
Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2017–18
1. finále play-off

SKMB BOSKOVICE
– 

HC UNIČOV
Středa 21. března 2018 v 18.00 ZS Boskovice

Sezóna 2017–18, 9. kolo – sobota 11. 11. 2017
SKMB BOSKOVICE – HC UNIČOV 5:4 PP (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) 

Foto P. Nečas



SOUPISKY

1 Chvátal Jaroslav B
2 Hrachovina Petr B
3 Fabiánek Dominik O
4 Surý Aleš O
6 Honzek Tomáš O
7 Maksa Pavel O
8 Dufek Martin O
9 Benýšek Karel Ú

10 Václavík Jiří Ú
11 Skácel Roman Ú
12 Kučera Michal Ú
13 Sekanina Čestmír Ú
14 Šebek David Ú
15 Špok Martin Ú
16 Šmahel Jiří Ú
17 Hnilička Lukáš Ú
18 Gegorovič David Ú
19 Hrazdil Jakub Ú
20 Klaus Radek Ú
21 Karný Tomáš Ú
22 Bednář Luboš Ú
23 Surý Zbyněk O
24 Cívka Dominik O
26 Kűlzer Niklas Ú
27 Matouš Michal Ú
28 Šmíd Lukáš Ú
29 Vágner Jakub O
30 Kűlzer Jan B
51 Zrza Tomáš B
87 Krejčiřík Filip O

Trenér: Svatopluk Vařeka
Asistent trenéra: Tomáš Karný
Sportovní manažer: Petr Hrachovina
Vedoucí mužstva: Leoš Klejzar
Kustod: Ivo Anschlag
Kustodka: Kristina Machálková
Zdravotníci: Eva Ryšavá, Karel Ott
Brusič: Josef Kočvara

www.skmb.cz

33 Milan Axmann B

35 Dalibor Sedlář B

9 Jakub Fryč O

82 Libor Navrátil L. O

25 Marek Fekiač O

6 Jiří Paška O

11 David Hromádka O

5 Petr Kreisel O

77 Tomáš Halouska O

44 Roman Axmann R. Ú

47 Tomáš Malý Ú

55 Jaromír Navrátil Ú

18 Marek Vrána Ú

91 Petr Žajgla Ú

19 Pavel Handl Ú

17 Tomáš Sršeň Ú

50 Jan Galuška Ú

20 Vojtěch Gerhát Ú

16 Martin Chytil Ú

94 Petr Hromádka Ú

72 Jaroslav Klíč Ú

27 Lubomír Korhoň Ú

4 Jakub Čuřík Ú

Zdroj: http://www.hokejunicov.cz



VÝSLEDKY 

3. semifinále – neděle 11. 3. 2018
SKMB BOSKOVICE – HK KROMĚŘÍŽ 5:3 (0:1, 2:1, 3:1), stav série 2:1

Sestava SKMB: Chvátal (Zrza) • Krejčiřík-Maksa, Dufek-Surý Z., Vágner-Surý A. • Klaus-Skácel-Hnilička, 
Karný-Bednář-Špok, Pelikán-Benýšek-Šebek, Šmíd-Vaclavík-Šmahel • Trenér: Svatopluk Vařeka
Branky SKMB: 28. Benýšek (Šebek), 40. Hnilička (Krejčiřík), 46.Skácel (Krejčiřík), 49. Karný (Špok), 
51.  Krejčiřík (Hnilička, Skácel)
Branky KROMĚŘÍŽ: 18. Sedlář (Osina, Karola), 29. Zavřel (Brada, Osina), 48. Osina (Merta)
Vyloučení: 5:6  • Využití: 1:1 • Oslabení: 0:0 • Zásahy brankařů: 21:41 (7:16, 4:16, 10:9)
Rozhodčí: Honza-Kohoutek, Brzobohatý-Procházka • Delegát: Cambal • Diváci: 241

