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UPŘEDMLUVA 
 
 "Pro všechny hokejové 

UFOTO ČÍSLA 
VÍTEJTE V 1. LIZE, FANOUŠCI AZ HAVÍŘOV! 

fanoušky nyní nastává krutá doba 
temna. Hraje se sice ještě play-
off v NHL a mistrovství světa, ale 
prvoligové kluby už se připravují na 
sezónu následující a led už na 
stadionech nenajdete. Dlouhý 
hokejový půst skončí příznivcům 
druhé nejvyšší soutěže až v srpnu, 
kdy by měly týmy odstartovat 
sérii přípravných utkání, v nichž 
budou ladit formu na jistě velmi 
napínavý a zajímavý ročník 
2013/2014, o jehož průběhu vás 
budeme informovat stejně jako 
v předchozích třech sezónách 
v magazínu o 1. lize. Pokud máte 
návrhy, jak tento časopis zlepšit, 
nebo pokud se i vy chcete nějakou 
formou zapojit do tvoření jediného 
elektronického občasníku o druhé 
nejvyšší soutěži, napište, prosím, 
na e-mail 

Všechny připomínky, dotazy a 
názory prosím posílejte na 
email: 
Marek.Hedbavny@seznam.cz 
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Marek.Hedbavny@seznam.cz . 
Děkuji. 
 Klubový managament však 
pojem dovolená nezná. Celou 
okurkovou sezónu se budou vést 
lité boje, jak naplnit klubovou 
kasu. Doba je zlá, což se odráží i 
na rozpočtech, k jejichž zaplnění 
je potřeba obrovské penzum práce 
a tvrdé lokty. Právě v létě se může 
rozhodovat o dění v následující 
sezóně. Ale i bez nadité pokladny 
se dá zažít parádní sezóna, viz 
hokejisté Olomouce či Třebíče. 
Nicméně, peníze jsou i tak vždy až 
na prvním místě. 
   
Přejeme příjemné čtení posledního 
čísla magazínu v letošní sezóně. 
  

CITÁT ČÍSLA 
 

„Věřím, že Pepa Vašíček naše 
letošní úspěšné tažení ze shora 
sledoval a měl z něho radost.“ 

 
Trenér Třebíče Kamil Pokorný byl 

velkým kamarádem tragicky 
zesnulé legendy českého hokeje, 
jež Pokornému darovala několik 
kšiltovek, které Horácké Slavii 

přináší štěstí. 

  PLUS 

   

 MINUS 

    

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 
Největším překvapením letošního ročníku byla bezesporu Třebíč. Ta 
v základní části skončila na skvělém čtvrtém místě a v play-off svojí 
pozici uhájila. V semifinále pak hodně potrápila favorizovanou 
Mladou Boleslav a byla poměrně blízko účasti v baráži. 
 HC OLOMOUC 

Kohouti rovněž překvapili výbornými týmovými výkony. V play-off přešli přes 
nevyzpytatelný Hradec Králové a v semifinále hladce ve čtyřech zápasech vyřadili 
silné Ústí nad Labem. Ostudu neudělali ani v baráži.  

MAREK ČILIAK 
Třebíčský čaroděj zářil i v play-off a dotáhl tým po jedenácti letech do semifinále! 
 

 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

Severočeský celek vstupoval do play-off s vidinami na baráž. 
Přes Jihlavu přešel bez komplikací a v očekávaném 
semifinálovém souboji vyzval Olomouc. Místo vyrovnané série 
však přišlo ústecké trápení. Slovan na vlastním ledě nedal ani 
jednu branku a padl 0:4 na zápasy! 

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Zatímco Třebíč Mladou Boleslav hodně potrápila, Rebel jí ve čtvrtfinále vzdorovat 
nedokázal. Přitom kádr neměl tým z Vysočiny vůbec špatný. Otázka však je, zda to 
byl skutečně tým v pravém smyslu slova. Neúspěch v letošní sezóně nakonec vyústil 
v odchody Milana Kostourka, Romana Vondráčka, Václava Meidla a Radima Ostrčila. 
Havlíčkův Brod si pro další sezónu vezme příklad z Horácké Slavie. Tým budou 
tvořit převážně mladí hráči se smlouvou maximálně na jeden rok.  
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 TIPY NA ČLÁNKY 
1) Vít Budínský (na fotce) se rozloučil s Hradcem Králové a na vlastní popud si hledá nové 
angažmá. O důvodech svého kroku a o své budoucnosti prohodil pár slov s redaktorem iDnes.cz 
Bohuslavem Stehnem. Interview zde: http://hokej.idnes.cz/hokejista-vit-budinsky-konci-v-
hradci-d81-/hok_1liga.aspx?c=A130410_1915103_hok_1liga_ald 
 
2) Stejný server uveřejnil rozhovor i s Jiřím Dobrovolným, obráncem Dukly Jihlava a potenciálním 
kapitánem týmu pro nový ročník. O kapitánském céčku a o odchodech Daniela Hodka a Tomáše 
Ficence se rozpovídal v tomto rozhovoru: http://hokej.idnes.cz/hokej-jihlava-dobrovolny-
rozhovor-dt8-/hok_1liga.aspx?c=A130415_092442_hok_1liga_rou 
 
3) Jihlava sice svůj kádr omladila, ale jednu zkušenou posilu přece jen přivedla. Do Dukly se vrací 
gólman s bohatými zkušenostmi z extraligy i 1. ligy Lukáš Sáblík. Ihned po svém příchodu poskytl 
pro hcdukla.cz obsáhlé interview. To naleznete pod tímto odkazem: 
http://www.hcdukla.cz/clanek.asp?id=Doufam-ze-tu-budu-platny-a-nebudu-pouze-do-poctu-rika-
g%F3lman-Lukas-Sablik-6277 
 
4) Horácká Slavia zažila parádní sezónu, o které se pro oficiální klubové stránky hstrebic.cz 
rozpovídal sportovní manažer a zároveň i hlavní trenér Kamil Pokorný. Jak hodnotí spolupráci 
s Kometou Brno? To a daleko více zde: 
http://www.hstrebic.cz/clanek.asp?id=4579&passw=d08a78506c10d9bf6f75e0ffe7299b77 
 
5) Benátecký hokejový klub zastihla smutná zpráva. Po skončení sezóny totiž zemřel prezident 
místního celku pan Bohumil Bartoň. Vzpomínky na tohoto obrovského srdcaře byly uveřejněny 
v tomto článku na stránce hokejbenatky.cz. http://www.hokejbenatky.cz/clanek.asp?id=1889 
 
6) Sezónu litoměřického hokeje zhodnotil nejen ze sportovního hlediska hrající (tedy spíše 
chytající) manažer Stadionu Petr Přikryl. Jak si pochvaluje spolupráci se Spartou a Lvem? To se 
dozvíte po kliknutí na tento odkaz: http://www.hclitomerice.cz/clanek.asp?id=Petr-Prikryl-
hodnotil-uplynulou-sez%F3nu-celeho-klubu--3211 
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 VIDEOTÉKA 
HARLEM SHAKE V PODÁNÍ TŘEBÍČSKÝCH HOKEJISTŮ 

https://www.youtube.com/watch?v=L3NCdpZK8SU 

 PODIVNÉ PÍSKÁNÍ ROZHODČÍCH V ZÁPASE BEROUN-TÁBOR. OBRÁZEK SI UDĚLEJTE SAMI. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wjjgq8Qlg_U 
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STATISTIKY 

 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PLAY-OFF 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů 

  
1. Tomáš Nouza (MB)  12 bodů 1, David Výborný (MB)  9 asistencí 
2. David Vrbata (MB)  12 2. Petr Kolouch (OLO)  9 
3. David Výborný (MB)  12 3. Michal Vodný (OLO)  8 
4. Petr Kolouch (OLO)  11 4. Lukáš Pabiška (MB)  8 
5. Jiří Řípa (OLO)   10 5. David Vrbata (MB)  6 
6. Roman Rác (OLO)  10 6. Richard Diviš (OLO)  6 
7. Lukáš Pabiška (MB)  10 7. Martin Koudelka (MB) 6 TOP 3 cizinci (bodování)
8. Michal Vodný (OLO)  10 
9. Martin Koudelka (MB) 9 
10. Richard Diviš (OLO) 9 
11. David Dolníček (TRE) 8 
12. David Ostřížek (TRE) 7 
13. Jaroslav Roubík (UNL) 7 
14. Jiří Ondrušek (OLO) 6 
15. Milan Mikulík (MB)  6 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Jiří Ondrušek (OLO)  6 bodů 
2. Jakub Bartoň (OLO)  6 
3. Ondřej Kříž (OLO)  5 
4. Milan Toman (MB)  4 
5. Filip Pavlík (UNL)   4 
6. Zbyněk Sklenička (UNL) 3 
7. David Rangl (TRE)  3 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Tomáš Nouza (MB)  8 gólů 
2. David Vrbata (MB)  6 
3. Roman Rác (OLO)  6 
4. Jiří Řípa (OLO)   6 
5. David Ostřížek (TRE) 5 
6. David Dolníček (TRE) 4 
7. David Výborný (MB)  3 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Jiří Ondrušek (OLO)  2 góly 
2. Ondřej Kříž (OLO)  2 
3. Zbyněk Sklenička (UNL) 2 
 

 
 

 
TOP 3 asistentů (obránci) 1. Roman Rác (OLO)  10 

 2. Adam Lapšanský (UNL) 5 
1. Jakub Bartoň (OLO)  5 asistencí 3. Boris Žabka (MB)  3 
2. Jiří Ondrušek (OLO) 4  

TOP 3 gólmani (počet výher)3. Ondřej Kříž (OLO)  3  
  
1. Libor Kašík (OLO)  8 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 1. Roman Will (MB)  8 
 3. Marek Čiliak (TRE)  6 
1. Richard Diviš (OLO)   7 + bodů  
2. Jiří Ondrušek (OLO) 7 

TOP 3 gólmani (čistá konta)3. Petr Kolouch (OLO)  6  
 4. Roman Rác (OLO)  6 
1. Libor Kašík (OLO)  3 5. Tomáš Nouza (MB)  5 
2. Roman Will (MB)  1 6. Michal Vodný (OLO)  5 
3. žádný jiný brankář nevychytal 
čisté konto 

7. Jaroslav Roubík (UNL) 5 
8. Ondřej Kříž (OLO)  5 

 9. Jan Káňa (TRE)  5 
Úspěšnost zákroků (min. 4 záp.)10, David Rangl (TRE)  5  

  
 1. Libor Kašík (OLO)            96,24% TOP 5 nejtrestanějších hráčů 

2. Roman Will (MB)                95,25%  
3. Marek Čiliak (TRE)         94,61% 1. David Dolníček (TRE)    53 TM 
4. Filip Luňák (HK)                 92,66% 2. Miroslav Třetina (HK)    42 
5. Jan Strmeň (KAD)         90,00% 3. Jaroslav Hafenrichter (KAD) 37 

 4. Jakub Trefný (KAD)     29 Průměr gólů na zápas   5. Zbyněk Hampl (OLO)    28 (min. 4 záp.)

zdroj statistik: hokej.cz 

 
 

1. Libor Kašík (OLO)  1,30 
Nejhorší +/- 2. Roman Will (MB)  1,43 

 3. Marek Čiliak (TRE)  1,90 
189. Martin Ondráček (HB) - 6 bodů  
188. Tomáš Protivný (HB) - 6 Nejvíce odchytaných minut
187. Radek Hrabák (KAD) - 5 

 
1. Marek Čiliak (TRE)            630 

186. Milan Kostourek (HB)  - 4 1. Roman Will (MB)               630 
185. Jan Pavlík (HB)   - 4 3. Libor Kašík (OLO)            598 

 
 

 



 
STATISTIKY 

 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PLAY-OUT 

TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů
 
1. Radan Lenc (BER)  10 bodů 
2. Lukáš Král (BNJ)  10 
3. Adam Červenka (ŠUM) 10 
4. Tomáš Sedlák (ŠUM) 9 
5. Kryštof Kafan (LIT)  8 
6. Marek Loskot (BER)  8 
7. Karel Plášek (ŠUM)  8 
8. Lukáš Finsterle (ŠUM) 8 
9. Bohumil Slavíček (MOS) 8 
10. Tomáš Brunec (ŠUM) 8 
11. Pavel Mrňa (LIT)  7 
12. Martin Novák (LIT) 7 
13. Tomáš Kaláb (BER)  7 
14. Lukáš Kříž (PIS)  7 
15. Petr Šinágl (LIT)  7 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 9 bodů 
2. Tomáš Kaláb (BER)  7 
3. Lukáš Kříž (PIS)  7 
4. Marek Pabiška (BNJ) 6 
5. Tomáš Mrkvička (BNJ)  6 
6. Jakub Šulc (BER)  6 
7. Daniel Krejčí (BER)  5 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 6 gólů 
2. Kryštof Kafan (LIT)  5 
3. Radan Lenc (BER)  4 
4. Lukáš Král (BNJ)  4 
5. Marek Loskot (BER)  4 
6. Karel Plášek (ŠUM)  4 
7. Pavel Mrňa (LIT)  4 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 6 gólů 
2. Daniel Krejčí (BER)  4 
3. Tomáš Kaláb (BER)  3 
 

 
 
1. Adam Červenka (ŠUM) 7 asistencí 
2. Lukáš Král (BNJ)  6 
3. Radan Lenc (BER)  6  
4. Tomáš Brunec (ŠUM) 6 
5. Petr Šinágl (LIT)  6 
6. David Jonáš (BER)  6 
7. Lukáš Finsterle (ŠUM) 5 
 

TOP 3 cizinci (bodování)
TOP 3 asistentů (obránci) 

 
 

 1. František Gerhát (LIT) 2 
1. Lukáš Kříž (PIS)  5 asistencí 2. Dalibor Bortňák (BNJ) 2 
2. Tomáš Kaláb (BER)  4 3. jiný cizinec už nebodoval 
3. Jakub Šulc (BER)  4  
 TOP 3 gólmani (počet výher) 

 TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 
1. Martin Volke (MOS)  5  
2. Vratislav Vajner (ŠUM) 5 1. Adam Červenka (ŠUM) 8 + bodů 
3. Petr Přikryl (LIT)  3 2. Martin Novotný (ŠUM) 8 
 3. Tomáš Brunec (ŠUM) 7 

TOP 3 gólmani (čistá konta)4. Martin Novák (LIT)  7  
 5. Petr Šinágl (LIT)  6 
1. Tomáš Vošvrda (BNJ) 1 6. Jaroslav Hašek (LIT) 6 
1. Petr Přikryl (LIT)  1 7. Ondřej Martinka (LIT) 5 
3, žádný jiný brankář čisté konto 
neuhájil 

8. Kryštof Kafan (LIT)  4 
9. Patrik Husák (LIT)  4 

 Úspěšnost zákroků (min. 4 záp.)10, Daniel Miškovský (BNJ) 4  
  
 1. Martin Volke (MOS)        93,64% TOP 5 nejtrestanějších hráčů 

2. Jiří Stejskal (BNJ)         92,62%  
3. Vratislav Vajner (ŠUM)   92,08% 1. Michal Plichta (BER)     45 TM 
4. Dominik Halmoši (PIS)     89,45% 2. Pavel Mrňa (LIT)     42  
5. Vojtěch Sedláček (BER)  88,81% 3. Jakub Šulc (BER)     41 

 4. Tomáš Mrkvička (BNJ)    29 Průměr gólů na zápas  
 5. Jakub Kolář (LIT)        28 (min. 4 záp.)

zdroj statistik: hokej.cz 

 
 

1. Martin Volke (MOS)  1,98 
Nejhorší +/- 2. Jiří Stejskal (BNJ)  2,33 

 3. Vratislav Vajner (ŠUM) 3,08 
164. Jakub Makovský (PIS) - 8 bodů  
163. Daniel Krejčí (BER) - 7 Nejvíce odchytaných minut
162. Jonáš Fiedler (BER) - 7 

 
1. Martin Volke (MOS)            424 

161. Radan Lenc (BER)   - 6 2. Vratislav Vajner (ŠUM)      409  
160. Jiří Jebavý (BER)  - 6 3. Dominik Halmoši (PIS)        386 

 
 

 



 
STATISTIKY 

HRÁČSKÉ STATISTIKY BARÁŽE O 1. LIGU 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů 

  
1. Robert Říčka (HAV)  8 bodů 1, Aleš Padělek (BER)  4 asistencí 
2. Aleš Padělek (BER)  8 2. Jan Daneček (HAV)  4 
3. Jan Daneček (HAV)  7 3. Tomáš Doležal (BER) 4 
4. Tomáš Doležal (BER) 6 4. Antonín Pechanec (HAV) 4 
5. Petr Kanko (HAV)  5 5. Jan Maruna (HAV)  4 
6. Michal Plichta (BER)  5 6. Robert Říčka (HAV)  3 
7. Radek Seidl (TAB)  5 7. Petr Prokop (HAV)  3 

 8. Petr Prokop (HAV)  5 
9. Jan Besser (BER)  5 TOP 3 asistentů (obránci)
10. Jan Maruna (HAV)  5 

 
 

11. Antonín Pechanec (HAV) 5 1. Petr Prokop (HAV)  3 asistence 
12. Jan Kolařík (HAV)  4 2. Jakub Šulc (BER)  3 
13. Jakub Matušík (TAB) 4 3. Tomáš Kaláb (BER)   3 
14. Jakub Šulc (BER)  4  
15. Tomáš Bursík (HAV) 3 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus  
 TOP  7 kan. bodování (obránci) TOP 3 gólmani (počet výher)

 
1. Radek Seidl (TAB)  5 bodů 
2. Petr Prokop (HAV)  5 
3. Jakub Šulc (BER)  4 
4. Jan Habrovec (BRN) 3 
5. Tomáš Kaláb (BER)   3 
6. Patrik Rimmel (HAV) 3 
7. Lukáš Kužel (PIS)  3 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Robert Říčka (HAV)  5 gólů 
2. Aleš Padělek (BER)  4 
3. Petr Kanko (HAV)  4 
4. Jan Daneček (HAV)  3 
5. Radek Seidl (TAB)  3 
6. Michal Plichta (BER)  3 
7. Tomáš Bursík (HAV)  3 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Radek Seidl (TAB)  3 gólů 
2. Petr Prokop (HAV)  2  
3. Lukáš Kužel (PIS)  2  
 

1. Robert Říčka (HAV)          + 8 
 

 
2. Petr Prokop (HAV)  8 1. Lukáš Daneček (HAV) 5 
3. Tomáš Doležal (BER) 6 2. Hynek Kůdela (BER)  5 
4. Karel Vydra (HAV)  6 3. Tomáš Klestil (TAB)  2 
5. Jan Daneček (HAV)  5  
6. Jan Maruna (HAV)  5 TOP 3 gólmani (čistá konta) 
7. Jiří Krisl (HAV)  5  
8. Jan Besser (BER)  4 1. Josef Novák, Hynek Kůdela      1 
9. Tomáš Bursík (HAV)  4 

Úspěšnost zákroků (min. 3 záp.)10, David Klimša (HAV)  4  
  
 1. Lukáš Daneček (BER)         96,67% TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
2. Hynek Kůdela (BER)             96,13%  
3. Dominik Halmoši (PIS)         91,55% 1. Martin Havran (TAB)    18 TM 
4. Josef Novák (BRN)              91,49% 2. Petr Přindiš (BER)     18 
5. Tomáš Klestil (TAB)         91,30% 

3. Jakub Šulc (BER)     16  
4. Jan Habrovec (BRN)     14 Průměr gólů na zápas   
5. Jiří Tuček (BER)     14 (min. 3 záp.)
 

 
1. Lukáš Daneček (BER) 0,86 

Nejhorší +/- 2. Hynek Kůdela (BER)  1,24 
 3. Dominik Halmoši (PIS) 2,41 
98. Tomáš Hájek (TAB) - 7 bodů  
97. Vlastimil Odehnal (BRN) - 5 Nejvíce odchytaných minut
96. Lukáš Hnilička (BRN) - 5 

 
1. Hynek Kůdela (BER)             340 

95. Karel Benýšek (BRN)  - 5 2. Tomáš Klestil (TAB)             333 
94. Martin Havran (TAB)  - 5 3. Josef Novák (BRN)              329 
  

 



 
STATISTIKY 

 

HRÁČSKÉ STATISTIKY BARÁŽE O ELH 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů

 
1. David Výborný (MB)  17 bodů 
2. Radek Duda (LIB)  13 
3. Tomáš Nouza (MB)  12 
4. Lukáš Pabiška (MB)  10 
5. Petr Nedvěd (LIB)  10 
6. Milan Kraft (CHO)  10 
7. Tomáš Pospíšil (LIB)  10 
8. Milan Toman (MB)  10 
9. David Vrbata (MB)  8 
10. Martin Čakajík (LIB) 7 
11. Vojtěch Kubinčák (CHO) 7 
12. Tomáš Káňa (CHO)  6 
13. Tomáš Bulík (LIB)  6 
14. Milan Mikulík (MB)  6 
15. Brett Palin (CHO)  6 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Milan Toman (MB)  10 bodů 
2. Martin Čakajík (LIB) 7 
3. Brett Palin (CHO)  6 
4. Roman Němeček (MB) 6 
5. Lukáš Pulpán (CHO)   5 
6. Jakub Bartoň (OLO)  5 
7. Petr Chaloupka (MB) 3  
 

TOP 7 střelců 
 
1. Radek Duda (LIB)  7 gólů 
2. Lukáš Pabiška (MB)  6  
3. David Výborný (MB)  5 
4. Tomáš Káňa (CHO)  5 
5. Tomáš Nouza (MB)  4 
6. Tomáš Bulík (LIB)  4 
7. Michal Bulíř (LIB)  4 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Lukáš Pulpán (CHO)  3 góly 
2. Milan Toman (MB)  2  
3. Martin Čakajík (LIB) 2  
 

 
 
1. David Výborný (MB)           12 asistencí 
2. Tomáš Nouza (MB)  8 
3. Milan Toman (MB)  8 
4. Tomáš Pospíšil (LIB)  8 
5. Milan Kraft (CHO)  7 
6. Petr Nedvěd (LIB)  7 
7. Radek Duda (LIB)  6 
 

TOP 3 asistentů (obránci) 
 

1. Milan Toman (MB)  8 asistencí 
2. Martin Čakajík (LIB) 5 

TOP 3 gólmani (počet výher)3. Brett Palin (CHO)  4  
  
1. Miroslav Hanuljak (CHO) 7 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. Michal Valent (MB)  6 
 3. Marek Schwarz (LIB) 6 
1. Tomáš Nouza (MB)          + 9  
2. Brett Palin (CHO)  7 TOP 3 gólmani (čistá konta)
3. Milan Kraft (CHO)  6 

 
 

4. Martin Šagát (CHO)  6 1. Marek Schwarz (LIB) 3 
5. Tomáš Bartejs (CHO) 6 2. Michal Valent (MB),  
6. David Vrbata (MB)  4 Miroslav Hanuljak (CHO) 2 
7. Petr Kafka (MB)  4 3. Libor Kašík (OLO), 
8. Jaroslav Kasík (MB)  4 Tomáš Vošvrda (LIB)  1 
9. Adam Jánošík (LIB)  4  

Úspěšnost zákroků (min. 4 záp.)10, Martin Čakajík (LIB) 3  
  
 1. Michal Valent (MB)               95,52% TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
2. Miroslav Hanuljak (CHO)      93,56%  
3. Marek Schwarz (LIB)          93,41% 1. Radek Duda (LIB)     62 TM 
4. Libor Kašík (OLO)                 92,08% 2. Tomáš Pitule (MB)     60  
5. Roman Will (MB)          90,38% 

3. Jakub Čutta (LIB)     43  
4. Tomáš Nouza (MB)      41 Průměr gólů na zápas   
5. Milan Mikulík (MB)       39 (min. 4 záp.)
 

 
1. Michal Valent (MB)          1,27 

Nejhorší +/- 2. Miroslav Hanuljak (CHO)     2,05 
 3. Marek Schwarz (LIB) 2,09  
99. Roman Rác (OLO)  - 7 bodů  
98. Ondřej Kříž (OLO)   - 6 Nejvíce odchytaných minut
97. Tomáš Jiránek (MB) - 6 

 
1. Miroslav Hanuljak (CHO)    733 

96. Jakub Bartoň (OLO)  - 5 2. Marek Schwarz (LIB)        488 
95. David Kajínek (LIB)  - 5 3. Libor Kašík (OLO)              440 

 
 

 



 

UMilníky play-off/out 
 

SESTAVA OBDOBÍ HRÁČ OBDOBÍ 
TOMÁŠ SEDLÁK (6+3) Marek Čiliak, Třebíč Šumperský zadák je jediným zástupcem 

v sestavě období, který musel skousnout 
boje v play-out. Blýskl se hattrickem.  

 
 

 JIŘÍ ONDRUŠEK (2+4) 
Olomoucký obránce byl se šesti 
kanadskými body nejproduktivnějším 
bekem play-off. Navíc odvedl spoustu 
skvělé práce v defenzivě.  

TOMÁŠ NOUZA (8+4) 
Deset zápasů, osm branek. To je hodně 
slušná bilance. Tak slušná, že jí nikdo 
neměl lepší. Boleslavský kanonýr se tak 
stal nejlepším střelcem play-off. 

DAVID VÝBORNÝ (3+9) 
V sérii s Třebíčí ho soupeř vymazal, ale 
ve čtvrtfinále řídil hladká vítězství 
Mladé Boleslavi, které pomohl k postupu 
do baráže dvanácti kanadskými body. 

Jak to ta Třebíč dělá, že každý rok vychová kvalitního 
gólmana? Vždyť v Horácké Slavii v minulosti působili Jakub 
Kovář, Filip Šindelář či Martin Růžička, kteří dnes patří 
k brankářské špičce naší nejvyšší soutěže. V posledních 
třech letech pak Horácká Slavia vychovala další talenty. 
Pavla Francouze, Šimona Hrubce a Marka Čiliaka. Poslední 
jmenovaný pak s týmem dosáhl na největší úspěch. Kometa 
Brno už jistě s tímto mladíkem počítá. 

 

DAVID OSTŘÍŽEK (5+2) 
Nadějný centr bodově řádil v sérii 
s Kadaní, v semifinále byl pro soupeře 
rovněž hodně nebezpečnou hrozbou.  

PŘEKVAPENÍ  TÝM OBDOBÍ
OBDOBÍ 

MICHAL VODNÝ 

 ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

  
 

  Závěr základní části se Slovanu 
vyvedl, stejně tak i čtvrtfinále. 
Jenže v sérii s Duklou zřejmě Lvi 
nechali svoje hokejové srdce v kabině 
Jihlavy. V semifinále, které mělo být 
nejvyrovnanější v letošním play-off, 
totiž Severočeši působili malátným 
dojmem a vypadalo to, jakoby snad 
ani nechtěli vyhrát. Nespočet diváků 

V základní části měl na starost 
jako člen čtvrté formace jiné věci 
než sbírání bodů. Avšak v play-off 
ukázal, že dokáže zastat i ofenzivní 
úkoly. V deseti zápasech play-off 
nasbíral stejný počet bodů. Jen 
sedm dalších hokejistů nastřádalo 
více bodů než tento 21letý talent, 
který se v základní části blýskl 

Parta mladíků doplněných o zkušenou osu týmu 
předváděla fenomenální výkony, na které se bude 
ještě hodně dlouho vzpomínat. V Třebíči vyvolala 
Horácká Slavia hokejovou horečku, jež vyústila 
v celostadionové choreo, které bylo vůbec 
největší v historii tohoto klubu. A hráči si to 
rozhodně zasloužili. Na ledě totiž pokaždé 
nechali svoje srdce a trápili i favorita z Mladé 
Boleslavi. V této sérii se ukázalo, že i takřka 

osmi brankami a jedenácti 
asistencemi. I v baráži pak 
pokračoval v nebojácných výkonech 
a nenechal se zahanbit. 

bezejmenný tým si může vyšlápnout na 
nejbohatší celek 1. ligy a málem ho vyřadit ze hry 
o baráž. Pokud podobný kádr zůstane v Třebíči i 
na příští sezónu, mají se Horáci na co těšit.  

dokonce ve třetím duelu opustilo 
hlediště ještě před startem třetí 
třetiny. To už je známkou toho, že 
v play-off bylo něco špatně.  



 

USESTAVY OBDOBÍ 
(VYHLAŠOVÁNY V MILNÍCÍCH MĚSÍCE) 

Pozn.: Hráč období označen modrou barvou, u hráčů nejsou zohledněny posty 

1. - 9. KOLO 
MAREK ČILIAK 

    
   KAMIL CHAROUSEK JIŘÍ ONDRUŠEK 
  
       MATĚJ PEKR JAROSLAV ROUBÍK LADISLAV GENGEL 

10. – 21. KOLO 
MIROSLAV HANULJAK 

    
   VÁCLAV JAROŠ  JAKUB BARTOŇ 
  
 LUKÁŠ PABIŠKA    DAVID VÝBORNÝ   MATĚJ PEKR 

22. – 30. KOLO 
MIROSLAV HANULJAK 

    
   DAVID ROUPEC  LUKÁŠ POŽIVIL 
  
  FILIP SEMAN    TOMÁŠ NOUZA VILÉM BURIAN 

31. – 43. KOLO 
MIROSLAV HANULJAK 

    
   LUKÁŠ POŽIVIL   JAKUB BARTOŇ 
  
  TOMÁŠ NOUZA    DAVID VÝBORNÝ  LUKÁŠ ENDÁL  

44. - 52. KOLO 
TOMÁŠ ŠTŮRALA 

    
   ALEŠ HOLÍK  DAVID ROUPEC 
  
  MAREK LAŠ   TOMÁŠ NOUZA  PAVEL MRŇA 

Play-off/out 
MAREK ČILIAK 

    
   TOMÁŠ SEDLÁK  JIŘÍ ONDRUŠEK 
  
     TOMÁŠ NOUZA DAVID VÝBORNÝ     DAVID OSTŘÍŽEK 



TOP 100  

 

TOP 100 
HOKEJISTŮ 

Přichází vyhlášení nejprestižnější TOPky v 
magazínu o 1. lize. Dva autoři tohoto 
internetového časopisu, který vychází na 
stránkách hstrebic.cz, sestavili žebříček 
sta nejlepších hokejistů sezóny (okolnosti 
tvoření a podmínky zařazení do TOPky 
dole v poznámkách). Jak již úvodní foto 
napovídá, nejlepším hokejistou 
prvoligového ročníku 2012/2013 se stal 
ústecký forvard JAROSLAV ROUBÍK! 
Kdopak ale skončil v závěsu za tímto 
mužem, jenž ovládl hned několik 
důležitých statistik? SEZÓNY  

Foto: Miroslav Rosendorf, Stanislav Souček, Eva Streichsbierová, weby klubů 1.ligy, P. Kraus (fotokraus.cz), Petra Skopcová 
Poznámky k tvoření TOP 100: Každý z autorů magazínu (HSfan, Ady) si vytvořil svůj vlastní žebříček. Když se umístil hráč na 
1. místě, má jeden bod. Když jeden z redaktorů opomenul v TOP 100 hokejisty, jenž u druhého kolegy naopak ve výčtu 
figuroval, dostane 101 bodů + body za pozici v žebříčku druhého autora. Při shodě bodů o pořadí rozhoduje vyšší postavení 
v libovolném žebříčku (Př. Nouza a Pekr mají po 7 bodech. Nouza se u HSfana umístil na 5. místě, u Adyho pak na 2., kdežto 
Pekr u HSfana 3. a u Adyho čtvrtý. Tomáš Nouza má nejnižší postavení - 2. - takže v konečném účtování Pekra přeskočil).  
Do TOP 100 jsou zahrnuti jen hráči, kteří mají 26 a více startů! Tuto podmínku tak třeba nesplnil Dominik Simon atd. 
Tento žebříček vznikal bez ohledu na výkony hokejistů v play-off.  
  



