
Sobota 5. 5. 2018 

Muži – finále oblastí, kvalifikace o druhou ligu (1.utkání) 

BK Lokomotiva Plzeň „C“ – BK Sokolov   70 : 61  (19:15, 38:28, 51:41) 

 

Sestava a body sokolovských: Jaroslav Smrčka 27, Petr Fiala 19, Rudolf Neudert 9, Jan 

Stariat 3, Milan Vážan 2, Jaroslav Polák 1, Jaroslav Budín, Jan Růžička, Petr Soural, 

Vladimír Beránek, Miloš Šťastný, Martin Snopek.  

Neděle 6. 5. 2018 

Muži – finále oblastí, kvalifikace o druhou ligu (2.utkání) 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Plzeň „C“  55 : 74  (16:16, 29:38, 42:60) 

 

Sestava a body sokolovských: Jaroslav Polák 16, Petr Fiala 13, Jan Stariat 8, Jan Růžička 6, 

Milan Vážan 5, Vladimír Beránek 2, Miloš Šťastný 2, Jaroslav Jirotka 1, Jaroslav Smrčka 1, 

Rudolf Neudert 1, Jaroslav Budín, Petr Soural.  

První květnový víkend byl ve znamení dlouho očekávané kvalifikace o druhou ligu mužů. Ta 

se týká vítězů dlouhodobé soutěže svých oblastí, což v Karlovarské byl tým BK Sokolov a 

v oblasti Západních Čech to bylo družstvo Lokomotivy Plzeň „C“. Oba týmy měly podobný 

průběh sezóny, když sokolovští ani jednou neprohráli a plzeňští zaváhali jen jednou. Ve 

vzájemném víkendovém měření sil se tak očekával velice napínavý souboj ve formě 

dvojutkání, které mělo určit postupujícího do vyšší soutěže, tedy druhé ligy. 

První duel se odehrál v soboru večer v hale plzeňské Lokomotivy. Oba týmy k utkání 

nastoupili v téměř plné síle a s chutí si zahrát utkání s neznámým soupeřem. Sokolovské 

muže ovšem v úvodu utkání malinko vykolejila nedisciplinovanost části týmu v podobě 

pozdního příjezdu a tím pádem menšího či žádného času na předzápasové rozcvičení. 

Naštěstí se tento fakt neprojevil v samotném úvodu utkání, přesto sokolovští od samého 

začátku tahali za kratší konec. Domácí hráli s větší chutí, a především větší efektivitou. 

Navíc se domácím pivotům dařilo střelecky ze střední a dlouhé vzdálenosti, na což byli 

sokolovští už před zápasem upozorňováni trenérem Šnoblem. Naopak sokolovským na 

útočné polovině chyběl pohyb bez míče a s tím i spojen pohyb míče. Sokolovští tím pádem 

hráli spíše individuálně, což bylo pro domácí obranu snadnější. Zlomový moment utkání byl 

vstup do druhé desetiminutovky, kterou domácí vyhráli 10:2 a zvýšili tak svůj odstup na 

dvanáct bodů. To byl rozdíl, se kterým domácí lépe či hůře hospodařili až do samotného 

závěru utkání. Nutno podotknout, že se hrálo více jak na sto procent, kdy ani jeden ze 

soupeřů nechtěl tomu druhému darovat nic zadarmo nebo obdržet jednoduchý koš. To mělo 

za následek značně tvrdou hru pod oběma koši, která ale neodmyslitelně k takto vypjatým 

utkáním play off patří. I když se sokolovští muži dostali několikrát na rozdíl pouhých dvou 

košů, domácí vždy kontrovali mírnou bodovou šňůrou zase odskočili na dvouciferný náskok. 

V samotné koncovce utkání se samozřejmě hledělo na konečné skóre, které hrálo roli do 

nedělní odvety. Konečná sobotní prohra dávala sokolovským mužům určitou naději do 

nedělní odvety. V té se především mělo ukázat, kterému z týmů zbylo více sil z velice 

vypjatého utkání.  

Do nedělního utkání hraného v sokolovské sportovní hale vstoupili sokolovští s odhodláním 

vrátit soupeři sobotní porážku a pokusit se smazat devítibodové manko. Samotný úvod 

utkání tomu nasvědčoval, když se hned domácí ujali vedení. Koncentrovaná hra hostí ovšem 

hru, a především samotné skóre srovnala. Zlomová byla ale, stejně jako v sobotu, druhá 



čtvrtina bojovného utkání. Tu ovládli jednoznačně plzeňští, kteří prokázali větší fyzickou 

připravenost a vyšší herní přehled. V poločase tak domácí prohrávali v součtu se sobotním 

duelem o devatenáct bodů, což by bylo proti urputně bránícím hostům těžko překonatelné. 

Trenér Šnobl tak v poločasové přestávce vyřkl jako hlavní cíl, utkání obrátit ve svůj 

prospěch a s povedenou sezónou se rozloučit vítězstvím. Po změně stran se nadechli 

k mírnému nátlaku, který ale skončil maximálně na stáhnutí na rozdíl sedmi bodů. Po té opět 

hosté zabrali a vytvořili si už definitivně bezpečný odstup od sokolovských hráčů. Těm 

začaly velice rychle ubývat fyzické síly, čehož plzeňští dokonale využili. Hosté si vytvořili 

až dvacetibodový náskok a o postupujícím do druhé ligy bylo rozhodnuto. V poslední 

desetiminutovce oba týmy v rozhodnutém utkání vpustili do hry méně vytěžované hráče a 

utkání se prakticky jen dohrávalo. Plzeňské „céčko“ tak zaslouženě vyhrálo i nedělní odvetu 

a právem se stávají postupujícím do druhé ligy, k čemuž jim gratulujeme.  

Sokolovští muži v obou utkáních poznali srovnatelného soupeře, se kterým se (snad až 

s výjimkou Chodova) během sezóny nesetkali. To byl jeden z důvodů neúspěchu v této 

kvalifikaci. Přesto všem mužům BK Sokolov je za povedenou sezónu potřeba poděkovat… 

 

 