PŘED UTKÁNÍM 

Zatímco boskovičtí o svém postupu rozhodli už ve čtvrtém semifinálovém utkání, když zvítězili na 
ledě HK Kroměříž 6:5 po prodloužení, uničovský celek musel o finálovou účast bojovat až v  rozhodují-
cím pátém utkání. Po prohře v prvním utkání ve Velkém Meziříčí 3:5 pak následující dva duely Uničov 
vyhrál, doma 4:3 a na Vysočině 6:3. Mohli tak stejně jako Boskovice rozhodnout už ve čtvrtém zápase, 
kdy hráli navíc na domácí půdě, ale mečbol nevyužili. Utkání se jim nepovedlo, po dvou třetinách 
prohrávali už 0:4, duel ještě zdramatizovali, ale výsledek 4:5 znamenal, že rozhodnutí padne až o den 
později v hale HHK Velké Meziříčí. K pátému zápasu přijeli uničovští z důvodu několika absencí pouze 
s jedenácti hráči do pole. V takovém stavu mohli spoléhat pouze na perfektní obranu a smrtící brejky. 
A taktika jim vyšla dokonale, za celé utkání vyslali na domácího brankáře pouze 12 střel, přesto zví-
tězili 4:1. Jelikož hráči Velkého Meziříčí neproměnili ani ty největší příležitosti, mohli se z postupu do 
finále po vítězství 3:2 na zápasy radovat uničovští.
V kádru HC Uničov je mnoho zkušených hráčů, kteří prošli i vyššími soutěžemi. Do branky přišel bě-
hem sezony Dalibor Sedlář, gólman který chytal v první i druhé lize, naposledy pak v Anglii, v  obraně 
má druholigové a třetiligové zkušenosti Jiří Paška, největší síla našeho soupeře je však v útoku. Vět-
šinu kanadských bodů mají na kontě jednak tři dlouholetí uničovští hráči Petr Žajgla, Pavel Handl 
a  momentálně zraněný Tomáš Sršeň, zejména však letos nově příchozí Lubomír Korhoň a Jakub Ču-
řík. Dvaatřicetiletý Čuřík odehrál většinu kariéry v prvoligových týmech Olomouce, Prostějova nebo 
Třebíče, v loňské sezóně pak pomohl Vsetínu k postupu do první ligy, adekvátní smlouvu na další rok 
však nedostal a proto se rozhodl přijmout zajímavou pracovní nabídku a hokej hrát už jen na výkon-
nostní úrovni. O sedm let starší Korhoň má mnoho extraligových zkušeností, k tomu i dva reprezen-
tační starty, v loňské sezóně začal v prvoligovém Prostějově, ale po 24 zápasech odešel do Anglie, 
kde strávil už předešlé čtyři roky. Letos vyhrál bodování Krajské ligy, v rozhodujícím pátém utkání 
semifinálové série vstřelil hattrick a výrazně se tak podílel na uničovském postupu.
Vzájemné zápasy obou týmů v tomto ročníku vyzněly o trochu lépe pro hráče Uničova. V Boskovicích 
Minerva zvítězila 5:4 po prodloužení, odvetu zvládl lépe náš soupeř, když vyhrál 5:3.
V sestavě SKMB bude ve středeční utkání z pracovních důvodů chybět pouze obránce Filip Krejčířík, 
jinak by měli mít domácí trenéři k dispozici kompletní sestavu.
Zveme tím všechny příznivce na středeční i nedělní zápas do ochozů boskovického stadionu, aby 
podpořili naše hráče v cestě za obhajobou loňského titulu. (TomKar)

4. semifinále – sobota 17. 3. 2018
HK KROMĚŘÍŽ – SKMB BOSKOVICE 5:6 PP (2:0, 1:3, 2:2, 0:1), stav série 3:1

Sestava SKMB: Chvátal (Zrza) • Krejčiřík-Maksa, Dufek-Surý Z., Vágner-Surý A., Honzek • Václavík-Ská-
cel-Hnilička, Karný-Bednář-Špok, Pelikán-Benýšek-Šebek, Šmíd
Trenér: Svatopluk Vařeka
Branky SKMB: 25. Dufek (Špok, Karný), 28. Karný (Špok, Surý Z.), 31. Bednář (Dufek, Karný), 51. Dufek 
(Karný), 55. Maksa (Hnilička), 62. Šebek (Surý A., Benýšek)
Branky KROMĚŘÍŽ: 2. Merta (Hradil, Jelínek), 9. Zavřel (Vaněk), 39. Jergl (Gazda, Osina), 49.  Merta 
(Jelínek), 60. Jergl (Merta, Gazda)



TERMÍNY DALŠÍCH FINÁLOVÝCH UTKÁNÍ

2. utkání – sobota 24. 3. 2018 v 17.00 ZS Uničov
Odjezd autobusu ve 14.00 od ZS Boskovice