  

 

  

 
U1. JAROSLAV ROUBÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 2. místo, Ady: 1. místo 

 
Vyhrát dvakrát v řadě kanadské bodování, to už je kumšt. Jaroslavu Roubíkovi se to povedlo. 

Zatímco loni v padesáti zápasech nasbíral 58 bodů, letos si stanovil nové osobní maximum na 
jednašedesáti bodech a osmadvaceti vstřelených brankách. I ve statistice +/- byl nejlepší v lize. Není 
divu, 36 kladných bodů už je parádní číslo. „Vděčím za to celé lajně a i celému mužstvu. Kdybychom 
jako celý tým nevyhrávali a nebyli v tabulce na horních pozicích, tak bych i sám osobně měl bodů o 
hodně méně. Je to týmová práce, nezáleží jen na mně. Veškeré statistiky však jdou stranou, my 
musíme vyhrát jako mužstvo,“ uvedl pro hcusti.cz ústecký kapitán, jenž už oslavil 35. narozeniny.  

Jeho spoluhráč z lajny, Lukáš Poživil, se pak stal nejproduktivnějším obráncem soutěže. Na tom 
jistě nese velký podíl právě tato ikona hradeckého a prvoligového hokeje. „Oba dva jsou nesmírně 
zkušení hráči. Jaroslav Roubík je dlouhodobě produktivní, je to tahoun mužstva a klobouk dolů, když 
se mu podařilo dvakrát po sobě vyhrát kanadské bodování celé soutěže. Oba hráči by potřebovali 
zlepšit trochu obrannou činnost, ale potom by nebyli nejlepší mezi útočníky, respektive mezi obránci,“ 
uvedl na adresu dvou produktivních členů mužstva trenér týmu pan Mareš. Jaroslav Roubík je zkrátka 
největší individualitou v 1. lize.  

PROČ PRÁVĚ ON? 
 
* Nejproduktivnější hráč soutěže 
* Průměr 1,42 bodů na zápas 
* Nejlepší statistika +/- v celé 1. lize 
* 3. nejlepší střelec soutěže 
* 2. nejčastější asistent ligy 
* Pouhých 18 trestných minut 
* 11 vítězných branek (nejvíce v 1. lize) 
* Klíčový hráč Ústí nad Labem 
* Nebodoval jen v devíti ze 43 
odehraných zápasů v základní části 
* Bodově nejúspěšnější sezóna jeho 
dlouholeté kariéry 



 

 

 
U2. TOMÁŠ NOUZA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 5. místo, Ady: 2. místo 
 
Loni ho Mladá Boleslav za dost nejasných okolností 
uvolnila na hostování do mateřského Písku. Tomáš 
Nouza však nezahořkl a Bruslařský klub měl stále 
v srdci, i když musel skousnout několik 
nezáviděníhodných křivd. Po letní revoluci v kádru a 
vedení klubu už se s Tomášem Nouzou počítalo jako se 
základním stavebním kamenem týmu. A ikona místního 
hokeje, která letos odehrála za Mladou Boleslav svůj 
450. zápas kariéry, se za to srdečnímu mančaftu 
odvděčila parádními výkony, které vyústily ve druhá 
místa v nejdůležitějších individuálních statistikách. 
Nouza byl druhým nejproduktivnějším mužem soutěže 
a zároveň i druhým nejlepším střelcem 1. ligy. V Mladé 
Boleslavi pak nebyl v těchto statistikách nikdo lepší 
než tento 30letý útočník s vytříbenou technikou, 
kterou mimo jiné uplatňuje v samostatných nájezdech, 
v nichž patří k nejnebezpečnějším exekutorům v lize. 
Letos toto renomé znovu potvrdil. V základní části 
rozhodl vítěznými trefami hned čtyři zápasy, v nichž o 
vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy. Pro tým 
byl zkrátka nesmírně důležitým členem a bez něj by 
Mladá Boleslav zřejmě 1. ligu nevyhrála. 

 

 3. MATĚJ PEKR 
HC OLOMOUC 

HSfan: 3. místo, Ady: 4. místo 
 

Pro někoho se může jednat o objev sezóny, ale 
někteří jeho zarytí pozorovatelé jen čekali, kdy se 
z něj konečně stane hokejová mašina. A letos se 
dočkali. Matěj Pekr se stal jednou z hvězd soutěže. 
S 31 vstřelenými brankami získal Korunu pro krále 
střelců. Více jak třetinu svých branek, konkrétně 
jedenáct, vstřelil 25letý odchovanec uničovského 
hokeje v přesilových hrách. Pět tref z jednatřiceti 
mělo punc branek vítězných.  

Bývalý útočník Šumperka, kde si však během 
svého angažmá v Olomouci mezi fanoušky vytvořil 
několik „nepřátel“, letos nasázel hned tři hattricky. 
Třemi trefami rozložil Ústí nad Labem a Písek, 
v Hradci Králové dokonce skóroval hned čtyřikrát. 
Střelecky zářil zejména na začátku soutěže. Po osmi 
kolech měl totiž na svém kontě famózních 8 branek!  

Ani jednatřicet vstřelených branek však 
Pekrovi nemuselo stačit na titul pro nejlepšího střelce. 
V 50. kole se totiž zranil, načež musel vynechat 
zbytek soutěže. Tomáš Nouza však olomouckého 
snajpra nepřeskočil a Pekr se tak díky menšímu počtu 
odehraných zápasů může pyšnit titulem Kanonýra roku.  



 

 

 

 

 

U4. DAVID VÝBORNÝ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 8. místo, Ady: 3. místo 
 

Legenda českého hokeje předčila očekávání. 
Před startem letošního ročníku jsme se na tohoto 
šikovného útočníka zaměřili a tipovali, kolik bodů může 
získat. Nejoptimističtěji tipoval HSfan, jenž viděl 
Výborného na 40 kanadských bodů. Ady, ač velký 
fanoušek tohoto hráče, tipoval ještě o pět bodů méně, 
stejně jako Dry. David Výborný však překvapil a 
nasbíral skvělých 54 bodů, což ho zařadilo na třetí 
místo kanadského bodování.  

Ve druhé nejvyšší soutěži to přitom Výborný 
rozhodně neměl lehké. 1. ligu v životě nehrál, většinu 
kariéry strávil v NHL a české extralize, kde se hraje 
odlišný hokej oproti tomu prvoligovému. Avšak 
několikanásobný mistr světa se nemusel na tempo 
druhé nejvyšší soutěže adaptovat příliš dlouho. Na 
stránkách bkboleslav.cz, kde fanoušci volí nejlepší 
hráče domácích utkání, se Výborný v prvních čtrnácti 
hodnocených zápasech hned desetkrát vešel mezi tři 
hvězdy utkání. V play-off a baráži pak jeho forma 
ještě vygradovala. Dokázal, že ještě nepatří do 
starého železa a s čistým svědomím může ukončit 
svoji bohatou a úspěchy ověnčenou kariéru. 

5. LUKÁŠ POŽIVIL 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 6. místo, Ady: 6. místo 
 
Po odchodu Jana Kloboučka do hokejového důchodu 
převzal zkušený Lukáš Poživil ústřední roli v ústecké 
obraně. Nastupoval v jedné pětce s fantastickým 
ofenzivním talentem Jaroslavem Roubíkem, s nímž se 
body sbírají poměrně lehce. Bývalý obránce Litvínova 
či Českých Budějovic nakonec nastřádal na své konto 
devětatřicet kanadských bodů. Za loňským rekordem 
již zmíněného Kloboučka, v současnosti nadřízeného 
Lukáše Poživila (Klobouček se ujal manažerské role), 
tak zaostal o pouhý jeden bod. Z pohledu individuálního 
tedy sezónu může hodnotit velmi kladně, avšak 
z týmového už jistě tak nadšený nebude, byť základní 
část se Slovanu povedla na výbornou. „Před sezónou 
byl cíl umístit se do osmého místa, dá se říct, že to 
jsme splnili. Něco jiného jsou ale předsezonní prognózy 
a potom, když se sezóna rozjede. Začali jsme nový 
ročník dobře, měli jsme dobrý start a chvilku jsme byli 
i první, poté druzí. Je škoda, že nám druhé místo 
uteklo,“ uvedl pro hcusti.cz ofenzivně laděný zadák, 
který by měl zapracovat na některých defenzivních 
vlastnostech, aby se mohl vrátit zpět do extraligy, 
kam letos nakoukl za Plzeň, které vypomáhal. 



 

 

 
U6. MAREK ČILIAK

 

 

 
SK HS TŘEBÍČ 

HSfan: 4. místo, Ady: 13. místo 

 
Nepůsobil sice tak výrazným dojmem jako předchozí 
dva fantómové Pavel Francouz a Marek Čiliak, ale 
svými výkony se jim vyrovnal a v mnohém i překonal. 
Chytal sice za něco lepším týmem, ale skutečnost, že 
Horácká Slavia skončila na čtvrtém místě, je 
zásluhou zejména tohoto muže. Každý tým je totiž 
tak dobrý, jak je kvalitní jeho brankář. A na Marka 
Čiliaka, předsezónní posilu z Komety Brno, se dalo 
spolehnout ve všech herních činnostech. Oproti 
Šimonu Hrubcovi byl navíc mnohem jistější v práci 
s holí. „Bojovali jsme všichni, spoluhráči mi pomáhali 
tím, že padali do střel. Však jsme taky pořádně 
dobití. Jsme prostě kolektiv, jedna parta. Takovou 
partu, jaká je tady, jsem ještě nikdy nezažil, 
bojujeme jeden za druhého… Trenéři jsou super, 
vlastně všichni okolo, pan Popela... Jsme všichni jeden 
tým, všichni táhneme za jeden provaz, od rolbařů až 
po diváky, je to úplně fantastické,“ pochvaloval si 
atmosféru v klubu v interview pro hstrebic.cz. 
„Snažili jsme se i kvůli divákům, kteří nás hnali 
dopředu a když se tady teď rozhlížím, říkám, že 
máme suverénně nejlepší fanoušky v celé soutěži.“ 

7. ROMAN WILL 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 7. místo, Ady: 11. místo 

 
Plzeň má na brankáře tak trochu pech. Před 

lety z tohoto západočeského města odešel v raném 
hokejovém věku Pavel Francouz, jenž letos zažil 
parádní extraligovou sezónu a okusil i reprezentační 
úroveň. Ale proč k profilu Romana Willa pleteme 
Pavla Francouze, podle našeho magazínu nejlepšího 
prvoligového brankáře sezóny 2010/2011? 

Roman Will má totiž podobný příběh. Také on 
začal s hokejem v Plzni, a také on v brzkém věku 
odešel do jiného klubu. Zatímco Francouz, který měl 
narozdíl od Willa na svém kontě už několik startů za 
plzeňské A-mužstvo, odešel do Ústí nad Labem, 
tehdy ještě věkem dorostenec Roman Will si vybral 
Bruslařský klub. Za něj hrál až do juniorky, loni si 
pak vyzkoušel tempo zámořské QMJHL, kde se stal 
jedničkou Monctonu. Už po roce se však vrátil do 
rodné vlasti. Zprvu se sice zdálo, že to bude mít 
v Mladé Boleslavi těžké, ale výbornými výkony 
nakonec zastínil zkušenější kolegy (Valent, Lakosil). 
Za středočeský celek odchytal v základní části hned 
44 zápasů. V nich zářil a může se tak chlubit 
báječnými statistikami (1,87 G/Z, 93,54%).  



 

 

 
U8. JIŘÍ ŘÍPA 
HC OLOMOUC 

HSfan: 10. místo, Ady: 10. místo 

 
Prošedivělé vlasy trochu klamou. Jiří Řípa 

ještě neoslavil ani třicítku. Tu překročí až příští 
rok v březnu. Letošní rekord, který stanovil na 48 
kanadských bodech, tak bude mít možnost 
v dalších letech ještě překonat. Zvláště pokud 
v Olomouci setrvá Matěj Pekr, kterému svými 
asistencemi výrazně pomohl k triumfu ve statistice 
střelců. Řípovi se však bodově dařilo i když byl 
jeho parťák z elitní olomoucké formace zraněný. A 
to včetně play-off, které se ovšem do tohoto 
žebříčku nezahrnuje. 

Jiří Řípa nikdy žádným vyhlášeným 
kanonýrem nebyl, ale jeho letošní bilance 
sedmnácti vstřelených branek je hodná obdivu 
(osm gólů z této porce vsítil bývalý hráč Jihlavy 
v přesilových hrách). Pozitivní fakt je i ten, že Jiří 
Řípa skončil jen v osmi zápasech základní části 
v záporných hodnotách v kolonce +/-. V této 
statistice byl dokonce vůbec nejlepší v celém týmu. 
V lize pak skončil na solidním sedmém místě. 
Zkrátka zažil velmi povedený ročník. Jeho 
hokejový růst tedy pokračuje. 

 

 9. LUKÁŠ ENDÁL 
HC REBEL HAVL. BROD 

HSfan: 9. místo, Ady: 12. místo 

 
Před sezónou přišel do Havlíčkova Brodu společně 
s dalším navrátilcem Miroslavem Třetinou. 
Z Rebelu se díky příchodu těchto dvou útočníků, 
kteří loni působili na severu Čech (Endál oslavil 
postup do ELH v barvách Chomutova, Třetina stál 
na straně poraženého Ústí nad Labem), stal jeden 
z černých koňů soutěže. Jenže o něco starší 
Miroslav Třetina nakonec musel kvůli 
neuspokojivým výkonům v průběhu sezóny odejít do 
Hradce Králové. Lukáš Endál však zářil i bez něj. 
Vypracoval se v nejdůležitějšího muže sestavy 
Karla Dvořáka, respektive Jiřího Recha, a po 
sebrání kapitánského céčka Petru Polodnovi se stal 
i novým oficiálním lídrem mužstva. Této role se 
zhostil na výbornou. Svými bojovnými výkony 
vyburcoval trápící se tým k vítězné sérii, která 
nakonec, jak se ukázalo, rozhodla o postupu 
Havlíčkova Brodu do play-off. V závěru sezóny pak 
tento miláček havlíčkobrodských tribun vypomáhal 
extraligovým Pardubicím. Před vrcholem sezóny 
(tedy play-off) se bohužel zranil a zbytek sezóny 
promarodil.  



 

 

 
U10. LUKÁŠ 
PABIŠKA 

BK MLADÁ BOLESLAV 
HSfan: 12. místo, Ady: 9. místo 

 
Mladoboleslavský bojovník patřil i 

v extralize k nadprůměrným hráčům soutěže. V 1. 
lize se pak logicky zařadil mezi hvězdy. A v dresu 
Bruslařského klubu odvedl přesně to, co se od něj 
očekávalo. V kanadském bodování skončil 
jedenáctý, k čemuž mu stačilo osmatřicet 
kanadských bodů. S dvaadvaceti brankami se pak 
dokonce vměstnal mezi pět nejlepších kanonýrů 
soutěže. V Mladé Boleslavi nastřílel více gólů už 
jen Tomáš Nouza. 29letý útočník tak dal 
zapomenout na loňskou sezónu, která byla z jeho 
strany hodně rozpačitá.  

Letošní ročník byl pro Pabišku v jedné věci 
velkým zpestřením. Za Benátky nad Jizerou totiž 
nastupovalo jeho dvojče Marek. A rivalita mezi 
Benátkami nad Jizerou a Mladé Boleslavi je 
vzhledem ke vzdálenosti těchto dvou měst moc 
dobře známá. Lukáš Pabiška svého bratra zastínil a 
ve druhém  vzájemné střetnutí byl dokonce před 
zraky Marka vyhlášen za hvězdu zápasu. 

 

 11. VILÉM 
BURIAN 

SK HS TŘEBÍČ 
HSfan: 19. místo, Ady: 8. místo 

 
Kvality Viléma Buriana jsou všem moc dobře známy. 
Avšak v extralize zatím hokejové štěstí nenašel. 
Letošní sezónu tak opět zahájil v mateřské 
Horácké Slavii. Po slabším rozjezdu se stal 
tahounem třebíčské ofenzivy a dával jeden gól za 
druhým. Rychlonohý útočník, kterému když se 
splaší ruce, dovede velké věci, si skvěle sedl se 
zkušeným centrem Davidem Dolníčkem a díky 
báječným výkonům v 1. lize si ho v průběhu sezóny 
vyhlédl partnerský tým Horáků- nedaleká Kometa 
Brno. Za tento extraligový celek nakonec odehrál 
zbytek sezóny, občas pak vypomohl i Třebíči, 
které nakonec pomohl k senzačnímu čtvrtému 
místu po základní části. S Kometou se mu však 
nakonec nepovedlo vyhnout se nepříjemnému play-
out a loňské boje za České Budějovice ve 
vyřazovacích bojích si tak v nejvyšší soutěži tento 
vytáhlý křídelník letos nezopakoval. Ale jistě bude 
mít příležitost v následujících ročnících. 



 

 

 

 

 

 
U12. MICHAL TVRDÍK 

KRÁLOVŠTÍ LVI  
U13. ROBIN KOVÁŘ 

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
HSfan: 23. místo, Ady: 7. místo HSfan: 14. místo, Ady: 17. místo 

  
Čtvrtý nejlepší střelec letošního prvoligového ročníku nosí 
na dresu jmenovku Kovář. Ano, jedná se o ústeckého 
útočníka Robina Kováře, jenž nasázel 26 branek a na 
dalších sedmnáct přihrával. Oproti loňsku se tak zlepšil o 
dvanáct tref a třináct kanadských bodů. Roli jednoho 
z klíčových mužů oslabeného Slovanu tak zvládl hokejista 
se zkušenostmi z extraligového Vsetína na výbornou.  

Kvůli zranění vynechal celkem 13 prvoligových utkání. I tak 
se ale stal nejproduktivnějším hráčem týmu. Ve 39 kláních 
totiž zaznamenal skvělých osmatřicet bodů (14+24). Ze 
zkušených hráčů Hradce Králové byl nejlepší, zastínil i 
Michala Mikesku či Petra Haluzu. Možná právě díky němu 
nakonec Královští lvi do play-off prokouzli. Byl to totiž on, 
kdo v klíčovém posledním kole sezóny rozložil Beroun 
hattrickem. 

 14. PETR JÍRA 15. LIBOR KAŠÍK 
SK KADAŇ HC OLOMOUC 

HSfan: 17. místo, Ady: 14. místo HSfan: 16. místo, Ady: 22. místo 

  
Kadaň se spoléhala na pevnou defenzivu, ale aby vyhrávala, 
musel góly někdo dávat. A to měla na svědomí zejména 
trojice Gajovský-Seman-Jíra. Ikona chomutovského 
hokeje odehrála na farmě devětatřicet utkání, v nichž 
zaznamenala skvělých pětatřicet bodů. Podával stejně 
dobré výkony jako v dresu Chomutova, jemuž byl věrný až 
do letošní sezóny. Letos vůbec poprvé oblékl jiný dres než 
ten chomutovský. 

Loni chytal v základní části o něco lépe, ale i letos čapal 
nadprůměrně. Nezastavil ho ani otřes mozku po zákroku 
šumperského Adama Červenky. I po návratu z marodky od 
trénérů dostal důvěru a byl týmovou jedničkou, přestože 
na šanci čekal neméně dobře chytající Slovák Tomáš 
Halász. 21letý mladík letos vychytal hned šest čistých 
kont. Lepší už byl pouze kadaňský Miroslav Hanuljak. 



 

 

 

 

 

 
U16. FILIP SEMAN 

SK KADAŇ 
U17. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

HC DUKLA JIHLAVA 
HSfan: 21. místo, Ady: 19. místo HSfan: 27. místo, Ady: 15. místo 

  
S odchodem Oldřicha Bakuse mají jeho výkony trochu 
sestupnou tendenci. Ovšem i letos to byl právě on, kdo byl 
hlavním tahounem jihlavského týmu. Sice nevyhrál 
kanadské bodování jako tomu bylo v době, kdy mu dvorního 
centra dělal legendární Oldřich Bakus, ale jeho přínos pro 
tým byl stále neoddiskutovatelný. Škoda zranění v závěru 
sezóny, mohl nasbírat daleko více jak 34 bodů. 

V první polovině sezóny byl jedním z nejlepších hráčů 
soutěže. Střílel jednu branku za druhou a byl jedním 
z favoritů boje o Korunu pro krále střelců. Jenže 
v průběhu sezóny několikrát místo kadaňského dresu 
oblékl chomutovský a navíc utrpěl lehčí zranění. Jeho 
gólová smršť se tedy nakonec zastavila na 21 brankách, 
které stihl vsítit v pouhých 36 zápasech. 

  18. MIROSLAV HANULJAK 19. ALEŠ HOLÍK 
SK KADAŇ SALITH ŠUMPERK 

HSfan: 1. místo, Ady: 44. místo HSfan: 22. místo, Ady: 23. místo 

  
Brankář, který v průběhu sezóny povýšil do kmenového 
Chomutova, byl klíčovým hráčem Kadaně. Trenér Jiří 
Čelanský mu pak dal důvěru i v extralize, za což se mu 
stejně jako v Kadani odvděčil fantastickými výkony. Se 
sedmi čistými konty byl nejlepším v lize. Jeho více jak 
94% úspěšnost je neuvěřitelná. Tuto anketu sice nevyhrál, 
ale od magazínu nakonec obdržel několik jiných trofejí. 

Nikdo z obránců nedal v 1. lize více branek jak tento 
šumperský miláček publika. Zkušený zadák, nebo chcete-li 
čtvrtý útočník, dal třináct gólů, z nichž hned osm padlo 
v přesilových hrách. Jeho dělová rána je opravdovým 
postrachem. I ve statistice +/- nakonec neskončil 
v záporných číslech, takže i přes slabší první polovinu 
sezóny zažil poměrně povedený a potentní ročník. 



   

  

  

 

 

 

U20. DAVID DOLNÍČEK 
SK HS TŘEBÍČ 

HSfan: 26. místo, Ady: 20. místo 

 
34letý třebíčský kapitán měl kolem sebe lítavá křídla (ať 
už Viléma Buriana, Tomáše Vondráčka či Jana Káňu) a 
nemusel nějak přílišně plnit defenzivní úkoly. Avšak 
v obraně si své určitě odvedl, ne nadarmo chodil i na 
početní nevýhody. Odměnou za dobré výkony mu byla 
pozvánka do extraligové Komety. Hned ve svém 
premiérovém startu v ELH dal autor 39 kanadských bodů 
branku.  

 
U21. JIŘÍ ONDRUŠEK 

HC OLOMOUC 
HSfan: 12. místo, Ady: 42. místo 

 
Parťák Jakuba Bartoně patří k nejlepším defenzivním 
bekům soutěže. Ne nadarmo tento 27letý zadák poslední 
sezóny vypomáhá i extraligovým Vítkovicím, kde jsou 
s jeho cennými službami spokojení. S třiadvaceti 
kanadskými body si navíc vytvořil nové osobní maximum. I 
jeho statistika +/- zaslouží obdiv. Má v nich totiž dvacet 
plusových bodů. Z beků byl v Moře lepší už jen kapitán 
Bartoň. 

22. NIKOLA GAJOVSKÝ 23. LADISLAV RYTNAUER 
SK KADAŇ HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HSfan: 42. místo, Ady: 18. místo HSfan: 20. místo, Ady: 40. místo 

  
V bodování 1. ligy skončil tento šikovný útočník až na 54. 
místě. Odehrál totiž pouze pětatřicet klání, v nichž však 
nasbíral solidních 29 bodů. Společně s Petrem Jírou, 
Filipem Semanem, Zdeňkem Ondřejem a Jaroslavem 
Hafenrichterem tvořil v prvních třech čtvrtinách soutěže 
opravdu skvostnou ofenzivu Kadaně. I na jeho výborné 
výkony se bude dlouho vzpomínat.  

Loni byl na odpis. Nepomohlo mu ani hostování v Hradci 
Králové. Letos to však byl zase starý dobrý Rytnauer jako 
kdysi v jihlavské Dukle. Se čtyřiceti kanadskými body 
skončil na solidním sedmém místě mezi všemi prvoligovými 
hráči. Akorát jeho mínus deset bodů v kolonce +/- je 
trochu zarážející. Ovšem v této statistice na tom nebyl 
téměř nikdo z Havlíčkova Brodu příliš dobře. 



 

 

 

 

 

 
U24. TOMÁŠ DEMEL 
BK MLADÁ BOLESLAV 

U25. MICHAL VELECKÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 11. místo, Ady: 52. místo HSfan: 47. místo, Ady: 21. místo 

  
Podobné hokejisty jakým je Tomáš Demel je potřeba 
střežit jako oko v hlavě. To, co dělá pro svůj tým tento 
muž, je opravdu obdivuhodné. Nejenže dokáže párkrát za 
sezónu střelit nějaký ten gól a posbírat pár asistencí, ale 
v defenzivě je k nezaplacení. Po ledě létá a i když má za 
sebou ošklivé zranění, osobním soubojům se nevyhýbá ani 
teď. Jeho výkony prostě nelze popsat slovy. 

Posila ze Šumperka odehrála pouze 36 utkání. Zbylých 16 
zápasů promarodila. To je pochopitelně velká škoda, 
protože mohla překonat dvacetigólovou hranici a zařadit 
se mezi nejlepší kanonýry soutěže. I přes absenci ve více 
jak čtvrtině soutěže však nevysoký útočník nasázel 
čtrnáct branek. V Jihlavě už byli lepší pouze Michal 
Jeslínek a Daniel Hodek.   

  26. DAVID VRBATA 27. MICHAL JESLÍNEK 
BK MLADÁ BOLESLAV HC DUKLA JIHLAVA 
HSfan: 65. místo, Ady: 5. místo HSfan: 46. místo, Ady: 25. místo 

  
Ze začátku sezóny se mu dařilo, v posledních kolech však 
vypadl z formy a dokonce musel na tribunu. Celkový dojem 
však zanechal rozhodně dobrý. Se 36 body byl pátý 
nejlepší v týmu. Na rovinu se ale od něj očekávalo přece 
jenom více. Vždyť loni v play-out v osmi zápasech nasbíral 
12 bodů. Nájezdový specialista si letos zahrál v jednom 
dresu se svým bratrem Radimem, avšak pouze dva zápasy.  

Michal Jeslínek, bývalá opora Chomutova, se letos v Dukle 
Jihlava držela na čele všech důležitých statistik. Se 
šestnácti brankami byl druhý nejlepší, stejně tak jako se 
38 kanadskými body. S devíti plusovými body v kolonce +/- 
byl třetí nejlepší útočník Jihlavy. Akorát by si měl dávat 
pozor na častá vyloučení. Letos si musel odsedět celkem 
21 dvouminutových trestů. Nejvíce z celého týmu. Nyní je 
ale bez angažmá. Jihlava se totiž jeho služeb vzdala. 



 

 

 

 

 

 
U28. RICHARD DIVIŠ 

HC OLOMOUC 
U29. JIŘÍ CHAROUSEK 

SK KADAŇ 
HSfan: 32. místo, Ady: 39. místo HSfan: 24. místo, Ady: 49. místo 

  
Předsezónní posila z Chomutova splnila to, co se od ní 
očekávalo. Mezi seniory Diviš ještě nezažil individuálně 
povedenější sezónu. Patnáct branek dal a na dalších 
osmnáct asistoval. V kanadském bodování týmu tak skončil 
na velmi slušivém čtvrtém místě. V play-off pak byl pro 
svůj tým ještě důležitějším článkem. Kdyby se vyřazovací 
boje zahrnovaly do TOP 100, byl by ještě o trochu výše.   

Jiří Charousek je možná největším smolařem sezóny. 
Nejprve táhnul Kadaň vzhůru tabulkou, byl klíčovým 
forvardem týmu, jenže v polovině ledna utrpěl nevídané 
zranění. Po nešťastném nárazu do mantinelu si zlomil snad 
všechny kosti v těle. Jeho „úrazopis“ byl hodně dlouhý- 
zlomenina kotníku, lýtkové a holení kosti + přetrhané vazy 
v kotníku. Snad ho příští sezónu opět uvidíme na ledě. 

  30. MILAN TOMAN 31. PETR POLODNA 
BK MLADÁ BOLESLAV HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
HSfan: 30. místo, Ady: 43. místo HSfan: 41. místo, Ady: 32. místo 

  
Před sezónou si hledal angažmá. Jenže stále nepřicházela 
adekvátní nabídka. Vydal se tedy do mateřských Litoměřic, 
kde vyčkával na přestup. Nakonec se ozvala prvoligová 
Mladá Boleslav, která zkušeného zadáka, jenž má za sebou 
angažmá ve Spartě či Českých Budějovicích, vyměnila za 
Václava Drábka. V Bruslařském klubu pak tento ofenzivně 
laděný bek sbíral jeden bod za druhým. Zažil velmi dobrý 
ročník. Fanoušky bavil svými nefalšovanými emocemi. 

Jako jeden z mála havlíčkobrodských hráčů skončil 
v plusových bodech. Oproti svým hvězdným kolegům 
z útoku se navíc nenechával tolikrát vylučovat. Navíc byl i 
produktivní (třetí nejlepší v týmu). Když hrál ale před lety 
za Chomutov, tak podával přece jen ještě o něco lepší 
výkony. Však má potenciál být v první TOP 10. Každopádně 
zažil povedenou sezónu. Tedy z individuálního hlediska. 



 

 

 

 

 

 
U32. LUKÁŠ HAVEL 

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
U33. MILAN KOSTOUREK 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HSfan: 35. místo, Ady: 41. místo HSfan: 44. místo, Ady: 33. místo 
  
Letošní prvoligový ročník zahájil překvapivě v Berouně. 
Jenže angažmá v tomto trápícím se klubu před Vánocemi 
ukončil. Narodil se mu potomek, a jelikož mu chtěl být co 
nejvíce nablízku, zamířil na Vysočinu, kde jihlavský 
odchovanec žije. Jako nového zaměstnavatele si pak vybral 
Havlíčkův Brod. V součtu s berounskými zápasy byl vůbec 
nejlepším střelcem Rebelu v letošním ročníku. 

30letý útočník letos udržel bilanci více jak jednoho bodu 
na zápas. Kvůli zranění naskočil pouze do 35 prvoligových 
klání, zato v nich ale nasbíral hned šestatřicet bodů. Dařilo 
se mu zejména na startu soutěže. V prvních sedmi kolech 
nasbíral patnáct bodů. Poté se však zranil a pro Rebel 
nastaly zlé časy. Po Kostourkově návratu se však Havlíčkův 
Brod znovu dostal do formy. Je vidět, že byl pro tým je  
hodně důležitý. Ale po sezóně byl překvapivě vyhozen. 

 34. JAKUB HERMAN 35. JAKUB BARTOŇ 
HC OLOMOUC HC OLOMOUC 

HSfan: 39. místo, Ady: 38. místo HSfan: 48. místo, Ady: 31. místo 
  
Spoluhráčem Matěje Pekra a Jiřího Řípy v elitním 
olomouckém útoku byl právě tento mladý muž. Hokejista se 
zkušenostmi z mládežnických lig v zámoří byl třetím 
nejproduktivnějším Hanákem v letošním ročníku. Bronzový 
stupínek v této statistice si zaručil díky čtrnácti trefám a 
jednadvaceti asistencím. Oproti loňsku více jak 
dvojnásobné zlepšení. Jeho budoucnost bude v extralize. 

Kapitán Mory byl letos dokonce ještě produktivnější než 
loni. Byť o pouhý bod, ale přesto. Stejně jako v minulém 
ročníku se tak stal nejproduktivnějším bekem týmu. Letos 
nastřádal skvělých 32 bodů (8+24). V defenzivě sice 
najdete lepší beky, ale jeho přínos pro tým je 
neoddiskutovatelný. Málokdo by dokázal být tak potentní 
jako tento dlouhovlasý zadák. 



