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VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 

Reprezentace 

Plzeňská Duchková si veze z ME bronz 
 
Český národní tým pozemních hokejistek získal v zimní variantě jinak olympijského sportu halovém hokeji 
bronzovou medaili. Běloruský Minsk viděl teprve druhou českou medaili na halovém mistrovství, ta první je 
již stará dvacet let. Pevnou součástí týmu byla i hráčka z ligového klubu  plzeňských Litic Lucie Duchková. 
Sice se jí nepodařilo na turnaji vstřelit gól, nicméně svoje působení na turnaji hodnotí hodně pozitivně:" Na 
turnaji byla výborná atmosféra. Museli jsme se vypořádat s trochu jiným povrchem než známe, ale tréninky 
nám poměrně rychle pomohly si na něj zvyknout. Češky ve skupině prohrály nejprve s Němkami, v dalším 
utkání však jasně porazily Belgičanky. Rozhodnout o jejich dalším postupu do semifinále měl zápas s 
Ukrajinkami. Ty měly za sebou také vítězství na Belgií a jen o gól prohrály s Němkami. Češky nakonec v 
nervy drásajícím utkání zvítězily, když rozhodly v poslední minutě. V semifinále na český tým čekal vítězný 
tým druhé skupiny - Holandsko. " Věděly jsme, že to bude těžký boj, ale chtěli jsme tento zápas moc 
vyhrát", komentuje nakonec prohrané utkání Lucie. V utkání o třetí místo čekaly Češky opět německé 
hokejistky. "Už jsme spolu hrály ve skupině, ve druhé půlce jsme je dokázaly uhlídat, tak jsme si tohle nesly 
i do zápasu o třetí místo", opět dodává Lucie Duchková. Když po základní části duelu svítilo na tabuli skóre 
2:2, došlo na nájezdy. Ty nakonec lépe zvládly české reprezentantky , rozhodující nájezd vstřelila Kateřina 
Laciná. "Jako třešničku na dortu jsem vybojovaly účast na MS, které bude se bude konat v roce 2021", 
popisuje svoji dvojnásobnou radost plzeňská Lucie Duchková. 
 
Výsledky: 
Česká republika - Německo - 1:4 
Česká republika - Belgie  - 4:1 



Česká republika - Ukrajina 5:4 
Semifinále: 
Česká republika - Holandsko 2:4 
O třetí místo: 
Česká republika - Německo 2:2, 2:1 na nájezdy¨ 
 
Pořadí: 
1. Bělorusko 
2. Holandsko 
3. Česká republika 
4. Německo 
5. Ukrajina 
6. Rakousko 
7. Belgie - sestupují do divize B 
8. Švýcarsko - sestupují do divize B 
 

 

Muži A 

Halová extraliga 

Muži Litic mají jistotu semifinále 
 
Litický tým mužů zažil v extralize kovbojskou přestřelku. V konečném součtu byly gólově kladní, ale vysoká 
prohra s Rakovníkem mrzela:" Rakovník se nemusel dostat ani do našeho kruhu a už to byl gól. Když to tedy 
vezmu nadneseně", hodnotí trenér Tomáš Levý. " Byli ohromně efektivní, naše otevřená hra jim 
vyhovovala. Na gól se proti nim vždy moc nadřeme. Ale je to pořád jen základní část", doplňuje.  
V druhém zápase pak litičtí deklasovali svého plzeňského souseda Bolevec. Ten v prvním utkání prohrál s 
dosud vedoucí Bohemians a krčí se na posledním místě soutěže. Litičtí jsou zatím třetí. V posledním 
dvojkole základní části hrají Litice s bratislavskou Račou a s pražskou Slávií, Bolevec bude bojovat o svoji 
příslušnost k halové elitě s Rakovníkem a Račou. 
 
Plzeň Litice - HC 1972 Rakovník 3:13 (1:7) 
Góly Litic: Michal Bárta 3 
Hráli: Vokurka, Skála, Koryťák, Uhlíř, Benda, Nocar, Bárta, Hes, Matoušek, Čvančara, Gerlický a Sochor 
 
 



 
Plzeň Litice - HC 1970 Bolevec - 13:2 (6:1) 
Góly: Benda 4, Koryťák 3, Bárta 2, Gerlický 2, Čvančara a Sochor / Tomeš, Zuna 
Hráli: Vokurka, Skála, Koryťák, Uhlíř, Benda, Nocar, Bárta, Hes, Matoušek, Čvančara, Gerlický a Sochor 
 

Muži B 

1. liga 
 
Muži B přivezli půltucet bodů 
 
Celkem pohlídaná vítězství, President tentokráte nebyl výrazný, utkání s Pragou rozhodl první poločas. 
Konečně se trefil Libor Strejc a poprvé v této sezóně hrál David Vychron. 
 