3. utkání – neděle 25. 3. 2018 v 17.00 ZS Boskovice

Případné 4. utkání – pátek 30. 3. 2018 ZS Uničov

Případné 5. utkání – sobota 31. 3. 2018 v 17.00 ZS Boskovice

Vyloučení: 2:6 • Využití: 3:0 • Oslabení: 0:0 • Zásahy brankařů: 44:39 (11:7, 16:12, 16:18, 1:2)
Rozhodčí: Šiska-Lerch, Husák-Šustr • Delegát: Foukal • Diváci: neuvedeno
Komentář Tomáše Karného:
Hráči SKMB Boskovice si opět po roce zahrají finále Krajské ligy mužů! Rozhodlo o tom čtvrté semi-
finálové utkání, ke kterému naše družstvo nastoupilo na ledě HK Kroměříž. Před slušně zaplněný-
mi tribunami nastoupili oba týmy ve víceméně obvyklých sestavách, domácí tedy bez dlouhodobě 
zraněného kapitána Murína, na naší straně nahradil Jiří Václavík na levém křídle první pětky lehce 
indisponovaného Radka Klause.
Boskovičtí přijeli k s jednoznačným cílem ukončit tuto sérii již v tomto zápase. Bohužel první třetina 
našemu týmu nevyšla, a to především výsledkově, už ve druhé minutě duelu přišlo velice přísné vy-
loučení boskovických, domácím pak stačilo pouze 20 vteřin na to, aby počtvrté v této sérii otevřeli 
skóre utkání. Po rychlé výměně puku v rohu našeho týmu si po kruhu vyjel do výhodné pozice Merta 
a skrytou střelou na vyrážečku překonal Jaroslava Chvátala, 1:0. Minerva měla poté několik příležitos-
tí, branku však vstřelili opět kroměřížští. V 9. minutě nevyhodili hráči Boskovic kotouč z vlastní třetiny, 
na modré čáře se ho zmocnil Vaněk, přihrál volnému Zavřelovi, a ten střelou pod břevno zvýšil na 2:0. 
I když byli boskovičtí v první třetině opticky lepším mužstvem a opět domácí přestříleli, odcházeli do 
šaten s dvoubrankovým mankem.
Druhá třetina vyšla boskovickým skvěle, především pak část hry mezi 25. a 31. minutou, kdy vstřelili 
tři branky a otočily skóre. Nejprve v 25. minutě ujeli do brejku 2 na 1 Martin Špok a Martin Dufek 
a  po krásné kombinaci druhý jmenovaný snížil na 1:2. V 28. minutě tečoval Tomáš Karný střelu, kte-
rou vyslal od modré čáry Martin Špok, a vyrovnal na 2:2, vynikající šestiminutovku pak zakončil po 
přihrávkách Tomáše Karného a Martina Dufka důrazný Luboš Bednář, 2:3. V této části hry byli kromě-
řížští doslova na ručník, Minerva měla ještě další tři velké brankové příležitosti, ale všechny pochytal 
domácí Karola. Bohužel v závěru druhé části jsme dostali Kroměříž zpět do hry, tři vyloučení během 
šesti minut, za faul, protesty a špatné střídání byly potrestány. V čase 38.33 prostřelil od modré klubko 
hráčů před Jaroslavem Chvátalem obránce Jergl a vyrovnal na 3:3, za tohoto stavu se šlo i do kabin.
Třetí část hry začala opatrně, žádné mužstvo se nechtělo dopustit chyby a hrálo se především ve 
středním pásmu. Náš tým však přece jen jednu vyrobil, ve 49. minutě se po šťastném zpracování 
kotouče dostal do samostatného nájezdu Merta a přízemní střelou vrátil domácím vedení, 4:3. Od-
pověď boskovických přišla za minutu a půl, Tomáš Karný zpoza branky přihrál zcela volnému Martinu 
Dufkovi a ten blafákem srovnal na 4:4. To však nebylo zdaleka vše, divoká třetina pokračovala, tento-
krát šli do vedení naši hráči, v čase 54.55 překonal od modré čáry nechytatelnou střelou domácího 
brankáře Pavel Maxa, asistence Lukáš hnilička, 4:5. Boskovičtí se poté snažili držet kotouč co nejdále 
od vlastní branky a dokonce si vypracovali i jednu velkou šanci, kterou nevyužili. Minutu a půl před 
koncem základní hrací doby odvolala Kroměříž brankáře a bohužel v následném power-play přišel 
ještě hodně přísný faul našeho hráče. Přesilovku 6 na 4 pak domácí v čase 59.15 využili, Jergl od 
modré čáry prostřelil vše, co mu stálo v cestě, vyrovnal na 5:5 a takto skončil duel i po třech třetinách.
Prodloužení je však letos boskovickou doménou, v této sezóně jich sehráli naši hráči pět a všechny 
vyhráli. Nebylo tomu jinak ani tentokrát, v čase 61.50 se na útočné modré čáře zmocňuje puku Aleš 
Surý, jeho tvrdá střela ještě branku míjí, od mantinelu odražený puk však pohotově zasouvá za záda 
brankáře Karola David Šebek, 5:6, hotovo, rozhodnuto.
Boskovičtí tak splnili předsezónní cíl, tedy pokusit se zopakovat účast ve finále. Celá semifinálová 
série s Kroměříží byla velice náročná, ale díky systému na tři vítězné zápasy i spravedlivá, snad kromě 
prohry ve druhém utkání jsme byli vždy lepším týmem a zaslouženě postoupili. 