 

 

 

 

 

 
U36. JOSEF SKOŘEPA 

HC BENÁTKY NAD JIZEROU 
U37. DAVID OSTŘÍŽEK 

SK HS TŘEBÍČ 
HSfan: 45. místo, Ady: 34. místo HSfan: 51. místo, Ady: 29. místo 

  
Jen sedm hráčů letos nastřílelo více branek než tento 
zkušený útočník Benátek nad Jizerou. Jedna z největších 
legend místního hokeje odehrála všechna prvoligová utkání, 
v nichž se trefila hned devatenáctkrát. Oproti loňsku se 
tak zlepšil ještě o jednu branku. V klubovém bodování 
Pojizeřanů už byl lepší pouze stárnoucí matador Lukáš Král. 
Skořepových pět plusových bodů ve statistice +/- je 
taktéž obdivuhodné. 

David Ostřížek skončil se 33 body na třetím místě 
kanadského bodování Horácké Slavie. A to hrál převážnou 
část sezóny ve třetí formaci! Vzhledem k velké konkurenci 
v ofenzivě Třebíče se dokonce občas propadnul až do lajny 
čtvrté! Každopádně to byl hráč, který dokázal rozhodovat 
zápasy. Není divu, že měl před rokem tohoto mladého 
útočníka Třince ve svém hledáčku reprezentační trenér 
Alois Hadamczik. 

   38. ROMAN VONDRÁČEK 39. RADIM KUCHARCZYK 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD HC OLOMOUC 

HSfan: 53. místo, Ady: 28. místo HSfan: 34. místo, Ady: 47. místo 
  
Nesmírně šikovný útočník konečně vydržel zdravý. 
Očekávalo se od něj tedy, že bude patřit k absolutní 
prvoligové elitě. Ale jeho výkony byly letos mírně za 
očekáváním. V 50 zápasech dal jen dvanáct branek, ve 
statistice +/- se propadl na šest záporných bodů. 
Samozřejmě 38. pozice v tomto žebříčku není náhodná, ale 
Vondráček má rozhodně na víc. Otázkou ale je, kde bude 
v příštím roce působit. Rebel s ním už nepočítá. 

Olomoucký útočník s reprezentačními zkušenostmi nemá 
v 1. lize příliš valnou pověst. A letos si své renomé ještě 
pošramotil. Svými prohlášeními pro média dost iritoval 
fanoušky soupeřů, navíc na ledě působil dost agresivním 
dojmem. Jeho zákrok na Davida Roupce měl málem hrozivé 
následky. Kdyby se zbavil těchto blikanců, tak by to pro 
něj bylo jedině dobře. Na ledě totiž patří k nejlepším 
forvardům soutěže. 



 

 

 

 

 

 
U40. DAVID ROUPEC 

KRÁLOVŠTÍ LVI 
U41. ADAM ZEMAN 
HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 15. místo, Ady: 68. místo HSfan: 28. místo, Ady: 56. místo 
  
David Roupec zažil skvělou sezónu. Bohužel mu jí 
v samotném závěru zkazil výše zmiňovaný Radim 
Kucharczyk. Tento mladý zadák, jenž se stal 
nejproduktivnějším bekem týmu, totiž utrpěl po tvrdém 
střetu hrozivá zranění. Naštěstí by neměly ovlivnit jeho 
budoucí kariéru. Co ho však může ovlivnit je nové pravidlo o 
nasazování juniorů. Snaha o průnik do sestavy kmenového 
Třince tedy možná nebude mít happy-end. 

Hokejový vývoj tohoto 21letého forvarda probíhá opravdu 
rychle. Oproti loňsku se zlepšil o úctyhodných devatenáct 
bodů. Klidně je možné, že se o tuto hodnotu zlepší i pro 
následující ročník a bude na čele kanadského bodování 1. 
ligy. Nebylo by se čemu divit. Tento mladíček v sobě skýtá 
opravdu ohromný potenciál. Snad v extralize, kam pomalu 
ale jistě míří, dostane příležitost a jeho vývoj neustane. 

  42. MAREK LAŠ 43. DAVID ŠVAGROVSKÝ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI KRÁLOVŠTÍ LVI 

HSfan: 40. místo, Ady: 46. místo HSfan: 60. místo, Ady: 30. místo 
  
V první polovině sezóny hrál v Ústí nad Labem trochu 
podřadnější roli. Proto v průběhu ročníku zamířil na 
měsíční hostování do mateřské Třebíče. V ní v patnácti 
zápasech nasbíral čtrnáct bodů a prokázal, že pokud 
dostane šanci, patří k nejlepším útočníkům soutěže. Po 
návratu do Slovanu pak trenéři tohoto bojovného 
křídelníka zařadili do formace k Jaroslavu Roubíkovi. Není 
divu, že pak vedle Roubíka sbíral jeden bod za druhým. 

Získal stejně bodů jako loni (33) a nastřílel podobný počet 
branek (oproti minulé sezóny dokonce přidal jeden gól 
navrch- dal tedy 16 branek). Je však logické, že mezi jeho 
výkonem loni a letos byl trochu rozdíl. Zatímco loni 
v Berouně byl na vše skoro sám, v dresu Královských lvů 
měl kolem sebe kvalitní spoluhráče. Bodů tedy klidně mohl 
nasbírat i více, avšak s jeho službami jsou v Hradci Králové 
jistě spokojeni. Byl jedním z mála, kdo na ledě bojoval. 



   

  

  

 

 

  

U44. TOMÁŠ DOLEŽAL 
MEDVĚDI BEROUN 1933 

HSfan: 36. místo, Ady: 55. místo 
 
Co znamenal David Švagrovský pro Beroun loni, znamenal 
Tomáš Doležal, syn slavného otce a bratr současného 
extraligového hráče Jiřího Doležala mladšího, pro 
Medvědy letos. Žádný z berounských hráčů nedokázal 
překonat desetigólovou hranici. Tedy až na tohoto mladého 
útočníka (nasázel na poměry Berouna neuvěřitelných 16 
branek). S náskokem devíti bodů pak vyhrál i klubové 
bodování (16+16).  

 
U45. ADAM LAPŠANSKÝ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 18. místo, Ady: 76. místo 
 
Sparťanský útočník načal sezónu v Litoměřicích, odkud se 
však odebral na angažmá do ambiciózního Ústí nad Labem. 
Ve Slovanu se stal záhy miláčkem fanoušků. Nesbíral sice 
nějaký úchvatný počet bodů, ale svým nasazením, 
agresivitou a zároveň i precizní technikou bavil diváky. 
Podobné hráče prostě nejde nemilovat. Všichni totiž moc 
dobře vidí, že se tento mladý forvard pro tým rozdá. 

46. KAMIL CHAROUSEK 47. DANIEL HODEK 
HC MOST HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 29. místo, Ady: 65. místo HSfan: 79. místo, Ady: 16. místo 
  
Dvanáct branek ve 37 zápasech je hodně slušná bilance i 
pro útočníka. Kamil Charousek je však obránce. A to ještě 
v trápícím se Mostě. Jeho letošní počin tedy zaslouží 
opravdu obdiv. V 1. lize byl z beků v počtu branek lepší už 
jen šumperský kapitán Aleš Holík. Ale nebýt zranění 
potentního beka, které stálo tohoto mladšího bratra 
kadaňského Jiřího Charouska, patnáct zápasů, jistě by 
skončil až druhý. 

Na Daniela Hodka bylo nutné brát trochu ohledy. Ano, na 
ledě sice nesršel bojovností a mladickým elánem, ale při 
pohledu na kanadské bodování je očividné, že byl svůj tým 
hodně platný (se 35 body byl nejproduktivnějším mužem 
týmu). Jeho střela příklepem neměla v 1. lize moc velkou 
konkurenci. V přesilovkách byl opravdu k nezaplacení. Pro 
Duklu byl stále velmi důležitým mužem, zvláště pak, když 
vsázela na velmi mladé hráče. V dubnu však ukončil kariéru. 



 

 

 

 

 

 
U48. LADISLAV GENGEL 

HC MOST 
U49. DANIEL BOHÁČ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 37. místo, Ady: 59. místo HSfan: 52. místo, Ady: 45. místo 
  
V první čtvrtině soutěže byl k nezastavení. Těžil ze 
spolupráce s dalším zkušeným hokejistou Mostu Zdeňkem 
Taušem. Jenže bývalý útočník Chomutova se zranil a tehdy 
začal strmý pád Baníku. A zároveň i Ladislava Gengela. Ten 
sice bojoval, srážel soupeře, bavil diváky svým netradičním 
pojetím hokeje, ale gólů už moc nedával. Každopádně pro 
tým byl stále důležitou součástkou. Ne však klíčovou. 

Zkušený útočník našel v dresu Lvů, zdá se, nový domov. 
Zprvu přicházel ve velmi nelehké situaci, byl to totiž právě 
on, kdo před dvěma lety v baráži zhatil sen Slovanu o 
návratu do extraligy. Jeho dluh vůči Lvům je sice 
nesplatitelný, ale takový je prostě hokej. Jednou bojuješ 
za jeden tým, podruhé za druhý. A pochopili to i fanoušci, 
kteří tohoto kanonýra již berou za svého. 

  50. MILOSLAV ČERMÁK 51. MARTIN FILIP 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 49. místo, Ady: 48. místo HSfan: 67. místo, Ady: 36. místo 
  
Odchovanec Havlíčkova Brodu zažil individuálně 
nejpovedenější ročník kariéry. K letošním milníkům (15 
branek, jednatřicet kanadských bodů) se v předešlých 
letech tento ex-slávistický útočník ani nepřiblížil. Svědčila 
mu výraznější role v týmu, kterou získal po letní čistce 
v sestavě. 

Před sezónou mu náš magazín moc nevěřil. Loni se mu sice 
po návratu k vrcholovému hokeji dařilo na výbornou, ale 
věk nezastavíš. Martin Filip ho ale očividně dokáže 
zpomalit. I letos byl na svůj věk neskutečně produktivní, 
v kanadském bodování už byli lepší pouze dva jeho 
spoluhráči. Příští rok však bude znovu působit ve Vrchlabí. 



 

 

 

 

 

 
U52. MILAN MIKULÍK 

BK MLADÁ BOLESLAV 
U53. PETR KAFKA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 55. místo, Ady: 51. místo HSfan: 83. místo, Ady: 26. místo 
  
32letý útočník se předloni parádními výkony ve Slovanu 
vyšvihl do extraligy. V novém působišti si vedl náramně i na 
extraligové scéně. Proto návrat zpět o ligu níže nesl určitě 
hodně nelibě. Nebyl by to však Milan Mikulík, aby znovu 
nezatnul zuby a chtěl si nejvyšší soutěž vybojovat znovu. 
Parádními výkony (32 kanadských bodů) v základní části 
tak pomohl Bruslařskému klubu k nejlepší výchozí pozici 
pro play-off.  

Hráč se zkušenostmi z pražské Sparty hodně překvapil. 
Málokdo od něj po příchodu do Mladé Boleslavi očekával, 
že by se mohl zařadit mezi nejproduktivnější hráče týmu. 
Ano, když v 1. lize v minulosti formou střídavých startů 
působil, byl hodně produktivní. Ovšem to hrál za týmy, kde 
hrál ústřední roli. V Bruslařském klubu s moc velkým ice- 
timem počítat nemohl. Třiadvacetiletý útočník však zažil 
skvělou sezónu. Dal 16 branek, k nimž přidal 19 asistencí. 

   54. DANIEL DOLEJŠ 55. PAVEL MRŇA 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD HC STADION LITOMĚŘICE 

HSfan: 31. místo, Ady: 81. místo HSfan: 56. místo, Ady: 58. místo 
  
Havlíčkobrodský brankář zažil opravdu obdivuhodnou 
debutovou sezónu v 1. lize. Rozhodně nepůsobil dojmem, že 
mu je teprve 18 let. Odchytal 33 utkání, v nichž si udržel 
více jak 92 procentní úspěšnost zákroků. Možná měl dostat 
šanci na letošním juniorském mistrovství světa, ale 
v prosinci už jistě na tento turnaj poletí. Dolejš je totiž 
hráčem ročníku 1994. 

Pavel Mrňa zažil hodně rozpačitou sezónu. Přesně tak 
rozpačitou, jaká je jeho pestrá kariéra lemovaná vzlety a 
pády. U soupeřů hodně neoblíbený útočník dokonce 
v průběhu sezóny putoval z Litoměřic na rozehrání do 
Berouna. Po návratu na severočeský led procitnul a stal se 
klíčovým mužem týmu. Díky 32 kanadským bodům si tak 
vysloužil vítězství v klubovém bodování. 



 

 

 

 

 

 
U56. PETR HALUZA 

KRÁLOVŠTÍ LVI 
U57. MARTIN KOUDELKA 

BK MLADÁ BOLESLAV 
HSfan: 58. místo, Ady: 57. místo HSfan: 89. místo, Ady: 27. místo 

  
Zkušený útočník se svezl s celým týmem. Také on nepodal 
výkon, který se od něj očekával. Však loni byl nejlepším 
hráčem Olomouce a do Hradce Králové přišel jako 
obrovská posila. Nabízí se však otázka, zda loňská sezóna 
nebyla náhodná a Petr Haluza zas tak dobrý není. Však 
jeho letošních 32 kanadských bodů odpovídá jeho 
statistikám ze sezón před jeho životním ročníkem 
2011/2012. Příští rok tak může být pro Haluzu klíčovým. 

Jeho příchod do Mladé Boleslavi byl zpočátku brán tak 
trochu jako špatný vtip. Bruslařský klub vyhlašoval, že 
chce soupisku pro letošní ročník udělat tak, aby s ní mohla 
v budoucnu hrát i extraligu. Angažování 37letého ex-
hradeckého veterána tedy vypadalo trochu nelogicky. 
Jenže ukázalo se, že to byl velmi chytrý kup. Jedna z ikon 
1. ligy zažila 3. nejproduktivnější sezónu kariéry a se 38 
body byl čtvrtý nejlepší v týmu. 

 58. TOMÁŠ KOLAFA 59. DANIEL VRDLOVEC 
BK MLADÁ BOLESLAV SALITH ŠUMPERK 
HSfan: 94. místo, Ady: 24. místo HSfan: 54. místo, Ady: 71. místo 

  
Převážnou část základní části letošního prvoligového 
ročníku strávil tento zkušený zadák v Jihlavě. Jenže ta ho 
před přestupovou uzávěrkou ze svých služeb uvolnila. Bylo 
totiž jasné, že po skončení sezóny z Dukly odejde. Jihlava 
tedy raději vsadila na budoucnost a udělala nepopulární 
krok. Nejproduktivnějšího beka týmu a přesilovkového 
fantóma přenechala konkurenční Mladé Boleslavi, kde 
autor 5 branek a 23 asistencí v minulosti již působil.  

Šumperský kanonýr je v tomto žebříčku sice až v šesté 
desítce, ale svým umem by jistě patřil daleko výše. Jenže 
nájezdový fantóm odehrál v základní části za Salith pouze 
34 utkání (14+15). V průběhu sezóny si ho totiž do pražské 
Slavie vytáhl úspěšný trenér Vladimír Růžička. Byly to pro 
něj vůbec jeho premiérové starty v nejvyšší soutěži. Bývalý 
útočník Havlíčkova Brodu či Olomouce si v debutové 
sezóně nevedl vůbec špatně. V ELH možná setrvá i nadále. 



 

 

 

 

 

 
U60. VÁCLAV JAROŠ 

HC DUKLA JIHLAVA 
U61. ROMAN NĚMEČEK 

BK MLADÁ BOLESLAV 
HSfan: 25. místo, Ady: nezařazen HSfan: 92. místo, Ady: 35. místo 

  
V Jihlavě letos podle mnohých příznivců Dukly nebyl lepší 
bek. Skutečně, Václav Jaroš po ledě doslova létal, hýřil 
pohybem a svými ofenzivními choutkami deptal soupeře. 
Občas udělal hrozivou minelu, ale to se dá jednak omluvit 
jeho nízkým věkem (Jaroš oslavil teprve 22. narozeniny), a 
také tím, že v 1. lize zkrátka není nikdo, kdo by někdy 
nějakou tu hrubku v defenzivě neudělal. Václav Jaroš se 
zkrátka letos zařadil mezi nejlepší obránce soutěže. 

Odchovanec Písku, jenž loni vypomáhal právě svému 
rodnému klubu a navíc působil i v extralize v barvách 
Českých Budějovic, skončil v klubovém bodování obránců 
na třetím místě. Lepší už byli pouze Milan Toman a David 
Pojkar. Se šesti vstřelenými brankami pak byl vůbec 
nejlepší a své kolegy z mladoboleslavské obrany nechal 
v této statistice až za sebou. I v kolonce +/- se mu dařilo, 
20 kladných bodů je rozhodně solidní číslo.  

 62. TOMÁŠ SEDLÁK 63. TOMÁŠ HOUDEK 
SALITH ŠUMPERK HC OLOMOUC 

HSfan: 63. místo, Ady: 66. místo HSfan: 33. místo, Ady: nezařazen 
  
Když hrál, tak patřil k nejlepším zadákům soutěže. Jenže 
kvůli zranění přišel o dvanáct zápasů základní části a play-
off. Předsezónní posila se zkušenostmi z Komety Brno tak 
za Moru letos odehrála pouze 40 utkání, v nichž však stihl 
posbírat velmi slušných devatenáct kanadských bodů. Jen 
v šesti zápasech ze čtyřiceti skončil v minusových bodech, 
to je také zajímavý ukazatel jeho letošní výkonnosti. 

Podle dnes již bývalého prezidenta šumperského 
hokejového klubu podával právě tento muž po celou sezónu 
nejstabilnější formu. Tomáš Sedlák zažil opravdu dobrou 
sezónu. Na modré čáře si počíná opravdu jen málo beků 
tak jistě jako on. Statistika +/- je u Sedláka sice hodně 
hrozivá (-18!), ale svým výkonem vždy patřil k nejlepším 
hráčům Šumperka.  



 

 

 

 

 

 
U65. JAROSLAV KASÍK 

BK MLADÁ BOLESLAV 
U64. JAROSLAV HAFENRICHTER 

SK KADAŇ 
HSfan: 57. místo, Ady: 78. místo HSfan: nezařazen, Ady: 37. místo 

  
Bojovný útočník loni před play-off prohlásil, že když mu 
trenér řekne, aby skočil do mantinelu, tak se neptá proč, 
ale kde. To už samo o sobě něco vypovídá. Angažmá ve 
farmářské Kadani nevzal mladý útočník vůbec ve zlém, 
naopak se svými výkony snažil procpat zpět do sestavy 
Pirátů. V Kadani se sice střelecky prosadil hned 
jedenáctkrát, ale trvalé místo v Chomutově si nevybojoval. 
Jeho čas ale určitě ještě přijde. 

Předsezónní posila z pražské Sparty se letos mohla 
pochlubit druhou nejlepší bilancí +/- mezi 
mladoboleslavskými beky (+21). I třináct kanadských bodů 
je velmi solidní porce. 30letý zadák je jedním z příkladů 
hráčů, kteří jsou na 1. ligu až moc dobří, ale na druhou 
stranu se nedokázali trvale usadit v naší nejvyšší soutěži. 
Ve slovenské extralize, kde působil čtyři sezóny, se však 
hokejově našel. 

 66. ZBYNĚK HAMPL 67. TOMÁŠ KLIMT 
HC OLOMOUC HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

HSfan: 61. místo, Ady: 77. místo HSfan: 38. místo, Ady: nezařazen 
  
25letý útočník, který minulé dva roky pendloval mezi 
extraligovým Třincem a prvoligovým Ústím nad Labem., se 
letos konečně usadil. Celý ročník strávil na hostování v 1. 
lize, tentokráte však oblékal barvy konkurenční Olomouce. 
Stabilní angažmá mu prospělo. V Olomouci nebylo moc 
lepších hokejistů. Sice dal jen osm branek (v jeho 
schopnostech je daleko více), ale podal výborné výkony.  

Benátecký forvard zažil druhou bodově nejpovedenější 
sezónu kariéry. A že těch sezón už bylo. Však Tomáši 
Klimtovi, bývalému útočníkovi Komety Brno či Ústeckých 
Lvů, už je 39 let. Více bodů nasbíral už jen před třinácti 
lety v barvách Mělníku. Tehdy nasbíral 37 bodů, letos pak 
dvaatřicet (15+17). K velmi dobré produktivitě přidal i 
velmi dobrou práci v defenzivě. 



 

 

 

 

 

 
U68. ADAM ČERVENKA 

SALITH ŠUMPERK 
U69. JOSEF JINDRA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 66. místo, Ady: 73. místo HSfan: 52. místo, Ady: 91. místo 
  

Bývalý hokejista Havířova či Poruby byl sice 
nejproduktivnějším útočníkem svého týmu, ale ne hráčem. 
V Šumperku totiž zářil obránce Aleš Holík. Adam Červenka 
na něj ztratil rovných pět bodů. Své vítězství v této 
statistice tak z loňského roku neobhájil. 28letý forvard 
letos patnáct branek dal a na stejném počtu se podílel 
asistencí. Oproti loňsku se tak zhoršil o osm kanadských 
bodů.  

Statistika +/- je pro beky hodně důležitým ukazatelem 
výkonnosti. A mladoboleslavský veterán je v tomto 
hodnocení vůbec druhý nejlepší obránce soutěže. 
Šestadvacet plusových bodů je opravdu hodně uspokojující 
číslo, které svědčí o tom, že jedna z ikon místního hokeje 
(působí zde již osmou sezónu v řadě) zažila povedený 
ročník. Z jeho vizáže jde navíc strach, svojí bradkou už je 
proslulý.  

  70. KAREL PLÁŠEK 71. TOMÁŠ VOŠVRDA 
SALITH ŠUMPERK HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

HSfan: 43. místo, Ady: nezařazen HSfan: 90. místo, Ady: 54. místo 
  
Při pohledu na jeho létavý hokej byste do něj určitě 
neřekli, že už oslavil 39. narozeniny. V 1. lize rozhodně není 
moc lépe bruslících hráčů. Pokud vůbec. Ikona 
znojemského hokeje zažila díky 30 kanadským bodům 
druhou bodově nejpovedenější sezónu kariéry (hned po té 
loňské). Nutno podotknout, že předcházející léta trávil 
zejména v ELH, kde se body sbírají pochopitelně hůře. 

Jeho úspěšnost zákroků sice vypovídá o tom, že zklamal, 
ale tak úplně tomu nebylo. Ano, čekaly se od něj lepší 
výkony, ale častokrát byl nejlepším hráčem svého mužstva. 
Odchytal třicet utkání a rovnou polovinu dokázal 
dotáhnout do vítězného konce. Bez něho v sestavě vyhrály 
Benátky z 22 utkání pouze osmkrát. Takže pro Pojizeřany 
je obrovská škoda, že sezónu dokončil v Liberci. 



 

 

 

 

 

 
U72. VOJTĚCH SEDLÁČEK 

MEDVĚDI BEROUN 1933 
U73. JAROSLAV HAŠEK 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HSfan: 77. místo, Ady: 67. místo HSfan: nezařazen, Ady: 50. místo 
  
Výkony Berouna stály především na tomto muži. Chytal 
výborně, ovšem ani to častokrát nestačilo. Byly však 
zápasy, kdy svou branku doslova začaroval. A taková utkání 
zpravidla Medvědi dokázali dotáhnout do vítězného konce. 
Nebýt Vojtěcha Sedláčka, jenž do medvědího brlohu 
zamířil v průběhu sezóny z Litoměřic, kdo ví, jak by sezóna 
dopadla, byť v baráži k dispozici trenérům být nemohl. 
Zastoupil ho jeho mladý talentovaný kolega Hynek Kůdela.  

35letého útočníka letos zradilo jeho vlastní tělo. Kvůli 
zranění nastoupil pouze do třiceti zápasů, v nichž však 
prokazoval, že je v mnohých herních činnostech nejlepším 
útočníkem týmu. Opravdu velká škoda jeho dlouhého 
pobytu na marodce. Nejenže mohl nasbírat daleko více jak 
19 kanadských bodů, ale hlavně mohly Litoměřice 
proklouznout do play-off. Bez něj byl totiž Stadion tak 
trochu bezzubý.  

 74. MICHAL MIKESKA 75. PATRIK MOSKAL 
KRÁLOVŠTÍ LVI KRÁLOVŠTÍ LVI 

HSfan: 80. místo, Ady: 74. místo HSfan: 96. místo, Ady: 61. místo 
  
Generální manažer Aleš Kmoníček uvedl, že Mikeska odvedl 
to, co se od něj očekávalo. V tom případě toho tedy od něj 
šéf hradeckého klubu moc nečekal. Michala Mikesku sice 
negativně ovlivnilo zranění v průběhu sezóny a fakt, že 
letní přípravu neabsolvoval tak jak se sluší a patří, avšak 
roli lídra týmu rozhodně nesplnil. Jeho hra byla vždy 
založená na bojovnosti, tu ale letos postrádal. 

Zkušený útočník, jehož největší úspěch se datuje do jeho 
ranných hokejových let, kdy se stal juniorským mistrem 
světa, loni zářil a v první polovině sezóny byl jasně 
nejlepším hráčem Hradce Králové. Letos na své výkony 
navázat nedokázal. Ale i jednatřicet kanadských bodů 
rozhodně není špatné číslo. Mezi ligovou elitu se ale 
tentokráte neprocpal. 
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U76. TOMÁŠ ROD 

HC SLOVAN ÚSTEČÍ LVI 
U77. TOMÁŠ ŠTŮRALA 

SALITH ŠUMPERK 
HSfan: 72. místo, Ady: 85. místo HSfan: 75. místo, Ady: 84. místo 

  
Tomáš Rod se loni zařadil mezi naprostou prvoligovou 
špičku. Jenže letos ani přes škrty v sestavě Slovanu, které 
byly provedeny vzhledem ke špatné finanční situaci během 
okurkové sezóny, moc příležitostí udržet se v této elitní 
společnosti nedostal. Ústečtí Lvi tak tohoto pracanta 
poslali na rozehrání do mateřského Písku. Za IHC odehrál 
osm utkání (4+2), zbytek pak za Slovan (40 zápasů, šest 
branek, patnáct asistencí), 

90,41 procentní úspěšnost zákroků rozhodně není moc 
úchvatná statistika. Ale Tomáš Štůrala to nemá 
v Šumperku rozhodně vůbec lehké. Ofenzivní pojetí hokeje 
a chybující defenziva prostě Štůralovi nedovolí lepší čísla. 
Nicméně statistika není důležitá, v mnohých zápasech to 
byl totiž právě Štůrala, kdo držel akcie Šumperka nad 
vodou. Téměř v každém zápase se na jeho zákroky dalo 
spolehnout. V závěru sezóny vypomáhal Zlínu. 

 

  78. FILIP PAVLÍK 79. RADEK HUBÁČEK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 59. místo, Ady: nezařazen HSfan: 64. místo, Ady: 96. místo 
  
Filip Pavlík je zajímavým prvoligovým úkazem. Z Ústí nad 
Labem měl totiž letos vyřízeny střídavé starty do Lva 
Praha! Za nováčka KHL si skutečně zahrál, byť to byla jen 
jednozápasová epizodka. 20letý nadaný zadák v Ústí nad 
Labem předváděl opravdu výborné výkony. O tom 
vypovídají i jeho statistiky- 14 kanadských bodů, +7 v +/-. 

Bratr mistra světa z roku 2010 na ledě rozhodně není od 
toho, aby dával góly. Každopádně i tak jich letos pár dal 
(konkrétně 7, na dvaceti se pak podílel asistencí). Jeho 
úkoly jsou jiné, spjaté s defenzivou. Podobně jako u jeho 
sourozence Petra. Napadání, bojovnost, černá práce, 
souboje... To je jeho.  



 

 

 

 

 

 
U80. PETR ŠINÁGL 

HC STADION LITOMĚŘICE 
U81. DOMINIK HALMOŠI 

IHC PÍSEK  
HSfan: nezařazen, Ady: 60. místo HSfan: 97. místo, Ady: 64. místo 

  
Petra Šinágla znovu postihlo zranění. Bojovný útočník, jenž 
si udělal jméno zejména působením v dresu berounských 
Medvědů, letos přišel o patnáct prvoligových klání. Loni 
absentoval ve dvanácti. Určitě i kvůli jeho absencím 
Litoměřice stále marně bojují o play-off. Jednatřicetiletý 
útočník je totiž pro Stadion hodně důležitým mužem. 
Černou práci prostě někdo musí dělat. Přes to nejede vlak. 
A Litoměřice mají na tuto činnost právě Šinágla. 

Za Písek odchytal pouze 28 utkání. Jihočeši totiž 
v průběhu sezóny do brankoviště povolávali i extraligové 
gólmany, jmenovitě Marka Mazance, místního odchovance, 
nebo Lukáše Cikánka. Předsezónní posila z Plzně, 
respektive Jihlavy, však z této trojice působila nejjistěji. 
V Písku letos nebyl lepší hokejista. Jeho statistiky 
degradovala mizerná defenziva Písku. Jinak by určitě 
disponoval daleko lepšími čísly. 

 82. JAN JAROMĚŘSKÝ 83. MIROSLAV TŘETINA 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU KRÁLOVŠTÍ LVI 

HSfan: 62. místo, Ady: nezařazen HSfan: nezařazen, Ady: 62. místo 
  
24letý obránce se loni vypracoval mezi nadprůměrné 
prvoligové beky. Letos se mu podařilo v této společnosti 
setrvat. V defenzivě Benátek nad Jizerou hrál klíčovou 
roli. Trenérům se za důvěru v něj vloženou oplatil osmnácti 
kanadskými body (4+14) ve 44 zápasech. I ve statistice +/- 
skončil v kladných hodnotách (+2), Trvalejší angažmá 
v Liberci se mu ale stále vyhýbá. 

Kvůli zranění letos odehrál pouze devětadvacet klání. 
Dlouhodobý pobyt na marodce zásadní měrou ovlivnil jeho 
výkony. Místo toho, aby se ujal ústřední role v kádru 
Havlíčkova Brodu, vedení ho ze svých služeb propustilo. 
Nové angažmá si pak našel v Hradci Králové. Nebyla to 
úplná katastrofa, ale oproti loňskému působení v Ústí nad 
Labem to bylo jako nebe a dudy.  



 

 

 

 

 

 
U84. FILIP NOVOTNÝ 

HC DUKLA JIHLAVA 
U85. DOMINIK BOHÁČ 

IHC PÍSEK 
HSfan: nezařazen, Ady: 63. místo HSfan: 88. místo, Ady: 79. místo 

  
Loni se tento mladík potýkal s konkurencí v podobě 
Dominika Halmošiho, letos mu přibyl konkurent v podobě 
Davida Ritticha. Stejně jako loni to ale byl Novotný, kdo 
byl týmovou jedničkou. Statisticky na tom byl brankář se 
zkušenostmi z pražské Sparty velmi dobře. Úspěšnost 
zákroků vyšponoval nad 92 procentní hranici a průměr gólů 
na zápas stlačil pod 2,3. 

Za Písek odehrál jednatřicet klání, v nichž se mu povedlo 
jednou skórovat a čtyřikrát gól připravit. Průměrné 
statistiky, ale výkony na ledě patřil k ligovému 
nadprůměru. V obraně Písku byl opravdu klíčovým mužem. 
Mezi svými spoluhráči se tyčil svým přehledem do výše, 
působil opravdu velmi solidním dojmem. Vysloužil si 
dokonce i několik startů v extraligové Plzni. 

