
HOLD MISTRŮM 1952
VÍTKOVICE V LEDNU OSLAVILY 70. VÝROČÍ ZISKU PRVNÍHO MISTROVSKÉHO TITULU, 
SOUČASNÝ OSTRAVSKÝ KLUB V DNEŠNÍM UTKÁNÍ VZDÁVÁ
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Dnes je tomu přesně 70 let, 1 měsíc a 6 dní 
od chvíle, kdy vítkovický hockeyový klub 
poprvé vystoupal na československý ligo-
vý olymp a stal se mistrem naší krásné 
vlasti, tehdy ještě společného státu Čechů 
a Slováků. Triumf týmu sezony 1951/1952 
patří k nezapomenutelným kapitolám vítko-
vické historie i sportovních dějin Ostravy, 
proto 19. leden 1952 zůstane navždy za-
psán v kronikách a vzpomínkách zlatým 
písmem jako datum, kdy ostravský sport 
poprvé slavil mistrovský titul v některém 
z nejpopulárnějších českých, potažmo čes-
koslovenských sportů.

Vítkovický hockeyový oddíl se rozhodl při-
pomenout toto slavné výročí. Realizace byla 
jasná – obléct současný extraligový tým 
do replik dresů z roku 1951/1952. Retro 
vzpomínka je tím, co je nevíce viditelné a co 
nejvíce upoutá pozornost.

Původně bylo plánováno výroční utkání 
na leden 2022, konkrétně na domácí utká-
ní se Spartou Praha. Volba padla logicky – 
Vítkovičtí získali mistrovský titul 19. ledna 
1952 a Sparta Praha byla jedním z tehdej-
ších soupeřů ostravských hockeyistů. Vlastně 
jediným oddílem, který přečkal v naší nej-
vyšší soutěži doposud. Bohužel, v listopadu 
2021 byl vyhlášen nový nouzový stav a byla 
znovu omezena kapacita veřejných hromad-
ných akcí, sportovní nevyjímaje. Proto ještě 
v prosinci 2021 padlo rozhodnutí posunout 
výroční utkání na pozdější termín a doufat, 
že do té doby koronavirová hrozba poleví 
natolik, že se fanoušci budou moci vrátit 
do ochozů českých zimních stadionů.

Přání se vyplnilo. Fanoušci jsou zpátky. Byť 
ne zcela padla všechna omezení, nicmé-
ně možnost vpustit do hlediště 1000 di-
váků plus dalších 50% zbývající kapacity 
k sezení už dává příležitost důstojné ná-
vštěvy a tím i důstojné oslavy. Dnešní zá-
pas je prvním utkáním, ve kterém se vít-
kovičtí příznivci mohou vrátit na svá místa 
přímo u ledové plochy. Maximální kapacita 
pro dnešní utkání je 5 416 diváků a vstup 
na stadion není podmíněn žádným potvr-
zením či certifikátem o očkování či potvr-
zením o prodělání covidu ba dokonce není 

podmíněn ani negativním testem. Konečně 
bez omezení!

Výroční připomínka. Jak už bylo zmíně-
no, současný kádr vítkovických hokejis-
tů nastoupí do dnešního utkání v repli-
kách mistrovských dresů z roku 1952. 
Možná netradičních, ale věrných replik 
co do designu. Jedinou změnou je úpra-
va loga – štítu na hrudi, kdy ve spodním 
půlkruhu bylo nahrazeno jméno Klementa 
Gottwalda nápisem „Mistr 1951/1952“. 
Vítkovický oddíl tím nechce přepisovat his-

torii, ale snaží se zůstat apolitický. Jméno 
prvního komunistického prezidenta, který 
měl na svědomí nejtvrdší vlnu politického 
a totalitárního teroru první poloviny 50. 
let může působit pro velkou většinu našich 
současníků jako pověstný červený hadr 
na býka. Jeho umístění na výroční dresy 
by sice na jedné straně bylo úplným zacho-
váním historické reálie, nicméně zbyteč-
ně by vyvolávalo kontroverzi a strhávalo 
pozornost od původně sportovní vzpomín-

ky na triumf party patnácti vítkovických 
hockeyistů, kteří v bojích o přeborníka 
ČSR jen těžko na ledě přemýšleli, zda je-
jich dres nese, či nenese jméno politika. 
Naopak, text „Mistr 1951/1952“ na čest-
ném místě dresu je přímou demonstrací 
toho, co vítkovický oddíl slaví.

Nechceme se dnešní retro vzpomínkou 
ohlížet za politickým ovzduším 50. let. 
Proto dnes z amplionů stadionu během 
utkání neuslyšíte budovatelské písně či po-
liticky zabarvené projevy. Na druhé straně, 
když retro na dresech, tak proč ne retro 
i mimo ně. Proto jsme se po letech zno-
vu rozhodli toto aktuální číslo hockeyové-
ho bulletinu udělat jako novinový výtisk. 
Věříme, že nám pozorný čtenář promine 
občas v textu nějaký ten archaism jako při-
pomínku tehdejšího jazyka, či třeba podobu 
současné tabulky extraligové soutěže s ná-
zvy oddílů tak, jak by vypadaly, kdyby byl 
dnes rok 1952.
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Ve výročním utkání proti Kometě Brno obléknou vítkovičtí hockeyisté repliky dresů prvních ligových 
mistrů z roku 1952. Současný vítkovický oddíl si tak připomene 70. výročí zlaté sezony.



HISTORIE VÍTKOVICKÝCH 
RETRO DRESŮ

JAK VZNIKALA PODOBA RETRO 
DRESŮ 1952?

Páteční utkání s Kometou Brno (25. 2., 
17:30 – vstupenky v prodeji) je pojato jako 
výroční. Vítkovický klub si v něm připomene 
zisk prvního mistrovského titulu a současný 
kádr oblékne repliky dresů z roku 1952. 
Nebude to poprvé, co současní hokejisté ob-
léknou retro dresy. Pomineme-li některé 
případy, kdy aktuální mužstvo ještě nemělo 
hotové nové trikoty a obléklo ty z předešlé 
sezony, což se stávalo hlavně v 70. a dokon-

ce i zkraje 90. let, vyloženě cíleně a plá-
novaně repliky historických dresů obléknou 
vítkovičtí hokejisté letos počtvrté.

2011 – PREMIÉRA RETRO DRESŮ
Poprvé A-mužstvo Vítkovic obléklo re-
tro dresy 4. února 2011, tedy před deseti 

lety. Ostravský klub tehdy slavil 30. výročí 
mistrovského titulu z roku 1981. Tým kapi-
tána Jiřího Burgera, s Viktorem Ujčíkem, 
Romanem Málkem či Markem Malíkem 
v sestavě oblékl červené dresy s modrým 
rytířem Vítkem v bílém kruhu – repliky 
těch dresů, ve kterých Vítkovičtí odehráli 
v roce 1981 poslední soutěžní zápas a stali 
se mistry Československa.

Na utkání byli pozváni všichni žijící členo-
vé mistrovské party, kteří také o přestávce 
mezi první a druhou třetinou vstoupili na le-
dovou plochu. Aplaudovalo jim při tom téměř 
8 500 diváků. Následovníci mistrů z roku 
1981 pak v utkání jasně přehráli Kometu 
Brno 5:0. Povedená oslava.

2017 – K LIGOVÉMU VÝROČÍ
Podruhé se Vítkovičtí oděli do replik his-
torických dresů 3. ledna 2017. Tipsport 
Extraliga slavila přesně v ten den 80. výročí 
prvního utkání celostátní hokejové soutěže. 
Jubileum se přímo týkalo i Vítkovic vzhle-
dem k tomu, že premiérové ligové utkání 
se hrálo právě v Ostravě a Vítkovice v něm 
3. 1. 1937 hostily pražskou Spartu.

