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70 let hokeje l Rozhovory s pamětníky l Zajímavosti l Přehledy l Sestavy
8. listopadu před sedmdesáti lety, v roce 1945, se v Učňovských dílnách v Litvínově na Osadě sešlo několik nadšenců a před nadcházející zimou založili Hockeyový odbor

Sportovního klubu Stalinových závodů Horní Litvínov. Navazovali na první provozování hokeje ve městě Sokolem už
mezi válkami, ve druhé polovině 20. let minulého století.

Nejstarší dochovaná momentka ze hry týmu Litvínova je ze sezóny 1946/47.
V pozadí dosud stojící známé vilky tzv. Hornické osady. Kluziště již mělo poměrně vysoké mantinely i osvětlení. Foto archiv HC

ČERNÍ

ŽLUTÍ
brankáři:
1 VIKTOR LUKEŠ

narozen
29. 12. 1960

brankáři:
7 ZDENĚK ORCT

narozen
28. 04. 1970

obránci:
19 JIŘÍ ŠLÉGR
32 VLASTIMIL KROUPA
44 RADIM SKUHROVEC
4 JAN HRANÁČ
9 VLADIMÍR GÝNA
22 JAN VOPAT
28 KAREL KUBÁT

narozen
30. 05. 1971
27. 04. 1975
10. 05. 1974
26. 10. 1969
27. 09. 1975
22. 03. 1973
13. 06. 1988

obránci:
6 JAROSLAV ŠPAČEK
8 ANGEL NIKOLOV
23 JAN KLOBOUČEK
23 MARTIN NOSEK
19 ONDŘEJ ZETEK
20 PETR MOLNÁR
21 RADEK GOGA

narozen
11. 02. 1974
18. 11. 1975
24. 02. 1973
16. 09. 1970
02. 10. 1971
09. 02. 1969
13. 01. 1971

útočníci:
9 MARTIN RUČINSKÝ
23 ROBERT LANG
11 JAN ČALOUN
29 JOSEF BERÁNEK ml.
16 JINDŘICH KOTRLA
14 IVAN HLINKA ml.
59 LUKÁŠ BEDNAŘÍK
42 VOJTĚCH KUBINČÁK
92 ZDENĚK BAHENSKÝ
18 DANIEL BRANDA
10 ZDENĚK SKOŘEPA
26 VIKTOR HÜBL

narozen
11. 03. 1971
19. 12. 1970
20. 12. 1972
25. 10. 1969
07. 03. 1975
15. 07. 1971
05. 09. 1979
04. 02. 1979
03. 01. 1986
20. 02. 1976
10. 08. 1976
13. 08. 1978

útočníci:
28 MARTIN STRAKA
10 PAVEL PATERA
20 MARTIN PROCHÁZKA
93 PETR NEDVĚD
27 ROBERT KYSELA
26 TOMÁŠ VLASÁK
12 DAVID BALÁZS
42 VLADIMÍR MACHULDA ml.
38 JAN ALINČ
5 MICHAL TRÁVNÍČEK
16 FRANTIŠEK LUKEŠ

narozen
03. 09. 1972
06. 09. 1971
03. 03. 1972
09. 12. 1971
05. 06. 1968
01. 02. 1975
07. 04. 1974
13. 01. 1971
27. 05. 1972
14. 03. 1980
25. 09. 1982

trenér:
JOSEF BERÁNEK st.
vedoucí mužstva:
MIROSLAV RYKL

kustod:
ZDENĚK KLIMPL
masér:
ROMAN REIF

trenér:
RADIM RULÍK
vedoucí mužstva:
ANGEL NIKOLOV st.

kustodi:
VÁCLAV ŠAŠEK
STANISLAV ROSA st.
masér: FRANTIŠEK PINC

dokončení ze strany 1

Název zněl honosně, ale poválečné začátky byly krušné. Scházela výzbroj, kterou klub sháněl i inzeráty v novinách, pořádné kluziště, o umělém ledu ani nemluvě,
málo bylo i hráčů. Přesto tým podle dochovaných pramenů dne 6. ledna 1946 nastoupil k prvnímu zápasu
pohárové soutěže proti Souši (podlehl 3:4).
Od prvního dne své existence až dosud se klub vyvíjel
pod křídly chemického závodu, dnešního Unipetrolu.
Rozhodujícím impulsem pro zlepšení výkonosti klubu byla výstavba zimního stadiónu v roce 1955 na současném místě, který byl pak postupně dostavován (tribuny, zastřešení, zázemí).
Už čtyři roky na to postoupilo mužstvo Litvínova
do nejvyšší soutěže a přes hlasy škarohlídů se v ní udrželo dosud. To se od roku 1959 povedlo jen dvěma dalším klubům, Spartě a Pardubicím.