  86. DAVID RANGL 87. JAN RUDOVSKÝ  
SK HS TŘEBÍČ HC STADION LITOMĚŘICE 

HSfan: 99. místo, Ady: 69. místo HSfan: 68. místo, Ady: nezařazen 
  
Stejně jako loni byl David Rangl nejproduktivnějším 
obráncem týmu (3+19). Navíc znovu skončil v kladných 
hodnotách ve statistice +/- (+4). Na čem by měl 
zapracovat je však jasné, příliš často se nechává vylučovat 
(76 trestných minut). Navíc by měl v přesilových hrách 
častěji využívat svoji střelu. Nemá se za co stydět, puky 
z jeho holí létají velkou rychlostí.  

Loni se trápil. Hrál za Most, Litoměřice a dokonce působil i 
v druholigovém Děčíně. Letos však 26letý útočník zářil. Ve 
42 zápasech za Stadion se blýskl čtrnácti vstřelenými 
brankami (nejvíce ze všech kališníků). Jeho výkony dokonce 
oslovily i extraligové Kladno, za které si odbyl několik 
startů. Obdivuhodná je i jeho bilance +/- (+11), v níž byl 
nejlepší v celém týmu.  



 

 

 

 

 

 
U88. LUKÁŠ KRÁL 

HC BENÁTKY NAD JIZEROU 
U89. ZBYNĚK SKLENIČKA 

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
HSfan: 86. místo, Ady: 83. místo HSfan: 69. místo, Ady: nezařazen  

  
Vyhrál sice klubové bodování (5+30), ale z jeho strany to 
letos nebylo ono. Zatímco loni tým táhl, letos působil hodně 
malátným dojmem. Centr první lajny by měl dát za sezónu 
více branek než pouhých pět. S devíti zápornými body ve 
statistice +/- pak byl vůbec nejhorší v celém týmu. Ale 
abychom pořád jen nekritizovali, mnohdy svému týmu 
pomohl chytrými přihrávkami. Přehled rozhodně má. 

Kolohnát z ústecké defenzivy vyrovnal osobní maximum ze 
sezóny 2008/2009. Stejně jako tehdy letos nasbíral 
devatenáct kanadských bodů, které vznikly součtem šesti 
branek a třinácti asistencí. V této statistice byl druhým 
nejlepším bekem sestavy trenéra Šindela. V kolonce +/- 
však měl letos pouze pět kladných bodů, což byla nejhorší 
bilance ze všech beků základní sestavy Slovanu. 

 90. JAN KÁŇA 91. ROSTISLAV MALENA 
SK HS TŘEBÍČ SK HS TŘEBÍČ 

HSfan: 70. místo, Ady: nezařazen  HSfan: nezařazen, Ady: 70. místo 
  
Naděje brněnského hokeje jednou zářila, podruhé hrála 
průměrně. Jenže nevyrovnanost výkonů se dá vzhledem 
k jeho nízkému věku omluvit. Technicky zručný mladíček 
postupnými krůčky stoupal sestavou, až se usadil v první 
lajně po boku kapitána Dolníčka. Vedl si náramně, nakonec 
na své konto uložil devatenáct kanadských bodů. 

Jeho návrat na mateřský led byl velkou událostí letošní 
sezóny. Rostislav Malena, jenž předcházející léta strávil 
v jihlavské Dukle, měl v týmu jasnou roli. Byl obráncem 
číslo jedna. Nastupoval ve dvou formacích zároveň, na ledě 
trávil suverénně nejvíce času ze všech třebíčských 
obránců. A vedl si velmi dobře. Rozhodně splnil očekávání.  



  

 

 

 

 

 

   95. LUKÁŠ NAHODIL 
SK HS TŘEBÍČ 

HSfan: nezařazen, Ady: 72. místo 
 
Lukáš Nahodil sice na ledě bojoval, snažil se, pomáhal 
defenzivě, ale neskutečně se trápil. Zejména v koncovce 
(dal jen osm branek ve 34 zápasech). Častokrát si počínal 
příliš zbrkle, mnohokrát měl i obrovskou smůlu. Neměl to 
ale letos vůbec lehké. Za Třebíč prakticky jen hrával 
zápasy, jinak trénoval s Pardubicemi. Chyběla tedy souhra, 
navíc cesta na východ Čech byla hodně daleká.  

94. ROMAN RÁC 
HC OLOMOUC 

HSfan: 71. místo, Ady: nezařazen 
 
22letý útočník v sobě skýtá velký potenciál. Je dost dobře 
možné, že v budoucnu může zažít podobnou průlomovou 
sezónu jako letos Matěj Pekr. Má k tomu předpoklady. Loni 
získal třináct bodů, letos se o sedm ještě zlepšil. Jeho 
výkony pak gradovaly v play-off. I v základní části však byl 
hodně důležitou součástkou úspěšného týmu. Do budoucna 
se na Rácovi rozhodně dá stavět. 

U93. TOMÁŠ KAUT 
SK HS TŘEBÍČ 

U92. JAKUB ČUŘÍK 
SK HS TŘEBÍČ 

HSfan: 73. místo, Ady: 98. místo HSfan: 74. místo, Ady: 97. místo 
  
Velká škoda, že se na startu sezóny zranil. Do šestého kola 
1. ligy byla tato 27letá posila z Olomouce nejlepším 
útočníkem týmu, platilo to i o zápasech v přípravě. Po 
zranění se sice Jakub Čuřík ihned blýskl třemi 
asistencemi, ale pak jeho výkonnost klesla a stejně tak 
upadala i jeho role v týmu. Z první lajny se propadl místy 
až do čtvrté formace. Každopádně stále předváděl velmi 
dobré výkony. Svoji bojovností šel příkladem.  

Úspěch Třebíče tkví v týmovém pojetí hokeje. Ukázkovým 
prototypem je právě Tomáš Kaut. Nejenže dokáže střílet 
góly, ale hlavně se nebojí obětovat pro tým. Skákal do 
střel, na ledě nechával srdce a obětavou prací v defenzivě 
častokrát usnadnil práci gólmanu Čiliakovi. Hráč se 
zkušenostmi z Chrudimi si navíc stanovil nová osobní 
maxima- dal devět branek a celkově získal 23 bodů. 
V klubovém bodování tak skončil na pátém místě.  



 

 

 

 

 

 
U96. MARTIN ONDRÁČEK 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

U97. RADIM OSTRČIL 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HSfan: 98. místo, Ady: 75. místo HSfan: 76. místo, Ady: nezařazen 
  

Loni střelecky táhl Most. Úspěch na severu Čech mu tak 
zaručil návrat na Vysočinu. V první čtvrtině doslova zářil. 
V prvních čtyřech kolech získal fenomenálních jedenáct 
bodů. Jenže do konce základní části přidal už „jen“ dalších 
dvacet bodů. 25letý forvard se navíc musí upřímně stydět 
za svou statistiku +/-. Byl v ní totiž suverénně nejhorší 
v týmu. Osmnáct záporných bodů? To už je opravdu hodně. 
Zvláště v tak kvalitním týmu. 

Pokud jsme zkritizovali Martina Ondráčka za jeho kolonku 
+/-, musíme to stejné udělat i u tohoto beka, kterého před 
lety draftoval Boston Bruins. Radim Ostrčil totiž skončil 
v této statistice hned za Ondráčkem. Patnáct záporných 
bodů je opravdu mizerná statistika. Každopádně v ofenzivě 
mu to šlo, čtyřikrát se radoval z branky, v patnácti 
případech mu rozhodčí připsali gólovou asistenci. Má však 
rozhodně navíc. V Rebelu už s ním ale ztratili trpělivost.  

  98. MARTIN NOVÁK 99. LUKÁŠ KUCSERA  
HC STADION LITOMĚŘICE HC OLOMOUC 

HSfan: 82. místo, Ady: 96. místo HSfan: 78. místo, Ady: nezařazen 
  
Vousatý útočník se opět stal jednou z klíčových postav 
litoměřického útoku. O jeden bod pak překonal i výkon 
z loňského ročníku. Jeho nová osobní maxima jsou tedy na 
hodnotách deseti branek a čtyřiadvaceti kanadských bodů. 
V bodování byl z Litoměřických lepší už jen Pavel Mrňa. 
S osmi kladnými body v kolonce +/- byl důrazný útočník 
mezi kališníky pátý. 

Letos měl Kucsera opravdu napilno. Nejenže stihl 34 
zápasů za Olomouc (10+12), ale ve 24 případech vypomohl i 
Vítkovicím (2+1). Když Hanákům chyběl, bylo to poznat. 
Lukáš Kucsera je totiž bezpochyby hodně kvalitním 
útočníkem. A to je bývalému hokejistovi Jihlavy teprve 21 
let! Jakpak asi bude jeho hokejový vývoj pokračovat? 
Pravděpodobně tak, že se usadí ve Vítkovicích. 

 



  

 

UZAJÍMAVOSTI K TOP 100 
 
ZASTOUPENÍ POSTŮ: 
 
BRANKÁŘI: 11 
OBRÁNCI: 21 
ÚTOČNÍCI: 68 
 
ZASTOUPENÍ KLUBŮ: 
 
1. MLADÁ BOLESLAV    14 
2. OLOMOUC     12 
3. TŘEBÍČ      10 
   ÚSTÍ N/L     10 
5. JIHLAVA      9 
   HAVLÍČKŮV BROD     9 
7. HRADEC KRÁLOVÉ     7 
8. KADAŇ       6 
   LITOMĚŘICE      6 
   ŠUMPERK      6 
11. BENÁTKY N/J     5 
12. MOST       2 
     PÍSEK       2 
     BEROUN      2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U100. PETR PŘIKRYL 

HC STADION LITOMĚŘICE 
HSfan: nezařazen, Ady: 80. místo 

 
Letošní sezóna se bohužel tomuto zkušenému gólmanovi 
moc nepovedla. Možná že na tom měla podíl jeho pracovní 
vytíženost. Nejenže byl týmovou jedničkou (ostatní 
gólmani Litoměřicím totiž pomáhali jen občas) , ale 
zároveň plnil i funkci generálního manažera. Pro svůj 
mateřský klub se sice rozdal, ale svoji rodinu trochu ošidil. 
Každopádně i když to nebyl ten starý dobrý „Bingo“, svému 
týmu byl častokrát oporou.  

LOŇSKÁ TOP 10 
 
1. ŠIMON HRUBEC (TRE) 
2. JAROSLAV ROUBÍK (UNL) 
3. TOMÁŠ NOUZA (PIS) 
4. ALEŠ HOLÍK (ŠUM) 
5. LUKÁŠ KRÁL (BNJ) NEVEŠLI SE DO TOP 100, ALE BYLI 
6. DAVID HRUŠKA (CHO) NOMINOVÁNÍ HSFANEM:
7. MILAN KRAFT (CHO) 

 
 

8. JAKUB BARTOŇ (OLO) ZDENĚK ONDŘEJ, JAN PLODEK, MICHAL 
PAVLŮ, DAVID POJKAR, JIŘÍ SUCHÝ, 
TOMÁŠ VONDRÁČEK, MARTIN SZAKAL, 
MARTIN VOLKE 

9. VOJTĚCH NĚMEC (HB) 
10. PETR HALUZA (OLO) 
 

 
NEVEŠLI SE DO TOP 100, ALE BYLI 
NOMINOVÁNÍ ADYM: 
 
VLADISLAV KOUTSKÝ, JAKUB ČECH, LUKÁŠ 
HANDLOVSKÝ, PETR CHALOUPKA, PAVEL 
SELINGR, KAREL TON, FRANTIŠEK 
GERHÁT, DAVID LUDVÍK, LUDĚK BROŽ 



USHRNUTÍ SEZÓNY 2012/2013 
 

UFOTO MILANA TOMANA: 
JAN PAVLÍČEK 



 

UKONEČNÉ POŘADÍ PRVOLIGOVÉHO 
ROČNÍKU 2012/2013 

 

1. MLADÁ BOLESLAV 
 
2. OLOMOUC 
-------------------- 
3. ÚSTÍ NAD LABEM PŘEDSEZÓNNÍ TIP HSFANA 

 

 1.   MLADÁ BOLESLAV    0 
2.   ÚSTÍ NAD LABEM   -1  

4. TŘEBÍČ 3.   OLOMOUC          +1 
4.   HRADEC KRÁLOVÉ   -3 

------------------------ 5.   JIHLAVA    -1 
6.   HAVLÍČKŮV BROD   -2 5. KADAŇ 7.   BENÁTKY NAD JIZEROU  -2 

6. JIHLAVA 8.   TŘEBÍČ    +4 
9.   KADAŇ     +4 

7. HRADEC KRÁLOVÉ 10.  LITOMĚŘICE    0 
11.  ŠUMPERK     0 8. HAVLÍČKŮV BROD 12.  BEROUN     -2 

------------------------ 13.  MOST     +1 
14.  PÍSEK     +1 

9. BENÁTKY NAD JIZEROU 
PŘEDSEZÓNNÍ TIP ADYHO10. LITOMĚŘICE  

 
11. ŠUMPERK 1. MLADÁ BOLESLAV   0 

2. ÚSTÍ NAD LABEM   -1 
12. MOST 3. HRADEC KRÁLOVÉ   -4 

4. HAVLÍČKŮV BROD   -4 ------------------------ 5. OLOMOUC    +3 
13. PÍSEK  6. BENÁTKY NAD JIZEROU  -3 

7. JIHLAVA    +1 
14. BEROUN 8. TŘEBÍČ     +4 

9.  LITOMĚŘICE    -1 
10. KADAŇ     +5 
11. BEROUN    -3 
12. PÍSEK     -1 
13. MOST     +1 
14. ŠUMPERK    +3 



 

FOTO: Michaela Luňáčková 

USHRNUTÍ PLAY-OUT 



 

  

 

Průběh play-out: Beroun vstupoval do 
skupiny O baráž jako dvanáctý, avšak po 
bídných výsledcích se propadl až na poslední 
místo. Přeskočil ho i Písek, který své výkony 
v play-out sice zlepšil, ale vzhledem 
k obdivuhodnému vzepjetí Mostu nakonec na 
svého soupeře ztratil hned osm bodů. 
Severočeši se tak oproti předpokladům 
zachránili bez výraznějších problémů. Deváté 
místo uhájily Benátky nad Jizerou, které 
odehrály všechny zápasy play-out. Litoměřice 
sezónu pouze dohrávaly a o umístění jim 
nešlo. Podobně jako u Šumperku, který si 
v některých zápasech zastřílel.   
Hráč play-out: Šumperský obránce Tomáš 
Sedlák v osmi zápasech nasázel úctyhodných 
šest branek. Dal i první hattrick kariéry. 
Klíčový moment play-out: Most chytil formu 
v ten nejlepší vhodný moment. Výborně 
chytající Martin Volke nakonec Baníku 
vychytal záchranu. 
 SKUPINA PLAY-OUT 

BARÁŽ O 1. LIGU 

TABULKA 
1. HC Benátky nad Jizerou  62Z  175:178  88 bodů 
2. HC Stadion Litoměřice  62 170:178  85  
3. Salith Šumperk    62  180:207 79  
4. HC Most     62  161:239  63  
5. IHC Písek    62  137:243 55 
6. Medvědi Beroun 1933  62  146:249  52 
 
* 62 zápasů neodpovídá realitě. Několik zápasů bylo zrušeno. 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ SKUPINY PLAY-OUT 
1. Radan Lenc  Medvědi Beroun 1933  8Z   4G 6A   10B 
2. Lukáš Král  Benátky nad Jizerou  9      4   6     10 
3. Adam Červenka Salith Šumperk  8      3   7     10 
4. Tomáš Sedlák Salith Šumperk  8     6   3      9 
5. Kryštof Kafan HC Stadion Litoměřice  6      5   3      8 
6. Marek Loskot Medvědi Beroun 1933  8    4   4      8 
7. Karel Plášek  Salith Šumperk  7      4   4      8 
8. Lukáš Finsterle Salith Šumperk  8     3   5      8 
9. Bohumil Slavíček HC Most   7      3   5      8 
10. Tomáš Brunec Salith Šumperk  8     2   6      8 

Průběh baráže: Hned od úvodních kol se do 
vedení dostaly týmy z Berouna a Havířova. 
Prvně jmenovaný celek dokázal zvítězit ve 2. 
kole v Písku, což se ukázalo jako klíčový 
moment baráže. Medvědi už si pak s poklidem 
zajistili postup. Suverénním způsobem prošel 
baráží Havířov. Ten byl doma před domácí 
kulisou opravdu hodně silný, venku pak 
doslova vyválčil cenná vítězství. Vyhrál 
všechna utkání a po třech letech se vrací do 
1. ligy. Písek naopak sestupuje, Technika Brno 
a Tábor si budou muset na druhou nejvyšší 
soutěž ještě počkat. 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BARÁŽE O 1. LIGU 
1 Robert Říčka  AZ Havířov  5Z  5G  3A   8B 
2 Aleš Padělek   Medvědi Beroun 6Z  4G  4A   8B 
3 Jan Daneček  AZ Havířov  5Z  3G  4A   7B 
4 Tomáš Doležal  Medvědi Beroun 5Z  2G  4A   6B 
5 Petr Kanko   AZ Havířov   5Z  4G  1A   5B 
6 Michal Plichta   Medvědi Beroun 6Z  3G  2A   5B 
7 Radek Seidl   HC Tábor  6Z  3G  2A   5B 
8 Petr Prokop   AZ Havířov   4Z  2G  3A   5B 
9 Jan Besser   Medvědi Beroun 5Z  2G  3A   5B 
10 Jan Maruna  AZ Havířov   5Z  1G  4A   9B 

TABULKA
Hráč baráže: Brankář Havířova Lukáš 
Daneček byl prostě fenomenální. Nebýt jeho, 
cesta AZ baráží by rozhodně nebyla bez 
komplikací. 

  
1 AZ HAVÍŘOV   5 5 0 0 0  22:4   15 
2 MEDVĚDI BEROUN  6 5 0 0 1  17:8  15  
3 VSK TECHNIKA BRNO  6 1 0 2 3  8:17   5  
4 HC TÁBOR    6 1 1 0 4  9:20   5  

Klíčový moment baráže: Vítězství Berouna 
na ledě Písku. 

5 IHC PÍSEK    5 0 1 0 4  5:12   2 

http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=500&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=563&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=122&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=122&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=26&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&ids=1115&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=6988
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&ids=1115&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=8808
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&ids=1115&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=3325
http://hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&ids=1115&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=218
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&ids=1115&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=2505
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=40
http://hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&ids=1115&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=9980
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=4551
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=356
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=26
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=714
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=529
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=26
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=3513
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=26
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=4710
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=356
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=8323
http://www.hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&id=3&ids=1121&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=714


TOP 10 

 

Play-out bylo nakonec méně dramatické 
než hovořily první předpoklady (Most 
díky dobrým výkonům nechal Beroun 
daleko za sebou). Skupina "O baráž" se 
ani nedohrála. Z těchto důvodů tak bylo 
sestavení TOP 10 hráčů celkem obtížné. 
Nakonec vznikl jakýs takýs žebříček. FOTO: Petra Skopcová 

TOP 10: 
NEJLEPŠÍ HRÁČI PLAY-OUT 



 

 

 

   

   

U8. LUKÁŠ 
FINSTERLE 

Ú, 23 LET, ŠUMPERK 
 
Zlínský mladíček v play-out řádil. Jím 
vystřelený kotouč třikrát rozvlnil síť 
soupeře, pětkrát mu pak rozhodčí 
připsali gólovou asistenci. Oproti 
základní části, kdy se trochu hledal a 
nedostával tolik prostoru, vypadal 
svěžím dojmem a ukázal, že se o 
extraligové angažmá ještě popere. 

10. KAREL PLÁŠEK 9. PAVEL MRŇA 
Ú, 39 LET, ŠUMPERK Ú, 24 LET, LITOMĚŘICE 

  
V závěru sezóny chytil výbornou 
formu, kterou si ponechal i do 
následujících bojů v play-out. V něm 
v sedmi zápasech nasázel čtyři 
branky a navíc nasbíral i čtyři 
asistence. Zároveň byl i druhým 
nejvylučovanějším hráčem play-out. 
Více trestných minut než Mrňa (42 
TM) nasbíral už jen jeho bývalý 
spoluhráč z Berouna Michal Plichta. 

Bojovného útočníka jsme loni vyhlásili 
nejlepším hráčem play-out. I letos se 
vměstnal mezi nejlepších deset hráčů 
této nepříjemné soutěže. V sedmi 
zápasech nasbíral tento bruslivý 
forvard osm kanadských bodů, které 
vznikly součtem čtyř branek a 
stejného počtu asistencí. V bodování 
tedy skončil na 7. místě. 

7. LUKÁŠ KŘÍŽ 
O, 19 LET, PÍSEK 

 
Odehrál jen šest utkání. Je mu 
teprve 19 let. Hraje na postu 
obránce. Působil v trápícím se Písku. I 
přes tyto negativní faktory nakonec 
vyhrál klubové bodování IHC v této 
minisoutěži. A to s náskokem dvou 
bodů na Stanislava Polodnu. Lukáš 
Kříž zažil opravdu povedené play-out, 
v němž se blýskl dvěma brankami a 
pěti asistencemi. 

5. RADAN LENC 
Ú, 21 LET, BEROUN 

 
Stejně jako Loskot, tak i Radan Lenc 
byl v Berouně na hostování. Zatímco 
Loskot skončil v kanadském bodování 
play-out s osmi body šestý, Lenc tuto 
statistiku dokonce opanoval. V osmi 
zápasech nasbíral deset bodů (4+6). 
Jeden z jeho gólů byl vítězný. Dvě 
branky pak padly v přesilových hrách, 
které pomohl Berounu Lenc vylepšit. 

6. MAREK LOSKOT 
Ú, 23 LET, BEROUN 

 
Jeho odchod z Mladé Boleslavi do 
medvědího brlohu nesli fanoušci 
Bruslařského klubu nelibě. Marek 
Loskot totiž patřil na ledě vždy mezi 
nejlepší. I z pohledu Mladé Boleslavi 
se jednalo o nelogický krok, Loskotovi 
berounské angažmá kdovíjak 
neprospělo, jelikož kvůli 
nedostatečnému počtu zápasů 
nemohl nastoupit do baráže. 



 

 Zkušený útočník znovu 
ukázal, jaký je to bojovník. 
Černou práci odváděl i 
v play-out, byť Litoměřicím 

 

už o nic nešlo a hráči se 
hlavně nechtěli zranit. U 
Petra Šinágla by se ani 
nešlo divit, kdyby raději 
nechodil do soubojů. Vždyť 
před lety málem ochrnul, 
byť nešlo o zranění z 
hokeje. Bývalá opora 
Berouna zaznamenala 
v bojích o udržení celkem 
sedm bodů (1+6), navíc ve 
statistice +/- se mu blyští 
šest kladných bodů. Lepší 
už byli pouze 4 hokejisté. 

4. PETR 
ŠINÁGL 
Ú, 31LET 

LITOMĚŘICE 

 

 

3. ADAM 

Šumperský kanonýr měl ze 
všech hráčů dolní šestice 
vůbec nejlepší statistiku 
+/- v celém play-out. 
Konkrétně na své konto 
nastřádal osm kladných 
bodů za účast na ledě při 
vstřelených, respektive 
obdržených brankách. 
V osmi zápasech pak tento 
zkušený útočník získal 
deset kanadských bodů. 
Třikrát se trefil sám, 
sedmkrát asistoval svému 
spoluhráči. Navíc se 
nenechával zbytečně 
vylučovat, za katr šel 
v play-out pouze jednou. 

ČERVENKA 
Ú, 28 LET 

1. TOMÁŠ SEDLÁKŠUMPERK 
  

O, 29 LET, SALITH ŠUMPERK Most předváděl ve skupině 
O baráž nejlepší výkony ze 
všech týmů. S přehledem se 
nakonec zachránil, i když na 
začátku play-out se 
očekával tuhý boj o 
toužebné 12 místo 
v tabulce. K úspěšnému 
závěru Severočechů 
nejvíce přispěl jejich 
brankář, gólman se 
zkušenostmi z Litvínova či 
Ústí nad Labem Martin 
Volke. Ten za Baník 
odchytal sedm zápasů, 

 
Tomáš Sedlák v play-out uplatnil své ofenzivní 

choutky a v osmi zápasech na své konto uložil hned devět 
bodů (nejproduktivnější bek skupiny o baráž). Toto číslo není 
vysoké kvůli počtu asistencí, nýbrž vzhledem k parádní 
střelecké formě tohoto beka. Bývalý útočník totiž v osmi 
zápasech soupeře rozesmutnil hned šestkrát! Z toho jednou 
hattrickem pokořil Písek. „Mám za to, že svůj jediný hattrick 
jsem vstřelil ještě v mládeži za Prostějov,“ uvedl zkušený 
zadák pro hokejsumperk2003.cz.  

V play-out sice Šumperku v podstatě o nic nešlo, ale 
to neznamenalo, že do zápasů chodil bezhlavě a soustředil se 
pouze na ofenzivu. „Nechtěli jsme zbytečně riskovat, dokud 
jsme neměli dostatečný náskok. Trenér nás musel trošku 2. MARTIN 

VOLKE 
B, 31 LET 

klidnit, abychom pak zbytečně neztráceli. Nějaké věci navíc 
jsme si mohli dovolit až za hodně příznivého stavu,“ prozradil 
v interview s Martinem Schwarzem. 

z nichž hned pět dovedl do 
vítězného konce. Navíc jeho 
úspěšnost přesáhla 93,6%.  MOST 



 

USHRNUTÍ PLAY-OFF 



 
4:0 

  

  

Průběh série: Před startem série se očekávalo, že by 
Rebel mohl být pro Mladou Boleslav mnohem těžším 
soustem, než se nakonec ukázalo. Ale Rebel ukázal, že se 
současnou defenzivou zkrátka nemůže proti takovému 
celku uspět. V prvním zápase se Havlíčkův Brod držel 
dlouho. Až do 37. minuty, kdy Středočeši udeřili poprvé. 
Zápas pak ve třetí třetině dovedli do zdárného konce 
s výsledkem 3:0. Ve druhém zápase měl tým z Vysočiny 
skvělý vstup do utkání. Po pěti minutách vedl 1:0. Jenže 
Bruslařský klub ukázal svoji sílu a zápas otočil na 4:2. Na 
domácím ledě už však byl Havlíčkův Brod neškodný. Mladá 
Boleslav dokonce tomuto týmu, který z trenérské lavice 
vedl Jiří Rech, uštědřila dva debakly- 2:6 a 2:7. Havlíčkův 
Brod tak prodloužil svoji sérii bez tříbodového vítězství na 
12 utkání. Na tuto sezónu se tedy nebude vzpomínat 
v dobrém. 
Hráč série: David Výborný dva góly dal a na 7 asistoval.  
Klíčový moment série: Kdyby Havlíčkův Brod udeřil 
v prvním zápase série jako první, kdo ví, jak by se toto 
soupeření prvního a osmého týmu vyvíjelo. 

4:2 
Průběh série: Hradec Králové sice zažil hodně 
nepovedenou sezónu, avšak play-off je jiná soutěž a 
vzhledem ke kvalitě kádru mohli Královští lvi přes Olomouc 
klidně postoupit. A málem se to povedlo. Východočeši 
nebyli v sérii horším týmem, doplatili však na nízkou 
střeleckou produktivitu. A to zejména v kláních číslo pět a 
šest, kdy ač byli Olomouci minimálně rovnocenným 
soupeřem, Libora Kašíka dokázali prostřelit pouze jednou. 
„Každý zápas byl vyrovnaný, snad kromě třetího, kdy jsme 
v Hradci vyhráli 6:1. Byl to pro nás velice těžký soupeř. Asi 
nejtěžší ze všech, kteří připadali v úvahu, od pátého do 
osmého místa,“ uvedl pro hchk.cz trenér Mory Jan 
Tomajko. „Série byla maximálně vyrovnaná, zápasy byly 
hrané stylem nahoru dolů. Rozhodlo štěstí a pár 
individuálních momentů,“ potvrdil GM Hradce Králové Aleš 
Kmoníček. 
Hráč série: Liboru Kašíkovi se sice nepovedl první zápas, 
ale v posledních dvou už inkasoval pouze jednou.  
Klíčový moment série: Třetí klání série Hradec Králové 
vůbec nezvládl a na svém ledě padl vysoko 1:6. Kdyby se 
hráči lépe vyspali a toto klání vyhráli, ještě by se děly věci. 
 ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 

 4:0 
 

Průběh série: Ústí nad Labem sice nebylo letos v základní 
části tak dominantním týmem, ale bylo jasné, že v play-off 
bude opravdu hodně těžkou vahou. A to se ve čtvrtfinále 
potvrdilo. V sérii s Jihlavou prokázal Slovan své herní 
kvality a Dukla na Lvy prostě neměla a nestačila. Nic víc 
v tom není. Jihlava zkrátka ještě nedozrála na to, aby 
mohla v play-off porážet takto kvalitní týmy. Její čas 
přijde až tak za tři roky, otázkou je, zda tak dlouhou dobu 
v týmu vydrží talentovaní mladíci, na kterých staví bývalý 
armádní klub svoji budoucnost. Slovan měl sérii ve svých 
rukou, i když těsné výsledky 4:2, 3:2, 2:4 a 2:3 mohou 
hovořit o opaku. Avšak Lvi v prvním zápase v jeden moment 
vedli vysoko 4:1, v dalším pak 3:0, v Jihlavě to bylo 
podobné (3. klání- 1:4, poslední zápas 3:1). Žádné závažné 
problémy tedy Ústí nad Labem řešit nemuselo.  

4:0 
 

 
Průběh série: Soupeření mezi těmito dvěma celky bylo 
hodně vyrovnané. Jednotlivé zápasy rozhodovaly 
maličkosti. Horácká Slavia však potvrdila roli favorita a 
zúročila zkušenosti z předcházejících let. Postupem do 
semifinále tak dorovnala největší úspěch v novodobé 
prvoligové historii. Oba dva celky musely spoléhat zejména 
na svoje hráče, nikoliv posily z Brna, respektive 
Chomutova. Zejména Severočeši na tom tratili, jelikož bez 
nejlepšího brankáře Miroslava Hanuljaka jejich defenzivní 
beton postrádal maltu. Marek Čiliak pak potvrdil, že letos 
byl prostě nejlepším gólmanem soutěže. Horácká Slavia tak 
po výsledcích 3:2, 3:1, 1:2 a 1:4 postoupila.  
Hráč série: Marek Čiliak inkasoval ve čtyřech zápasech 
pouze pětkrát! Neskutečné! Hlavně on byl klíčovým 
rozdílem mezi oběma mužstvy.  

Hráč série: Nikdo z Ústeckých nijak závratně nezářil. 
Jaroslav Roubík si však připsal pět bodů a nebyl u žádné 
obdržené branky. 

Klíčový moment série: Otočení druhého zápasu série. 
Horácká Slavia ve druhém domácím zápasu za stavu 1:0 na 
zápasy ještě v 53. minutě prohrávala 0:1. Ve druhé třetině 
navíc vyčerpala Třebíči síly četná oslabení. Jenže pak UKlíčový moment série:U

zranění Tomáše Čachotského. Bez něho byla Dukla 
bezzubá. 
 