Oslava 80. výročí vzniku celostátní hokejo-
vé ligy byla projektem napříč českými pro-

A-tým Vítkovic v pátečním zápase s Kometou oblék-

ne repliky dresů z mistrovské sezony 1951/1952. 
V historii ostravského hokeje to nebude poprvé, kdy 
mužstvo odehraje utkání v retro dresech.

fesionálními kluby, takže Ostravané neby-
li jediní, kdo oprášil své historické trikoty. 
Na druhou stranu oproti jiným mohli právě 
oni obléct dresy, které měly přímou návaz-
nost na připomínané datum. Vítkovičtí na-
stoupili v zápase s Plzní v replikách červe-
ných svetrů s bílým nápisem SSKV na hrudi. 
Bohužel byli to hosté v regulérní aktuální 
sadě dresů slavil před 5 700 diváky výhru 
(4:2). Domácím k úspěchu nepomohla ani 
přítomnost legendárního trenéra Vladimíra 
Vůjtka staršího na střídačce.

2018 – VÝROČNÍ ZÁPAS  
S VELKÝM „V“
Do třetice vyměnili hokejisté Vítkovic své 
aktuální dresy za ty historické 21. prosin-

ce 2018. Klub slavil 90. výročí svého zalo-
žení, a to velkolepě. Soupeřem byla Sparta, 

do hlediště dorazilo bezmála 9 000 diváků, 
na ledovou plochu nastoupilo téměř 90 nej-
větších osobností historie klubu a pod strop 
arény vystoupal dres Františka Černíka.

A-tým v utkání se Spartou oblékl repliky 
prvních doložených vítkovických hokejo-
vých dresů (svetrů, které vystřídaly do té 
doby provizorní fotbalové trikoty). Černé 
uniformy s bílým „V“ vyšitým na prsou a bí-
lými pruhy na rukávech. „V“ proti „S“, byla 
to skvělá hokejová podívaná, kterou ovlád-
li domácí Vítkovičtí 4:2, a to i přesto, že 
v prosinci 2018 se tým potýkal s poklesem 
formy.

2022 – HOLD MISTRŮM 1952
Čtvrtý duel v retro dresech je teprve 
na programu. V pátek 25. února 2022 na-
stoupí Vítkovičtí do utkání s Kometou Brno 
v netradičních a designově atraktivních 
červeno-žlutých dresech s modrým logem 
– štítem na prsou. V replikách dresů Sokol 
VŽKG současný tým i klub dá vzpomenout 
na mistry z roku 1952 při 70. výročí prv-
ního titulu.

Původně se vzpomínka měla konat už v led-
nu a v duelu se Spartou, jenže epidemická 
opatření vyhlášená koncem roku 2021 za-
příčinila posun termínu. Volba padla na 25. 
února a povedlo se, od 18. února 2022 mo-
hou sportovní kluby využít více než 50% 
kapacity svého stadionu. Navíc vstup fa-
noušků do haly není podmíněn žádným 
prokazováním se certifikáty o očkování či 
negativními testy. Vstup bez omezení – sa-
mozřejmě s platnou vstupenkou či perma-
nentkou.

1952: SOKOL VŽKG MISTREM 
REPUBLIKY V LEDNÍM HOCKEYI
První mistrovský titul Vítkovic slaví 70. výročí. V sobotu 19. ledna 1952 se hokejisté Sokola VŽKG staly 
mistry Československa v ledním hokeji. Obrovský úspěch pro vítkovický hokejový klub i Ostravu a ost-
ravský region samotný. Poprvé v historii se totiž Ostrava stala městem šampionů v některém z nejpo-
pulárnějších sportů. Bylo to drama do posledního dechu, ale mělo zlatou příchuť pro Vítkovické.

Sobotní večer, promrzlé pražské ulice se tě-
šily na volnou neděli, bylo v nich živo, vře-
lo to ale především na štvanickém ostrově. 
Plný zimní stadion sledoval poslední zápas 
republikového mistrovství v ledním hoke-
ji. Hráč s koženou helmou na hlavě v čer-
veno-žlutě pruhovaném dresu právě po jed-
nom z dlouhých střídání usedl na lavičku 
a těžce oddechoval. Osoba v civilním oblečení 
se k němu přes ohrádku střídačky nakloni-
la a takřka neslyšně předala krátký, ale jas-
ný vzkaz. Únava byla ta tam, hráč se rych-

le napřímil, jal se povzbuzovat své spoluhráče 
na ledě i na střídačce. Mohutně, mocně, vě-
děl, že teď musejí dát do hry úplně vše, že 
nic není ztraceno a že mají mistrovský ti-
tul nadosah. Dlouhé momenty, dlouhé minuty. 
A to už i z amplionů rozhlasu na stadionu zní, 
že v Kladně ATK remizoval s Tatrou Smíchov 
4:4. Útok střídá útok, hraje se naplno, góly 
padají. A je tady. Závěrečný hvizd rozhodčího 
ukončuje zápas a 13 000 diváků slaví nové 
mistry republiky, ti hutníci z Ostravy to doká-
zali. Poprali se sami se sebou, štěstí jim přálo 
do karet a najednou jsou nejlepším hokejovým 
mužstvem Československa. Na jejich červe-
no-žlutých dresech se v modrém kruhu skvě-
je nápis Sokol Vítkovické Železárny…

Výhra 8:1 nad Chomutovem v posledním 
zápase finálového turnaje mistrovství ČSR 
byla potvrzením, ale na druhou stranu i roz-
hodujícím faktorem. Vítkovice před tím-

to zápasem snad už nevěřily, že by moh-

ly na mistrovský titul dosáhnout. Zrovna 
včera ztratili Vítkovičtí výborně rozehraný 
zápas s ATK Praha, vedení 2:0 nepřetavili 
ve výhru, vojáci úřadovali, ostravský rodák 
a vítkovický odchovanec Milan Vašat v ze-
leném dresu armádního celku dal dva góly! 
ATK bylo v čele tabulky a jednoznačně šlo 
za mistrovským titulem. Vítkovice si rozho-
dující zápas prohrály samy, armádní celek 
poskočil na první místo o jeden bod, sobotní 
utkání s Chomutovem mělo být jen oficiali-
tou, stejně jako závěrečné vystoupení ATK 
v Kladně proti slabé Tatře Smíchov.

Možná to bylo ukonejšení, možná podcenění, 
možná byli vojáci předčasně slavit svůj triumf. 
Kdo ví? Každopádně jak se říká – není konec, 
dokud skutečně není konec. V závěrečném 
dni mistrovství se totiž v Kladně děly zázraky. 
ATK nečekaně pouze remizoval s pohrobkem 
slavného LTC Praha 4:4. Tatra Smíchov udr-
žela Vítkovice ve hře. Utkání v Kladně končilo 
dříve, než zápas na Štvanici. Vítkovičtí ještě 
bojovali s Chomutovem, když se k nim dosta-
ly zprávy o nečekané bodové ztrátě aspiranta 
na titul. Původně ospalé a možná vynucené 
utkání se změnilo, Ostravané rozjeli bran-

kostroj, věděli totiž, že potřebují co nejlepší 
skóre – rozhodující faktor v případě bodové 
rovnosti. Výhra 8:1 byla tím, co potřebovali. 
Byl to útok kapitána Ladislava Staňka, který 
se pod zlatou výhru podepsal 4 góly, Oldřich 
Seiml skóroval dvakrát, čímž se rovněž stal 
králem ligových střelců s 26 góly.

Vítkovická radost na ledě byla nezměrná. 
Pražské publikum, 13 000 diváků v ochozech 
stadionu na Štvanici, přálo Ostravanům vítěz-
ství z celého srdce. Armádní tým sestavený 
z odvedenců z celé republiky, byť hrající pod 
hlavičkou hlavního města, nebyl tím, k čemu 
by Pražané tíhli a tak raději drželi palce ne-
okoukaným a mnohdy neznámým mladíkům 
z onoho „ocelového srdce republiky“. A do-

čkali se. Dočkali se hlavní Vítkovičtí. Dva roky 
po sobě byli titulu blízko, ale dvakrát brali 
stříbro, do třetice všeho dobrého, říká se.

Oslavy mistrovského titulu na ledě? 
Předávání poháru, oficiality? Ba ne. Píše 
se rok 1952. Moresy „z kapitalistické 
NHL“ u nás zatím ještě nemají a nemě-
ly místo. Po utkání se k hloučku radujících 
se Vítkovických připojili s gratulacemi sou-
peři z Chomutova. Ostravané zdviženými 
holemi poděkovali publiku a zmizeli v útro-
bách stadionu, v malé šatně pak propukly 
oslavy. Co teklo? Šampaňské? Pivo? Víno? To 
ví jen, ti, kteří tam byli, tedy hráči Vítkovic 
a s nimi také legendární král ligových střel-
ců fotbalu, internacionál Slavie Praha, slav-
ný Pepi Bican, toho času hráč fotbalového 
Sokola VŽKG, tedy rovněž Vítkovičák, který 
přišel povzbudit své hokejové kolegy a také 
kamaráda z fotbalového útok Vítkovic, hra-
jícího trenéra hokejistů Vladimíra Bouzka.