2

Exhibičním zápasem za účasti řady slavných litvínovských odchovanců v první reprezentační přestávce
po listopadovém výročí si náš klub připomíná sedm desetiletí své úspěšné existence.
-vn-

Pamětníci vzpomínají
Čtyři z žijících pamětníků a aktivních účastníků prvoligových začátků našeho klubu jsme požádali o krátký rozhovor
u přiležitosti dnešního exhibičního zápasu. Všichni se shodně na činnosti litvínovského hokeje podíleli i po skončení
aktivní kariéry.

Zdeněk ZÍMA starší (*1935)
Hráč Litvínova 1954/55, 1957 až 1968, předseda oddílu
(1980 – 1990), trenér A-týmu 1975/76, 1982/83.
Co se vám první vybaví, když se řekne litvínovský hokej?
„Hokejová pohádka! Tehdy ve městě SK Stalinovy závody neměl ani takovou popularitu jako česká házená,
to už si dnes nikdo nedovede představit. V roce 1954 se
začaly dít věci. Předseda Josef Šatný s partou funkcionářů
z fabriky začal dělat hokej pořádně, tak jak se má. Byli tu
bývalí hráči Čechie Litvínov, kteří ještě v roce 1954/55 hráli krajský přebor a za pět let hráli ligu! Nikde v republice
to myslím nemá obdobu. Byli to přitom kluci bez větších
zkušeností, na vojně třeba hokej ani pořádně nehráli –
Křepelka, Suchý, Kýhos, Štěrba, já a můj bratr Jirka, Galina,
Hudec, Kalina. To byla rarita.“
Kdo je pro vás nejzásadnější postavou z litvínovské hokejové historie?
„Pro mě asi Míra Kluc, který se přiřadil k těmto hráčům. 36letý hokejista a trenér dal týmu takovou morální podporu,
že postoupil do ligy. Ve druhé lize nastřílel spoustu gólů, on
to tady přivedl nahoru. Bez něj by tady dnes to, co je, nikdy
nebylo. Začala tím ta tradice.“
Proč podle vás současný tým spadl až na poslední místo,
proč se mu nedaří (nedařilo)?
„Zřejmě proto, že odešly mimořádné opory, brankář,
Ručinský, Petružálek. Hlavně Ručinský, který měl loni asi
nejúspěšnější sezónu, taky z pohledu práce v kabině,
která není tolik vidět a je přitom strašně důležitá. Roli
myslím sehrála i přítomnost Jirky Šlégra, i když nesehrál
tolik zápasů, v té kabině byl a má autoritu. Sestava se letos změnila. Po prvním zápase 4:0 se Zlínem to vypadalo,
že by všechno mohlo jít dobře, jako loni, ale ta sestava
se zkrátka změnila a díry se nepodařilo zacelit. Střelcům
se přestalo dařit, v herní disciplíně byly rezervy. Taky to
rok předtím byla souhra náhod a do čeho kluci bouchli,
to spadlo do brány.“
Co považujete za největší přednost litvínovského hokeje?
„Vidím ji ve vybudování tradice. Pomáhá to stejně jako
zázemí velkého sponzora, společnosti Unipetrol, to jsou obrovské přednosti. A v pracovitých lidech, i když to může být
pomíjející.“