 Poměrně těžký výběr. Možná 
došlo k parádnímu obratu. Během sedmi minut dala Třebíč 
tři góly a do Kadaně jela za příznivého stavu 2:0. 
 ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 



 

  

 

4:2 
Průběh série: Souboj Davida s Goliášem. Taková byla série 
mezi Mladé Boleslavi a Horáckou Slavií. Tentokrát sice 
Goliáš přežil, ale do baráže šel s notnými šrámy. Třebíč 
totiž bojovala hodně udatně, její nasazení bylo 
obdivuhodné. Horáci sice byli technicky o level níže, avšak 
bojovností a týmovými výkony se bohatému a ambicióznímu 
soupeři dokázali vyrovnat. V prvním zápase sice Bruslařský 
klub bez větších problémů zvítězil, ale ve druhém už byl 
horším týmem. Avšak v nájezdech David Vrbata zařídil 
Středočechům vedení v sérii 2:0 na zápasy. 
V Mann+Hummel aréně to bylo podobné jako v Mladé 
Boleslavi. Ve třetím zápase byli lepší domácí, v tom 
následujícím pak hosté. Avšak Třebíč dokázala oba duely 
vyhrát a srovnat. I v dalších dvou utkáních bojovala 
Horácká Slavia velmi srdnatě, ale v šestém zápase padla na 
nájezdy. Zaslouží si však obrovský palec nahoru.  
Hráč série: Roman Will a Marek Čiliak chytali neskutečně. 
První jmenovaný však dotáhl svůj tým do baráže. 
Klíčový moment série: Třebíč ve druhém zápase série 
Mladou Boleslav přehrávala, dvě minuty před koncem za 
stavu 1:1 pak trefila tyčku. Co kdyby vyhrála druhý zápas?  
 

4:0 
Průběh série: V semifinále se podle předpokladů střetly 
dva vyrovnané týmy. Očekával se tedy tuhý boj, mírným 
favoritem pak bylo podle mnohých Ústí nad Labem, které 
sérii začalo na ledě svého soupeře. V prvním zápase držel 
Slovan se svým soupeřem krok až do 38. minuty, kdy na 4:3 
zvyšoval olomoucký Jiří Řípa. V další třetině přidala Mora 
další dvě branky a zápas dovedla do vítězného konce. 
Druhý zápas měl vyrovnaný průběh až do třetí třetiny. 
Olomouc po 40 minutách vedla 2:1 a mohlo se stát cokoliv. 
Mora však ve třetí periodě tři góly vsítila a žádný 
neinkasovala. Série se tedy přesunula na sever Čech za 
trochu překvapivého stavu 2:0 pro 2. celek po základní 
části. Na domácím ledě se Lvi představili v hodně špatném 
rozpoložení. V obou zápasech nedali ani branku a Olomouc 
s poklidem oslavila postup do baráže již po 4 kláních. 
Hráč série: Libor Kašík vychytal dvě čistá konta. Celkem 
v sérii inkasoval jen čtyřikrát (průměr 1 gólu na zápas). 
Klíčový moment série: Ústečtí Lvi mnohým připadali, 
jakoby snad do baráže ani postoupit nechtěli. Bojovnost 
Slovanu rozhodně neodpovídala nasazení v play-off. Mnozí 
diváci odcházeli již po druhé třetině třetího klání. 
 SEMIFINÁLE SEMIFINÁLE 

BARÁŽ O EXTRALIGU 

Průběh play-out: Po první čtvrtině se na 
postupové pozici překvapivě držela Olomouc. 
Té však poté došel dech a skončila jasně 
poslední. O dvě místečka do extraligy si to 
tak podle očekávání rozdala trojice Liberec-
Mladá Boleslav-Chomutov. Před posledním 
kolem došlo k nevídané situaci. Po jedenácti 
zápasech mělo toto trio adeptů na ELH 
shodně po dvaceti bodech. Bruslařský klub 
zajížděl do Liberce, Chomutov do Olomouce. 
Zatímco Piráti si udržení zajistili 
s přehledem, Liberec hrál se Středočechy 
dlouho 0:0. Pak ale přišly fauly BK MB a Bílí 
Tygři v přesilovkách rozhodli. 
Hráč play-out: Brankář Mladé Boleslavi 
Michal Valent byl prostě fenomenální. 
Klíčový moment play-out: Kdyby Olomouc 
neměla tak rozsáhlou marodku, určitě by jí 
dech tak brzo nedošel. Škoda... 

TABULKA 
 
1 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 12 7 1 0 4 32:27   23 
2 PIRÁTI CHOMUTOV  12 6 1 3 2  27:26  23 
3 BK MLADÁ BOLESLAV  12 6 1 0 5  35:24   20  
4 HC OLOMOUC   12 1 1 1 9  13:30    6  
 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BARÁŽE O ELH 
1. David Výborný BK Mladá Boleslav  12Z   5G 12A 17B 
2. Radek Duda  HC Bílí Tygři Liberec  12      7   6     13 
3. Tomáš Nouza BK Mladá Boleslav  12      4   8     12 
4. Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav  12    6   4     10 
5. Petr Nedvěd  HC Bílí Tygři Liberec  12     3   7     10 
6. Milan Kraft  Piráti Chomutov  12    3   7     10 
7. Tomáš Pospíšil HC Bílí Tygři Liberec  12      2   8     10 
8. Milan Toman  BK Mladá Boleslav  12     2   8     10 
9. David Vrbata BK Mladá Boleslav  12      3   5      8 
10. Martin Čakajík HC Bílí Tygři Liberec  12     2   5      7 
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   10. JIŘÍ ONDRUŠEK 
O, 27 LET, OLOMOUC 

 
V sérii s Hradcem Králové odváděl 
precizní defenzivní práci, 
v semifinále se Slovanem pak dokonce 
sbíral hojně i body. Celkově během 
play-off nasbíral tento spolehlivý 
zadák, jenž málokdy chybuje, 
solidních šest bodů. Podle našeho 
magazínu tak byl nejlepším bekem 
letošního prvoligového play-off.  

 

11. JIŘÍ ŘÍPA 
Ú, 29 LET, OLOMOUC 

 
Zkušený útočník bodově řádil i bez 
svého parťáka Matěje Pekra. 
V deseti zápasech čtvrtfinále, 
respektive semifinále, se podílel na 
deseti brankách Mory. Šest vsítil on 
sám, na čtyřech měl podíl jako 
asistent. Jiří Řípa byl u jednoho 
z klíčových momentů semifinále- 
dvěma brankami zařídil Olomouci 
vedení v sérii 1:0 na zápasy.  

12. MILAN TOMAN 
O, 33 LET, ML. BOLESLAV 

 
Zkušený zadák si získal svým 
zaujetím pro hru na svou stranu 
mladoboleslavské fanoušky, kterým 
se za vydatnou podporu mimojiné 
odvděčil velmi důležitou brankou nad 
Havlíčkovým Brodem. Bruslařský klub 
v prvním zápase ještě v polovině třetí 
třetiny vedl pouze 1:0, Rebel byl 
stále ve hře, ale Tomanova branka 
rozhodla o první výhře Středočechů. 

U13. ROSTISLAV 
MALENA 

O, 35 LET, TŘEBÍČ 
 
Do mateřské Třebíče se vrátil před 
sezónou po dlouhých letech 
v extralize (Zlín) či 1. lize (Kometa, 
Jihlava), ale asi nečekal, jakého 
úspěchu na stará kolena dosáhne. 
Nejzkušenější hráč týmu v play-off 
nechyboval a byl pro svůj tým 
opravdu skutečnou oporou a lídrem. 

 

15. MARTIN 14. PETR KOLOUCH 
DOČEKAL Ú, 21 LET, OLOMOUC  

Ú, 22 LET, TŘEBÍČ  
 
Třebíčský dlouhán odehrál za 
mateřský klub celé play-off, byť 
v základní části hrával spíše za Brno, 
kam se vyšvihl po parádních výkonech 
v loňském ročníku v dresu Horácké 
Slavie. Útočník, který naplno využívá 
svých proporcí, byl důležitou 
součástkou úspěšného týmu. 

Mladíček zapůjčený z Vítkovic se 
čtyřmi kanadskými body podílel na 
klíčové výhře svého týmu ve 
čtvrtfinálové sérii s Hradcem 
Králové. Gólem a třemi asistencemi 
totiž přispěl k vysokému vítězství 
Mory nad Královskými lvy (6:1). 
Hanáci se tehdy dostali do vedení 2:1 
na zápasy. 



 

 

 

 
 

 7. ROMAN RÁC 
Ú, 22 LET, OLOMOUC 

 

 

 

 

 

 

4. TOMÁŠ NOUZA 
Ú, 30 LET, ML. BOLESLAV 

 
Ikona místního hokeje napsala další 
kapitolu do mladoboleslavské 
historie. Byl to totiž on, kdo dával 
vítězný gól v šestém semifinálovém 
zápase. A jak bývá u Nouzi zvykem, 
jako tradičně rozhodl 
v samostatných nájezdech. Stejně 
jako Výborného ho ale v semifinále 
soupeř dokonale vymazal. 

5. DAVID VÝBORNÝ 
Ú, 38 LET, ML. BOLESLAV 

 
Po sérii s Havlíčkovým Brodem měl na 
svém kontě hned devět bodů. 
V semifinále už pak přidal ale jen tři. 
V bodování play-off ho tak předstihl 
na poslední chvíli jeho spoluhráč 
Tomáš Nouza. Výbornému bojovná 
hra Třebíče nesedla, avšak svým 
přehledem častokrát soupeře 
nebezpečně ohrozil.  

6. DAVID OSTŘÍŽEK 
Ú, 22 LET, TŘEBÍČ 

 
Nejlepším střelcem Horácké Slavie 
v letošním play-off byl právě tento 
mladíček, který v létě přišel po 
opakovaném řízení pod vlivem 
návykové látky o řidičák (jeho případ, 
jak si jistě vzpomenete, se rozebíral 
v médiích). Třinecký forvard dal tři 
góly Kadani, zbylé dva si pak 
přichystal do semifinále. Hrál 
opravdu skvěle.  

 

Roman Rác byl útočníkem, jenž byl u 
klíčových momentů Olomouce 
v letošním play-off. V pátém 
čtvrtfinále za stavu 2:2 na zápasy se 
hned ve 2. minutě uvedl důležitým 
gólem. V semifinále pak byl ústřední 
postavou Mory v klíčovém třetím 
souboji. Roman Rác tehdy dvěma 
brankami poslal Olomouc do 
překvapivého vedení 3:0 na utkání. 

8. DAVID VRBATA 
Ú, 29 LET, ML. BOLESLAV 

 

 

9. JAKUB ČUŘÍK 
Ú, 22 LET, TŘEBÍČ 

 
Bývalý útočník Olomouce a 
Prostějova sice v deseti zápasech 
vyřazovací části dal pouze dva góly, 
k nimž nepřidal žádnou asistenci, ale 
zejména v sérii s Mladou Boleslaví 
zářil. Nejenže vítězným nájezdem 
rozhodl o srovnání série s favoritem 
na 2:2, ale na ledě doslova létal. Byl 
všude. Ač je výškou maličký, motal 
hlavy i statným obráncům soupeřů. 

Proti Rebelu se prezentoval šikovnou 
hrou a vedlo se mu na výbornou. Po 
slabém závěru základní části se 
dostal zpět do formy. V ten 
nejvhodnější čas. V semifinále se 
bratr slavného hokejisty ukázal 
v trochu jiném světle, soupeře se 
snažil rozhodit všemožnými způsoby a 
fanoušky soupeře hněval častými 
diskuzemi s rozhodčími. 



 

  

3. ROMAN WILL 
B, 20 LET, MLADÁ BOLESLAV 

 
Roman Will byl nejlepším hráčem svého týmu 
v semifinálovém dramatu s Horáckou Slavií. Celá série 
byla soubojem gólmanů. Mladoboleslavský mladíček z ní 
nakonec vyšel jako vítěz, byť na samostatné nájezdy, 
které pečetily postup Bruslařského klubu do baráže o 
extraligu, do brány pustil svého kolegu Michala Valenta. 
I v předcházejících zápasech s Havlíčkovým Brodem 
působil jistě a na svůj věk zachytal opravdu parádně. 
Roman Will je rozhodně hrdinou týmu v play-off 2013. 

 

1. MAREK ČILIAK 
B, 23 LET, TŘEBÍČ 

 
Oproti Willovi a Kašíkovi má sice horší statistiky, ale 

vzhledem k tomu, za jakým týmem oba dva muži chytali, je 
to pochopitelné. I když na druhou stranu, Marek Čiliak měl 
před sebou neuvěřitelnou partu bojovníků. Jeho spoluhráči 
zblokovali spoustu střel, někteří neváhali doslova chytat puk 
do pusy (Václav Čejka), avšak nebýt Marka Čiliaka, Třebíč by 
asi předvedla o něco méně konkurenceschopné výkony. 2. LIBOR KAŠÍK “My 
jsme do toho šli hlavně jako tým, kluci to tam před bránou 
dobře čistili, všichni jsme bojovali a já myslím, že to nestálo 
nějak extra jen na mně. Jak říkám, bojovali jsme všichni, 
spoluhráči mi pomáhali tím, že padali do střel. Však jsme 
taky pořádně dobití. Jsme prostě kolektiv, jedna parta. 
Takovou partu, jaká je tady, jsem ještě nikdy nezažil, 
bojujeme jeden za druhého,“ uvedl pro hstrebic.cz.  

 
B, 21 LET, OLOMOUC 

 
Zlínský brankář ve službách Olomouce opanoval všechny 
brankářské statistiky letošního play-off. Úspěšnost 
zákroků vyšponoval na 96,24%, průměr gólů na zápas 
stlačil na hodnotu 1,3. Navíc hned třikrát vychytal čisté 
konto. Jedno z nich v důležitém šestém zápase v Hradci 
Králové, zbylé dvě v semifinále na ledě Ústeckých Lvů. 

V play-off 2011 zářil Vladislav Koutský, který čaroval 
v bráně Vrchlabí a dlouho vzdoroval ústeckým střelcům, 

Z deseti zápasů letošního play-off se mu nepovedl pouze 
ten úvodní, kdy působil poměrně nejistě. Hned v dalších 
zápasech se ale oklepal a stal se oporou úspěšného týmu.  

letos to byly vyřazovací boje tohoto slovenského mladíčka, 
který příští sezónu bude bojovat o post jedničky v brněnské 
Kometě.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Tomáš Nouza 59b 

2. David Výborný 54b 
3. Lukáš Pabiška 38b 

4. Martin Koudelka 38b 
5. David Vrbata 36b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Tomáš Kolafa 28b  
2. Milan Toman 26b 
3. David Pojkar 17b 

 
TOP 3 střelci 

1. Tomáš Nouza 31g 
2. Lukáš Pabiška 22g 
3. David Výborný 17g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. David Výborný 37a 
2. Tomáš Nouza 28a 

3. Martin Koudelka 24a 
 

TOP 3 +/- 
1. Tomáš Demel  +30 

2. Martin Koudelka +28 
3. Tomáš Nouza +26 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Milan Toman 94TM 
2. Petr Chaloupka 75TM 
3. Lukáš Bohunický 75TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Roman Will 93,54% 
2. Michal Valent 92,78 

3. Vlastimil Lakosil 89,81 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Roman Will 1.87 

2. Michal Valent 2.20 
3. Vlastimil Lakosil 2.65 

 
Čistá konta 
Roman Will 6 

 
Úspěšnost přesilovek 

20,33% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
2164 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2- 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
VOJTĚCH MOZÍK 

Před sezónou se očekávalo, že by měl být 
klíčovým mužem defenzivy Mladé Boleslavi. 
Jenže ještě před startem prvního kola přišla 
zpráva, že naděje českého hokeje zamířila na 
hostování do Plzně, kde měl Vojtěch Mozík 
působit až do ledna a následně se měl vrátit 
do Bruslařského klubu. Jenže k návratu už 
nedošlo. Vedení Mladé Boleslavi mu totiž 
vzhledem k jeho přání prodloužilo působení 
v nejvyšší soutěži. Mozík tak mohl slavit 
extraligový titul. 

1. MÍSTO 
předsezónní tip: 1. místo 

 
V základní části přišlo až příliš  mnoho 
zaváhání. A to i doma. S odřenýma 
ušima nakonec favorizovaný celek uhájil 
první příčku tabulky a do play-off šel 
jako první nasazený. Přes Havlíčkův 
Brod přešel lehce, v semifinále však 
narazil. Třebíč byla vyrovnaným 
soupeřem a rozhodovaly maličkosti. 
Více štěstí měla na své straně Mladá 
Boleslav, která v následné baráži až do 
posledního kola živila naději na 
extraligu. Na tu si ale bude muset 
Bruslařský klub ještě počkat. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Tomáš Nouza 12b 
2. David Vrbata  12b 
3. David Výborný 12b 
 
Nejlepší střelec 
Tomáš Nouza   8G 
 
Nejlepší +/- 
Tomáš Nouza  +5 
 
Nejproduktivnější bek 
Milan Toman   4b 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

DAVID VÝBORNÝ 
Ano, David Výborný byl skutečně pro svůj tým velkou 
oporou. Bývalý reprezentační kapitán napodobil 
Richarda Krále a stal se klíčovým forvardem 
Bruslařského klubu v cestě do baráže. Trénoval ho sice 
jeho otec, David Výborný však žádnou protekci 
nepotřeboval. Jeho úspěchy mluví za vše. 

BK MB 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
TOMÁŠ NOUZA 

 
 
UBaráž:U Sezóna sice neskončila vytouženým postupem, ale v baráži 
vedla Mladá Boleslav s extraligovými soupeři důstojný boj. I přes 
horší soupisku a menší finanční zázemí až do posledního kola 
vzdorovala jak Chomutovu, tak i Liberci. Před posledním zápasem vedl 
Bruslařský klub tabulku, avšak pouze o skóre. Po prohře v Liberci 
spadl na třetí nepostupové místo. Středočeši si tak budou muset na 
návrat do extraligy minimálně rok počkat.  
 
David Výborný: Napodobil Richarda Krále a táhl tým za postupem, 
byť nakonec v rozhodujícím zápase nováček 1. ligy těsně prohrál. Na 
hru svého týmu měl David Výborný obrovský vliv. I když pochopitelně 
ztratil rychlost, ruce stále dokážou velké věci. Svojí rozvahou 
zdecimoval Havlíčkův Brod, v baráži pak jeho výkony ještě gradovaly. 
Splnil přesně to, co se od něj očekávalo. Ukázal, že ještě nepatří do 
starého železa a byl klíčovým forvardem týmu. Nyní vyvstává otázka, 
zda po tomto ročníku neukončí svoji kariéru. Snad ne... 

Zkušený hokejista s vytříbenou technikou hole 
znovu dokázal, že jeho loňský odchod do Písku 
byla z pohledu managamentu BK MB chyba. 
V Mladé Boleslavi se však po loňské blamáži 
obměnilo vedení, které rázem z nejlepšího 
prvoligového exekutora samostatných nájezdů 
udělalo klíčového forvarda týmu. A Nouza se 
jim za to odměnil 31 vstřelenými brankami. Byl 
to však on, kdo se v klíčovém zápase baráže 
nechal zbytečně vyloučit. 

 
Tomáš Demel: Hokejista přezdívaný démon na ledě řádil. V baráži 
dokonce do střely skočil po hlavě. I když věděl, že ho to bude hodně 
bolet, obětoval se pro svůj tým.  

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY   
ROMAN WILL 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
Základní část: Zní to možná divně, když Mladá Boleslav vyhrála 
tabulku po základní části, ale čekalo se, že ligu opanuje větším 
rozdílem. Až mockrát Bruslařský klub zaváhal a fanoušci se divili, že 
s tímto celkem pomýšlí Středočeši na extraligu. Mladá Boleslav ani 
jednou nedokázala porazit Olomouc v normální hrací době, propadák 
pak přišel i na vlastním ledě s Berounem, kterému ambiciózní celek 
nedokázal vstřelit ani branku, navíc tým vedený Františkem Výborným 
dvakrát nestačil na Šumperk a ani na svého pozdějšího semifinálového 
soupeře z Třebíče. Mladá Boleslav se tak ještě na konci sezóny 
obávala, zda první místo po základní části udrží. Nakonec zvítězila 
pouze s náskokem čtyř bodů. Čekala se daleko větší dominance. 

Premiérová sezóna mezi seniory se brankáři se 
zkušenostmi ze zámoří vyvedla až nad 
očekávání dobře. V téměř každém zápase se na 
něj dalo spolehnout. Průměr inkasovaných gólů 
na zápas nakonec stlačil pod 2,00. V této 
statistice pak byl díky hodnotě 1.87 G/Z vůbec 
nejlepší v soutěži. 

 
Trápení s Třebíčí: V semifinále Mladá Boleslav tvrdě narazila. Třebíč 
byla nesmírně odhodlaným a vyrovnaným soupeřem. Bruslařský klub 
měl s postupem velké potíže, ale nakonec slavil postup do baráže. 
 HRÁČ PLAY-OFF A BARÁŽE 

DAVID VÝBORNÝ 

V play-off zářil Roman Will. V baráži Michal 
Valent. V obou případech se však nadmíru 
dařilo kapitánovi. A tím byl David Výborný. 17 
bodů získal v baráži (nejlepší vůbec), dvanáct 
v předcházejícím play-off. Co můžeme udělat 
jiného, než před jeho výkony smeknout? 



 

USTATISTIKY 
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Matěj Pekr 52b 
2. Jiří Řípa 48b 

3. Jakub Herman 35b 
4. Richard Diviš 33b 

5. Radim Kucharczyk 32b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Jakub Bartoň 32b 
2. Jiří Ondrušek 23b 
3. Tomáš Houdek 19b 

 
TOP 3 střelci 

1. Matěj Pekr 31g 
2. Jiří Řípa 17g 

3. Radim Kucharczyk 17g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Jiří Řípa 31a 

2. Jakub Bartoň 24a 
3. Matěj Pekr 21a 

 
TOP 3 +/- 

1. Jiří Řípa +25 
2. Jakub Bartoň +24 
3. Matěj Pekr +23 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Radim Kucharczyk 72TM 
2. Zbyněk Hampl 64TM 
3. Richard Diviš 60TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Tomáš Halász 93,85% 
2. Libor Kašík 93,36 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Tomáš Halász 1,93 
2. Libor Kašík 2,15 

 
Čistá konta 
Libor Kašík 6 

Tomáš Halász 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
22,76% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1103 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
TOMÁŠ VALENTA 

 
Loni se tomuto zlínskému obránci na 
hostování v Třebíči dařilo a letos, se 
zkušenostmi z uplynulého ročníku, se měl 
stát jedním ze stabilních členů sestavy 
trenéra Fialy. Zadák, jenž změnil svoji vizáž 
(shodil vousy a ostříhal si vlasy), se skutečně 
do základní sestavy prosadil. Hrál stabilně, 
do kolonky +/- si připsal třináct plusových 
bodů. Rozhodně nezklamal, mezi hvězdy Mory 
se však nezařadil.  
 

2. MÍSTO 
předsezónní tip: 3. místo 

 
Kohouti útočili na brány extraligy! Po 
třech duelech baráže, kam postoupili 
po hladké semifinálové výhře nad 
Ústeckými Lvy, dokonce byli na 
postupové druhé příčce. Pak už se sice 
ukázal rozdíl mezi extraligovými 
mančafty a Olomoucí, a Hanákům došel 
po první čtvrtině této prolínací soutěže 
dech, což vyústilo v propad na poslední 
příčku čtyřčlenné baráže, ale i tak se 
dá letošní prvoligová sezóna z pohledu 
Olomouce označit jako fantastická. 
Všichni si tento ročník náramně užili. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Petr Kolouch  11b 
2. Roman Rác   10b 
3. Jiří Řípa   10b 
 
Nejlepší střelec 
Roman Rác  6G 
 
Nejlepší +/- 
Richard Diviš  +7 
 
Nejproduktivnější bek 
Jiří Ondrušek   6b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

LIBOR KAŠÍK 
Pro svůj tým už nebyl tak klíčovou postavou jako 
v loňské sezóně. Olomouc dokázala vítězit i když měla 
v brankovišti Tomáše Halásze, dalšího kvalitního 
gólmana. Každopádně i letos patřil mezi tři nejlepší 
brankáře soutěže (společně s Markem Čiliakem a 
Miroslavem Hanuljakem). V play-off však Kašík chytil 
skvělou formu a byl opravdu klíčem úspěchu Mory. 

OLOMOUC 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
MATĚJ PEKR 

 
 
UPostup do baráže:U Pro Olomouc byl postup do finále 1. ligy, který 
automaticky zaručoval účast v baráži, velkým úspěchem. Před sezónou 
čekal olomouckou jízdu málokdo. Ale ona přišla. Už v základní části 
předváděli Kohouti výborné výkony a ještě v závěru sezóny útočili na 
vítězství v základní části. Olomouc nakonec za vítěznou Mladou 
Boleslaví zaostala pouze o čtyři body a do play-off tak šla z výhodné 
druhé pozice. 
 
Semifinále s Ústím nad Labem: V play-off si nejprve Kohouti 
v šestizápasové sérii poradili s Královskými lvy, načež v semifinálové 
sérii narazili na očekávaného soka- na další šelmy, tentokráte však 
z Ústí nad Labem. Kohouti navzdory potravnímu řetězci Lvy 
rozcupovali a zvítězili vysoko 4:0 na zápasy. Na ledě Slovanu dokonce 
nedovolili domácím ani jednou skórovat. Zářil zejména gólman Libor 
Kašík. 

Z nadprůměrného prvoligového hráče se přes 
letní přípravu z Pekra stal elitní forvard, který 
si nakonec díky jednatřiceti brankám došel až 
pro Korunu krále střelců. Dát tři hattricky za 
sezónu, to už je umění. Obdivuhodné je navíc 
to, že dva z nich dal silným týmům- Hradci 
Králové a Ústí nad Labem. 

 
Domácí pevnost: Mora byla nejlepším týmem na vlastním ledě. Bez 
bodu šli Olomoučtí do hajan pouze dvakrát (Ústí n/L, Litoměřice). 
 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNYA CO SE NAOPAK NEPOVEDLO?  
 MICHAL VODNÝ 
Návštěvnost: Na to, že Olomouc bojovala o triumf v základní části 
soutěže, chodilo do ochozů olomoucké mrazničky jen něco přes 1100 
diváků na zápas. Baráž sice táhla a na Liberec bylo vyprodáno (5 500 
návštěvníků), ale jakmile už Olomouc ztratila reálnou šanci na postup, 
sváteční diváci raději zůstali doma. Později návštěvnost výrazně 
poklesla (kolem 2000). Věrní fanoušci si však užívali i nadále. 
 
Venkovní zápasy: Zatímco doma byla Olomouc takřka neporazitelná, 
na ledě soupeřů už Kohouti tak nebezpeční nebyli. Celkově skončili 
v minitabulce venkovních zápasů až na čtvrtém místě soutěže. 
Jedenáct proher ze 26 zápasů je vysoké číslo. I proto nakonec triumf 
v základní části slavila konkurenční Mladá Boleslav a ne skvěle 
sestavený tým Hanáků. 

21letý forvard, který loni oblékal barvy 
Valašského Meziříčí, se prosadil do základní 
sestavy. A rozhodně, byť hrál ve čtvrté lajně, 
byl pro svůj tým hodně platným hráčem. 
V základní části získal 19 bodů. Ve 
čtvrtfinále play-off se pak blýskl v jednom 
utkání čtyřmi body. 

 
Marodka: Mora během sezóny poztrácela řadu klíčových hráčů, kteří 
ze zdravotních důvodů vynechali značnou část sezóny. V baráži 
například Olomouc postrádala Jiřího Dopitu, Matěje Pekra či Tomáše 
Houdka. Tedy tři klíčové osobnosti hanáckého celku.  HRÁČ PLAY-OFF A BARÁŽE 

LIBOR KAŠÍK JIŘÍ DOPITA PO TÉTO 
SEZÓNĚ UKONČIL 
KARIÉRU. NOVĚ BUDE 
ASISTENTEM 
TRENÉRA FIALY. 

Nejprve tento mladík vychytal postup do 
semifinále přes nevyzpytatelný Hradec 
Králové, poté dvěma čistými konty rozesmutnil 
hráče Ústeckých Lvů. V první čtvrtině baráže 
doslova dominoval, pak mu sice došel dech, ale i 
tak to byla klíčová postava Hanáků v play-off. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Jaroslav Roubík 61b 

2. Robin Kovář 43b 
3. Lukáš Poživil 39b 
4. Daniel Boháč 32b 

5. Marek Laš 31b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Lukáš Poživil 39b 

2. Zbyněk Sklenička 19b 
3. Filip Pavlík 14b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jaroslav Roubík 28g 
2. Robin Kovář 26g 

3. Miloslav Čermák 15g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Jaroslav Roubík 33a 

2. Lukáš Poživil 28a 
3. Daniel Boháč 21a 

 
TOP 3 +/- 

1. Jaroslav Roubík +36 
2. Lukáš Poživil +29 
3. Robin Kovář +19 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Zbyněk Sklenička 72TM 
2. Lukáš Poživil 61TM 
3. Václav Meidl 60TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Michael Petrásek 91,55% 

2. Zdeněk Orct 91,40 
3. Vladislav Koutský 90,47 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Michael Petrásek 2,02 
2. Zdeněk Orct 2,27 

3. Vladislav Koutský 2,70 
 

Čistá konta 
Michael Petrásek 3 

 
Úspěšnost přesilovek 

22,27% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
1716 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 3 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
TOMÁŠ VÁVRA 

 
22letý útočník loni zářil v druholigovém 
Děčíně a během letní přípravy na právě 
skončenou sezónu se dokázal bodově 
prosazovat. Jenže místo v sestavě si nakonec 
nevybojoval a za Slovan letos neodehrál ani 
minutu. Ve druhé lize, kde opět působil 
v barvách Děčína, ovšem znovu patřil 
k hlavním oporám severočeského týmu. Do 
budoucích sezón s ním tedy Slovan může 
počítat.  

3. MÍSTO 
předsezónní tip: 2. místo 

 
V základní části drželo Ústí nad Labem 
krok se svými konkurenty z Olomouce, 
respektive Mladé Boleslavi. Takže 
prvních 52 kol a postup do semifinále 
přes jihlavskou Duklu zajistil Lvům 
bronz. Jenže v semifinále Lvi vyhořeli a 
celá sezóna se tak musí hodnotit buď 
neutrálně, nebo spíše záporně. Přece 
jen se očekávalo, že by se Severočeši o 
postup do baráže mohli poprat, jenže 
v Ústí nad Labem bylo asi něco špatně, 
což vyústilo v porážku 0:4 na zápasy 
s konkurenční Olomoucí. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jaroslav Roubík  7b 
2. Adam Lapšanský 5b 
3. Filip Pavlík   4b 
 
Nejlepší střelec 
Jaroslav Roubík  3G 
 
Nejlepší +/- 
Jaroslav Roubík +5 
 
Nejproduktivnější bek 
Filip Pavlík   4b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

JAROSLAV ROUBÍK 
Ústecký kapitán byl opravdu klíčovou persónou. I díky 
jeho báječným výkonům drželi Lvi krok s Olomoucí a 
Mladou Boleslaví. Kdyby se na delší čas nezranil, možná 
že by Severočeši mohli Mladou Boleslav vystrašit ještě 
více. To už se ale nedozvíme. Bez Jaroslava Roubíka 
Ústí nad Labem nějaký velký strach rozhodně 
nenahání. Ale jakmile je na ledě, hrozí soupeřům 
permanentní nebezpečí.  

SLOVAN 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
JAROSLAV ROUBÍK 

 
 
UZákladní část:U Ústí nad Labem sice skončilo třetí (potenciál klidně 
mělo i na druhé místo), ale za Mladou Boleslaví zaostalo jen o šest 
bodů. To se před sezónou rozhodně nečekalo. 
 
Nejlepší ligový útok: Ústečtí Lvi se mohou pochlubit největším 
počtem vstřelených branek ze všech prvoligových týmů. Slovan své 
fanoušky rozradostnil celkem 192x. Ofenzivu Severočechů táhl 
nejproduktivnější hráč soutěže Jaroslav Roubík a nejčastěji bodující 
zadák 1. ligy Lukáš Poživil.  
 