Každopádně korunování mistrů bylo velice 
oficiální. V neděli 20. ledna se konalo ofici-
ální zakončení mistrovství republiky v praž-
ském hotelu Belvedere. Po tehdy nezbytné 
diskuzi a besedě byl novopečeným mistrům 
z Vítkovic předán skleněný pohár a kožené 
vaky na výstroj. Ani v Ostravě se nekona-
ly nijaké velké oslavy. Vítkovický oddíl obda-
roval šampiony novými koženými bundami. 
Za odměnu dostali vítkovičtí hokejisté ješ-
tě něco. Složili závazek odpracovat – kaž-
dý – alespoň 30 hodin na stavbě Nové Huti 
v Ostravě. Slib splnili, někteří dokonce oněch 
slíbených 300 hodin překročili čtyřnásobně.

Sezona vítězstvím v lize neskončila. 
Vítkovičtí hokejisté zažili krátký oddych. 
V průběhu února byli Blažek a Bubník po-
voláni do národního dresu na olympiádu 
do Osla. Zbytek týmu sehrál několik přá-
telských utkání. V březnu pak novopeče-
né mistry i ostatní elitní ligové celky čekal 
pražský turnaj „O štít únorového vítězství“.

CESTA ZA ZLATEM
Celkově to ale byla netradiční sezona. 
Zatímco ročník 1950/1951 hrálo v nejvyš-

SKUPINA A
Poř. Tým Z V R P Skóre Body

1. Hutě Chomutov 10 9 0 1 68:30 18
2. Sparta ČKD-Sokolovo Praha 10 7 0 3 59:33 14
3. SKP JNV České Budějovice 10 5 1 4 43:39 11
4. Škoda Plzeň (později ZVIL Plzeň) 10 4 0 6 41:59 8
5. RKV Slavia Karlovy Vary 10 2 2 6 36:58 6
6. SONP Kladno 10 1 1 8 25:53 3

SKUPINA B
Poř. Tým Z V R P Skóre Body

1. Zbrojovka Brno-Židenice 10 6 3 1 53:31 15
2. Tatra Smíchov 10 6 2 2 40:30 14
3. ČSSZ Prostějov 10 5 3 2 38:28 13
4. GZ Královo Pole 10 5 0 5 56:35 10
5. Slavia Pardubice 10 0 4 6 31:56 4
6. Šverma Jinonice 10 2 0 8 23:61 4

SKUPINA C
Poř. Tým Z V R P Skóre Body

1. ATK Praha 10 9 0 1 80:13 18
2. Sokol VŽKG 10 8 0 2 100:22 16
3. Sokol NV Bratislava 10 6 1 3 66:51 13
4. Tatranské píly Poprad 10 3 0 7 39:59 6
5. KP Opava 10 2 1 7 26:76 5
6. Slovena Žilina 10 1 0 9 28:118 2

FINÁLE „O PŘEBORNÍKA ČSR“
Poř. Tým Z V R P Skóre Body

1. Sokol VŽKG 5 4 0 1 28:12 8
2. ATK Praha 5 3 2 0 21:15 8
3. Tatra Smíchov 5 2 1 2 17:25 5
4. Zbrojovka Brno-Židenice 5 1 2 2 19:16 4
5. Sparta ČKD-Sokolovo Praha 5 2 0 3 20:19 4
6. Hutě Chomutov 5 0 1 4 9:29 1

SEZONA 1951/1952

ší soutěži jen 8 týmů, sezonu 1951/1952 
hrálo v Mistrovství republiky (jak se ligová 
soutěž oficiálně jmenovala) celkem 18 týmů, 
rozdělených do tří skupin. Skupiny byly více 
méně regionálního charakteru, ale ani to 
nebránilo dát například vojenský ATK Praha 
do skupiny III s Vítkovicemi, Bratislavou, 
Opavou, Žilinou a Popradem. Základní sku-
piny byly pro řadu týmů jen povinným ro-
zehráním. To platilo například v případě již 
zmíněného ATK a Vítkovic. Oba týmy totiž 
krom sebe samých neměly ve skupině kon-

kurenci.

Vítkovičtí, i když skončili ve skupi-
ně po dvou prohrách s ATK druzí, do-
sáhli jako jediní ze všech tří skupin 100 
vstřelených branek. Skóre z 10 zápasů 
základní skupiny bylo úctyhodné: 100:22. 
Ostravané zde zaznamenali i svůj dosud 
nepřekonaný ligový rekord – nejvyšší vý-
hru 26:1 v Žilině.

Ze základních skupin postoupily vždy nejlep-
ší týmy. Top 6 se pak střetla ve finálovém 
turnaji Mistrovství republiky. Jednokolově 
a na „neutrální“ půdě. Finálový turnaj se hrál 
šest dní, nejprve v Ostravě, pak po jednom 
dni volna v Praze a paralelně některé zá-
pasy v Kladně.

Vítkovice i díky výborné atmosféře domá-
cího publika začaly finále výborně, rozdrti-
ly Tatru Smíchov 9:0, v dalším dni porazily 
Zbrojovku Brno 5:3 a domácí vystoupe-
ní zkompletovaly těsným vítězstvím nad 
Spartou Praha 2:1. ATK přitom v prvním 
utkání remizovalo 1:1 se Zbrojovkou, tak-

že vítězem ostravské části finále se staly 
Vítkovice, které při přesunu do Prahy vedly 
tabulku mistrovství o jeden bod před ATK.

V Praze ale přišel onen zkrat. Dvakrát 
v základní skupině Vítkovice podlehly ATK, 
ve finále to nechtěly znovu připustit. V prv-
ní třetině odskočili Ostravané do vedení 2:0, 
jenže pak přišlo polevení, obrat ze strany 
ATK, již zmíněné dva góly ostravského ro-
dáka a vítkovického odchovance Vašata 
a z vedení 2:0 byla nakonec porážka 4:7 
a ATK šlo do čela o bod… Možná vojákům 
pomohl i fakt, že během volného dne (před 
zápasem s Vítkovicemi) trénovali, zatímco 
ostatní týmy se účastnily povinné besedy. 
ATK vedlo tabulku a bylo předčasně považo-
váno za mistra ligy. Jak to dopadlo, popisu-
je úvod článku. ATK překvapivě remizova-
lo s Tatrou Smíchov 4:4, zatímco Vítkovice 
rozdrtily Chomutov, bodově se na ATK do-
táhly a díly výrazně lepšímu skóre potvrdily 
definitivně první místo.

Podobu mistrovských dresů z roku 1981 
si ještě leckdo z fanoušků živě pamatuje, 
vzhled a barevná kombinace svetrů ze za-
čátku i konce 30. let byly jasně popsány 
v klubových záznamech z těch let. Z tohoto 
pohledu nebylo těžké repliky dresů pro vý-
ročí v letech 2011, 2017 a 2018 připravit 
a vyrobit. Jenže s dresy z roku 1952 to 
už tak snadné nebylo. „Samozřejmě máme 
k dispozici řadu fotografií, jenže ty jsou čer-
nobílé. Žádný z originálních dresů se nedo-
choval, v archivu informace o barevné kom-

binaci či vzhledu nalezeny nebyly. Jediné, 
z čeho jsme mohli při přípravě replik dresů 
prvních vítkovických mistrů vycházet, byly 
vzpomínky pamětníků – pozdějších hrá-
čů či soupeřů Vítkovic. Nutno ale dodat, že 
ty se rozcházely. Někteří říkali, že dresy 
byly červeno-žluté, druzí modro-žluté, jiní 
dokonce že byly modro-šedé,“ vypráví klu-
bový historik Zdeněk Janiurek. Šťastná ná-
hoda na jaře 2021 však přinesla nečeka-
né rozuzlení. „Při pátrání v archivech novin 
a časopisů se na nás usmálo štěstí. Velkou 
zásluhu na tom má Tomáš Kučera z Českých 
Budějovic, který objevil titulní stránku tý-
deníku Květy z prosince 1952. Na ní byla 
barevná – kolorovaná – fotografie z finálo-
vého zápasu z ledna 1952 mezi Vítkovicemi 

a ATK. Vítkovický útočník Oldřich Seiml 
na ní dává gól a je jednoznačně vidět, že 
dresy byly červeno-žlutě pruhované a štít 
na hrudi byl modrý s bílými písmeny,“ po-
pisuje Janiurek.

