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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava si slabší období vybrali v 
listopadu. 

Prosincové zápasy svěřenci trené-
rů Petra Vlka a Františka Zemana 
odehráli velice dobře a do tabulky 
si připsali z jedenadvaceti možných 
bodů hned šestnáct.

Dukla odehrála v prosinci do uzá-
věrky vydání Novin Jihlavské rad-
nice (23. prosince) celkem sedm 
zápasů. Z toho čtyřikrát vyhrála, 
dvakrát vyhrála po prodloužení a 
pouze jednou odešla z ledu poraže-
na.

V tabulce druhé nejvyšší české 
hokejové soutěže patří jihlavským 
hokejistům po odehrání pětatřiceti 
kol druhé místo, když na vedoucí 
Motor České Budějovice ztrácí pět 
bodů.

K prvnímu prosincovému zápa-
su zajížděla Dukla 3. prosince do 
Havířova, kde po boji vyhrála 0:1 
(0:1, 0:0, 0:0). Hosté se prosadi-
li již v 7. minutě utkání, ale to ještě 
nikdo netušil, že se bude jednat o 
jedinou branku zápasu. Domácí se 
sice mocně snažili o vstřelení gólu, 
ale brankář Dukly Svoboda byl pro-
ti a do statistik si připsal druhou vy-
chytanou nulu v sezoně.

O dva dny později hostila Dukla 
na domácím ledě celek Rytíři Klad-
no a zvítězila 4:3 (3:1, 0:1, 1:1). 
Zápas dvou kvalitních celků z hor-

ních pater tabulky začali lépe hos-
té, kteří se ujali vedení, ale domácí 
do konce třetiny vstřelili tři góly a 
vedli o dvě branky. Kladno poté ve 
druhé části snížilo a ve třetí třetině 
dokonce vyrovnalo. Jenže poslední 
slovo měla Dukla, která o zisku tří 
bodů rozhodla v 57. minutě.

O další dva dny zajížděla Dukla na 
led Slavie Praha a do tabulky si při-
psala další vítězství a to 2:5 (2:2, 
0:1, 0:2). Hosté šli velice rychle 
do dvoubrankového vedení, ale ke 
konci první části domácí slepený-
mi góly vyrovnali. V dalším průbě-
hu hry však byla Dukla jednoznač-
ně lepším celkem, vstřelila další tři 
góly a připsala si na své konto další 
výhru proti silnému soupeři.

V sobotu 10. prosince Dukla se-
hrála na domácím ledě duel s Lito-
měřicemi a vyhrála až po prodlou-
žení fotbalovým výsledkem 2:1 
(0:0, 0:1, 1:0 – 1:0). Hosté hráli 
velice dobře a ve druhé třetině se 
ujali vedení. Domácí nemohli dát 
gól a podařilo se jim to až na po-
slední chvíli – přesně deset vteřin 
před koncem třetí periody. V pro-
dloužení se potom trefi l nejlepší 
obránce ligy v kanadském bodování 
Jiří Říha a zajistil tak Dukle druhý 
bod.

Následovalo domácí derby Vy-
sočiny s Třebíčí. A protože derby 
nemá favorita, radovali se z výhry 

Prosinec vyšel Dukle na jedničku

ANATOLIJ PROTASENJA (ve žlutém) – odchovanec jihlavského hokeje přišel 
zpět do Dukly v průběhu letošní sezony a ve čtyřiadvaceti zápasech stihl nastřílet 
dvanáct gólů.  Foto: Vladimír Šťastný

1:3 (0:1, 1:1, 0:1) hosté. Třebíč 
dala první gól ke konci úvodní třeti-
ny a krátce po zahájení druhé perio-
dy přidala ve dvojnásobné přesilov-
ce další branku. Domácí sice snížili, 
ale ve třetí části vyšlo hostům jedno 
přečíslení a přidali třetí gól. 

Následovalo utkání v Mostě, kde 
Dukla vyhrála 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). 
Hosté drželi dvoubrankový náskok 
až do 47. minuty, kdy domácí snížili 
a měli poté i další šance. Dukla roz-
hodla o plném bodovém zisku až v 
poslední minutě, kdy se do prázdné 

klece trefi l Skořepa.
Zatím poslední prosincový zápas 

sehrála Dukla 19. prosince v Čes-
kých Budějovicích. Jednalo se o do-
hrávku 2. kola. Dukla zvítězila po 
prodloužení 2:3 (0:1, 0:1, 2:0 – 
0:1). Skóre otevřeli hosté v úvodní 
periodě z trestného střílení a druhý 
gól přidali ve druhé části, kdy ujel 
ve dvojnásobném oslabení Čachot-
ský. Domácím vyšel konec třetí tře-
tiny, kdy v rozmezí dvou minut vy-
rovnali. Bod navíc získal pro Duklu 
v prodloužení Jergl. -vš-

I když udělali za podzimem vítěznou 
tečku v podobě triumfu nad Liber-
cem, nebudou fotbalisté FC Vyso-
čina vzpomínat na první polovinu 
letošního ročníku v dobrém. Zisk 
třinácti bodů v šestnácti kolech je 
totiž jejich historickým prvoligovým 
minimem.

Zimní přestávku proto Jihlavané 
stráví na předposledním patnáctém 
místě tabulky ePojisteni.cz ligy. Ve-
dení klubu logicky není spokojeno. 
„Představy nebyly naplněny. Naše pod-
zimní účinkování v lize představuje bo-
dový propadák,“ mračil se ředitel FC 
Vysočina Zdeněk Tulis.

Jeho podřízení vyhráli pouze dva-
krát, v domácím prostředí nad Mla-
dou Boleslaví (2:1) a zmíněným 

Libercem (1:0). V sedmi utkáních 
brali bod za remízu a stejný počet 
jich prohráli. Změna na postu hlav-
ního kouče, kde Michal Bílek vystří-
dal jmenovce Hippa, pomohla (tým 
uhrál pod Bílkem jedenáct bodů), 
ale výraznější obrat k lepšímu nena-
stal.

Před startem ročníku se přitom 
Jihlava „chlubila“ nejlépe poskláda-
ným kádrem v posledních letech. 
„Pořád jsem přesvědčen, že máme dob-
ré mužstvo, které nepatří na stávající 
tabulkovou pozici, a kvalitní realizační 
tým. Přesto podrobíme kádr důkladné 
analýze a zvážíme, kde nás tlačí bota,“ 
naznačil Tulis, že ke změnám na 
soupisce dojde, ale nebude to žádný 
„velký třesk“.  -cio--

Tabulka po podzimu
1. Plzeň  15 11 3 1 26:9 36
2. Slavia 16 10 5 1 30:12 35
3. Sparta 16 9 5 2 30:13 32
4. Zlín  16 9 4 3 27:18 31
5. Ml. Boleslav 16 8 4 4 28:18 28
6. Teplice 16 6 4 6 18:15 22
7. Karviná 16 6 3 7 22:26 21
8. Slovácko 16 4 6 6 20:25 18
9. Bohemians 15 5 3 7 15:22 18
10. Jablonec 15 4 5 6 23:25 17
11. Dukla 16 4 4 8 21:22 16
12. Hr. Králové 15 5 1 9  17:16 16
13. Liberec 16 3 6 7 11:17 15
14. Brno 16 2 9 5 19:28 15
15. Jihlava 16 2 7 7 11:23 13
16. Příbram 16 2 3 11 12:31   9 

Podzim fotbalistům 
vůbec nevyšel