Plzeň Litice B - President Praha 8:1 (4:1) 
Góly: Heger 2, Koryťák J. 2, Brada, Levý, Strejc, Vychron 
Hráli: Vokurka, Levý, Brada, Čech, Heger, Strejc, Vychron, Koryťák J. a Kordík 
 
Plzeň Litice B - Praga Praha 6:4 (3:1) 
Góly: Vychron 3, Heger 2, Strejc 
Hráli: Vokurka, Levý, Brada, Čech, Heger, Strejc, Vychron, Koryťák J. a Kordík 
 

Starší žáci A 

Litice A – Hostivař     5:0 (4:0) 

Góly: 3 x Levý Šimon, 2 x Homolka Jakub 

Litice A – Rakovník     2:3 (1:0) 

Góly: 2 x Homolka Jakub 

Hráli: Červený, Hofman, Svoboda, Purkart, Homolka, Batík, Šimek, Malát, Levý 

Zápas s Hostivaří byl od začátku v naší režii a kluci ho v klidu vyhráli. Bohužel nás opět trápilo zakončení a 

také rohy. Ze čtyř rohů, žádný gól. S tím musíme bezpodmínečně před posledním kolem něco udělat. 

Ve druhém zápase se kluci střetli s týmem Rakovníka, který patřil po základní části spolu s námi k velkým 

favoritům soutěže. Bohužel my jsme mu už po prvním zápase s Presidentem (4:5) usnadnili cestu za 

halovým titulem. Cíl před zápasem byl jasný, musíme Rakovník porazit, abychom zůstali ve hře o titul. Od 

první minuty to byl boj. Na obou stranách byla vidět velká kvalita. Oba týmy předváděly ten nejlepší hokej, 

který bylo možno v této soutěži zatím vidět. Oba mají velmi kvalitní kádr a byla radost tenhle zápas 

sledovat. V poločase naši kluci vedli 1:0, obrany a gólmani se překonávali. Ve druhém poločase byl průběh 

zápasu prakticky totožný, jako v první půli. Soupeři se povedlo zápas otočit a dostat se do vedení. Naši 

kluci, ale nic nevzdávali. Po chvilce se nám podařilo vyrovnat. Bohužel minutu před koncem nám dal soupeř 

vítězný gól. Tentokrát byl šťastnější Rakovník a oplatil nám tak prohru z prvního zápasu, kdy jsme dávali 

vítězný gól z dohrávaného rohu. Prohra naše kluky odsoudila k tomu, že lépe, než druzí neskončí. To, ale 

není to podstatné. Předvedená hra, nasazení a touha po vítězství bylo to, proč to děláme.  

Před posledním kolem je situace ve skupině tak zamotaná, že můžeme skončit na druhém, ale i na pátém 

místě ���� 

 



 

Starší žáci B 

SESTAVA :Bílek, Houška, Královec, Barcal, Čulík, Hofman M., Šimek 

 

Litice - Kadaň 5:6 [2:4] 

GÓLY :Hofman 2x,Královec 2x,Houška 

Kluci v okleštěné sestavě zahráli pěkné utkání ale chybělo nám štěstí a v důležitých chvílích jsme dělali 

spoustu zbytečných chyb které soupeř trestal. 

 

Litice - Hradec 2:6 [0:2] 

GÓLY :Královec 2x 

Soupeř byl od začátku lepší ale kluci se snažili držet krok ale došli síly a to rozhodlo o konečném výsledku. 

Závěrem chci poděkovat Márovi Houškovi za pomoc a to když 10 minut po srazu jsme měli čtyři hráče a 

gólmana. Nakonec nám pomohl Martin Houška a Váša Královec a nebýt jejich bleskového rozhodnutí tak 

jsme neodjeli odehrát zápasy. Kluci DÍKY MOC!!! VRKY 

Starší žákyně 

Plzeň - Litice - Praga 1:0 (1:0) Rutová 

 

V první polovině holky měly více ze hry a zaslouženě se ujaly vedení 1:0. Druhá půlka byla vyrovnaná s 

řadou šancí na obou stranách. Nás v těžkých chvílích podržela skvělá Anička Linková, a tak jsme nakonec 

vyhráli nejtěsnějším rozdílem. 

 

Plzeň - Litice - Rakovník 1:4 (1:0) Rutová 

 

Vyrovnané utkání, kdy naše 3 hrubé chyby v obraně znamenaly tříbrankový rozdíl ve skóre, který už jsme 

nedokázali dohnat. 

