
1. 3. 2014 v 20 hod SKN Brno – SKN Hradec Králové   

1. Třetina   

Na začátku hráči Hradce Králové vytvářeli hned tlak Brnu, vytvářeli šance, dobře začali a bruslili. SKN 

Brno ztrácelo rytmus a míň bruslili. V první minutě Filipi přihrál na Pražáka, blafákem střelil. Lednický 

byl pozorný a chytil lapačkou. Následně vhazování a rychlá střela Hradce, Lednický byl opět pozorný. 

Po třetí minutě nápor Hradce se zmírnil, hra se začala být vyrovnaná. Holý dostal na útočné pásmo a 

střelil z modré, Tydlačka se snažil dorazit, ale byla vedle. Brno začalo režírovat svou hru, Ličko trefil 

tyč. Dále Brno dostalo do brejku při chybě Peprného, ale Peprný včas tam vrátil a puk dal pryč.  Po 

osmé minutě Hradec Králové vytvářelo několik šancí v přesilové hře, nevyužilo ji.  Ve dvanácté minutě 

Novotný forčekoval Tydlačku, a ten se nedal a pomstil se a doplatil se. Byl vyloučen. Ninger v 

přesilové hře přihrál Peprného, střela z modré a Lednický dobře uhlídal. Hradec vytváří drtivý tlak na 

Brno. A hned byl gól, v patnácté minutě Novotný ml blafákem vystřelil a trefil branku. Stálý drtivý tlak 

Hradce u brankoviště Brna, Lednický vše pohlídal a střely někdy vedle. Brno na začátku zapotácelo, 

neoslnilo, ale během desáté minutě se oživilo, ale jen na krátko a pak zase už Hradec byl v režii. 

Hradec Králové dobře bruslili, včas se vrátili na obranné pásmo i na utočné pásmo. Zasloužená výhra 

Hradce v první třetině. Vedou 1:0.   

2. Třetina  

Ve druhé třetině Hradec Králové nevyužila přesilovou hru. Ale po přesilové hře Procházka byl na svém 

místě, u brankoviště Brna a dorážel a byl to gól. Hradec Králové stále vytvářela tlaky na Brno, v páté 

minutě Beránek našel Hlavatého a přihrál na něho, Hlavatý blafákem vystřelil a trefil bránu. Vedou 

2:0. Další akce Hradce Králové, Ninger vyjížděl z obranného pásma na útočné pásmo, vystřelil 

blafákem a Lednický bez problému pohlídal. Hradec Králové stále tváří drtivý nápor, hlavně u 

brankoviště. Ve třinácté minutě obráncům Brna zamotal tlak Hradce a Filipi využil a vystřelil. Trefil 

branku. Vedou 3:0.ve čtrnácté minutě Brno využilo drtivý nápor Hradce Králové a dostalo se do 

brejku v přečíslení na 2-1, přihrávka a gól. Hradec Králové se zmatkovali na přesilové hře, špatně 

přihrávali, protože Brno využilo jejich zmatkování a v oslabení tváří tlaky na bránu Hradce a 

Procházka seknul a byl vyloučen.  Zase další brejk Brna v přečíslení na 3-1, mohlo dát gól, protože 

Starý byl mimo brány, bohužel vedle. V poslední minutě Tydlačka snažil dorážet puk, Starý snažil 

chytit, ale puk se mu uklouznul, Tydlačka dorážel, tyč.  

3. Třetina  

Hradec Králové zahájí třetinu přesilovou hru. Hned ji využila. Obránci Brna nechali Procházku 

samotného s brankářem. Filipi ho našel a přihrál, Procházka bez problémů vyprovodil puk do branky a 

vedou 4:1.  Ve čtvrté minutě zase další chyba obránců Brna, jeden z obránců nešťastně přihrál na hůl 

hráče Filipa, ale Filip trefil jen do těla Lednického. Průběh sedmé minuty Hradec Králové stále drtí 

Brno, Brno se brání, co jim síly zbyly a snaží se dostávat do  

brejku. V osmé minutě Peprný vystřelil z modré, Lednický chytil lapačkou. Lednický vlastně 

zachraňuje Brno před debaklem. Ve dvanácté minutě obránci nechali brankáře samotného, nehlídali 

a brankář měl úplně otevřené dveře na branku, Procházka využil a čekal u branky, dostal puk a 

vystřelil branku. Vedou 5:1. Průběh dvanácté minuty Brno nevyužilo přesilovou hru, protože byly 

hlavně chyby v přihrávkách, nevytvářelo šanci. Od patnácté minuty už Hradečtí hlídali svůj výsledek a 

šetřili síly.   

 

 



Celkové hodnocení  

Na začátku Hradec Králové vytvářelo drtivý nápor, Brno na začátku nevědělo, co má začít a pořádně 

nerozehrálo. Hradečtí dobře bruslili, brali jim puky, hlídali svoje pásmo, Brno sotva dostalo na útočné 

pásmo, naopak muselo bránit to svoje. Během Brno se vzchopilo a začalo ohrozit hradeckou bránu, 

ale bohužel jen na chvíli a Hradečtí zase se vrátili do rytmusu a tlačilo na Brno a zbytek zápasu 

neustále Hradečtí tlačili. Brno ztrácelo sílu, bránilo a snažilo se dostávat do brejku. Brno neoslnilo 

jako v utkání v Ostravě, bylo zmatené. Hlavně Hradečtí dobře popracovali v obraně a nedalo Brnu tak 

velké šance. Hradec Králové to utkání vyhrálo zaslouženě. Zápas byl bez komplikací. Rozhodčí dělali, 

co se patří a dobře. Pražák Vojta svůj zápas dobře odehrál, Procházka byl vždy na správném místě a 

ve správném čase. Holý svůj zápas hrál dobře, ale nestačilo to. Lednický opravdu moc pomohl, budou 

rádi, že nemusí mít debakl ve vysokém počtu.   

SKN Brno – SKN Hradec Králové 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)  

Branky a nahrávky: 34. Knápec Róbert (Palička, Žiška) -  15. Novotný M ml., 22. Procházka (Filipi), 25. 

Hlavatý (Beránek), 33. Filipi (Pražák, Procházka), 42. Procházka (Pražák)  

Vyloučení: 6 – 5, Využití: 0:1, Oslabení 0:0  

Sestava 

 

SKN Brno 

Lednický – Bolebruch, Bušo, Holý, Hořák, Jahoda, Kaštánek, Knápec, Ličko, Malý, Palička, Tydlačka, 

Žiška 

SKN Hradec Králové 

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

 Bodování:  

 SKN Brno – Knápec Róbet 1+0, Palička Róbert 0+1, Žiška Martin 0+1  

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

0+1, Filipi Jiří 1+1, Pražák Vojtěch 0+2  

Nejlepší hráč  

SKN Brno – Ličko Peter, Knápec Róbert, Lednický Roman  

SKN Hradec Králové – Pražák Vojtěch, Filipi Jiří, Peprný Richard   

 

 

Vypracoval Milich Jaroslav STK L.H 


