpečná a měla 

dobrou účinnou obranu. 

SportNes Ostrava – SKN Hradec Králové 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)  

Branky a nahrávky: 5. Vyzina (Nelhybel), 24. Girtler (Janča), 57. Janča (Balažovič) – 3. Hlavatý (Filipi), 

26. Procházka (Ninger), 27. Novotný. M ml (Novotný M. st), 38. Filipi (Pražák), 52. Novotný. M ml, 54. 

Peprný (Novotný. M ml)  

Vyloučení: 8-7 Využití: 1:0, Oslabení 0:0  

Sestava 

SportNes Ostrava 

Sekanina – Bábiček, Nelhybel, Balažovič, Vejvalka, Martinčík, Markovič, Vyzina, Lavrovič, Girtler, 

Janča 

SKN Hradec Králové 

SKN Hradec Králové 

Starý – Beránek, Filipi, Luňák, Ninger, Novotný st, Novotný ml, Peprný, Pražák, Hlavatý, Procházka 

 Bodování:  

SKN SpotNes Ostrava – Vyžina Jiří 1:0, Nelhybel Petr 0+1, Janča Milan 1+1, Girtlel  Filip 1+0, Balažovič 

Rudolf 0+1  

SKN Hradec Králové – Hlavatý Robert 1+0, Filipi Jiří 1+1, Procházka Jiří 1+0, Novotný Milan ml 2+1, 

Novotný Milan st 0+1, Pražák Vojtěch 0+1, Peprný Richard 1+0  

Nejlepší hráč  

SportNes Ostrava – Sekanina Jakub, Balažovič Rudolf, Girtler Filip  

SKN Hradec Králové – Starý Michal, Filipi Jiří, Peprný Richard  

Vypracoval:   

Milich Jaroslav ‚ předseda STK L. H 