Ladislav ŠTĚRBA (*1933)
Hráč Litvínova 1955 až 1967, B-mužstva 1967 – 68,
bývalý dlouholetý funkcionář a člen výboru oddílu.
Co se vám první vybaví, když se řekne litvínovský hokej?
„To, že jsme ještě nikdy nesestoupili z ligy! Že jsme od roku
1959 stálí účastníci.“
Kdo je pro vás nejzásadnější postavou z litvínovské hokejové historie?
„Mužstvo, které postoupilo v roce 1959 do ligy. A Miroslav
Kluc.“
Proč podle vás současný tým spadl až na poslední místo,
proč se mu nedaří (nedařilo)?
„Stává se to běžně, hlavně u těch menších klubů. Potkalo to Vary, Plzeň, naposledy Zlín, všichni měli problémy. Jen
třeba Sparta nebo Brno si i po úspěchu udrželi další rok podobnou fazónu.“
Co považujete za největší přednost litvínovského hokeje?
„To, že se klub výborně stará o mládež a má dlouhodobě
dobré finanční podmínky. V Litvínově se myslím nikdy nestalo, že by se nevyplácely výplaty a podobně.“

Vladimír KÝHOS starší (*1933)
Hráč Litvínova 1955 až 1967, trenér A-týmu 1973/74,
1975/76, 1976/77, 1982 – 1985, dříve šéftrenér mládeže
Co se vám první vybaví, když se řekne litvínovský hokej?
„V každém případě je to krásná vzpomínka na své mládí a chvíle, prožité ve výborném kamarádském kolektivu.
Také mé trenérské začátky a výsledky své práce. V ročníku
1983/84 to byla stříbrná medaile za druhé místo v lize, krásná spolupráce s Pepou Beránkem a Frantou Pospíšilem. V té
době byli z našeho mužstva v reprezentaci hráči Kokrment,
Kadlec, Procházka, Uvíra, Karagavrilidis a Kýhos mladší.“
Kdo je pro vás nejzásadnější postavou z litvínovské hokejové historie?
„Je to pan Josef Šatný, který se zasloužil asi nejvíce o vybudování celého oddílu ledního hokeje a také o výstavbu
zimního stadionu. Ze spoluhráčů pak určitě Míra Kluc a celá
stará garda, za postup do první ligy. Z mladších kluků je to
Ivan Hlinka a jeho generace.“
Proč podle vás současný tým spadl až na poslední místo,
proč se mu nedaří (nedařilo)?
„To kdybych věděl, tak bych patřil mezi génie... Těch příčin
je asi několik:
a) oslabení mužstva – Francouz, Ručinský, Petružálek
b) nezískání adekvátní náhrady za tyto hráče
c) odchod kondičního trenéra
d) nedostatečná letní příprava – asi krátká?
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Průmyslové čištění
Čištění kanalizace
Nakládání s odpady

www.techcis.cz

Zpovídaní pánové a někteří další jejich kamarádi ze Staré gardy Litvínova: nahoře zleva Zdeněk Zíma starší, Miroslav Kluc, Ladislav Štěrba,
Vladimír Kýhos starší a ing. Miroslav Říha. Dole František Dům (zemřel 2013), Jaromír Hudec, Jaroslav Piskač (zemřel 2011) a Jiří Zíma
(zemřel 2014). Všichni postupně přijali pozvání klubu a po jednom z vítězných domácích extraligových zápasů rozezněli Vítězný zvon.
(Poznámka: rozhovory vznikaly v minulém týdnu). Foto: -vn-

Co považujete za největší přednost litvínovského hokeje?
„V Litvínově vždy bylo předností citlivé omlazování mužstva talenty z vlastní mládežnické základny, kde se pracovalo velmi obětavě a kvalitně.“

Jaromír HUDEC (*1936)
Hráč Litvínova 1954/55, 1958 až 1968, 1970/71,
funkcionář (70. léta)
Co se vám první vybaví, když se řekne litvínovský hokej?
„Velká část mého života, hlavně mládí. Od mala jsem
hrál fotbal a hokej. V Louce, kde jsem vyrůstal, byl duší
těchto sportů Josef Hlinka, otec Ivana. Do měšťanky jsem
v Litvínově chodil se Zdeňkem Zímou a s hokejem jsme
začínali na koupališti v Litvínově. Franta Voříšek, který byl
taky z Louky, mě pak oslovil. Dával v Litvínově dohromady
mužstvo, přišel jsem do klubu v 16 letech, kdy se tu hrál
krajský přebor.“

