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Triumf „rudých“ 
v pražském finále

(2005/2006)

o konce utkání zbývalo pár sekund. Domácí muž-
stvo mělo kotouč pod kontrolou a hráči mohl dát prů-
chod emocím. Dokázali to! Nikdo jim nevěřil, ale par-
ta kluků, která nebyla favoritem, přehrála velkého 
rivala. „Věříte na zázraky?“ pronesl památnou větu udi-
vený televizní komentátor. Ano, tak nějak se završila
pohádková cesta amerického reprezentačního týmu na
zimních olympijských hrách v Lake Placid 1980. Ne-
změrnou vůlí a bojovností udolal tým USA v klíčovém
utkání turnaje „neporazitelnou rudou mašinu“, po vo-
jensky dirigovanou trenérem Viktorem Tichonovem. 
O šestadvacet let později se něco podobného – na jiné
úrovni a jiném kontinentu – zopakovalo. Postarali se 
o to hokejisté pražské Sparty...

Po pravdě řečeno, takovou sezonu sparťané ve více
jak stoleté historii nezažili. Mužstvo, sužované sérií
smolných okamžiků, vrcholících zraněním nejlepšího
střelce extraligy Petra Tona, málem neproklouzlo ani

do play off. Nakonec se mu to podařilo v posledním ko-
le základní části po vítězném derby nad Slavií, se kte-
rou předtím prohrálo devět z deseti utkání. A na úkor
úřadujících šampionů z Pardubic! Nikdo netušil, že
Sparta a Slavia se v play off ještě potkají a poprvé v his-
torii až v samotném finále. Mužstvo z Holešovic totiž
prokázalo neuvěřitelnou vnitřní sílu – s tradiční jisto-
tou v brance, Petrem Břízou, nastupujícím do poslední
sezony v kariéře, dokázalo obrátit nevalně odstartova-
nou sérii se Zlínem, ve které prohrávalo 0:2 na zápasy,
aby v následujících patnácti duelech prohrála Sparta
pouze třikrát. Co na tom, že ve většině vypjatých bitev,
zejména finálových proti Slavii, tahala za kratší konec?
Vítězné zápasy získala obdivuhodnou trpělivostí, sebe-
důvěrou a drtivým finišem.

Ale pěkně po pořádku. Už v polovině září podstou-
pil operaci s bolavými koleny Jiří Vykoukal. Přišel 
o polovinu základní části a také v bojích o titul se ze
zdravotních důvodů dvakrát omluvil. Pro konsolidaci
defenzivy, kterou měli na starost noví lidé, to byla těž-
ká rána. Vedení klubu neprodloužilo spolupráci se
Slavomírem Lenerem a jeho asistenty Leo Gudasem 
a Marianem Jelínkem. Trenérské žezlo převzal Jaromír
Šindel, který až do finále přivedl sparťanskou junior-
ku. Za pomocníka si vybral Jiřího Doležala a později 
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