Pro dnešní generace je červená a žlutá 
pro Vítkovice hodně netradiční, klubovými 
barvami jsou modrá a bílá. I k tomu má 
Janiurek vysvětlení. „Přestože už od 20. 
let byly klubovými barvami vítkovického 
SSK modrá a bílá, dresy vítkovických ho-
kejistů tomu zcela neodpovídaly. Jednu čer-
no-bílou sadu nahradily v polovině 30. let 
dvě – červená a žlutá. Proč? To už asi nikdo 
dnes nezjistí. Každopádně červená a žlutá 
byly barvy vítkovických dresů ve 30. a 40. 
letech až s přesahem do první poloviny 50. 
let. Původně byly ale dresy jednoduché. Ty 
které Vítkovičtí oblékali od roku 1951 byly 
designově přece jen divočejší. Tehdejší ka-
pitán Ladislav Staněk vzpomínal, že při 
tvorbě návrhů dresů se často přihlíželo 
k podobám dresů jiných klubů, především 
zahraničních. Pruhované dresy tak moh-

ly být inspirovány podobou trikotu fran-

couzského Racing Paris, který v Ostravě 
na přelomu 40. a 50. let ve svých pruho-
vaných dresech hostoval.“

Tým mistrů – zleva stojící Karel Piatkevič, Oldřich Seiml, Ladislav Staněk (kapitán), Zdeněk Návrat, Miloslav Blažek, Jindřich Schober, Vladimír Bouzek (hrající trenér).  
V pokleku zleva: Stanislav Garstka, Miloš Hromniak, Zdeněk Nachmilner, Bohumil Otte, Václav Bubník, František Planka, Oldřich Pavlík st., (chybí zraněný Eduard Remiáš).



POSLEDNÍ ŽIJÍCÍ ČLEN MISTROVSKÉ PART Y VÍTKOVIC ZDENĚK NÁVRAT VZPOMÍNÁ: 

OSLAVA NEBYLA, TEHDY SE SLAVILI STACHANOVCI
Vyhrál titul s mateřskými Vítkovicemi a mistrovskou radost si zopakoval ještě pětkrát v dresu Brna. 
Na ten první ale vzpomíná nejvíce. Poslední žijící šampion z roku 1952 Zdeněk Návrat v květnu 2021 
oslavil 90. narozeniny a při té příležitosti zavzpomínal na první zlatou sezonu vítkovického hokeje.

Vy jste byl v týmu nejmladším hráčem. 
Znamenalo to pro vás nějaké speciální úko-
ly – nošení puků, výstroje atd.?
To ne. Žádné úkoly. Ale byl jsem mladý – 
„Hele, mladej, pocem“. Což je ale normální. 
Svoje si člověk musí odbýt.

Jaký byl obecně ten tým mistrů z roku 
1952?
Vítkovice měly obecně vždycky dobrý man-

čaft. V Ostravě dominovaly a tým měl zá-
klad. Ovšem přišel právě trenér a hráč Láďa 
Bouzek. To byl pan hokejista. Díky němu 
se utvořil pořádný tým, který byl schopný 
konkurovat i českým klubům.

Jakou jste měli tehdy partu v týmu?
Dirigoval to všechno Láďa Bouzek. Byl vy-
nikající hráč, dobrý trenér. Ani bych ne-
řekl trenér, jako kouč. On uměl vést zá-
pas. Měl neskutečný cit pro vedení zápasu, 
reagování na vývoj. A viděl, kdo mu hraje 
a nebál se posadit nejlepšího hráče: „Tam si 
sedni a dohrál jsi“. Dát za něj náhradníka. 
A obyčejně to vyšlo, protože ten náhradník 
se chtěl ukázat, aby se tam jako chytil. Vedl 
to všechno Bouzek. On měl největší zásluhu 
na tom, že se Vítkovicím tak dařilo.

Jaký jste s tehdejším hrajícím trenérem 
Vladimírem Bouzkem měl vztah? Přece jen 
to byla persona, dvojnásobný mistr světa, 
také zkušený a starší hráč.
Bouzek si mě vzal na křídlo. Před tím hrál 
ten utok ve složení Blažek – Bouzek – Václav 

Bubník. A jednou se něco stalo a Bouzek, jak 
se nebál improvizovat v sestavě, prostě řekl 
Bubníkovi: „Ty půjdeš do obrany a ty mla-
dej jdeš ke mně na křídlo.“ A tím mě vytáhl 
k sobě do útoku. A od té doby jsem tam zů-
stal. A taky mu můžu poděkovat, protože on 
měl úžasný přehled na ledě. Když jsi najel 
před branku, tak on tě tam vždycky viděl 
a dal ti to přesně a tys už nemusel dělat nic, 
jen dát gól.

To byl Láďa Bouzek.

Ale taky se někdy naštval během zápasu. 
Prohrávali jsme během zápasu o tři góly, 
posadil hráče, Otteho vyhodil. A vzal to 
na sebe, dal tři góly a hotovo dvacet.

Velkým lídrem byl také kapitán Ladislav 
Staněk. Fungovalo to mezi těmito dvěma 
osobnostmi?
Nevím, jak to měli oni dva mezi sebou, ale já 
jsem žádné rozepře nepozoroval. Měli mezi 
sebou velice dobrý vztah.

Vy jste tehdy byli vedení jako amatéři, kteří 
po práci hráli hokej. Jak tomu bylo ve sku-
tečnosti, třeba ve vašem případě?
Ano, my jsme tehdy byli amatéři. Ráno 
na šest do zaměstnání, pak akorát dopoled-
ne na trénink, po tréninku rychle oplách-

nout a zpět do zaměstnání. A tam se na nás 
dívali skrz prsty, jakože se ulíváme. A nedej 
bože, když se prohrálo, to bylo, že se ulívá-
me a ještě prohráváme.

Vítkovice v letech 1950 až 1953 získaly tři-
krát stříbro a jednou zlato. Nemrzí vás, že 
jste tehdy pro Ostravu nevyhráli více než 
ten jeden mistrovský titul?
My jsme byli rádi za ten jeden titul. 
Tehdy se to dost přelévalo, hodně navrch 
měla vojenská mužstva, ATK, pak Rudá 
Hvězda, Budějovice byly silné, Sparta. 
I když jsme byli nahoře, nemohli jsme 
moc pomýšlet na víc, i tak jsme toho do-
kázali hodně.

Když se dnes podíváte na hokej. V čem 
se liší oproti té vaší době?
Liší se ve všem. Hodně ve výstroji. My měli 
starou, těžkou výstroj. Brusle nebyly pořád-
né. Dnes je všechno lehoučké. Druhá věc 
byla, že se hrálo na otevřeném ledě a když 
pršelo, tak jste zmokl a všechno na vás 
se nasáklo vodou a vozil jste i třicet kilo 
na sobě. Hlavně se to liší ale v rychlosti. Mi 
se líbí ten hokej, co se hraje dnes, je živěj-
ší. Tehdy se hrálo jinak. Levé křídlo hrálo 
levé křídlo, pravé křídlo hrálo pravé křídlo 
a skoro byl zločin přejet na druhou stranu. 
Což dneska není. Dnes se hlavně bruslí a je 
jedno, kam se jede. A hráč v pohybu je lo-
gicky vždy rychlejší, než hráč, který stojí 
a musí startovat. Je jiné pojetí hry.

Kromě titulu ve Vítkovicích jste vyhrál ješ-
tě pět dalších v Brně. Rozlišujete nějak tyto 
úspěchy?
To je těžké říct. V té Rudé Hvězdě to 

bylo tak jako jasné. Titul je titul. Ale toho 
ve Vítkovicích si cením nejvíce, protože byl 
první. Byl jsem mladší. A bylo to pro mě 
něco nového.