Kdo je pro vás nejzásadnější postavou z litvínovské hokejové historie?
„Budu jich jmenovat víc. Franta Voříšek, který dal dohromady tu litvínovskou partu. Míra Kluc, výborný hráč a trenér.
A Josef Šatný, který měl velkou zásluhu na postavení stadiónu.“
Proč podle vás současný tým spadl až na poslední místo,
proč se nedaří (nedařilo)?
„Odešlo několik hráčů, hlavně brankář. I zranění mají vliv
na výkonost mužstva. Věřím, že se hokejové štěstí zase vrátí. Já jsem zkusil, zda stále funguje hokejový bůh a zastavil
jsem se na našem známém místě u kapličky na Hoře Svaté Kateřiny. Hlavou mi proběhl film z doby, kdy jsme hráli,
a úspěch v zápase s Vítkovicemi se opakoval… Doufám, že
to bude pokračovat. Škoda, že ještě nikdo nepřišel na to,
proč to jednou jde a jednou nejde. Ale na druhou stranu
i proto je hokej krásný sport.“
Co považujete za největší přednost litvínovského hokeje?
„Velkou podporu diváků a odborné vedení mužstva a klubu, bývalými vynikajícími hráči.“
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MLÁDEŽ

branka: Schmidmayer
Litvínov – Č. Budějovice 3:2p (1:1, 1:0, 0:1)
branky: Kumov 2, Schmidmayer
Litvínov – Sparta 5:6sn (2:2, 2:2, 1:1 – 0:0, 0:1)
branky: Kučera, Helt, Nídl, Kumov, Vébr
V tabulce jsou starší dorostenci sedmí z osmi týmů s
22 body z 28 zápasů
JUNIOŘI
26. – 28. kolo
Litvínov – Liberec 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
branky: Šimeček, Kučera, Šesták, Reichel
Třinec – Litvínov 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
branka: Stříbrný
Vítkovice – Litvínov 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
branky: Ujfaluši, Jícha
V tabulce jsou junioři poslední s 21 body a šestibodovou ztrátou

4. TŘÍDA
Litvínov – Louny 18:2 (9:0, 6:0, 3:2)
branky: Klír 5, Kyselka 4, Zikmund 3, Sýkora 2, Lanc
2, Homola, Sochor
Litvínov – Chomutov 17:5 (3:2, 8:1, 6:2)
branky: Homola 6, Balej 4, Lanc 2, Sýkora, Pícha, Klír,
Zikmund, Sochor
Klášterec n. O. – Litvínov 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)
branky: Ptáček, Nikolov, Kaufman
6. TŘÍDA
Litvínov – Louny 9:4 (2:1, 4:1, 3:2)
branky: Titlbach 4, Šikl 3, Hauptvogel, Mikolášek
7. TŘÍDA
Litvínov – Louny 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
branky: Slavík 4, Vopat 3
MLADŠÍ DOROST
O udržení, 4. a 5. kolo
Letňany – Litvínov 5:4sn (1:2, 1:2, 2:0 – 0:0, 1:0)
branky: Bartoš, Kysela, Jouza, Bártek
Litvínov – Písek 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)
branky: Vacín 5, Jindra, Dufek, Berka, Jouza, Pech
V tabulce skupiny o udržení jsou mladší dorostenci
třetí ze šesti týmů s 30 body z 23 zápasů
STARŠÍ DOROST
25., 27. a 28. kolo
Chomutov – Litvínov 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)
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ŽENSKÝ HOKEJ
Ženy vysoko přehrály poslední celek tabulky a s Kladnem kralují divizi A1. Utkání s Berounem bylo podruhé odloženo.
14. kolo
Litvínov – K. Vary 17:2 (6:2, 4:0, 7:0)
branky: Chmelová 8, Pátková Kristýna 7, Procházková, Prátová
tabulka
1. Kladno
2. Litvínov
3. Tachov
4. Beroun
5. Pardubice
6. K. Vary

14
13
11
13
11
12

12
11
5
4
3
1

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

2
1
5
9
8
11

83:30
115:30
55:52
33:63
33:59
29:114

36
35
16
12
9
3

BREJK, Litvínovské hokejové noviny. Vychází k utkáním Tipsport
extraligy ledního hokeje v Litvínově a při zvláštních příležitostech. Vydává
HC VERVA Litvínov, a. s. Tiskne Agentura Victory Litvínov.
Texty: V. Novotný. Foto: E. D. Beneš. Kontakt: Vladimír Novotný, tel.
476 767 212, e-mail: info@hcltv.cz. Starší čísla k dostání na ZS a na dobírku za cenu poštovného Příjem inzerece: victory@iol.cz