Venkovní zápasy: Na domácím ledě Ústí nad Labem v sezóně prohrálo 
sedmkrát, na venkovních kluzištích jen šestkrát. S 55 body z ledu 
soupeřů se zařadili Lvi na 2. místo soutěže. Lepší už byl jen Bruslařský 
klub, jenž však nastřádal pouze o bod více.  

Jméno a fotka tohoto hráče na vás v tomto 
čísle vykukuje snad na každém rohu. Opravdu 
není lehké psát o tomto útočníkovi stále nové a 
nové věci. Už několik vět o něm totiž v tomto 
vydání elektronického občasníku padlo. Není 
divu, však jeho 61 kanadských bodů je 
fenomenálním úspěchem.  

 
34. kolo až čtvrtfinále: Ústí nad Labem v tomto období odehrálo 23 
zápasů, v nichž jen dvakrát odešlo poraženo. V té době hrál Slovan 
opravdu v obdivuhodné formě... 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? PŘEKVAPENÍ SEZÓNY  
DAVID TŮMA Neúspěch v play-off: ... jenže po výhře nad Jihlavou přišlo 

vystřízlivění v podobě semifinále. V něm Ústí nad Labem podle 
předpokladů narazilo na Olomouc. Očekával se vyrovnaný souboj, 
mírně favorizovaní byli dokonce Severočeši. Jenže v této sérii 
působilo Ústí nad Labem opravdu hodně špatným dojmem. Vypadalo to, 
jakoby do baráže snad ani nechtělo. Zaslouženě tedy prohrálo 0:4 na 
zápasy. Ostudu si uřízlo zejména doma, kde nedokázalo Moře vstřelit 
v obou zápasech ani jednu branku. Na poslední zápas sezóny se pak 
přišlo podívat pouze 1556 rozhořčených diváků. 
 
Jaromír Šindel: Na trenéra a zároveň i sportovního manažera 
Ústeckých Lvů se strhla mezi některými fanoušky Slovanu kritika. Zda 
oprávněná či ne, necháme na vašem posouzení. 

Loni dal v Litoměřicích čtyři branky, letos se 
tento brzy již 22letý útočník zlepšil na třináct 
tref. Celkově pak získal slušných 24 
kanadských bodů. Zažil tři dvougólové večery, 
konkrétně proti Berounu, Kadani a Rebelu. 
Všechny klání se přitom odehrály v říjnu. 

 
Cody Hess: Předsezónní posila z nižší zámořské juniorské soutěže 
zažila povedenou přípravu. V ní v šesti zápasech nasbíral pět bodů. 
Jenže v ostrých zápasech se mladému Američanovi nedařilo, putoval 
tak na hostování do Mostu a vypomáhal i druholigové Bílině.  

HRÁČ PLAY-OFF 
ADAM LAPŠANSKÝ 

Bývalý hráč Chomutova bojoval a dřel. Navíc 
skončil i druhý v klubovém bodování play-off. 
Lepší už byl jen Jaroslav Roubík, který jak je 
tomu zvykem, ovládl snad všechny statistiky 
svého týmu. Adam Lapšanský je však přesně  
oním ideálním typem hráče pro play-off.  

foto: Miroslav Rosendorf 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. David Dolníček 39b 
2. Vilém Burian 35b 

3. David Ostřížek 33b 
4. Lukáš Nahodil 29b 

5. Tomáš Vondráček 28b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. David Rangl 22b 

2. Rostislav Malena 16b 
3. Jan Zdráhal 13b 

 
TOP 3 střelci 

1. Tomáš Vondráček 18g 
2. Vilém Burian 17g 

3. David Ostřížek 16g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. David Dolníček 27a 
2. Lukáš Nahodil 21a 
3. David Rangl 19a 

 
TOP 3 +/- 

1. David Ostřížek +15 
2. Jan Káňa +13 

3. Vilém Burian +11 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Rostislav Malena 94TM 

2. David Rangl 76TM 
3. Ondřej Dlapa 56TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Marek Čiliak 93,34% 
2. Lukáš Dusík 89,90 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Marek Čiliak 2,19 
2. Lukáš Dusík 2,88 

 
Čistá konta 

Marek Čiliak 6 
 

Úspěšnost přesilovek 
18,22% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1550 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
TOMÁŠ VONDRÁČEK 

 
Tomáš Vondráček vykročil ze stínu svých 
zkušenějších spoluhráčů a s osmnácti 
brankami byl vůbec nejlepším v týmu. Velkou 
část sezóny strávil v první lajně po boku 
kapitána Dolníčka. To mu pochopitelně 
přispělo. Připsal si dokonce i extraligový 
start za Kometu. Za áčko HST hraje již 
třetí rok. V první sezóně získal 12 bodů, loni 
patnáct a letos své maximum stanovil na 
hodnotě osmadvacet bodů. Parádní rok! 

4. MÍSTO 
předsezónní tip: 8. místo 

 
Společně s Olomoucí je Třebíč jediným 
klubem, který si na „vysvědčení“ od 
našeho magazínu vysloužil čistou 
jedničku. A hráči si takové ohodnocení 
jistě zaslouží. Horácká Slavia ukázala, 
že i s partou bezejmenných hráčů se 
dá uhrát velký úspěch, byť na poli 
finančním patří Třebíč k dolní polovině 
prvoligových týmů. Ideální mix v kádru 
a podpora od fanoušků nakonec dotáhly 
Třebíč po dlouhých jedenácti letech do 
semifinále 1. ligy. Tento úspěch si 
dosyta užili všichni zainteresovaní. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. David Dolníček 8b 
2. David Ostřížek  7b 
3. Martin Dočekal 6b 
 
Nejlepší střelec 
David Ostřížek  5G 
 
Nejlepší +/- 
Jan Káňa  +5 
 
Nejproduktivnější bek 
David Rangl  3b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

MAREK ČILIAK 
Před sezónou byl tento slovenský mladíček trochu 
otazníkem. V přípravě sice předváděl skvělé výkony, ale 
nikdo nemohl vědět, zda bude ve výborných výkonech 
pokračovat i v ostrých zápasech. Ale povedlo se. 
Marek Čiliak vychytal šest čistých kont, o jedno více 
než se loni povedlo Šimonu Hrubcovi. Z brankářů byl 
letos lepší pouze kadaňský Miroslav Hanuljak. 

TŘEBÍČ 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
MAREK ČILIAK 

 
 
UPo jedenácti letech semifinále:U Horácké Slavii se povedla prostě 
celá sezóna. Drobná zaváhání sice přišla, ale do žádné velké krize jako 
třeba Havlíčkův Brod či Litoměřice se Horáci nedostali. Třebíč 
skončila po základní části čtvrtá, a toto umístění v play-off obhájila. 
Po jedenácti letech se tak v tomto hokejovém městě opět hrálo 
semifinále.  
 
Hvězdná sestava: Fanoušci Horácké Slavie se letos měli rozhodně na 
co dívat. A také na koho. V dresu Třebíče se totiž proháněli úspěšní 
odchovanci Vilém Burian, Marek Laš, Martin Dočekal a Lukáš Nahodil. 
Dále pak mohli diváci na stadionu Mann+Hummel Areny zhlédnout 
umění Milana Hrušky a Vojtěcha Němce, hráčů zapůjčených 
z brněnské Komety. Na začátku sezóny pak na Vysočině působil i 
mladý Rostislav Marosz. A když k tomu připočtete hráče stabilního 
kádru včele s Davidem Ostřížkem či Jakubem Čuříkem, tak letošní 
soupiska byla rozhodně nejkvalitnější za několik posledních sezón.  

O parádních výkonech tohoto brankáře již 
padlo v tomto čísle magazínu o 1. lize opravdu 
hodně slov. Avšak Čiliak si pochvalné ódy 
rozhodně zaslouží. Lepší náhrada za Šimona 
Hrubce zkrátka nemohla přijít. Třebíč tak 
v posledních letech vychovala spoustu 
špičkových gólmanů. Čím to je? 

 
Parta: Atmosféra v kabině byla prostě výborná. Samozřejmě na tom 
měly podíl parádní výsledky, ale hráči si hokej opravdu užívali. Však se 
i kabina Třebíče zapojila do internetového fenoménu s názvem Harlem 
Shake. Horáci se drželi zásadou: „Jeden za všechny, všichni za 
jednoho.“ 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 
VLASTIMIL BILČÍK 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
12. - 17. kolo: První a zároveň největší herní krize padla na Třebíč 
v listopadu. Prohrála totiž šestkrát v řadě. Zvlášť potupný byl domácí 
debakl s Duklou Jihlava, která zneškodnila svého rivala pěti 
vstřelenými brankami.  
 
Domácí zápasy: Hodně těžko se vybírají negativa na tak úspěšné 
sezóně. Zajímavá je ale rozhodně bilance domácích, respektive 
venkovních zápasů. Třebíč byla totiž úspěšnější na venkovním kluzišti, 
což je téměř nevídané. Se 47 body z domácích zápasů skončila Třebíč 
v této minitabulce šestá. Se 48 body z venku pak na skvělém třetím 
místě. Na hřištích soupeřů dostávala Třebíč průměrně jen dvě branky 
na zápas. Takovou bilancí se nemůže chlubit žádný prvoligový klub. I 
Mladá Boleslav dostala na ledě soupeřů více branek. Defenziva 
Horácké Slavie fungovala opravdu perfektně. A to nejen venku.   

Do Třebíče přišel až v průběhu sezóny. V letní 
přípravě totiž trenéry HST nepřesvědčil a 
putoval do 2. ligy. Jenže vzhledem k marodce 
ho Kamil Pokorný stáhl zpět a udělal hodně 
dobrý krok. Ryšavý obránce totiž rostl každým 
zápasem a hrál hodně spolehlivě. Nakonec 
nastupoval i do přesilových her. 

HRÁČ PLAY-OFF 
MAREK ČILIAK  

Třebíčské dějiny dost ovlivnili kapucíni. Tento 
řád v tomto městě sídlil a zanechal po sobě 
několik památek. A letos do Třebíče jeden 
kapucín opět zamířil. Jedná se o brankáře 
Marka Čiliaka, k jehož image patří kapuce přes 
hlavu. Bez ní neudělá skoro ani krok. I tento 
„kapucín“ psal v Třebíči dějiny. Ty hokejové. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Petr Jíra  35b 
2. Filip Seman 30b 

3. Jiří Charousek 30b 
4. Nikola Gajovský 29b 

5. Petr Ton 25b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Martin Szakal 19b 

2. Tomáš Schmidt 16b 
3. Roman Prošek 14b 

 
TOP 3 střelci 

1. Filip Seman 21g 
2. Jiří Charousek  15g 

3. Petr Jíra  14g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Petr Jíra  21a 

2. Nikola Gajovský 19a 
3. Martin Szakal 16a 

 
TOP 3 +/- 

1. Petr Jíra  +19 
2. Filip Seman +19 

3. Jiří Charousek +18 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Martin Mazanec 72TM 
2. Jiří Charousek 52TM 

3. Petr Mainer 46TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Miroslav Hanuljak 94,08% 

2. Jan Strmeň 91,67 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Miroslav Hanuljak 2,01 

2. Jan Strmeň 2,88 
 

Čistá konta 
Miroslav Hanuljak 7 

    
Úspěšnost přesilovek 

14,73% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
324 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1- 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
DANKO DEVERI 

 
Hokejový průlom se bude muset odložit na 
příští rok. V letošní sezóně se třebíčský 
odchovanec nedokázal do sestavy Kadaně 
natrvalo prosadit. Odehrál tak jen jedenáct 
utkání, v nichž zaznamenal tři vstřelené 
branky. Tři starty si připsal i za druholigový 
Klášterec nad Ohří, ovšem převážnou část 
sezóny strávil stejně jako loni v chomutovské 
juniorce. Uvidíme, co předvede v následující 
sezóně. 

5. MÍSTO 
předsezónní tip: 9. místo 

 
Letošní sezóna byla nejúspěšnější 
v historii tohoto klubu. Zásluhu na tom 
nesou především gólman Miroslav 
Hanuljak a trenér Jiří Čelanský. Po 
odchodu těchto dvou klíčových 
součástek kadaňského mužstva se 
Severočechům nedařilo a hráli podobně 
jako za Michala Jägera, který koučoval 
Kadaň v prvních devíti ligových 
zápasech (Sportovní klub byl tehdy se 
šesti body poslední). Kvůli špatnému 
začátku a závěru sezóny tedy známka 
jedna minus.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Nikola Gajovský  3b 
2. Tomáš Schmidt  2b 
3. Ondřej Kaše  1b 
 
Nejlepší střelec 
Nikola Gajovský 1G 
 
Nejlepší +/- 
Petr Stoklasa  +1 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Schmidt 2b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

MUSÍ SE NAJÍT STŘELEC 
Střelec se sice našel (Filip Seman dal ve 36 zápasech 
famózních 21 branek), ale klíčovou součástkou 
severočeského týmu byl bezesporu gólman Miroslav 
Hanuljak. Ale bez gólové potence bývalého 
havířovského forvarda by Kadaň rozhodně tak dobrou 
sezónu nezažila. Někdo ty góly prostě musel dát. 

KADAŇ 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
MIROSLAV HANULJAK 

 
 

UJiří Čelanský:U Tento muž dokázal s týmem opravdu zázraky. Měl sice 
ze všech čtyř kadaňských trenérů v této sezóně nejlepší kádr, ale 
vytáhnout tým z posledního místa na čtvrté během několika kol je 
opravdu něco obdivuhodného. Nebýt jeho odchodu (byl povýšen do 
Chomutova), bylo by zajímavé sledovat, kam až by Severočeši došli.  
 
Miroslav Hanuljak: Druhým, ještě významnějším strůjcem 
nejúspěšnější sezóny kadaňské historie, je pochopitelně gólman 
Miroslav Hanuljak. Jeho jméno v tomto vydání magazínu padlo 
nesčetněkrát, netřeba tedy dalšího komentáře. 
 Kadaň s ním v bráně a bez něho? Diametrální 

rozdíl. Však to také bylo vidět v poslední 
čtvrtině soutěže a v následném play-off. 
Samozřejmě ke zhoršení formy Sportovního 
klubu nepřispěl jen odchod Hanuljaka do 
Chomutova, ale rovněž vynucený odchod 
trenéra Čelanského. I tak je ale jeho přínos 
pro tým nezpochybnitelný.  

Historický úspěch: Celá sezóna se dá hodnotit velkým palcem nahoru 
(i přes dvě krize před a po úřadování Jiřího Čelanského). Jedná se 
vůbec o nejpovedenější ročník historie. Na tuto sezónu se v Kadani 
jistě bude vzpomínat jen v tom nejlepším. 
 
10.- 42. kolo: V těchto 33 zápasech Kadaň nebodovala pouze 
pětkrát! A to vždy na venkovních kluzištích.  

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY
A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 

 
ONDŘEJ KAŠE 

 
Zápasy bez trenéra Čelanského: Před příchodem Jiřího Čelanského, 
bývalého parťáka Vladimíra Růžičky z pražské Slavie, vyhrála Kadaň 
z devíti případů pouze dvakrát. Po jeho odchodu do Chomutova byla 
bilance Kadaně ještě horší. Severočeši dokázali ve zbytku soutěže (12 
utkání) vyhrát jen dvakrát! Pod Čelanským tedy Kadaň zvítězila ve 26 
zápasech ze 35 utkání. Neskutečné! A rozhodně to není náhoda.  
 
Chomutovská „pomoc“ v play-off: Za historickým úspěchem Kadaně 
stojí především Chomutov, který na farmu poslal několik zručných 
hokejistů (Jíra, Gajovský, Seman, Hanuljak, Hafenrichter), ale 
v závěru sezóny pomoc od Pirátů nepřišla. Play-off tak hráli především 
mladíci, kteří si nevedli zle, ale oproti výborně hrající Třebíči neměli 
moc šancí. Chomutov měl ale v extralize svých starostí dost. 

Místnímu odchovanci je teprve 17 let, ale 
ukázal, že v příštím ročníku se může zařadit 
mezi nejlepší juniory soutěže. Hráč ročníku 
1995 (listopad) v základní části nastoupil 
k devíti utkáním (1+2), v play-off pak ke všem 
čtyřem. Třebíči vsítil dokonce i jednu branku! 

 
Zranění Jiřího Charouska: V půlce ledna utrpěl v zápase s Olomoucí 
vážná zranění útočník Jiří Charousek. Ten nešťastně upadl a řítil se 
směr k mantinelu. Prudkým nárazem si zlomil kotník, plus holení a 
lýtkovou kost. Aby toho nebylo málo, přetrhl si vazy v kotníku. 

HRÁČ PLAY-OFF 
NIKOLA GAJOVSKÝ 

Ve čtvrtfinále nikdo nějak závratně nezářil. 
Jaroslav Hafenrichter a Jakub Trefný se 
vyfaulovali, Jan Strmeň kdovíjakou oporou 
nebyl a Petr Jíra si připsal na svůj účet jen 
jednu asistenci. Se třemi body pak byl 
nejproduktivnějším hráčem Nikola Gajovský. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Daniel Hodek 39b 

2. Michal Jeslínek 38b 
3. Martin Filip 37b 

4. Tomáš Čachotský 34b 
5. Adam Zeman 33b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Jiří Dobrovolný 13b 

2. Vojtěch Zadražil 12b 
3. Matič Podlipnik 11b 

 
TOP 3 střelci 

1. Daniel Hodek 20g 
2. Michal Jeslínek 16g 

3. Adam Zeman 14g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Martin Filip 26a 

2. Michal Jeslínek 22a 
3. Tomáš Čachotský 21a 

 
TOP 3 +/- 

1. Ondřej Malec +15 
2. Radek Hubáček +12 
3. Václav Jaroš  +12 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Ondřej Malec 76TM 
2. Jiří Dobrovolný 58TM 
3. Radek Hubáček 49TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Filip Novotný 92,12% 
2. David Rittich 91,65 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Filip Novotný 2,26 
2. David Rittich 2,42 

 
Čistá konta 

Filip Novotný 2 
David Rittich 2 

 
Úspěšnost přesilovek 

22,83% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
1414 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 3 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
ADAM ZEMAN 

 
Už v předcházejících sezónách odváděl Dukle 
hodně cenné služby. Až letos se ale zařadil i 
mezi ligovou elitu. A to teprve v 21 letech. 
Jednou bude hrát tento jihlavský 
odchovanec extraligu, pro Duklu však bude 
klíčové tohoto talentovaného forvarda ve 
svém kádru udržet co nejdéle. Bude to ale 
velmi těžký úkol, aby všechna hozená lasa 
z extraligy dokázala Dukla ignorovat. Právě 
na Zemanovi by měla stát budoucnost klubu. 

 

6. MÍSTO 
předsezónní tip: 5. místo 

 
Dukla Jihlava předváděla to, na co měla 
síly. Tento kádr prostě letos na 
semifinále neměl. Ukázal však jistý 
potenciál. Však věkový průměr tohoto 
mužstva je pouze 24 let. Mladíci v čele 
s Jarošem či Zemanem prokázali, že 
z nich jednou budou extraligoví hráči. 
Bedřich Ščerban, jednatel klubu, 
nastolil cestu, která může nést sladké 
ovoce. Jenže jakými prostředky chce 
tyto mladé hvězdy ve svém kádru 
udržet? Bude mít hodně těžký úkol, 
aby současný kádr vydržel další roky. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Daniel Hodek  5b 
2. Adam Zeman  4b 
3. Martin Filip   3b 
 
Nejlepší střelec 
Adam Zeman  3G 
 
Nejlepší +/- 
Martin Filip  +1 
 
Nejproduktivnější bek 
Václav Jaroš  2b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 
KVALITNÍ PŘESILOVKY 

Tomáš Kolafa, jenž během přestupové uzávěrky zamířil 
do Mladé Boleslavy, patřil k nejlepším bekům na 
přesilové hry v celé 1. lize. Daniel Hodek zase mezi 
obávané kanonýry při početních výhodách. Tvůrčí 
schopnosti Tomáše Čachotskému jsou k nezaplacení. 
Vše se nakonec odrazilo ve výborné procentuální 
úspěšnosti. Jihlava byla s 22,83% nejlepší v 1. lize.  

JIHLAVA 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
ADAM ZEMAN 

 
 

UZabudovávání mladých hráčů do A-týmu:U Žádný jiný prvoligový tým 
nemá ve svém kádru tolik mladých a zároveň i talentovaných hráčů. 
Kadaň, Benátky n/J či Třebíč sice ano, ale to jsou mladíčci především 
z partnerských klubů. Zato Dukla má na soupisce vlastní kmenové 
hráče, s kterými počítá do budoucna. Do 1. ligy letos naskočilo hned 
dvacet hráčů Dukly, kteří mohli nastupovat i za juniory. Premiéru si 
navíc odbyl i sedmnáctiletý Jan Mandát, jenž ve svém debutu dokonce 
skóroval. Jihlavský tým má zkrátka slušný potenciál a vysněný postup 
by v horizontu pěti let nemusel být tak nereálný. Nicméně udržet 
současný kádr do dalších sezón bude nesmírně těžký úkol. 
 
Derby: V posledních letech působila Jihlava v zápasech proti 
konkurenčnímu Havlíčkovu Brodu, respektive Třebíči, hodně matným 
dojmem. Letos už se výkony a výsledky Dukly v těchto prestižních 
duelech zlepšily. S Horáckou Slavií vyhrála dvakrát (v obou dvou 
případech na kluzišti rivala), s Rebelem dokonce třikrát. Nejcennější 
letošní vítězství je rozhodně to ze 47. kola. Tehdy vyloupila Jihlava 
Kotlinu, odkud si zpět do krajského města přivezla vysokou výhru 6:1. 

Adam Zeman, jenž se už v 19 letech natrvalo 
prosadil do sestavy svého mateřského klubu 
(tehdy nahradil Oldřicha Bakuse a v play-off 
v deseti zápasech nastřádal sedm bodů), 
potvrdil svůj velký potenciál a již letos přebral 
klíčovou roli v ofenzivě Dukly. Jeho hokejový 
růst pokračuje zběsilým tempem. 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? PŘEKVAPENÍ SEZÓNY  
ONDŘEJ MALEC Umístění: Dukla před sezónou vyhlašovala jako cíl postup do baráže. 

Konečné šesté místo se tedy dá hodnotit jako neúspěch. Upřímně však 
tento tým na postup mezi nejlepší čtveřici zkrátka neměl. Dávat si 
malé cíle je sice alibistické, avšak reálný základ by měly mít. Letos 
tedy Jihlava hrála to, na co měla. Akorát škoda zraněných hráčů. 
 
Zápasy venku: Dukle se letos na stadionech soupeřů vůbec nedařilo 
(tedy krom derby zápasů). Zvítězila jen devětkrát. Horší už bylo jen 
jiných pět týmů, a to všechny kluby, které musely hrát play-out. Podíl 
na tom jistě má velmi mladý kádr. „Výhra na cizím ledě, zisk tří bodů 
ve venkovních zápasech, je obrazem síly týmu, kolektivu, odhodlanosti 
a srdce. Tady jsme propadli,“ řekl Bedřich Ščerban, jednatel klubu. 

Ve své premiérové sezóně hrál opravdu 
výborně. Deset vstřelených branek a celkových 
osmnáct kanadských bodů je rozhodně nad 
očekáváním. Mladý útočník, jenž loni hájil 
barvy Tatranských Vlků v MHL, byl navíc 
s patnácti plusovými body ve statistice +/- 
vůbec nejlepším v celém týmu. 

 
Laxnost: Jihlava rozhodně letos nepatřila k nejobětavějším týmům.  I 
proto nepřišel úspěch. „Problém vidím v pasivitě hráčů při defenzivní 
činnosti. Často jsme dávali soupeři na ledě prostor a čas. Jako by naši 
hráči čekali, že někdo jiný udělá tu „černou“ práci. Jsou momenty 
utkání, které se musí "oddřít". Nevytvořil se jeden tým a netáhli jsme 
za jeden provaz,“ uvedl pro hcdukla.cz  Bedřich Ščerban. HRÁČ PLAY-OFF 

ADAM ZEMAN 
 

Mladý útočník navázal na výkony ze základní 
části. Ve čtyřech čtvrtfinálových duelech se 
hned třikrát radoval ze vstřelené branky. 
Všechny branky zaznamenal na domácím ledě. 
Avšak ani jeho góly nakonec Dukle nezaručily 
ani jedno vítězné utkání. Adam Zeman však 
znovu ukázal, jak moc kvalitní hráč to je. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Michal Tvrdík  38b 

2. David Švagrovský 33b 
3. Petr Haluza 32b 

4. Patrik Moskal 32b 
5. Michal Mikeska 28b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. David Roupec 22b 
2. Milan Karlíček 13b 
3. Lukáš Chmelíř 12b 

 
TOP 3 střelci 

1. David Švagrovský 16g 
2. Petr Haluza 15g 

3. Michal Tvrdík  14g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Michal Tvrdík  24a 
2. Patrik Moskal 19a 

3. Michal Mikeska 19a 
 

TOP 3 +/- 
1. David Roupec  +20 
2. Vít Budínský +10 
3. Lukáš Chmelíř  +9 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Martin Vágner 80TM 
2. Michal Mikeska 68TM 

3. David Švagrovský 63TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Filip Luňák  91,27% 
2. Jakub Čech 90,80 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Jakub Čech 2,99 
2. Filip Luňák  3,07 

 
Čistá konta 

Jakub Čech 3 
Filip Luňák 2 

 
Úspěšnost přesilovek 

17,63% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
898 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
DAVID ROUPEC 

 
Náš odhad byl tentokráte správný. David 
Roupec už loni patřil k nejlepším zadákům 
týmu, přes léto ještě vyzrál a díky 
dostatečnému ice-timu se zařadil mezi 
ligovou elitu. Díky výborným výkonům si 
málem vysloužil i nominaci do 2. All star týmu 
sezóny. Co však může Královské lvy hodně 
mrzet je fakt, že David Roupec je hráčem 
Třince. Takže příští rok se bez něj možná 
bude muset Hradec Králové obejít. 

7. MÍSTO 
předsezónní tip: 4. místo 

 
Nebýt tragického závěru Benátek nad 
Jizerou, nemuselo se letos v Hradci 
Králové play-off vůbec hrát. A to by se 
rovnalo obrovské tragédii. Však ambice 
Královských lvů byly bojovat o postup 
do baráže. Kvalitní kádr však 
ztroskotal již ve čtvrtfinále. Postup do 
play-off se nakonec povedl, v play-off 
pak Hradec Králové ukázal svůj 
potenciál, takže tuto sezónu nakonec 
magazín o 1. lize hodnotí známkou 
dostatečně. Příští rok má tým okolo 
Michala Tvrdíka šanci na reparát.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Vladimír Říha  4b 
2. David Švagrovský   3b 
3. Zdeněk Kubica 3b 
 
Nejlepší střelec 
Vladimír Říha  2G 
 
Nejlepší +/- 
Zdeněk Kubica  +2 
 
Nejproduktivnější bek 
David Roupec   3b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

VYROVNANÝ TÝM 
Hradec Králové měl sice kvalitní celek, který měl 
slušného brankáře (Jakub Čech), kvalitní defenzivu 
(Roupec, Čížek, Čáp, Chmelíř, Hendrich, Vágner, 
Karlíček) a hvězdný útok (Haluza, Mikeska, Tvrdík, 
Třetina, Moskal, Budínský, Švagrovský, Říha, Brož), ale 
ne všem se dařilo tak, jak se od nich očekávalo. Takže 
zkušenosti a kvalita nakonec nepomohla. 

HRADEC K. 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
DAVID ROUPEC 

 
 
UPlay-off:U Královští lvi sice přes Olomouc do semifinále nepřešli, ale 
byli rozhodně rovnocennými soupeři. Kdyby takto bojovali a hráli celou 
sezónu, mohli se probojovat do první pětky soutěže a v play-off 
narazit na kvalitativně slabšího soupeře. Tým ukázal ve vyřazovací 
části svůj potenciál a hráči si zachránili svoji kůži. Vzhledem 
k dobrým výkonům ve čtvrtfinále totiž čistka v sestavě nepřijde. 
 
Říjen: Nejpovedenějším měsícem letošní sezóny byl právě tento 
podzimní. V deseti říjnových zápasech totiž Hradec Králové nebodoval 
pouze dvakrát. Královští lvi vyhráli hned sedm zápasů, a to například 
proti Jihlavě, Třebíči či Benátkám nad Jizerou.  
 
Závěr základní části: Královšti lvi měli v posledních čtyřech kolech 
nůž na krku. Jakékoliv zaváhání by prakticky znamenalo neúčast 
v play-off. Avšak všechny čtyři kola dokázal tým vedený Jiřím 
Kučerou vyhrát. A to včetně přímého souboje o postup do 
vyřazovacích bojů s Benátkami nad Jizerou. Nakonec se Hradec 
Králové vyšvihl až na sedmé místo, když přeskočil Havlíčkův Brod. 

Mladičký obránce zažil opravdu povedenou 
sezónu. Obdivuhodné bylo i to, že se nebál 
zkritizovat své spoluhráče. Málokdo by to 
dokázal. Avšak David Roupec měl pravdu, takže 
jeho spoluhráči nemohli říct ani ň, i když 
z jeho prohlášení pro média zrovna dvakrát 
nadšení nebyli.  

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? PŘEKVAPENÍ SEZÓNY  
ZDENĚK KUBICA Základní část: I přes výše uvedený pozitivní říjen a závěr sezóny 

nelze hodnotit prvních 52 kol jinak než obrovským zklamáním. 
Výrazné zlepšení nepřineslo ani odvolání populárního komentátora 
Martina Hostáka a jeho asistenta Davida Pospíšila. Sedmé místo a 
postup s náskokem pouhých tří bodů na deváté Benátky nad Jizerou 
je hluboko pod možnostmi tohoto týmu.  
 
Tahanice okolo stadionu: Na nepovedené sezóně má jistě velký podíl i 
letní tahanice okolo místního stadionu. Hradečtí hokejisté totiž 
museli v letní přípravě jezdit trénovat do jiných měst, například 
Pardubic. To na pohodě jistě nepomohlo. Úvodní zápasy letošního 
ročníku navíc museli Královští lvi odehrát v malé tréninkové hale. 
Problémy se tedy táhly již od léta. 

V letošní sezóně nikdo v Hradci Králové nějak 
nepřekvapil. Tedy pozitivně, protože 
negativních překvapení bylo nepočítaně. 
Zdeněk Kubica však byl pro svůj tým platnějším 
hráčem, než se před sezónou očekávalo. Díky 
třinácti vstřeleným brankám a devatenácti 
bodům si stanovil nová osobní maxima.  

 
Vyhazov Martina Hostáka: Jeho angažmá v realizačním týmu Hradce 
Králové bylo vzhledem k jeho popularitě ostře sledované. Avšak jeho 
angažmá skončilo dříve, než se čekalo (po porážce v 35. kole). Jenže 
bídné výsledky Hradce Králové rozhodně nebyly vinou tohoto muže.     