 

Hrály: J. Duchková, Veselá, Linková, Lhotáková, Rutová ,Nocarová, Brejchová, Sladovníková 

Mladší žáci A 

Oblastní soutěž mladších žáků, 5. kolo, sobota 25.1. 2020, Kadaň  
 
Plzeň Litice A-Plzeň Litice B 11:2 
Plzeň Litice A- Bolevec 11:0 
Plzeň Litice A - Rakovník 7:1 
Plzeň Litice A - Kadaň 12:0 
 
 Góly: Královec 11x, Houška 10x, Svoboda V. 6x,  Zimla 8x, Březina 6x 
 
Hráli: Královec, Houška, Svoboda V.,  Březina, Zimla, Kudrnová-brankář 
 
Poslední  kolo základní skupiny se odehrálo v Kadani . I přes velkou marodku se nám opět podařilo všechny 
zápasy 
vyhrát. Bez ztráty bodu vyhrávame naší skupinu. V semifinále 15.2.2019 nás čeká druhý tým z pražské 
skupiny. 
 
 



 

Mladší žáci B 

Oblastní soutěž mladších žáků, 5. kolo, sobota 25.1. 2020, Kadaň  
Okolnosti tomu chtěli, že jsme na poslední turnaj halové sezóny odjížděli v počtu pouhých 4 (!) hráčů. 

Hlavním důvodem byla vysoká nemocnost. Přesto jsme turnaj, s pomocí vypůjčené brankářky Terky 

Kudrnové, odehráli. 

Hra byla poznamenána neúčastí více než poloviny hráčů, ale ti co byli na hřišti bojovali, co jim síly stačily.  

Dokonce se nám poprvé podařilo porazit v letošní hale (také oslabený) Bolevec. 

Litice B - Litice A  2:11 

Góly: David Čása, Honza Kordík  

Na naše áčko nestačíme ani v plné sestavě, natož dnes. 

Litice B - Kadaň 3:1 

Góly: Štěpán Míka 2x, Honza Kordík  

Ovšem proti Kadani jsme i potřetí za sebou zvítězili! Hodně nám pomohla Tereza v brance, ale zase jsme 

hráli celý zápas jen ve čtyřech proti pěti! 

Litice B - Rakovník 1:3 

Gól: Štěpán Míka  

Rakovník hrál sportovně ve čtyřech hráčích. Nám se ale tolik nedařilo, dělali jsme chyby v rozehrávce, málo 

jsme se soustředili.. 

Litice B - Bolevec  4:1 

Góly: David Čása 2x, Honza Kordík 2x 

Bolevec nastoupil také se čtyřmi hráči, takže síly byly vyrovnané. Kluci si to na začátku srovnali v hlavě, 

hodně zlepšili kombinaci a předvedli nejlepší výkon dne. Zase poděkování Terce v bráně. Bolevci jsme tak 

vrátili porážku z minulého turnaje, kdy rozhodl jediným gólem v poslední vteřině.  

Hráli: Štěpán Míka, David Čása, Míra Vavřina, Honza Kordík a Tereza Kudrnová. 

Přípravka 

V sobotu 25.1. proběhl v Rakovníku poslední halový turnaj přípravek za účasti 6 týmů. Ve všech zápasech 
byly oba naše týmy vyrovnanými soupeři, ale většinou jsme doplatili na neproměňování šancí. 
Hrálo se systémem každý s každým s těmito výsledky: 
  
Litice Modří : Litice Žlutí               0:1          (Hurdzan) 
Litice Žlutí : Bolevec                       0:2 
Rakovník B : Litice Modří              0:0 
Litice Žlutí : Rakovník A                 2:4          (Kokoška, Kroupa) 
Litice Modří : Kadaň                       2:3          (Burda 2x) 
Rakovník A : Litice Modří              2:0 
Rakovník B : Litice Žlutí                  3:1          (Kokoška) 
Bolevec : Litice Modří                    4:1          (Burda) 
Litice Žlutí : Kadaň                          0:2 



 
Hráli: 
Litice Modří: Rajchlová, Burda, Houdek, Kovařík, Vaňkát, Doležal 
Litice Žlutí: Daňsová, Kokoška, Kroupa, Hurdzan, Strejc, Hacker 
 

Benjamíni 

V sobotu 25.1. hráli benjamínci na posledním turnaji v Rakovníku. 2 naše týmy se utkali s hráči Rakovníka, 
Bolevce a Kadaně, náš nejmenší tým se utkal s Rakovníkem a to po třech zápasech. 
Děti z hlediště podporovali jejich rodiče a za to jim patří dík. 
Hráči: Brada M., Bradová A.,Moulis J.,Liška J.,Burda O.,Traxmandl T., Daňsová V.,Konopíková A.,Hurdzan 
M.,Kokoška A.,Houdek M.,Kroupová L., Konopíková E.,Purkart L.,Purkart T.,Rachlová M. a Vaňkátová A. 
 