Jak jste si sám oslavil 70. výročí prvního 
mistrovského titulu?

Ale, nijak zvlášť (rozesměje se). Večer jsem 
si dal štamprli slivovice.

Původně jste měl ve výročním utkání sou-
časných Vítkovic proti Kometě Brno vhodit 
čestné buly a být hlavní postavou oslav. Ale 
na poslední chvíli jste odmítl, proč?

Bohužel jsem musel odmítnout. Moc mě to 
mrzí. Už týden se necítím moc zdravý a nej-
sem si jistý, že bych nějaké oslavy na stadi-
onu zvládl. Je mi to líto. Ale i tak všechny 
moc pozdravuju.

ŽIVOTOPIS
Děhylovský rodák se do Ostravy do-
stal s rodinou poté, co Hlučínsko po říj-
nu 1938 připadlo Německé říši a čeští 
obyvatelé byli nuceni se vystěhovat. S ho-
kejem začínal na mariánskohorských 
rybnících, posléze byl pozván na trénink 
místního SK Ostravská Slavia a byl vy-
brán do mužstva. Jako student průmyslov-
ky VŽKG přestoupil do hokejového oddílu 
Sokol VŽKG 7. října 1950. Ve Vítkovicích 
nastartoval ligovou kariéru. V mistrov-
ské sezoně 1951/1952 byl nejmladším 
hráčem mužstva. Hrál na křídle úto-
ku s Miloslavem Blažkem a Vladimírem 
Bouzkem. Na vojnu nastoupil do nově tvo-
řící se Červené hvězdy Bratislava (tým 
ozbrojených složek ministerstva vnitra – 
pohraniční stráž), klub byl následně pře-
sunut do Brna pod názvem Rudá Hvězda. 
V Kometě, jak Rudé Hvězdě přezdíva-
li, vytvořil skvělou formaci s Františkem 
Vaňkem a Bohumilem Proškem. K ti-
tulu z Vítkovic 1952 přidal pět triumfů 
v Brně. Po zrušení Rudé Hvězdy se vrátil 
do civilního zaměstnání ve VŽKG a v se-
zoně 1960/1961 byl jedním z tahounů 
Vítkovic v cestě za postupem do nejvyš-
ší soutěže. Ve Vítkovicích hrál do roku 
1966 a patřil k nejlepším a nejzkušeněj-
ším hráčům celku. Poté přešel do role tre-
néra mládeže, jeho největším trenérským 
úspěchem byl titul dorosteneckých mis-

trů České socialistické republiky – nejlep-
ší český tým sezony 1972/1973. V rám-

ci federální soutěže vicemistr za prvním 
slovenským Popradem.

Zdeněk Návrat hrál i v reprezentaci, 
v roce 1956 byl nominován na olympiádu 
do italské Cortiny.

S šesti mistrovskými tituly na kontě je 
statisticky nejúspěšnějším vítkovickým 
hokejistou historie.

ZDENĚK NÁVRAT

Číslo dresu: 14 (nejčastěji)
Post: útočník
Narozen: 25. května 1931 v Děhylově
Národnost: CZE
Výška: 171 cm 
Váha: 75 kg (během hráčské kariéry)
Držení hole: pravá
Odchovanec: SK Ostravská Slavia
Předchozí kluby: SK Ostravská Slavia (do 1950), Sokol VŽKG (1950 – 1953), Rudá 
Hvězda Brno (1953 – 1960), TJ VŽKG Ostrava (1960 – 1966). Od 1966 trenér 
mládeže Vítkovic

V nejvyšší soutěži: 275 utkání, 114 gólů, 32 asistencí, 146 kanadských bodů
(zdroj

Největší úspěchy
6x mistr Československa (1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960)
3x vicemistr Československa (1951, 1953, 1954)
1x bronzový medailista Československa (1959)
Trenér mistrů ČSR dorostu 1973 (celkově v rámci ČSSR vicemistři za Popradem)

Reprezentace: ČSR, účastník ZOH 1956. V reprezentaci celkově 12 zápasů – 6 gólů

Pane Návrate, vítkovický klub slaví 70. vý-
ročí prvního mistrovského titul. Vy jste po-
sledním žijícím hráčem této slavné party. To 
tehdy v lednu 1952 musel být velký úspěch. 
Pamatujete si, jak jste titul mistrů republi-
ky oslavili?
Žádná oslava nebyla. Kdepak. To se vůbec 
neslavilo. Akorát jsme dostali od našeho 
klubu koženou bundu a takové světlé kalho-
ty. Vypadalo to dobře, všichni nám to závi-
děli, ale byla to vepřovice, takže nic moc 
(směje se).

To je zvláštní. Přece, když se vyhraje ti-
tul mistra republiky, tak by se mělo sla-
vit, ne?
To se neslavilo. Tehdy se slavili Stachanovci 
a úderníci. Žádná oslava nebyla.

Nebylo vám to líto?
Já jsem tak ještě neuvažoval, já jsem byl 
tehdy ještě mladý a byl jsem rád, že jsem 
u toho vůbec mohl být. A ti starší měli tro-
chu jiné zájmy.

Jaká ta sezona 1951/1952 byla?
To už si ani nedovedete představit, jak to 
bylo složité. Liga se hrála na několik sku-
pin. Z nich vyšla finálová skupina. V ní byla 
Sparta, my – jako Vítkovice, Smíchov, ATK, 
Brno, Chomutov. Rozhodovalo se samozřej-
mě ve finálové skupině. My jsme prak-

ticky vyhráli všechno, ale prohráli jsme 
s ATK. A oni by to byli vyhráli, ale v posled-

ním utkání hráli se Smíchovem a ta Tatra 
s nima uhrála remízu. A tím jsme se stali 
mistry, protože jsme měli lepší skóre. Ten 
systém byl složitý a všechno to bylo zamíře-
né na to, aby se ušetřilo.

O mistru republiky rozhodl turnaj. Nevadil 
vám ten systém? Neříkali jste si, že by bý-
valo bylo lepší, kdybyste hráli klasickým 
způsobem?
To ani ne. To bylo lepší. Hrálo se na jed-
nom místě. Nemuseli jsme cestovat. Tehdy 
se nejezdilo autobusem, ale všude zásad-
ně vlakem. A to se člověk natahal s těmi 
třicetikilovými pytli. To nebylo, jako 
v Kanadě, kde přijde hráč na zápas ohák-

nutý, jako do divadla a všechno má při-
pravené.

Vy jste tehdy nechodili na zápasy, jak říká-
te, oháknutí jako do divadla?
Kdepak. Každý chodil v tom, co měl.

První část finálové skupiny se hrála 
v Ostravě. Jak to tehdy vypadalo na zimním 
stadionu? Byla bouřlivá atmosféra?
Atmosféra byla výborná. Lidé chodili, chodili 
hodně. Měli jsme veliké návštěvy, opravdu. 
Ale ten stadion tomu pomáhal. Byl praktic-
ky celý na stání, na sezení tehdy bylo pár 
míst. Bylo to opravdu skvělé tehdy. A taky 
byly padesáté roky, nic jiného nebylo, tak 
lidé alespoň chodili na sport. Fandilo se hod-
ně, opravdu něco neskutečného.

Zdeněk Návrat (uprostřed) bojuje před brankou ATK Praha v zápase finále 1952.



dina mistrovských let, brankář Marek 
Čiliak, který v minulé sezoně oblékal dres 
Českých Budějovic a letošní sezonu zahájil 
na Slovensku.