HRÁČ PLAY-OFF 
FILIP LUŇÁK 

Zkušený gólman byl rovnocenným soupeřem pro 
olomouckého Libora Kašíka. V posledních dvou 
zápasech inkasoval pouze třikrát, jenže jeho 
týmu to bylo jak se říká houby platné. Hradec 
Králové totiž v oněch dvou klíčových duelech 
vsítil pouze jednu branku.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Ladislav Rytnauer  40b 
2. Lukáš Endál 38b 
3. Petr Polodna 38b 

4. Roman Vondráček 37b 
5. Milan Kostourek 36b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Radim Ostrčil 19b 

2. Tomáš Protivný 16b 
3. Jan Pavlík 12b 

 
TOP 3 střelci 

1. Lukáš Havel 18g 
2. Ladislav Rytnauer 17g 

3. Lukáš Endál 16g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Petr Polodna 26a 

2. Roman Vondráček 25a 
3. Milan Kostourek 25a 

 
TOP 3 +/- 

1. Jan Pavlík +5 
2. Pavel Musil +4 

3. Ondřej Starý  +4 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Petr Štěpánek 99TM 

2. Ladislav Rytnauer 86TM 
3. Martin Ondráček 86TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Daniel Dolejš 92,59% 
2. Jaroslav Suchan 89,33 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Daniel Dolejš 2,51 
2. Jaroslav Suchan 3,71 

 
Čistá konta 

Daniel Dolejš 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
20,21% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1222 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
PAVEL MUSIL 

 
Pavel Musil je velkým talentem. Je to hráč 
ročníku 1992, ale již v sezóně 2010/2011 
v druholigovém Kolíně ve 36 zápasech 
nasbíral na svůj věk úžasných 49 bodů. 
Minulý rok pak strávil v 1. lize a sbíral 
zkušenosti, které pak uplatnil v tomto 
ročníku. Ryšavý útočník dvanáct gólů dal a na 
dalších patnácti se podílel asistencí. Proti 
Hradci Králové dokonce bodoval v jednom 
zápase čtyřikrát. Obdivuhodný talent! 

8. MÍSTO 
předsezónní tip: 6. místo 

 
V Havlíčkově Brodě není něco 
v pořádku. Fanoušci to moc dobře vědí, 
avšak majitelé klubu zatím neprozřeli. 
Letošní sezóna se stejně jako ta loňská 
Rebelu nepovedla. Výkony týmu 
z Vysočiny jdou z kopce už od odchodu 
trenéra Nováka, a nevypadá to, že by 
se blýskalo na lepší časy. Do play-off 
postoupil Rebel s náskokem pouhých 
dvou bodů, a to měl ve svém kádru 
několik zajímavých hráčů. Ovšem ne 
všichni splnili očekávání. Proto nastala 
menší čistka v kádru. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Martin Ondráček  3b 
2. Ladislav Rytnauer  3b 
3. Milan Kostourek  3b 
 
Nejlepší střelec 
Martin Ondráček 2G 
 
Nejlepší +/- 
Jan Soldán  +1 
 
Nejproduktivnější bek 
Jan Pavlík  2b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

MIROSLAV TŘETINA A LUKÁŠ ENDÁL 
Lukáš Endál byl skutečně hlavní oporou Havlíčkova 
Brodu. Jenže selhal druhý z dvojice předsezónních 
navrátilců. Miroslava Třetiny potkalo zranění, kvůli 
kterému se dostal v nelibost trenérů a v průběhu 
sezóny se pakoval do Hradce Králové. Právě osobnost 
tohoto muže Rebelu chyběla. 

REBEL 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
LUKÁŠ ENDÁL 

 
 

UStart do soutěže:U Havlíčkův Brod v prvních osmi kolech ani jednou 
neodešel bez bodů. Hned sedmkrát pak dokázal zvítězit. Po osmi 
kolech tak byl na první místě tabulky. Rebel v tomto období vyloupil i 
Horácký zimní stadion, v němž sídlí největší rival z nedaleké Jihlavy. 
Pak ale začala krize, na které mělo vliv i dlouhé zranění ofenzivní 
opory Milana Kostourka... 
 
26. - 42. kolo: ... jenž se na led vrátil až ve 26. kole. A Rebelu se 
znovu začalo dařit. V následujících sedmnácti zápasech totiž 
Havlíčkův Brod padl jen čtyřikrát. Desítku pak tým z Vysočiny nadělil 
Berounu, osmibrankový příděl museli skousnout i Mostečtí. Právě 
Milan Kostourek byl klíčovou postavou úspěšného období. Po zlomenině 
lýtkové kosti a následné rekonvalescenci v oněch 17 kláních nasbíral 
17 bodů. Zásluhu na povedené třetí čtvrtině soutěže měla i posila 
z Berouna Lukáš Havel. 

Předsezónní posila z Chomutova zažila opravdu 
parádní sezónu. Lukáš Endál se stal klíčovou 
osobností týmu a v průběhu sezóny se navíc 
stal kapitánem mužstva, které poté vybičoval 
k lepším výkonům. Jenže v závěru sezóny 
odešel na střídavé starty do Pardubic a navíc 
se zranil. V play-off pak Havlíčkově Brodu 
citelně chyběl. 

 
Daniel Dolejš: Premiérová sezóna v 1. lize a hned tak povedená (tedy 
z individuálního hlediska)! Osmnáctiletý gólman chytal opravdu dobře. 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? PŘEKVAPENÍ SEZÓNY  
DANIEL DOLEJŠ 9. – 25. kolo: V tomto období postrádal Rebel svého tahouna Milana 

Kostourka. Na druhou stranu se tehdy do skvělé formy dostal Lukáš 
Endál, jenž byl klíčovým mužem sestavy po celý zbytek ročníku. 
V těchto sedmnácti zápasech se Rebel z vítězství radoval jen třikrát, 
z první pozice tak spadl až na příčku desátou. Strmý pád tabulkou 
zaplatil svojí funkcí trenér Karel Dvořák, jehož nahradil bývalý trenér 
Hodonína Jiří Rech. 
 
Závěr sezóny: V posledních osmi kolech vybojovali Rebelové pouze tři 
body (na ledě krajského rivala z Třebíče). V tomto období navíc 
Havlíčkův Brod na svém ledě nestačil na rivala z Jihlavy. Od Dukly 
Rebel schytal šestigólový debakl. Místo z daleko výhodnějšího šestého 
místa tak Havlíčkův Brod šel do play-off až jako osmý nasazený.  

Málokdo očekával, že by se hned letos mohl 
tento 18letý mladík prosadit a být jedničkou 
týmu. A nejen to, Daniel Dolejš, předpokládaná 
jednička naší reprezentace na následujícím 
juniorském mistrovství světa, chytal opravdu 
parádně. Jedničkou byl i v play-off, kde 
rozhodně nezklamal. 

 
Play-off: Ve vyřazovacích bojích Rebel svého soupeře z Mladé 
Boleslavi nedokázal ani jednou porazit a série skončila v nejrychlejším 
možném termínu. Druhý nepovedený ročník v řadě tak skončil už 
v únoru. Pochopitelně musely po sezóně nastat změny... 

HRÁČ PLAY-OFF  
DANIEL DOLEJŠ 

Hodně těžká volba. Z obránců nepřipadá 
v úvahu nikdo, v ofenzivě jakbysmet. Brankář 
Daniel Dolejš je tak snad jedinou možnou 
volbou. V Mladé Boleslavi byl skutečně oporou 
svého týmu, domácí zápasy se mu však stejně 
jako celému týmu moc nevyvedly.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Lukáš Král  35b 
2. Josef Skořepa 34b 

3. Tomáš Klimt 32b 
4. Vít Jonák 19b 

5. Jan Jaroměřský 18b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Jan Jaroměřský 18b 

2. Petr Kolmann 16b 
3. Adam Jánošík 9b 

 
TOP 3 střelci 

1. Josef Skořepa 19g 
2. Tomáš Klimt 15g 
3. Patrik Maďar 11g 

 
TOP 3 nahrávači 
1. Lukáš Král  30a 

2. Tomáš Klimt 17a 
3. Josef Skořepa 15a 

 
TOP 3 +/- 

1. Tomáš Klimt +11 
2. Petr Ulrych +8 
3. Michal Bárta +6 

 
TOP 3 drsňáci 

1. David Štich 81TM 
2. Lukáš Král 70TM 

3. Jaroslav Vlach 64TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Tomáš Vošvrda 90,45 
2. Jiří Stejskal 89,25 

3. Robin Blažíček 88,98 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Tomáš Vošvrda 2,59 
2. Robin Blažíček 3,00 
3. Jiří Stejskal 3,25 

 
Čistá konta 

Tomáš Vošvrda 2 
   Robin Blažíček 1 

Jiří Stejskal 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
20,92% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

330 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 3 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO Statistiky PO

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
ONDŘEJ VITÁSEK 

 
Mladému obránci se loni dařilo a náš magazín 
věřil, že by jeho hokejový průlom mohl mít 
pokračování. Vitásek sezónu začal 
v Benátkách nad Jizerou, v prosinci si ho 
však vytáhl Liberec, za který pak hrál do té 
doby, než si poranil rameno. Za Benátky nad 
Jizerou stihl odehrát 26 utkání, za Bílé 
Tygry pak rovnou polovinu. Dá se tedy říci, že 
se Ondřej Vitásek dokázal prosadit do 
sestavy Liberce. Splnil tedy očekávání.  

9. MÍSTO 
předsezónní tip: 7. místo 

 
Benátky nad Jizerou chtěly zopakovat 
loňskou účast v play-off, kdy 
v sedmizápasové sérii trápily 
favorizovanou Olomouc. Pojizeřané 
skutečně měli postup mezi nejlepších 
osm ve svých rukou, jenže závěr sezóny 
se Středočechům vůbec nevydařil. 
Prohráli přímý souboj o postup 
s Hradcem Králové a navíc nezvládli na 
vlastním ledě duel s Berounem. Kvůli 
pokaženému závěru tak Benátky přišly 
o play-off. Nepostup se tedy rovná 
zklamání. 

 
BYLO VE SKUTEČNOSTI   

DVA PRVOTŘÍDNÍ CENTŘI Nejproduktivnější hráči 
Před sezónou jsme předpovídali, že centři Lukáš Král a 
Jan Plodek budou při případném úspěchu Benátek nad 
Jizerou hrát klíčovou roli. Král totiž loni zažil parádní 
sezónu a byl nejlepším asistentem soutěže. Plodek zase 
dlouhá léta působil v extralize. Oba však zůstali trochu 
za očekáváním, takže se úspěch nedostavil. 

1. Lukáš Král   10b 
2. Josef Skořepa  6b 
3. Tomáš Mrkvička 6b 
 
Nejlepší střelec 
Lukáš Král  4G 
 
Nejlepší +/- 
Daniel Miškovský  +4 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Mrkvička 6b 
 

BENÁTKY 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
TOMÁŠ KLIMT 

 
 
U17. – 34. kolo: U V těchto osmnácti zápasech vyhrál celek z Benátek 
nad Jizerou hned třináctkrát. Vše odstartoval debakl v Písku, kde 
Pojizeřané místnímu IHC nadělili sedm branek. V následujícím klání 
pak formu Benátek nad Jizerou devíti inkasovanými góly odnesl 
Beroun. Středočeši v tomto období navíc zvítězili v Třebíči a dobyli i 
Ústí nad Labem.  
 
Filip Pyrochta: 16letý obránce, který se hokejovému řemeslu vyučil 
v Třebíči, patří k největším talentům (nejen) libereckého hokeje. 
Hráč ročníku 1996 si v posledním kole základní části připsal svůj 
debut mezi seniory. A paradoxně na ledě Horácké Slavie, před zraky 
rodiny a bývalých spoluhráčů. V play-out pak za farmářský tým 
nastupoval pravidelně. Příští rok možná bude stabilním členem 
defenzivy Benátek nad Jizerou. Kapitán týmu zažil skutečně povedenou sezónu. 

Stanovil si nová osobní maxima (15 branek, 17 
asistencí), navíc jedenáct plusových bodů ve 
statistice +/- je na poměry Pojizeřanů rovněž 
obdivuhodné. K ideálu ovšem chyběl týmový 
úspěch v podobě postupu do play-off. 39letý 
Tomáš Klimt si však zaslouží poklonu. 

 
Defenziva: Středočeši inkasovali 149x, což Benátky nad Jizerou řadí 
na sedmé místo. V počtu vstřelených branek pak Pojizeřané skončili 
se 144 trefami devátí.  

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 PŘEKVAPENÍ SEZÓNY
Boj o play-off: Benátky nad Jizerou měly vše ve svých rukou. Jenže 
v posledních osmnácti kolech vyhrály za tři body pouze čtyřikrát. 
V samotném závěru soutěže to navíc vypadalo, že snad hráči 
vyřazovací boje ani hrát nechtějí. Nejenže prohráli v přímém souboji 
o osmé místo s Hradcem Králové, ale porážka, která Pojizeřanům 
zlomila vaz, byla ta na domácím ledě s trápícím se Mostem.  

 
RADIM ŠIMEK 

 
Říjen: Na tento měsíc nebudou Středočeši vzpomínat v dobrém. 
Z deseti říjnových zápasů si Benátky nad Jizerou odnesly pouze osm 
bodů. V tomto nepovedeném období si Pojizeřané připsali i nejvyšší 
porážku v tomto ročníku. V Olomouci totiž nejenže nedali ani gól, ale 
hned devětkrát inkasovali. 

20letý obránce Radim Šimek je raritou v kádru 
Benátek nad Jizerou. Je totiž klubovým 
odchovancem. Dobrými výkony na sebe 
upozornil již loni, ale letos si dokonce vysloužil 
i pozvánku do Liberce, kde si odbyl extraligový 
debut.  

 
Návštěvnost: Návštěvnost už je tradičním problémem tohoto klubu 
z nejmenšího prvoligového města. Nijak závratně netáhla ani derby 
s Mladou Boleslaví. V prvním vzájemném duelu přišlo jen něco přes 
1000 diváků, v dalším střetnutí dokonce jen 831. Škoda... I díky 
návštěvnosti Benátek nad Jizerou ztrácí 1. liga důstojnost. 
 HRÁČ PLAY-OUT 

 JIŘÍ STEJSKAL 

Zkušený brankář nastoupil jako jednička do 
čtyř zápasů. Tři z nich dokázal dovést do 
vítězného konce. Svoji úspěšnost zákroků 
nakonec vyšponoval hluboko za 92 procentní 
hranici. Jen pro zajímavost si připsal i jednu 
asistenci. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKLADNÍ ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Pavel Mrňa  32b 
2. Martin Novák 24b 

3. František Gerhát 23b 
4. Jan Rudovský 22b 
5. Jaroslav Hašek 19b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Patrik Husák 18b 

2. Ondřej Martinka 12b 
3. Dušan Žovinec 9b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jan Rudovský 14g 
2. Pavel Mrňa  14g 

3. Martin Novák 10g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Pavel Mrňa 18a 

2. František Gerhát 16a 
3. Martin Novák 14a 

 
TOP 3 +/- 

1. Jan Rudovský +11 
2. Domini Simon +11 
3. Jaroslav Hašek +9 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Pavel Mrňa 130TM 
2. Kryštof Kafan 72TM 
3. Ladislav Slížek 52TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Marcel Melicherčík 93,96% 

2. Petr Přikryl 91,89% 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Marcel Melicherčík 1,97 

2. Petr Přikryl 3,14 
 

Čistá konta 
Petr Přikryl 1 

Marcel Melicherčík 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
12,26% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1103 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 3- 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
DUŠAN ŽOVINEC 

 
Loni byl v Písku společně s Davidem 
Všetečkou a Davidem Pavlíčkem oporou 
zadních řad IHC, kterému uteklo play-off 
v posledních minutách 52. kola. V novém 
působišti se od mladého Sparťana tedy 
právem očekávaly velké věci. Jenže Dušan 
Žovinec průlomovou sezónu nezažil. Dařilo se 
mu, to ano, ale mezi prvoligovou elitu se ještě 
nezařadil. Stále je mu ale teprve 20 let, 
takže šancí bude mít ještě dostatek. 

10. MÍSTO 
předsezónní tip: 10. místo 

 
Litoměřice letos měly kádr, který měl 
bez větších problémů proklouznout 
mezi nejlepších osm. Jenže tým si 
evidentně moc nesedl a dlouhá krize 
(viz další strana) rozhodla o tom, že ani 
napotřetí se v tomto malebném městě 
prvoligové play-off hrát nebude, byť 
v závěru základní části po příchodu 
trenéra Josefa Řeháčka Stadion své 
soupeře mocně dotahoval. Tentokráte 
bolí nepostup do vyřazovací části snad 
nejvíce ze všech tří případů. Letos na 
to totiž Severočeši rozhodně měli. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Kryštof Kafan 8b 
2. Martin Novák 7b 
3. Pavel Mrňa   7b 
 
Nejlepší střelec 
Kryštof Kafan   5G 
 
Nejlepší +/- 
Martin Novák  +7 
 
Nejproduktivnější bek 
Patrik Husák  4b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

PETR PŘIKRYL 
Zkušený brankář chytal dobře, ale rozhodně to nebyly 
výkony, které by měly jeho mateřský klub spasit. 
V brankovišti se střídal nejprve s mladíkem Vojtěchem 
Sedláčkem, jehož v průběhu sezóny nahradil brankář 
pražského Lva Marcel Melicherčík a pro úplný závěr 
sezóny si pár zápasů odkroutil i talentovaný Petr 
Hruška. Petr Přikryl byl však jedničkou. Ne moc jistou. 

STADION 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
PAVEL MRŇA 

 
 
UMartin Škoula:U Díky spolupráci Litoměřic s pražským Lvem se do 
mateřských Litoměřic vrátila ikona místního hokeje Martin Škoula. 
Tento odchovanec Stadionu si za Severočechy připsal jeden start, 
poté rozvázal smlouvu se Lvem a začal si hledat jiné angažmá. Ale i 
jeho jediný start v 1. lize je jednou z největších událostí sezóny a 
mnoha Litoměřickým se splnil sen, když viděli takovou osobnost 
v jejich dresu. Na jeho start se bude vzpomínat ještě dlouho. 
 
Příchod Josefa Řeháčka: Litoměřice se letos trápily a hledalo se 
řešení, jak z krize ven. Nakonec vše, tedy se to tak aspoň zdá, vyřešil 
příchod trenéra Josefa Řeháčka, jenž má za sebou úspěchy ve 
Vrchlabí, s kterým ve čtvrtfinále play-off 2011 trápil favorizované 
Ústí nad Labem, a Písku, který loni málem dovedl až do play-off. Po 
jeho příchodu do Litoměřic nastartovaly Litoměřice mohutnou stíhací 
jízdu. Avšak ani přes zlepšené výkony se do vyřazovacích bojů ani 
letos nepodívaly. 

Začátek sezóny se mu nepovedl a na některé 
zápasy se dokonce musel koukat jen z tribuny. 
Posléze byl poslán na rozehrání do Berouna. Ani 
tam sice kdovíjak nezářil, avšak po návratu na 
led Stadionu chytil báječnou formu. 
V posledních devíti kolech zářil natolik, že 
jsme ho vyhlásili hráčem onoho období. 
K bodům přidal i důraz v osobních soubojích.  

 
Prvních sedmnáct kol: V prvních sedmnácti zápasech bodoval 
partnerský tým Sparty hned třináctkrát a držel se v horní polovině 
tabulky. 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNYA CO SE NAOPAK NEPOVEDLO?  
 DOMINIK SIMON 
18. - 45. kolo: Toto období je opravdu dlouhé. Právě v těchto 28 
kolech ztratily Litoměřice reálné šance na postup do play-off. Za tři 
body totiž vyhrály pouze pětkrát! Tři porážky s Mostem (v tomto 
období) a domácí debakl s Benátkami nad Jizerou musí Stadion při 
konečném pohledu na tabulku strašlivě mrzet. Takováto zaváhání stála 
Litoměřice premiérovou účast v prvoligovém play-off, po kterém 
marně baží již třetí sezónu. Letos na vyřazovací boje přitom rozhodně 
měly. 
 

Nadaný mladíček Sparty je hráč ročníku 1994, 
je tedy dost pravděpodobné, že vzhledem 
k novému pravidlu o nasazování juniorů bude 
příští ročník ve Spartě. Litoměřice tak možná 
přijdou o produktivního útočníka, jenž zářil už 
letos a vysloužil si nominaci do juniorského All-
star týmu. 

Nepostup do play-off: Celkové umístění Litoměřic je rozhodně 
zklamáním. Kádr byl rozhodně hodně kvalitní a Stadion mohl být 
jedním z černých koní soutěže, zvláště když se opírá o solidní 
fanouškovskou základnu. Avšak letos se Severočechům nedařilo a 
sezónu tak museli jako v předchozích letech strávit v play-out. 
 
Zápasy s Mostem: Čtyři zápasy, čtyři porážky. Zbytečná ztráta. 

HRÁČ PLAY-OUT 
PETR ŠINÁGL 

Poctivý hokejista byl sice deprimován tím, že 
jeho Stadion přišel o vidinu vyřazovacích bojů, 
ale ve skupině "O baráž" podal výkon hodný 
profesionála. V sedmi zápasech se blýskl 
jedním gólem a šesti asistencemi. K bodům pak 
přidal i spoustu získaných puků a vyhraných 
soubojů. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Aleš Holík 35b 
2. Adam Červenka 30b 

3. Karel Plášek 30b 
4. Daniel Vrdlovec 29b 
5. Tomáš Sedlák 28b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Aleš Holík 35b 
2. Tomáš Sedlák 28b 

3. Martin Novotný 12b 
 

TOP 3 střelci 
1. Adam Červenka  15g 
2. Daniel Vrdlovec 14g 

3. Karel Plášek 14g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Aleš Holík 22a 

2. Tomáš Sedlák 20a 
3. Karel Plášek 16a 

 
TOP 3 +/- 

1. Lukáš Kovář  +2 
2. Daniel Vrdlovec +1 

3. Aleš Holík 0 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Aleš Holík 100TM 

2. Tomáš Sedlák 68TM 
3. Jiří Suchý 67TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Tomáš Štůrala 90,41% 
2. Vratislav Vajner 88,34 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Vratislav Vajner 3,19 
2. Tomáš Štůrala 3,21 

 
Čistá konta 

   Tomáš Štůrala 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
15,86% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1152 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 3 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
VLADIMÍR CINK 

 
Drobný útočník nikdy žádným pilným 
sběratelem bodů nebyl, a asi ani nebude. 
Jeho přednosti jsou jinde. Avšak 
jednadvacetiletý forvard letos zůstal za 
očekáváním. Loňská sezóna se mu vyvedla, 
letos ale ve 46 zápasech nasbíral pouze čtyři 
body. V play-out se sice zlepšil (čtyři 
asistence v 8 zápasech), ale průlom rozhodně 
nenastal. Uvidíme, zda má tento muž vůbec 
potenciál stát se jednou oporou týmu. 

11. MÍSTO 
předsezónní tip: 11. místo 

 
Šumperk při současné konstelaci a 
kvalitě kádru asi na postup do play-off 
nemá, klidná záchrana se tedy dá 
označit jako splněný cíl. Klub navíc 
hospodaří v kladných číslech, jako 
jeden z mála v této soutěži. Takže na 
poli managamentu sklíží Draci úspěchy. 
Na těch sportovních by bylo potřeba 
ještě zabrat, ale při pohledu na 
soupisku se asi nedají očekávat žádné 
zázraky. Šumperk letos hrál to, na co 
měl. Známka tři je tedy podle našeho 
názoru odpovídající. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Adam Červenka  10b 
2. Tomáš Sedlák  9b 
3. Karel Plášek  8b 
 
Nejlepší střelec 
Tomáš Sedlák  6G 
 
Nejlepší +/- 
Adam Červenka  +8 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Sedlák  9b 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

OSA TÝMU 
Tomáš Štůrala, Aleš Holík a Karel Plášek patří na svých 
postech bez větších sporů k prvoligové elitě. Svůj úkol 
splnilo toto hvězdné trio i letos. Štůrala sice zažil 
možná nejslabší sezónu ve svém šumperském angažmá, 
Aleš Holík se poměrně dlouho hledal, ale výraznou 
měrou přispěli k pohodlné záchraně Draků. Pokud chce 
ale Salith pomýšlet výše, musí posílit.  

ŠUMPERK 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
ALEŠ HOLÍK 

 
 
UZáchrana:U Šumperk sice pomýšlel na play-off, ale za současných 
podmínek už je úspěchem to, že se Draci bez problémů zachránili. 
Pryč jsou tak časy, kdy Moravané pendlovali mezi 1. a 2. ligou. Kádr 
Šumperka by však potřeboval posílit, aby mohl konkurovat týmům, 
které bojují o play-off. Uvidíme, jaké bude letošní léto pod novou 
prezidentkou klubu, dcerou pana Velčovského, který musel kvůli 
zákonům ČR po sedmi letech opustit vedení klubu (stal se totiž novým 
ředitel České obchodní inspekce). 
 
Domácí zápasy: V posledních letech byla sice šumperská pevnost 
nedobytnější, ale i letos Draci na svém ledě děsili své soupeře. Ve 26 
zápasech vyhráli hned šestnáctkrát. Se 43 body z domácího kluziště 
skončil Šumperk na osmém místě soutěže.  Loni sice podal o něco lepší výkon, ale stále to 

byl ten Aleš Holík, který od modré čáry děsil 
svojí dělovkou všechny prvoligové brankáře. 
Letos jim nadělil celkem třináct branek, 
z nichž hned osm vstřelil v přesilových hrách. 
S 35 body pak jako jediný obránce soutěže 
ovládl klubové bodování. A to s náskokem pěti 
bodů! 

 
Porážky favoritů: Mezi fanouškovské vrcholy sezóny jistě patří 
domácí vítězství nad Mladou Boleslaví (3:2) a vítězství nad Ústím nad 
Labem (4:3). Emotivní sestřih z utkání se Slovanem je možno 
zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=dH_k7oK2iho  
 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNYA CO SE NAOPAK NEPOVEDLO?  
 RADIM MATUŠ 
Venkovní zápasy: Doma se Šumperku sice dařilo, ale na hřištích 
soupeřů se vyloženě trápil. Ze 78 možných bodů jich získal pouze 
osmnáct. Horší už byl pouze Písek, respektive Beroun. Je však 
překvapivé, že Draci dokázali vyhrát v Ústí nad Labem, Mladé 
Boleslavi, Olomouci i Třebíči, tedy nad papírově daleko silnějšími 
celky.  
 
Smolař Staněk: Aleš Staněk, předsezónní posila Šumperka se 
zkušenostmi ze Znojma či Třebíče, měl letos opravdovou smůlu. Na 
ledě se mu sice dařilo a patřil k oporám týmu, ale potkala ho dvě vážná 
zranění. V prosinci mu totiž brusle protihráče málem odřízla ret, na 
obličeji mu po tomto nešťastném momentu zůstalo 40 stehů. V únoru 
si pak na tréninku po zásahu pukem přivodil zlomeninu na noze. Chyběl 
do konce sezóny.  

Před sezónou znalo tohoto 19letého mladíka 
jen pár opravdových hokejových expertů. 
Letos však zažil průlomovou sezónu, která ho 
vynesla do světa profesionálního hokeje. 
V juniorce Třince ve 33 zápasech nasbíral 61 
bodů, v Šumperku pak v deseti zápasech 
nastřádal solidních šest kanadských bodů. 

 
Odchod Jiřího Suchého a Daniela Vrdlovce: Šumperk po postupu do 
1. ligy v podstatě posílil jen Karel Plášek. Zato tým opustilo už několik 
hvězd, naposledy obránce Jiří Suchý a nájezdový mág Dan Vrdlovec. 

HRÁČ PLAY-OUT 
TOMÁŠ SEDLÁK 

Obránce Šumperku se v play-out blýskl svým 
prvním hattrickem kariéry. Třemi brankami 
tehdy sestřelil trápící se Písek. Celkově v osmi 
zápasech skupiny O baráž nasázel šest branek, 
k nimž přidal tři asistence. Opravdu skvostná 
bilance. Zvláště na obránce. Byť ofenzivního. 

https://www.youtube.com/watch?v=dH_k7oK2iho


 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Ladislav Gengel 31b 

2. Kamil Charousek 25b 
3. Jan Divíšek 20b 
4. Jan Bojer 20b 

5. Michal Pavlů 20b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Kamil Charousek 25b 

2. Michal Pavlů 20b 
3. Jan Hranáč 11b 

 
TOP 3 střelci 

1. Ladislav Gengel 17g 
2. Kamil Charousek 12g 

3. Jan Divíšek 12g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Michal Pavlů 18a 

2. Ladislav Gengel 14a 
3. Kamil Charousek 13a 

 
TOP 3 +/- 

1. Zdeněk Tauš  +10 
2. Vladislav Vrtek  +2 
3. Michal Vachovec  +1 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Marek Čurilla 97TM 
2. Jan Hranáč 60TM 

3. Martin Parýzek 59TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Martin Volke 91,07% 
2. Lukáš Melichar 86,22 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Martin Volke 3,44 
2. Lukáš Melichar 5,25 

 
Čistá konta 

Martin Volke 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
14,84% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

292 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 3- 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
DANIEL HORA 

 
Drsně vyhlížející obránce letos v Mostě 
skutečně zářil. Jenže Litvínov ho 
nepochopitelně využíval i ve své juniorce. 
Tam už ovšem svými výkony nemá vůbec co 
pohledávat. Za Baník tak odehrál pouze 
devatenáct zápasů v základní části, v nichž 
se však blýskl parádními statistikami. 21letý 
obránce tři góly dal a na dalších sedmi se 
podílel asistencí. Dá se říci, že hokejový 
průlom zažil. Zbrzdil ho však Litvínov. 

12. MÍSTO 
předsezónní tip: 13. místo 

 
Most se zachránil, to už je samo o sobě 
úspěchem. Avšak kádr měl Baník 
rozhodně lepší, než co na ledě 
předváděl. Zejména útočná síla Mostu 
měla být pro soupeře hrozbou, jenže 
zkušení hráči se buď hledali (například 
Marek Čurilla), nebo se dlouhodobě 
zranili (viz Zdeněk Tauš). I kvůli bídné 
formě forvardů musel Most v play-out 
bojovat o bytí a nebytí. Naštěstí tuto 
fázi sezóny zvládl Baník na výbornou a 
zachránil z dvanácté pozice. Oproti 
loňsku viditelné zlepšení. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Bohumil Slavíček  8b 
2. Michal Nevyhoštěný 5b 
3. Kamil Charousek  5b 
 
Nejlepší střelec 
Bohumil Slavíček  3G 
 
Nejlepší +/- 
Pavel Smolka  +3 
 
Nejproduktivnější bek 
Kamil Charousek  5b 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

GÓLMANI 
Tomáš Závorka měl být konkurentem Martina Volkeho 
o post brankářské jedničky, jenže ten se prosadil 
v Karlových Varech. Otěže týmu tak přebral bývalý 
gólman Litvínova či Stadionu. Občas udělal hrubku (to 
by snad nebyl ani on), ale byl pro svůj tým mnohdy 
velkou oporou.  

MOST 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
LADISLAV GENGEL 

 
 
UPrvních devatenáct kol:U Most sice začal porážkami s Pískem, 
Berounem a Havlíčkovým Brodem, ale od čtvrtého kola chytil Baník 
formu. V následujících šestnácti zápasech totiž zvítězil hned 
devětkrát! Ve zbytku soutěže už si pak Severočeši připsali jen dalších 
sedm vítězství. Tým v úvodu letošní sezóny táhla zejména dvojice 
Ladislav Gengel-Zdeněk Tauš. Po zranění druhého jmenovaného šly 
výkony jak Gengela, tak celého Mostu, rapidně dolů. 
 
Vyhnutí se baráži: Loni si dávali Severočeši velké cíle (chtěli bojovat 
o play-off). Letos už bylo vedení střízlivější. Už od počátku soutěže 
vyhlašovalo jediný cíl- zachránit se, nejlépe pak už v play-out. A 
povedlo se. Most nakonec skončil na 12. místě a do baráže putoval 
Písek, kterého doplnil Beroun. 

V první polovině sezóny (zejména v úvodní 
čtvrtině) byl tento bojovný útočník 
k nezastavení. Jenže pak se mu zranil elitní 
spoluhráč z útočné formace Zdeněk Tauš a 
forma Ladislava Gengela šla hodně dolů. 
Každopádně i tak byl po zbytek ročníku pro 
svůj tým zejména díky vůdcovským 
schopnostem hodně důležitý. 