Milníky klubové sportovní historie
1945 - Založení klubu 8. 11., po boku dnešního Unipetrolu
1955 - Výstavba zimního stadiónu
1965 - Zastřešení stadiónu
1972 - První odchovanci (Hlinka a Bubla) mistry světa
1978 - Poprvé 2. místo v lize
1979 - Výstavba II. plochy (zastřešena 1982)
1984 - 2. místo v lize
1991 - 2. místo v lize (finále play off )
1996 - 2. místo v lize (finále play off )
1998 - Nagano, osm zlatých odchovanců + trenér Hlinka
2008 - 23. odchovanec v NHL
2015 - Mistrovský titul!

Tři z památných
Které z té přehršle zajímavých duelů vybrat jako „nej“?
Nikdy neobsáhnete všechny, vždycky bude někomu nějaký zajímavý zápas chybět. Tak alespoň tři, z druhé poloviny existence klubu a přesto napříč léty.
1978
44. kolo, Litvínov – Sparta 3:1
Poprvé hrál Litvínov celou sezónu na špici tabulky,
dlouho soutěž i vedl. Zájem o zápasy byl nevídaný. Nakonec tým po několika porážkách na Slovensku spadl
na třetí místo, ale v posledním kole měl šanci v případě
výhry přeskočit druhou pražskou Spartu. I bez zraněného Ivana Hlinky se to povedlo. Výsledek pečetil Jiří Bubla
do prázdné branky a Litvínov získal první ligové stříbro.
2002
52. kolo, Kladno – Litvínov 1:2
Kladno, v průběhu sezóny beznadějně poslední, mělo
14 kol před koncem základní části na Litvínov ztrátu 13
bodů. V posledním kole 3. čtvrtiny však v Litvínově vyhrálo 9:2 a začalo stíhací jízdu. Před posledním kolem

a shodou okolností vzájemným zápasem stáhlo ztrátu
na pouhé tři body a stačilo mu k záchraně doma vyhrát.
Za Kladno hráli tehdy i kovaní Litvínováci brankář Orct
a útočník Kysela. Domácí prostředí a stažená ztráta mluvily pro Kladno. Litvínov stačila remíza. Byl pod tlakem, prohrával, ale brankář Pinc udržel těsný stav. A pak obránce
Kroupa vyrovnal… Kubinčák skóroval do prázdné branky při power play soupeře a definitivně tak poslal Kladno
do baráže s Libercem. Kladno nakonec sestoupilo.
2015
7. finále play off, Třinec – Litvínov 0:2
Po odvrácení dvou mečbolů soupeřem už před sedmým zápasem v Třinci Vervě mnoho odborníků nevěřilo. Tým navíc trápila zranění. Přesto se v rozhodujícím
zápase obdivuhodně semkl, brankář Pavel Francouz si
připsal 36 úspěšných zásahů a František Lukeš 7 minut
a 6 vteřin před koncem základní hrací doby vstřelil zlatý
gól. Po Hüblově přihrávce ještě stejný hráč pečetil výsledek do prázdné branky a tým zažil slavnou cestu domů
i triumfální uvítání fanoušky před zimním stadiónem.

Vývoj názvu klubu
1945 - HOSK SZ Litvínov (Hockeyový Odbor Sportovního klubu Stalinových závodů Horní Litvínov)
1954 - Jiskra Stalinovy závody Litvínov
1961 - Chemické závody Litvínov, TJ CHZ ČSSP Litvínov
1968 - TJ CHZ Litvínov
1970 - TJ CHZ ČSSP Litvínov
1990 - HC CHZ Litvínov (transformace na občanské
sdružení)
1991 - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV
1994 - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV, s. r. o.
1996 - HC CHEMOPETROL, a.s.
2007 - HC Litvínov, a. s.
2009 - HC BENZINA Litvínov, a.s.
2011 - HC VERVA Litvínov, a.s.

7

