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Jihlava zažila hokejové Nagano
Čekání na zlato skončilo. Hoke-

jová reprezentace Kraje Vysočina 
poprvé v historii vyhrála turnaj 
na zimní olympiádě dětí a mlá-
deže České republiky. Triumf byl 
o to sladší, že jej vybojovala na 
domácím ledě.

V pořadí 6. zimní mládežnické 
hry (19. – 24. 1.) hostilo pět vy-
sočinských měst. Soutěžní disci-
plíny probíhaly v Jihlavě, Havlíč-
kově Brodě, Žďáře nad Sázavou 
a Novém Městě na Moravě. Ve Vel-
kém Meziříčí probíhaly medailové 
ceremo niály.

Zlatí hokejisté odehráli všechna 
utkání v Jihlavě. Z Horáckého stadio-
nu udělali doslova nedobytnou pev-
nost. V osmi zápasech neztratili ani 
bod. „Alespoň vidíte, že naše prven-
ství nebylo náhodné,“ hlásil spokojený 
kouč Jiří Jungwirth, jehož svěřenci 
pobláznili okolí stejně jako Hašek, 
Jágr a spol. na olympiádě v Naganu. 
Pomyslným vrcholem jejich úchvat-
né jízdy byla fi nálové výhra 9:3 nad 
Prahou.

HOKEJISTÉ Vysočiny zlatý turnaj hodně prožívali. Oslavy vstřelených branek 
skokem na led nebyly výjimkou.  Foto: Michal Boček

„Důležité bylo, že jsme bojovali jako 
jeden tým,“ konstatoval Jungwirth. 
„Měli jsme opravdu dobrou partu, kte-
rá šla za společným cílem,“ souhlasil 
kapitán družstva Martin Nečas.

Jihlavská Dukla měla ve výběru dese-
tinásobné zastoupení. Kromě trenéra 
Jungwirtha reprezentovali ještě bran-
káři Jakub Škarek (nejlepší gólman 
turnaje) s Danielem Šťastným, obrán-
ci Richard Habermann, Oliver Ha-
velka a Lukáš Mareš a útočníci Domi-
nik Adam, Jan Prokš, Jiří Slabý a Josef 
Vrátný.

Sportovci Kraje Vysočina získali na 
Hrách celkem 20 medailí (4 zlaté, 9 
stříbrných, 7 bronzových) a obsadili 
čtvrté místo v hodnocení výprav.

Pořadí krajů: 1. Liberecký (253 
bodů), 2. Jihočeský (164), 3. Jihomo-
ravský (138), 4. Vysočina (135), 5. 
Moravskoslezský (118), 6. Králové-
hradecký (102), 7. Ústecký, 8. Zlín-
ský (oba 99), 9. Pardubický (85), 10. 
Plzeňský (76), 11. Středočeský (74), 
12. Praha (61), 13. Olomoucký (56), 
14. Karlovarský (42).  -cio-

Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly dělají svým příznivcům v letošní 
sezoně radost. Tým se drží po 44. 
kole soutěže na třetím místě tabul-
ky. Na druhou Olomouc sice ztrácí 
už devět bodů, ale před čtvrtými Re-
bely z Havlíčkova Brodu drží náskok 
sedmi bodů.

V prvním zápase roku 2014 na-
stoupila Dukla proti Šumperku již 
s uzdraveným Viktorem Ujčíkem 
a s přehledem zvítězila. Draci se sice 
po dvě třetiny drželi a před posled-
ní částí prohrávali jen 2:0, ale čtyři 
branky během první desetiminutov-
ky třetí periody je poslaly do kolen. 
Konečný výsledek utkání – 6:0. 

Po skončení zápasu pak veterán 
Ujčík oznámil, že se mu obnovilo 
zranění a rozhodl se ukončit aktiv-
ní kariéru. Hned o dva dny později 
cestovali svěřenci trenérů Petra Vlka 
a Patrika Augusty na sever Čech, kde 
je čekal tým Kadaně. Jihlava sice 
vedla po první části 1:0, v prostřední 
dvacetiminutovce domácí vyrovnali 
a ve třetí periodě přidali dva rychlé 
góly, čímž rozhodli o výhře – 3:1.