OSLAVENEC VLADIMÍR VŮJTEK MLADŠÍ

VÍTKOVICE SE VRACEJÍ DOMŮ  
A S NIMI FANOUŠCI DO HALY

REKORDMAN MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI KLUBY, 
NĚKDEJŠÍ RUDÁ HVĚZDA, DNES KOMETA BRNO

HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO
Založen: 1928 jako SK Moravská Ostrava
Klubové barvy: modrá a bílá
Stadion: OSTRAVAR ARÉNA
Kapacita stadionu: 9 833 (vše k sezení)

VEDENÍ KLUBU
Majitel klubu: Ing. Aleš Pavlík
Předseda dozorčí rady:  
JUDr. Vladimír Jirousek
Členové dozorčí rady: Mgr. Jan Falter,  
Ing. Monika Gavláková
Čestný prezident klubu: František Černík
Člen představenstva a výkonný ředitel: 
Mgr. Petr Handl
Sportovní ředitel: Roman Šimíček
Manažer klubu: Patrik Rimmel
Sportovní manažer: Ladislav Svozil
Ekonom: Lenka Lazárová
Marketing a produkce: Petra Duchková
Média: Zdeněk Janiurek
Sociální sítě: Bc. Barbora Vojtěchová
Sekretariát: Mgr. Monika Broschová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Miloš Holaň
Asistenti trenéra: Radek Philipp  
a Roman Šimíček
Trenér brankářů: Martin Prusek
Kondiční trenér: Igor Horyl
Videotrenér a vedoucí mužstva:  
Denis Havel
Fyzioterapeut: Bc. Filip Němec
Masér: Jan Puškár
Kustod: Martin Cirkl
Lékaři: MUDr. Daniel Gavlíček  
a MUDr. Jozef Jakub

Založen: 1953 jako Rudá Hvězda Brno
Klubové barvy: bílá a modrá
Stadion: Winning Group Arena
Kapacita stadionu: 7 700

VEDENÍ KLUBU
Předseda představenstva a prezident:  
Egbert F. Zündorf
Místopředseda představenstva a majitel klu-
bu: Libor Zábranský
Členové představenstva: Bc. Roman 
Onderka, MBA a Bc. Aleš Jakubec
Předseda dozorčí rady:  
JUDr. Jaromír Leimberger
Asistentky vedení společnosti:  
Iveta Nykodýmová a Jana Slámová
Generální manažer: Libor Zábranský
Vedoucí sportovního úseku: Jaroslav Medlík
Sportovní sekretář: Pavel Zubíček
Manažer pro hráčský rozvoj: Leoš Čermák
Obchodní a marketingová ředitelka:  
Lenka Plšková
Manažer zahraničních vztahů: David Trunda
Marketing: Ivana Drobiszová,  
Markéta Hofírková
Provozní: Šárka Farmačková
Tiskový mluvčí: Michal Chylík

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Libor Zábranský
Trenér: Jiří Kalous
Asistent trenéra: Jiří Horáček
Trenér brankářů: Václav Pipek
Videokouč: Jiří Horáček
Vedoucí mužstva: Ota Železný
Kustodi: Petr Ondráček, Filip Ondráček 
a Tomáš Dyčka
Fyzioterapeuti: Dana Vincourová,  
Lukáš Katzer a Ivan Jánský
Lékaři: MUDr. Zdeněk Ziegelbauer 
a MUDr. Petr Novák

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři

30 Aleš Stezka 06.01.1997 24 let levá 193 cm 91 kg

35 Darek Bartošák 18.12.2003 17 let levá 182 cm 70 kg

37 Daniel Dolejš 04.07.1994 27 let levá 178 cm 82 kg

Obránci

53 Ruslan Pedan 16.11.1994 27 let levá 184 cm 88kg

5 Karel Plášil 25.04.1994 27 let levá 190 cm 90 kg

18 Lukáš Kovář 10.01.1992 29 let levá 199 cm 97 kg

31 Jakub Stehlík 29.10.1990 30 let levá 190 cm 94 kg

24 Alexej Solovjov 08.09.1994 27 let levá 188 cm 92 kg

88 Jakub Stehlík 29.10.1990 30 let levá 190 cm 94 kg

44 Petr Gewiese 11.03.1993 28 let levá 185 cm 87 kg

46 Roman Polák 28.04.1986 35 let pravá 183 cm 107 kg

58 Guntis Galvinš 25.01.1986 35 let levá 187 cm 98 kg

64 Patrik Koch 08.12.1996 24 let levá 185 cm 84 kg

96 Tomáš Machů 02.03.2003 18 let pravá 192 cm 86 kg

Útočníci

10 Robert Flick 28.03.1991 30 let levá 188 cm  94 kg

31 Dominik Lakatoš 08.04.1997 24 let levá 181 cm 81 kg

7 Tobias Lindberg 22.07.1995 26 let levá 189 cm 92 kg

11 Marek Kalus 22.07.1993 28 let levá 188 cm 93 kg

12 Petr Fridrich 29.05.2000 21 let levá 186 cm 88 kg

14 Samuel Bitten 21.03.2000 21 let levá 188 cm 91 kg

15 Petr Chlán 02.06.1999 22 let levá 180 cm 83 kg

20 Jan Bernovský 24.03.2001 20 let pravá 183 cm 81 kg

23 Vojtěch Lednický 30.05.2001 20 let pravá 176 cm 77 kg

25 Josef Krejsa 15.02.2003 18 let levá 169 cm 83 kg

27 Rastislav Dej 12.09.1988 33 let levá 179 cm 89 kg

28 Rostislav Marosz 23.02.1991 30 let pravá 180 cm 80 kg

29 Lukáš Krenželok 30.06.1983 38 let levá 187 cm 92 kg

41 Radovan Bondra 27.01.1997 24 let levá 197 cm 99 kg

57 Jan Hruška 20.01.1986 35 let levá 183 cm 92 kg

71 Roberts Bukarts 27.06.1990 31 let pravá 181 cm 82 kg

42 Jakub Illéš 15.12.1995 25 let levá 187 cm 90 kg

26 Tomáš Vildumetz 27.91998 23 let levá 178 cm 78 kg

14 Lukáš Žálčík 15.10.1990 31 let levá 184 cm 82 g

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři

1 Marek Čiliak 2.4.1990 31 let levá 183 cm 89 kg

30 Matej Tomek 24.5.1997 24 let levá 190 cm 82 kg

33 Lukáš Klimeš 14.7.1994 27 let levá 185 cm 87 kg

Obránci

4 Radek Kučeřík 21.12.2001 20 let levá 191 cm 95 kg

6 Kevin Tansey 22.2.1993 29 let levá cm kg

7 Tomáš Bartejs 4.9.1992 29 let levá 181 cm 84 kg

8 Marek Ďaloga 10.3.1989 32 let levá 194 cm 86 kg

22 Dalimil Mikyska 16.8.1999 22 let levá 186 cm 91 kg

24 Michal Gulaši 18.7.1986 35 let levá 181 cm 87 kg

25 Vladimír Roth 25.6.1990 31 let pravá 188 cm 94 kg

28 Lukáš Forman 11.1.1994 28 let levá 185 cm 79 kg

28 Patrik Fajmon 10.9.2003 18 let pravá 182 cm 74 kg

32 Jan Mlčák 22.8.2001 20 let levá 182 cm 80 kg

93 Rhett Holland 25.9.1993 28 let pravá 188 cm 98 kg

Útočníci

9 Eduard Šalé 10.3.2005 16 let levá 186 cm 76 kg

13 Jakub Malý 1.4.2002 19 let levá 180 cm 74 kg

13 Michal Krištof 11.10.1993 28 let levá 176 cm 72 kg

13 Erik Meluzin 7.3.2002 19 let levá 184 cm 86 kg

16 Luboš Horký 14.11.1997 24 let pravá 188 cm 84 kg

17 Marcel Haščák 3.2.1987 35 let pravá 181 cm 91 kg

18 Brandon Magee 23.1.1994 28 let pravá 175 cm 84 kg

26 Martin Zaťovič 25.1.1985 37 let levá 180 cm 92 kg

44 David Ostřížek 1.10.1990 31 let levá 190 cm 85 kg

61 Daniel Rákos 25.5.1987 34 let levá 189 cm 87 kg

72 Andrej Kollár 4.11.1999 22 let pravá 185 cm 85 kg

81 Tomáš Vincour 19.11.1990 31 let pravá 191 cm 97 kg

88 Peter Mueller 14.4.1988 33 let pravá 188 cm 92 kg

90 Martin Dočekal 7.12.1990 31 let levá 193 cm 97 kg

92 Petr Holík 3.3.1992 29 let levá 171 cm 73 kg

95 Alexandre Mallet 22.5.1992 29 let pravá 185 cm 93 kg

98 Radovan Pavlík 18.2.1998 24 let levá 178 cm 78 kg

ŠAMPIONI ZPOD ŠPILBERKU
Brno jest hockeyovým městem již od předváleč-
ných časů. Jeho slávu ale nejvíce pozvedla Kome-
ta, která má na kontě za sedm dekád fungování 
rekordní počet 13 mistrovských titulů. Současný 
team bojuje o osmičku.