Další zápas sehráli Jihlavští 8. led-
na opět na domácím ledě a soupe-
řem jim byl silný celek Litoměřic. 
Dukla se ujala vedení, ale krátce 
před odchodem na první přestávku 
hosté srovnali stav. Obdobná situ-
ace byla k vidění na ledě ve druhé 
části, ale z opačného pohledu. Seve-
ročeši vedli a domácí ke konci peri-
ody stihli vyrovnat. Ve třetí třetině 
a v prodloužení branka nepadla, tak-
že o bodu navíc se rozhodovalo v lo-
terii samostatných nájezdů. V nich 
byli úspěšnější domácí a brali dva 
body za výhru – 3:2 SN.

Následovala série tří venkovních 
zápasů a Jihlavě se v ní příliš neved-
lo. Jen jednou ze tří mačů brala plný 
bodový zisk. První zápas venkov-
ní série začala Dukla v Berouně. 
V zápase byla jednoznačně lepším 
celkem, jenže jí dlouho nebylo přá-

no překonat vynikajícího gólmana 
Cikánka. Zato domácí se z ojedi-
nělých protiútoků dvakrát trefi li do 
jihlavské klece. Přišlo rychlé snížení, 
ale vyrovnat se hráčům s ježkem na 
dresech nepodařilo a na Vysočinu se 
vraceli s prohrou – 2:1.

Zatím nejvyšší letošní prohru utr-
pěla Dukla na ledě nováčka soutě-
že 15. ledna v Havířově. Domácím 
vyšel vstup do utkání, brzo vedli 
2:0, poté sice hosté snížili, ale vel-
mi rychle inkasovali třetí gól a do 
přestávky ještě další. Havířov poté 
přidal ve druhé třetině další gól a ve 
třetí ještě dva přesné zásahy. Koneč-
ný výsledek nezněl pro Duklu příliš 
optimisticky – 7:1.

Až ve třetím venkovním utkání 
v Benátkách nad Jizerou dokázala 
Dukla vyhrát. Svou výhru začali dvě-
ma góly v první třetině, poté přidali 
další gól a ve třetí dvacetiminutovce 
se trefi li ještě dvakrát, takže se rado-
vali z výhry – 5:0. 

Ve středu 22. ledna přijel do Jihlavy 
poslední celek tabulky Most. Jihlav-
ští vstřelili v 10. minutě dva slepené 
góly, v prostřední části navýšili své 
vedení na tři góly, ale hosté ke konci 
třetiny snížili. V závěrečném dějství 
navýšila Jihlava své vedení až na 5:1, 
jenže hosté nesložili zbraně a sníži-
li na rozdíl dvou gólů. Domácí ještě 
jednou překonali hostujícího gólma-
na a radovali se z výhry – 6:3.

Těžký zápas čekal Duklu o tři dny 
později v Ústí nad Labem. Domácím 
se dařilo střelecky a po dvou třetinách 
vedli 4:1. Dva góly ve třetí části po-
mohly Dukle ke snížení na nejtěsnější 
rozdíl, ale vyrovnat se hráčům z Vyso-
činy v závěru již nepodařilo – 4:3.

Zatím poslední utkání před uzávěr-
kou Novin jihlavské radnice sehrála 
Dukla na domácím ledě a soupeřem 
jí byl lídr soutěže Mladá Boleslav. 
Domácí z kraje zápasu nevyužili dvě 
velké příležitosti, zato hosté vytěžili 
z minima maximum a po dvaceti mi-

Dukla hraje se střídavými výsledky
nutách vedli 2:0. Dukla sice ve dru-
hé části snížila a sahala po vyrovnání, 
ovšem zkušení hosté si těsné vedení 
udrželi až do poslední minuty zápasu 
– 1:2.

V dosavadním průběhu soutěže 
je nejlépe střílejícím hráčem Dukly 

Adam Zeman, který rozvlnil sítě 
za zády soupeřových gólmanů již 
osma dvacetkrát. Kanadské bodová-
ní soutěže vede kapitán týmu Tomáš 
Čachotský, který má na svém kon-
tě úctyhodných 65 bodů za 18 gólů 
a 47 asistencí.  -vš-