Pamětníci si jistě vybaví, že hockeyo-
vé Brno bylo již od prvorepublikových dob 
rozděleno mezi dva tábory. Královepolský 
a Židenický. Ani jedním z nich není dnešní 
Kometa, byť kořeny svého zrodu může u ně-
kdejších tradičních klubů najít. Ještě v dnes 
tolik vzpomínané sezoně 1951/1952 půso-
bily v Brně oba zmíněné celky, tehdy pod 
názvy GZ Královo Pole a Zbrojovka Brno-
Židenice. Zbrojovka tehdy postoupila do fi-

nále Přeboru republiky, zatímco o rok poz-
ději se do něj probojovalo Královo Pole.

Doslova revoluci na sportovní mapě Brna 
i Československa však způsobil rozkaz mi-
nistra národní bezpečnosti Karola Bacílka 
o vyčlenění nového sportovního oddílu oz-
brojených složek ministerstva národní bez-
pečnosti. Původně se team rodil v Bratislavě 
pod názvem Červená hvězda, ale rych-

le došlo k přesunu do Brna. Pod hlavičkou 
Rudá Hvězda Brno vznikl pod Špilberkem 
v únoru 1953 nový vyzyvatel. Část hráčů 
tvořili noví odvedenci na povinnou vojen-

skou službu z řad nejlepších republikových 

hockeyistů, kteří v té chvíli museli nastoupit 
na vojnu. Část mužstva se ovšem vytvořila 
z nejlepších hráčů obou brněnských riva-
lů. Tradiční brněnské oddíly ze dne na den 
ztratily sílu, zatímco Rudá Hvězda měla 
kvalitu a direktivně získala i místo v nej-
vyšší soutěži. Kvalita a vysoká úroveň byla 
znát. Rudá Hvězda, od roku 1960 zcivilně-
ná jako ZKL Brno, získala v letech 1955 až 
1966 11 mistrovských titulů!

Následovalo hlušší období stříbrných míst 
a pak úpadek a na přelomu milénia dokonce 
krach. Zpět na hockeyovou mapu republi-
ky vrátil klub jeho současný majitel a záro-
veň šéf střídačky Libor Zábranský a vrátil 
mu nejen nejvyšší soutěž, ale i zašlou slávu. 
V letech 2017 a 2018 získala Kometa Brno 
vysněný 12 a 13.mistrovský titul a sta-
la se tak rekordmanem mezi tuzemskou 
hockeyovou sestavou.

Současný celek Komety Brno, vedený ka-
pitánem Martinem Zaťovičem aktuálně 
bojuje o místo v osmičce. Zpět je už hr-

Vítkovický odchovanec a syn hráčské 
i trenérské legendy Vladimíra Vůjtka 
prožil bohatou hokejovou kariéru, ve kte-
ré ovšem hrála velkou roli i pořádná dáv-
ka smůly. Do ligového mužstva Vítkovic 
se propracoval díky výborným výko-
nům již jako šestnáctiletý v roce 1988 
a nejen, že již v červnu 1991 prošel 
úspěšně Draftem NHL (jako 73. celko-
vě jej vybral Montréal Canadiens), ale už 
4. února 1992 odehrál své premiérové 
utkání v kanadsko-americké Národní ho-
kejové lize. Celkem v ní nastoupil ke 110 
utkání, přičemž oblékal dresy pěti cel-
ků – Montréalu, Edmontonu, Tampy Bay, 
Atlanty a Pittsburghu. Krom toho vyhrál 
s teamem Cape Breton Oilers v roce 1993 
Calderův pohár pro vítěze farmářské 

Moravský souboj, k tomu ve slavnostní at-
mosféře a konečně snad i před zaplněnými 
tribunami. Vítkovičtí hokejisté dnes zažijí 
obnovenou premiéru před početnější návště-
vou, než byla v posledních měsících povole-
ná. Po rozvolnění covidových opaření z 18. 
února je možné naplnit více než 50% kapa-
city haly, konkrétně ve vítkovickém případě 
5 416 diváků.

„Je to hodně důležité a může to hrát rozdíl. 
Cítit podporu domácího publika, mít v zá-
dech několik tisíc lidí. To jsme už dlouho 
nezažili, já konkrétně od té doby, co jsem 
se vrátil do Vítkovic ještě ne. Moc se na to 
těšíme, ale zároveň se i na to musíme dobře 
připravit, protože atmosféra může hodně 
ovlivnit zápas,“ těší se, ale zároveň varuje 
hlavní trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Jeho tým hrál doma naposledy 13. února, 
v zápase s Mladou Boleslaví slavil vítězný 
úspěch díky povedeným přesilovkám. „Pro 
nás to byly strašně důležité tři body z domá-
cího prostředí, zvlášť, když jsme s Boleslaví 
neměli vůbec dobrou bilanci. Dvě třetiny to 
byl boj a my si za výhrou došli dobře se-
hranými přesilovkami,“ shrnul výhru 3:0 
na bruslaři.

Týden bez zápasu mužstvu přišel k duhu. 
Následoval přesun do Čech ke dvěma ven-

kovním zápasům ve třech dnech. V neděli 
se Vítkovičtí představili na ledě Sparty, to 
už před velice solidní návštěvou téměř šesti 
tisícovek diváků. Bojovné a úspěšné utkání. 
Modro-bílí dvakrát smazali náskok soupe-
ře a zvítězili po nájezdech 3:2. „Stál proti 
nám vynikající soupeř. Začátek nebyl tako-
vý, jaký bychom chtěli, ale i když Sparta 
využila přesilovku, neřekl bych, že nás pře-
hrávala. Celý zápas jsme hráli velice dobře, 
měli jsme dobrý pohyb. Kluci se nesložili ani 
po druhé inkasované brance a odměnou jim 
byl gól v power play,“ zmínil kouč po výhře 
na pražském ledě.

Rovnou z hlavního města se Ostravané pře-
sunuli do Plzně. Na půdě indiánů se hrál vy-
rovnaný hokej. Hodně ostrý. Škodovka sice 
otevřela skóre, hosté vzdorovali, ustáli dvě 
pětiminutová oslabení a za stavu 0:2 vy-
křesal naději svou tradiční bombou od mod-
ré Alexej Solovjev. Vítkovičtí se natahovali 
po vyrovnání, ale neuspěli, do prázdné brány 
pečetil výhru domácích 3:1 Schleiss. „Hráči 
makali celý zápas, měli jsme i vyložené šan-

ce, ale ty jsme bohužel neproměnili. Hodně 
vyloučených hráčů nám také nepomohlo. 
Plzeň se v závěru strachovala o vítězství 

Stranou dnešní připo-
mínky mistrovského ti-
tulu z roku 1952 ne-
zůstává nikterak ani 
připomínka nedávného 
životního jubilea Vladi-
míra Vůjtka mladšího! 
Ten 17. února oslavil své 
50. narozeniny.

AHL. Působil úspěšně v Rusku, ve Finsku, 
vyzkoušel si i švýcarské angažmá a prů-
běžně se také vracel do Vítkovic, kterým 
pomáhal například ve výlukovém ročníku 
2004/2005. Dvě sezony působil v české 
nejvyšší soutěži ve Spartě Praha, se kte-
rou v roce 2000 vyhrál mistrovský ti-
tul. Hráčskou kariéru se rozhodl ukon-

čit doma ve Vítkovicích v roce 2006, 
ale na část sezony 2006/2007 vyslyšel 
žádost kamaráda Jana Peterka z Třince 
a oblékl i dres Ocelářů ze Slezska. 
Po skončení hráčské kariéry se z něj 
stal úspěšný agent, zastupující nejlepší 
české hockeyisty po celém světě.

Vynikající výkony odváděl i v reprezenta-
ci, v roce 1997 byl nejproduktivnějším 
hráčem MS v Helsinkách, v semifinálové 
skupině vstřelil Kanadě hattrick. Bohužel 
dlouhodobý zdravotní problém jej připra-
vil o místo v nominaci pro zlatou olympi-
ádu v Naganu 1998. Smůla a komplikace 
se zdravím jej provázely po celou karié-
ru, nejen Nagano, ale i více zápasů v NHL 
a další a větší úspěchy mu zůstaly skryty. 
V roce 1999 téměř bojoval o život po zá-
sahu bruslí do obličeje, na památku mu 
zbyla deseticentimetrová jizva s dvěma sty 
stehy.

I přes komplikace v hráčské kariéře patřil 
k nejlepším hockeyistům své éry a hlav-
ně výborným parťákem, v neposlední řadě 
také stále vítkovickým a ostravským pa-
triotem. 

Vítkovičtí věří v bouřlivou atmosféru a zaplněnou 
povolenou kapacitu haly. Tým se vrací z tripu v Če-
chách se skalpem Sparty a v domácím prostředí 
touží úspěchu.

a my jsme zápas poctivě odmakali,“ kvitoval 
trenér Vítkovic.

Před dnešním utkáním ale nebyli Ostravané 
ve zcela komfortní situaci. K již tak dlou-
hodobě zraněným Bukartsovi, Gewiesemu 

a Krenželokovi přibyl po zápase na Spartě 
i Švéd Lindberg. Krátce před zápasem také 
nebylo zcela jasné, zda budou moci nastou-
pit útočník Kalus a obránce Stehlík, kte-
ří v Plzni dostali shodně trest do konce 
utkání.



# Tým Z V VP PP P Skóre B B%

1 ZSJ Škoda Hradec Králové 51 29 8 4 10 170:106 107 70

2 ZSJ TŽ VŘSR Třinec 51 30 4 7 10 164:108 105 69

3 ZSJ Slavia Pardubice 51 21 11 4 15 164:136 89 58

4 ZSJ ZVIL Plzeň 51 23 5 7 16 157:140 86 56

5 ZSJ SKP JNV České Budějovice 50 23 5 3 19 146:134 82 55

6 ZSJ Sparta ČKD-Sokolovo Praha 50 21 6 6 17 177:143 81 54

7 ZSJ Kolora Liberec 50 22 3 8 17 130:133 80 53

8 Sokol VŽKG 50 20 7 4 19 125:129 78 52

9 ZSJ AZNP Mladá Boleslav 51 19 3 6 23 116:135 69 45

10 ÚD Rudé hvězdy Brno 49 15 9 5 20 129:145 68 46

11 ZSJ MŽ Olomouc 50 15 8 4 23 116:140 65 43

12 ZSJ RKV Slavia Karlovy Vary 50 16 4 7 23 145:161 63 42

13 ZSJ SZ Horní Litvínov 50 16 3 8 23 136:159 62 41

14 ZSJ SONP Kladno 50 12 5 8 25 129:168 54 36

15 Sokol Svit Gottwaldov 50 9 5 5 31 100:167 42 28

TABULKA TIPSPORT EXTRALIGY STATISTIKA HRÁČI

JEDNOTNÉ NÁZVY HOKEJOVÝCH ODDÍLŮ

DĚKUJEME PARTNERŮM, ŽE NÁM UMOŽNILI ODEHRÁT VÝROČNÍ ZÁPAS V RETRO DRESECH BEZ REKLAM A VYDAT TENTO VÝROČNÍ RETRO BULLETIN BEZ INZERCE V ČERNOBÍLÉM PROVEDENÍ.

POZVÁNKA NA DALŠÍ UTKÁNÍ 
PŘIJĎTE PODPOŘIT DOMÁCÍ MUŽSTVO 

HC VÍTKOVICE RIDERA V PÁTEK 4. BŘEZNA 2022 
DO OSTRAVAR ARÉNY. OD 17.30 HOD VYZVOU NAŠI 

HRÁČI TEAM HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE. 

Legenda: # - pořadí, Tým - zkratka týmu, Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry v prodloužení, PP - prohry 
v prodloužení, P - prohry, Skóre - celkové skóre, B - body, B% - procentuální bodový zisk

POŘ. JMÉNO TÝM GP TOI GA Svs GAA Sv% A PIM SO 

1 Ondřej Kacetl HC Oceláři Třinec 22 1209 34 415 01.69 92.43 0 4 2
2 Henri Kiviaho Mountfield HK 25 1447 49 572 2.03 92.11 1 0 2
3 Jakub Sedláček HC Kometa Brno 20 1154 47 528 02.44 91.83 0 2 3
4 Petr Kváča Bílí Tygři Liberec 40 2372 95 1054 02.40 91.73 1 8 2
5 Miroslav Svoboda HC Škoda Plzeň 30 1625 71 772 02.62 91.58 0 4 0
6 Dominik Pavlát HC Škoda Plzeň 21 1141 42 454 02.21 91.53 0 2 2
7 Dominik Frodl HC Dynamo Pardubice 33 1848 72 773 02.34 91.48 1 8 3
8 Filip Novotný Mountfield HK 37 2154 96 1030 02.67 91.47 2 12 5

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A P 
plus/
minus 

PIM TOI/GP 

1 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 920:14 28 30 58 24 33 19:35
2 Michal Bulíř HC Škoda Plzeň Ú 51 938:04 26 28 54 0 18 18:24
3 Lukáš Pech HC Motor České Budějovice Ú 49 1054:29 21 32 53 12 28 21:31
4 Erik Thorell HC Sparta Praha Ú 45 837:44 19 30 49 18 6 18:37
5 Tomáš Plekanec Rytíři Kladno Ú 50 1196:57 16 33 49 -5 46 23:56
6 Ahti Oksanen Mountfield HK Ú 51 927:43 24 24 48 26 12 18:11
7 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 49 963:31 20 27 47 8 12 19:40
8 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 42 963:12 22 24 46 5 12 22:56
9 Giorgio Estephan HC VERVA Litvínov Ú 50 977:23 17 25 42 -6 10 19:33
10 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 43 717:20 25 16 41 -4 30 16:41

STATISTIKA BRANKÁŘI

Legenda: Poř. – pořadí, Jméno – jméno hráče, Tým – tým, GP – zápasy, TOI – čas na ledě, GA – obdržené góly, Svs – po-
čet zákroků, GAA – průměr obdržených gólů, Sv% - procentuální úspěšnost zákroku, A – počet asistencí, PIM – trestné 
minuty, SO – čistá konta

Legenda: Poř. - pořadí, Jméno - jméno hráče, Poz. - pozice, GP - zápasy, TOI - Čas na ledě, G - góly, A - asistence, 
P - body, plus/minus - Hodnocení hráče za pozitivní a negativní účast na ledě, PIM - Trestné minuty, TOI/GP - Průměr 
času na ledě na zápas

Dnešní čtenář jistě promine, a vedoucí před-
stavitelé současných patronátních a part-
nerských podniků též, ale pro potřeby tohoto 
vydání hockeyových novin jsme se rozhodli 
použít názvů jednotlivých hockeyových týmů 
v podobách ze začátku 50. let.

Na vysvětlenou sluší se dodat i historické 
pozadí jednotných názvů hokejových oddí-
lů a tělovýchovných jednot: Československý 
sport po únorovém převratu v roce 1948 
přejímal vzory především ze Sovětského 
svazu. Jedním z nich byl směr sportu a tě-
lovýchovy. Nový režim zlikvidoval zcela po-
mníky předválečných profesionálních klu-
bů, úplně zpřetrhal vazby někdejší, na které 
byli fanoušci po dlouhá léta zvyklí. Masovost 
byla heslem doby – nikoli pár vybraných 
profesionálů, ale sport otevřený všem. 

Na základě této doktríny byly sportovní od-
díly v Československu zcela reorganizová-
ny. Dosud populární Československá obec 
Sokolská – Sokol – se stal jedinou úředně 
povolenou sportovní organisací u nás pouze 
v rámci ní mohly fungovat jednotlivé oddí-
ly. Avšak za předpokladu, že byly provozo-
vány v rámci pracoviště či jiného zařazení, 
takzvaně pod patronátním podnikem. Civilní 
kluby spadaly do odborářských organizací. 
Vznikly Závodní sokolské jednoty (ZSJ).

Název klubu tak byl ZSJ (případně Sokol) 
a jméno patronátního podniku (Vítkovické 
železárny, ČKD Sokolovo, Zbrojovka Brno, 
atd.). Výjimku tvořily pouze armádní tělo-
výchovné organisace, tedy vojenské oddíly 
sdružené při Armádním tělovýchovném klu-
bu – ATK se sídlem v Praze.