 
Play-out: Před prvními zápasy play-out měl Most jen nepatrný náskok 
na Medvědy Beroun. Jenže kvůli tragickým výkonům Středočechů  a 
hlavně díky výborným výsledkům Mostu v této části soutěže nakonec 
Baník s přehledem 1. ligu uhájil. 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNYA CO SE NAOPAK NEPOVEDLO?  
KAMIL CHAROUSEK  

Zranění Zdeňka Tauše: Most zažil solidní začátek. Tým táhl 
především zkušený kapitán Zdeněk Tauš. Ten měl na svém kontě po 19 
zápasech na svém kontě famózních dvanáct branek, k nimž přidal 
devět asistencí. V Baníku tehdy nebylo lepšího hráče. Avšak jeho 
dlouhodobé zranění mu povedenou sezónu zhatilo. A nejen jemu, i kvůli 
absenci klíčového forvarda Baník na úspěchy v úvodu soutěže 
nenavázal. 
 
Marek Čurilla: Hráč s bohatými extraligovými zkušenostmi a 
donedávna útočník Ústí nad Labem má v 1. lize velmi solidní jméno. To 
si ovšem letos pošramotil. Za Most, kde měl být jednou z opor místní 
ofenzivy, totiž ve čtyřiceti zápasech skóroval pouze šestkrát. Ještě 
předloni přitom za Slovan vsítil ve stejném počtu zápasů hned patnáct 
branek. Letos se mu sezóna opravdu nepovedla. Před přestupovou 
uzávěrkou, kdy znovu chytal formu, pak doslova utekl na Slovensko. 
Bez souhlasu vedení se sebral a odjel do Zvolena. Vedení Mostu ho 
nakonec i přes nefér jednání uvolnilo. Ve slovenské nejvyšší soutěži 
pak stihl 10 zápasů, v nichž nastřádal do svých statistik sedm bodů. 

Konečně naplnil svůj potenciál a zažil famózní 
ročník. Nebýt zranění, které ho limitovalo 
stejně jako jeho bratra Jiřího, byl by ve 
statistikách obránců mezi nejlepšími. Však ve 
37 zápasech nasbíral 25 bodů. A teď se 
podržte, stihl nastřílet dvanáct branek! Lepší 
už byl jen šumperský dělostřelec Aleš Holík.  

HRÁČ PLAY-OUT  
MARTIN VOLKE 

Mostu se v play-out hodně dařilo, zásluhu na 
pohodlné záchraně má především tento muž. 
Ten přišel do Baníku jako největší předsezónní 
posila. Taky aby ne, když ještě loni chytal 
v extralize za Litvínov. V závěru sezóny zúročil 
své zkušenosti a byl opravdovou oporou týmu. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Zdeněk Šperger 22b 
2. Filip Vlček 18b 

3. Martin Heřman 17b 
4. Patrik Petruška 14b 
5. Frank Kučera 13b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Vladimír Kameš 10b 

2. Tomáš Drtil 10b 
3. Jakub Makovský 8b 

 
TOP 3 střelci 

1. Frank Kučera 8g 
2. Zdeněk Šperger 7g 

3. Jan Dalecký 7g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Zdeněk Šperger 15a 

2. Filip Vlček 14a 
3. Martin Heřman 12a 

 
TOP 3 +/- 

1. Antonín Melka  +2 
2. Jan Kanov  +2 
3. Jan Dalecký +1 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Dominik Boháč 90TM 
2. Vladislav Kubeš 68TM 
3. Matěj Semrád 62TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Dominik Halmoši 90,17% 
2. Lukáš Cikánek 90,14% 

3. Marek Mazanec 88,04% 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Lukáš Cikánek 3,33 

2. Dominik Halmoši 3,71 
3. Marek Mazanec 4,25 

 
Čistá konta 

Dominik Halmoši 1 
Lukáš Cikánek 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

9,70% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
424 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 5 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
JIŘÍ FEREBAUER 

 
24letý útočník zůstal v průměru, přestože 
v extraligových Českých Budějovicích 
prokázal, že má určitý potenciál. Stejně jako 
loni ani letos však nenavázal na ročník 
2010/2011, kdy v tehdy suverénně posledním 
Písku nasbíral dvacet bodů za deset branek a 
stejný počet asistencí. Vypadá to, že jeho 
budoucnost už nebude tak zářivá, jak se 
ještě před dvěma lety dalo předpokládat. 
Třeba ale zažije průlomový ročník příští rok. 

13. MÍSTO 
předsezónní tip: 14. místo 

 
Po třech letech v 1. lize se jihočeský 
celek vrací zpět do 2. ligy, kam měl sice 
sestoupit už v sezóně 2010/2011, ale 
po odkupu licence od Vrchlabí si Písek 
ve druhé nejvyšší soutěži odkroutil 
ještě dva ročníky. Jeden z nich byl 
úspěšný (IHC málem postoupilo do play-
off), ten letošní byl tragický. Písek sice 
v play-out přeskočil berounské 
Medvědy, ale v baráži se trápil a po 
bídných výsledcích se mezi dva 
postupující nevměstnal. Jihočechy tak 
v 1. lize nahradí Havířov.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Lukáš Kříž  7b 
2. Stanislav Polodna  5b 
3. David Pavlíček  5b 
 
Nejlepší střelec 
Stanislav Polodna 3G 
 
Nejlepší +/- 
Petr Markulinec +3 
 
Nejproduktivnější bek 
Lukáš Kříž  7b 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

DOMINIK HALMOŠI 
Loňskou sezónu v Jihlavě ukázal svůj velký potenciál. 
V Písku se měl stát klíčovou oporou. Jenže během 
výluky za Jihočechy chytal místní odchovanec Marek 
Mazanec. Zbytek sezóny už pak Halmoši plnil roli 
neotřesitelné jedničky, vedl si dobře, ale obránci mu 
moc nepomáhali. 

PÍSEK 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
MARTIN HEŘMAN 

 
 
ULibor Procházka:U Fanoušci Písku měli to potěšení vidět v dresu IHC 
olympijského vítěze z Nagana 98 Libora Procházku. Ten pomohl 
jihočeské defenzivě z Kladna, do jehož sestavy se vzhledem k výluce 
nevešel. Týmu pomohl, ale nastoupil pouze do čtyř zápasů (1+1). 
 
Vítězství v Jihlavě: Písek se letos nemá moc s čím chlubit. Výhra na 
ledě nejúspěšnějšího hokejového klubu československé historie však 
potěší vždy. Duklu pak Písek porazil i na vlastním ledě. Znovu bral 
„pouze“ dva body. Zatímco ve 32. kole rozhodlo IHC už v prodloužení, 
ve 45. duelu sezóny musely rozhodnout až samostatné nájezdy. 
 
Výhra nad Olomoucí: Jsou to opravdu dílčí a hodně malinkaté 
úspěchy. Ale jak jinak zaplnit tuto minirubriku „Co se povedlo“? Písek 
dokázal sebrat tři body Olomouci, i když to měl usnadněné tím, že 
Moru hostil na vlastním ledě a Hanáci nepřijeli v bůhvíjaké formě. 
Vítězství 2:0 a vychytaná nula Dominika Halmošiho však vždycky 
potěší a je jedním z mála světlých okamžiků v letošním prvoligovém 
ročníku. 

Těžko vybrat nejlepšího hráče tohoto týmu. 
Nikdo vysloveně nezářil. Vítěz týmového 
bodování Zdeněk Šperger hrál i přes vysokou 
produktivitu průměrně, Dominik Halmoši si 
vybral několik slabších chvilek a tak dále. 
Martin Heřman, posila z Plzně, odehrála za 
Písek celkem 25 utkání, v nichž dal pět branek 
a na dvanáct přihrál. To je slušná bilance 
tohoto bývalého hráče Berouna. 

 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? PŘEKVAPENÍ SEZÓNY  
FILIP VLČEK Sestup: Ani příchod Josefa Řeháčka v průběhu rozehrané baráže 

nezachránil Písek od sestupu do třetí nejvyšší soutěže. Klíčové byly 
zejména domácí prohry s Berounem a hlavně Havířovem, který sice 
Jihočeši přehráli, ale góly dát prostě nedokázali, i když stačilo 
například jen trefit prázdnou bránu. V této prolínací soutěži jsou 
domácí zápasy obzvlášť důležité a Písek si v nich podepsal svůj ortel. 
Nyní bude mít tento tradiční hokejový celek prostor k nevyhnutelné 
hokejové revoluci. 
 
Debakl v Ústí nad Labem: Písek zažil řadu potupných porážek, ale 
tohle už bylo moc i pro silné povahy. IHC odjelo do Ústí nad Labem 
sice v mladé sestavě, ale to co se dělo v průběhu utkání odsouvá 
všechny tyto polehčující okolnosti stranou. Slovan si totiž s nebohým 
Pískem pohrával a rozložil ho deseti brankami. Jihočeši se nezmohli 
ani na čestnou trefu. Ústečtí Lvi zasypali Dominika Halmošiho, 
respektive jeho kolegu Exnera, 59 střelami. Michaelu Petráskovi 
stačilo na uhájení čistého konta pokrýt pouze 15 marných střeleckých 
pokusů trápícího se Písku. 10:0 je opravdu šílené skóre. 

Loni hrál za juniorku Sparty, ale nijak oslnivé 
výkony nepředváděl. V 25 zápasech NOEN 
extraligy juniorů totiž vsítil průměrných pět 
branek. Seniorský debut se mu však povedl na 
výbornou. S osmnácti kanadskými body byl 
v Písku celkově druhý nejlepší. Vysloužil si i 
nominaci do All-star týmu juniorů. 

  HRÁČ PLAY-OUT A BARÁŽE 
LUKÁŠ KŘÍŽ 

 
V baráži sice talentovaný zadák Českých 
Budějovic Písku nepomohl, ale ve skupině O 
baráž zazářil. V šesti zápasech, které za IHC 
stihl odehrát, nastřádal na své konto sedm 
kanadských bodů. Byl tedy nejproduktivnějším 
hráčem týmu. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Tomáš Doležal 32b 
2. Aleš Padělek 22b 
3. Pavel Klhůfek 20b 
4. Marek Loskot 19b 
5. Pavel Vostřák 19b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Jakub Šulc 16b  
2. Tomáš Kaláb 11b 
3. Jiří Jebavý 9b 

 
TOP 3 střelci 

1. Tomáš Doležal  16g 
2. Radan Lenc 9g 
3. Aleš Padělek 8g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Tomáš Doležal  16a 
2. Pavel Klhůfek 15a 
3. Jakub Šulc 15a 

 
TOP 3 +/- 

1. Marek Loskot  +10 
2. Radan Lenc  +6 
3. Jan Dresler  +1 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Petr Přindiš 119TM 
2. Tomáš Doležal 70TM 

3. Jakub Šulc 52TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Hynek Kůdela 92,25% 

2. Vojtěch Sedláček 91,48 
3. Marek Benda 82,81 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Vojtěch Sedláček 3,30 
2. Hynek Kůdela 3,30 
3. Marek Benda 6,14 

 
Čistá konta 

   Vojtěch Sedláček 2 
Dominik Furch 1 
Hynek Kůdela 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

16,16% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
208 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4- 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
RADEK MEIDL 

Zprvu to vypadalo, že tento bývalý útočník 
Olomouce opravdu zažije průlomovou sezónu. 
Hned v prvním zápase totiž Havlíčkově Brodu 
nasázel dvě branky. V pátém kole pak 
brankou pomohl k vítězství nad Benátkami 
nad Jizerou. Jenže to bylo vše, co tento 
24letý útočník v Berouně ukázal. V dalších 
deseti zápasech si připsal už jen dvě 
asistence a zamířil do Šumperka. Tam dal 
v 21 zápasech tři góly. Mezi nadprůměrné 
hráče se tedy Meidl letos nezařadil. 

 

14. MÍSTO 
předsezónní tip: 12. místo 

 
Na začátku sezóny disponoval Beroun 
zajímavou ofenzivní silou. V útoku měli 
Medvědi k dispozici Aleše Padělka, 
Zbyňka Hrdela, Pavla Vostřáka, Lukáše 
Havla, Tomáše Karpova, Vladislava 
Kubeše či Pavla Klhůfka, tedy hráče, 
kteří patří v 1. lize k těm 
nadprůměrným. Jenže postupem času 
sestava slábla a slábla, odcházely 
zkušené opory, a Beroun se nadobro 
usadil na chvostu tabulky. V play-out 
pak po bídných výkonech dokonce klesl 
na samotné dno. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Radan Lenc   10b 
2. Marek Loskot 8b 
3. Tomáš Kaláb  7b 
 
Nejlepší střelec 
Radan Lenc    4G 
 
Nejlepší +/- 
Ma
 

rtin Čurda  +3 

Nejproduktivnější bek 
Tomáš Kaláb   7b 

KLÍČ K ÚSPĚCHU (PŘED SEZÓNOU) ANEB JAK TO 
BYLO VE SKUTEČNOSTI 

TÝMOVÝ VÝKON 
Proslýchalo se, že Beroun se potýkal se špatnou 
finanční situací. Vše vyvrcholilo příspěvkem místního 
odchovance Martina Podlešáka, který jsme „otiskli“ i 
v jednom z letošních čísel. I proto Medvědi neměli moc 
velkou chuť do hry. Ze začátku sezóny měli problémy i 
s bojovností. Není divu, že zažili další špatnou sezónu. 

BEROUN 



 

UCO SE POVEDLO? UHRÁČ SEZÓNY 
TOMÁŠ DOLEŽAL 

 
 
UÚspěšná baráž:U Moc pozitiv na letošní sezóně Berouna nenaleznete. 
Klíčovou fázi sezóny, teda baráž, však Medvědi zvládli poměrně bez 
problémů. Klíčové bylo vítězství ve 2. kole v Písku (0:2). Už tam se 
ukázalo, jak asi bude zbytek baráže vypadat. Beroun na vlastním ledě 
vyhrával, body pak vozil i z venkovního prostředí a příští rok si tak 
Středočeši zahrají 1. ligu již pojedenadvacáté v řadě. Gratulujeme! 
 
Zvučná jména v sestavě: Fanoušci Berouna mohli v medvědím drese 
vidět známé hokejové tváře. Sice malé pozitivum, ale i tak rozdávali 
Pavel Vostřák, Aleš Padělek či Lukáš Havel svými technickými finesami 
radost jinak skleslým berounským fanouškům. Tito tři forvardi patří 
k absolutní prvoligové elitě, avšak škoda, že jen Aleš Padělek zůstal 
v týmu až do konce sezóny, byť i on si na chvíli odskočil do kmenové 
Mladé Boleslavi. Pokud by zůstala sestava kompletní tak jako na 
startu soutěže, kdo ví, jestli by se Beroun baráži nevyhnul. Těžko 
říct.  

Syn slavného otce, který letos chvíli trénoval 
Kadaň (řeč je o Jiřím Doležalovi), byl jasně 
nejproduktivnějším hráčem týmu. Jako jediný 
dal více jak deset branek. Tuto hranici přitom 
22letý forvard překonal dost výrazně. Jeho 
gólový počin se zastavil až na čísle šestnáct. 
Překonal tak loňský výkon Davida 
Švagrovského. 

 
Vítězství v Mladé Boleslavi: Beroun vyhrál v základní části pouze 
čtrnáctkrát, jedno vítězství však rozhodně stojí za zmínku. Ve 24. 
kole totiž Medvědi loupili v Mladé Boleslavi. Fantastický Hynek Kůdela 
vychytal nulu a odsoudil Bruslařský klub k porážce 0:3. PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 

HYNEK KŮDELA 
A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 

 
Návštěvnost: Beroun měl suverénně nejnižší návštěvnost v lize. 
V základní části si na jeho zápasy průměrně nacházelo cestu jen 208 
fanoušků. Opravdu strašidelné číslo, a to i přesto, že na stadionu 
opravdu nebylo mockrát co k vidění. Leda tak tragikomedie v podání 
místních hráčů. Ani v baráži se návštěvnost nezlepšila. Škoda, letošní 
výkony Středočechů odradily spoustu jinak věrných fanoušků. Doba je 
zlá a za peníze utracené za vstupenky se zkrátka chtějí fanoušci 
pobavit dobrým hokejem. A ten letos v Berouně k vidění nebyl. 22letý juniorský mistr ČR (se Vsetínem) 

nastoupil do sedmnácti utkání. A vedl si v nich 
parádně. Nejlepší výkon předvedl v Mladé 
Boleslavi, kde vychytal čisté konto a pomohl 
k vítězství 3:0! Jeho úspěšnost zákroků se 
nakonec vyhoupla na úchvatných 92,25 procent! 
Na to, v jaké nepohodě Medvědi hráli, je to 
famózní číslo. 

 
Aleš Totter: Tento trenér svojí první seniorskou štaci totálně 
nezvládl. Nedokázal vyhrávat ani v době, kdy měl ve své ofenzivě 
hvězdné forvardy typu Vostřáka či Havla, vysvobození přišlo až po 
jeho odvolání, kdy se kormidla chopil horkokrevný Petr Novák, jenž 
nakonec sezónu zachránil a uspěl v baráži. Kdo ví, jak by to dopadlo, 
kdyby Aleš Totter zůstal trenérem. 

HRÁČ PLAY-OUT A BARÁŽE 
ALEŠ PADĚLEK 

S takovýmto hráčem v sestavě by bylo téměř 
hříchem sestoupit. Aleš Padělek je přesně oním 
typem hráče, který tým táhl na ledě i mimo 
něj. V play-out odehrál pouze 4 zápasy (0+1), 
v baráži pak byl společně s brankářem Kůdelou 
klíčovou postavou Berouna (4+4).  



 

FOTO: Jan Pavlíček (bkboleslav.cz), Petr Kraus (fotokraus.cz) 

MISTŘI, MISTŘI! 



 

 Mladoboleslavský sen se sice rozplynul až 
v posledním zápase baráže, ale v závěru sezóny 
udělali hráči Bruslařského klubu svým fanouškům 
mnoho radosti. Doma rozstříleli jak Liberec, tak i 

se daleko výraznější dominance nováčka soutěže, který

Chomutov. Ve venkovních zápasech však hrála  
Mladá Boleslav zakřiknutě, což jí nakonec stálo 
návrat do nejvyšší soutěže. Do té se však bude 
chtít probojovat hned v následujícím ročníku.  

Shrňme teď ale sezónu 2012/2013 
z pohledu prvoligového mistra BK MLADÁ 
BOLESLAV! 
 

LETNÍ ZMĚNY V KÁDRU 
 Po sestupu pochopitelně nastal velký odliv 
hráčů. S Mladou Boleslaví se rozloučili Jaroslav 
Balaštík, Roman Tomas a mnoho dalších 
extraligových opor. Naopak velké hokejové srdce 
ukázal David Výborný. Ve svém věku a při svém 
renomé rozhodně neměl zapotřebí hrát na 
stadionech v Kadani či Benátkách nad Jizerou, pro 
Mladou Boleslav to však podstoupil rád a jak se 
ukázalo, v závěru soutěže byly jeho bohaté 
zkušenosti klíčovým faktorem. 
 Na místa odcházejících hráčů přišli hráči, 
kteří sice nejsou žádné hvězdy, ale svými kvalitami 
patří tak na rozhraní mezi extraligu a druhou 
nejvyšší soutěž. Jmenovitě šlo o Davida Pojkara, 
Milana Tomana (ten přišel až v průběhu sezóny 
z Litoměřic), Petra Kafku či Zdeňka Ondřeje 
(rovněž přišel až když byl letošní prvoligový ročník 
v plném proudu).  
 Trenérského postu se ujal zkušený 
František Výborný, což vyvolalo v řadách Mladé 
Boleslavi velký optimismus. Tento kouč totiž 
právem náleží k trenérské špičce českého hokeje. 
Slavného otce ještě slavnějšího syna poutá 
k mladoboleslavskému hokeji silné pouto. Vždyť 
zde načal svoji trenérskou kariéru. Jeho příchod 
tak byl jedním z názorných příkladů, jakým se 

dění v Mladé Boleslavi v létě ubíralo. Klub vsadil na 
jedince, pro které tento klub něco znamená a chtějí za 
něj bojovat. Vedení se tak chtělo vyvarovat průšvihu 
z loňské baráže, kdy jak bylo v několika rozhovorech 
odtajněno, nebyla parta v šatně zrovna dvakrát ideální. 
  

ZÁKLADNÍ ČÁST 
 Mladá Boleslav odstartovala sezónu parádně. 
V prvních dvaceti kolech odešla z ledu bez bodu pouze 
jednou (Bruslaři prohráli na ledě Šumperka). Postupem 
času však přicházela další a další zaváhání, po kterých 
fanoušci přestali věřit, že by se sen o návratu mezi 
ligovou elitu mohl stát skutečností. Nakonec to tak 
horké nebylo a Mladá Boleslav skončila první, byť 
s náskokem pouhých čtyř bodů na Olomouc. Očekávala 

 
se pyšnil nejlepší obranou soutěže. V brankovišti totiž 
zažil průlomovou sezónu mladík Roman Will, jenž se až 
do konce sezóny držel na špičce statistik. 



 

BARÁŽ 
 Prolínací soutěž, na kterou se 
Středočeši připravovali a těšili celý rok, 
nezahájila Mladá Boleslav zrovna dobře. 

štěstí nakonec sérii ukončili již v šestém zápase a 
Horáky poslali na zaslouženou dovolenou.  

V semifinále prožila Boleslav těžké chvilky, 
které však tým nakonec stmelily a povzbudily. 

Nestačila na Piráty ani Kohouty. V těchto dvou 
zápasech na venkovních kluzištích dala jen 
jednu branku, naopak pětkrát inkasovala. Pak 
ale hrál Bruslařský klub tři zápasy v řadě na 
vlastním kluzišti. A všechny vyhrál! Vrátil se 
tak do hry o extraligu.  
 Jenže pak znovu zajížděli Bruslaři na 
stadiony soupeřů. Jak v Liberci, tak i 
v Chomutově opět prohráli. Až v Olomouci 
zlomila Mladá Boleslav trápení ve venkovních 
zápasech a konečně (na pátý pokus) slavila 
vítězství. Poté opět následovaly tři domácí 
zápasy. A v nich lvi panovali! Sedmičkou 
vyprovodili Liberec a pětkou Chomutov. V obou 
zápasech vychytal čistá konta slovenský 
brankář Michal Valent. V 11. kole pak Bruslaři 
na vlastním ledě zvládli důležitý souboj 
s Olomoucí a díky vítězné trefě Lukáše Pabišky 
z 56. minuty utkání se vyhoupli do čela tabulky 
baráže!  
 Den D nastal v pátek devatenáctého. 
Nebylo to sice třináctého, ale i tak bylo pro 
fanoušky Bruslařů toto datum smolné. Jejich 
milovaný klub totiž po bitvě padl 0:2 a 
extraligu uhájili Bílí Tygři. Vzhledem k výhře 
Chomutova v Olomouci se tak rozhodlo o tom, 
že Mladá Boleslav bude 1. ligu muset hrát i 
v nadcházejícím ročníku. 

PLAY-OFF 
 Do vyřazovací části šla Mladá Boleslav 
z první pozice. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že 
by měla mít s postupem do baráže výrazné 
problémy. Čtvrtfinále dávalo tomuto tvrzení 
zapravdu. Havlíčkův Brod smetli Středočeši hned 
po čtyřech duelech. 
 Podobně mělo dopadnout i semifinále, ve 
kterém ambiciózní celek bažící po návratu vyzval 
rodinný klub z Třebíče. První duel ukázal, jakým 
směrem by se podle papírových předpokladů měla 
série vyvíjet (Bruslaři zápas ovládli a zvítězili 4:1). 
Hned ve druhém klání se však Horácká Slavia 
vzchopila. Byla minimálně vyrovnaným soupeřem, 
v samotném závěru dokonce mohl Tomáš Fořt vsítit 
vítěznou branku, avšak trefil pouze tyč Willovy 
branky. V nájezdech pak rozhodl David Vrbata. 
Mladá Boleslav tedy udělala důležitý krok 
k postupu, ale krůčků musela udělat ještě dva. Do 
baráže nakonec Středočeši doslova dokulhali. 
V Třebíči oba dva zápasy prohráli a stav byl rázem 
2:2! Pak se však projevily zkušenosti a i s trochou 



 

   ROMAN WILL 
Klíčovou postavou Mladé Boleslavi 
byl překvapivě hráč, kterému je 

MICHAL VALENT 
Michal Valent zprvu doplatil na 
velkou konkurenci v brankovišti 

VLASTIMIL LAKOSIL 
Měl být jedničkou a náhradou za 
Jaroslava Hübla. Jenže Vlastimil 

pouze dvacet let. Roman Will však 
chytal jakoby mu bylo o deset let 
více a zvládl i vypjaté momenty 
semifinálové série s Třebíčí. 

Mladé Boleslavi o odešel na 
hostování na rodné Slovensko. 
V baráži pak Willa vystřídal a vedl 
si fenomenálně. 

Lakosil vyhořel. Jeho přestup se 
opravdu nepovedl. Hrozilo mu, že 
bude trojka Bruslařského klubu, 
tak raději zamířil do Kazachstánu.  

MILAN TOMAN DAVID POJKAR ROMAN NĚMEČEK    

Na začátku sezóny hájil barvy 
mateřských Litoměřic, kde 
vyčkával na nabídku 
z lukrativnějších hokejových koutů. 
A dočkal se. V Mladé Boleslavi se 
pak stal oporou zadních řad. 

Mladá Boleslav vsadila na zadáky, 
kteří jsou výkonnostně na pomezí 
mezi extraligou a 1. ligou. Takovým 
příkladem je i David Pojkar, jenž 
sice loni hrál za Litvínov, ale 
předtím hrál za Ústí nad Labem. 

Roman Němeček, zdá se, se 
natrvalo usadil v 1. lize, byť loni ve 
druhé polovině soutěže vypomáhal 
Českým Budějovicím. Ve druhé 
nejvyšší soutěži však patří 
k nejrespektovanějším bekům. 

JAROSLAV KASÍK PETR CHALOUPKA JOSEF JINDRA    

30letý obránce se vrátil do míst, 
kde předloni poprvé stabilně okusil 
nejvyšší soutěž. V minulosti totiž 
putoval po hostováních v 1. lize, 
respektive strávil čtyři roky ve 
slovenském Popradu.    

Čekal se od něj asi trochu více, ale 
na sbírání bodů byli v Mladé 
Boleslavi přece jen jiní obránci než 
tento ex-vrchlabský zadák. 
Nicméně by měl zapracovat na své 
disciplinovanosti (106TM). 

Zkušený obránce, k němuž 
neodmyslitelně patří jeho hrozivě 
vyhlížející vousy, byl ve statistice 
+/- nejlepším bekem týmu (po 
Lukáši Poživilovi i druhý nejlepší 
obránce soutěže v této statistice).  

 



 

   LUKÁŠ BOHUNICKÝ 
25letý obránce spojil takřka celou 
svoji kariéru (krom zámořské 

ONDŘEJ ŠMACH 
Od tohoto obránce se rozhodně 
očekávalo více než čtyři kanadské 

BORIS ŽABKA 
Už to vypadalo, že se tento 
slovenský obránce vytratil 

anabáze ve WHL) se Slovanem 
Bratislava. Po jeho odchodu do KHL 
zamířil tento důrazný zadák do 1. 
ligy. Tam uplatňoval svůj důraz. 

body. Vždyť loni ve Skalici 
nastřádal 32 bodů! Jenže 
v Bruslařském klubu se neprosadil, 
proto odešel do Ústí nad Labem. 

z vrcholné hokejové scény. Hrál za 
béčko, trénoval mládež... Avšak pak 
přišla nabídka z áčka. Žabka se 
nakonec dostal do formy. 

 

 

DAVID KULICH TOMÁŠ BEŇOVIČ VOJTĚCH MOZÍK    

Drobný obránce byl tahounem 
juniorky, avšak v áčku od trenérů 
moc příležitostí nedostal. 
Konkrétně jen dvě. Jistý potenciál 
však tento mladík určitě ukázal. 
Třeba bude za rok hrát pravidelně.  

Obránce se zkušenostmi z 
nejlepší americké univerzitní 
soutěže NCAA odehrál za 
Bruslařský klub pouze tři utkání. 
Jinak nastupoval za Slavii, odkud 
občas vypomohl Berounu. 

Mladý zadák má extraligové 
ambice, proto před sezónou odešel 
na hostování do Plzně. Do Mladé 
Boleslavi se měl vrátit v lednu, 
avšak v extralize už zůstal do 
konce sezóny.  

 

TOMÁŠ KOLAFA VÁCLAV DRÁBEK TOMÁŠ NOUZA    

Jihlavská Dukla se vzdala před 
koncem přestupního období jeho 
služeb, avšak bez práce nezůstal 
tento ofenzivní bek dlouho. Sáhl po 
něm totiž vítězný tým 1. ligy. Svého 
odchodu tedy nemusí vůbec litovat. 

V Mladé Boleslavi je tento zadák 
fanoušky oblíben, vždyť tady 
strávil několik sezón. Avšak ani 
popularita u diváků mu nepomohla. 
Na začátku soutěže byl totiž 
vytrejdován za Milana Tomana. 

Druhý nejlepší střelec soutěže, 
druhý nejproduktivnější hráč 1. 
ligy. Navíc nejčastěji bodující 
hokejista prvoligového play-off. To 
je vizitka píseckého odchovance, 
jehož srdce bije pro BK MB. 

 



 

   DAVID VÝBORNÝ 
Legendární postava českého hokeje 
splnila přesně to, co se od ní 

MARTIN KOUDELKA 
Martin Koudelka překvapil, ne že 
ne. V létě se po letech rozloučil 

LUKÁŠ PABIŠKA 
S dvaadvaceti vstřelenými 
brankami byl druhým nejlepším 

očekávalo. Dokonce nasbírala 
možná ještě více bodů, než se 
původně předpokládalo. I v 1. lize 
hrála chytrý hokej. 

s Hradcem Králové a sehnal si 
angažmá, o kterém snad ve svém 
věku ani nesnil. V Mladé Boleslavi 
rozhodně nehrál druhé housle. 

kanonýrem svého týmu. Jedna 
z ikon libereckého hokeje přitom 
mohla být brankářem. Pabiška totiž 
začínal právě jako gólman. 

 

DAVID VRBATA PETR KAFKA MILAN MIKULÍK    

Mladší bratr slavnějšího Radima, 
s kterým měl letos možnost hrát ve 
dvou zápasech, patřil k oporám 
týmu, byť v závěru sezóny prožil 
hluché období. Několikrát použil 
rodinný klenot- kličku do bekhendu. 

Mladá Boleslav měla letos ve svém 
středu několik hráčů, kteří jí byli 
zapůjčeni z extraligy. Jedním 
z oněch míněných je právě Petr 
Kafka. Ten letos překvapil 
skvostnou produktivitou (16+19). 

Předloni „utekl“ z Ústí nad Labem 
do Mladé Boleslavi za vytouženou 
extraligou. Avšak jistě netušil, že 
hned v následující sezóně bude 
muset skousnout trpký sestup. V 1. 
lize letos nebylo moc lepších hráčů. 

TOMÁŠ DEMEL JIŘÍ RYS MAREK LOSKOT    

Ve statistice +/- se mu blyští třicet 
kladných bodů. Ohromná porce pro 
tohoto zkušeného útočníka, jenž 
patří k nejlépe bránícím forvardům 
soutěže. Navíc byl i hodně 
produktivní (14+15). 

Loni hrál za juniorku Mladé 
Boleslavi, ale rozhodně by se 
v NOEN extralize juniorů našli 
větší talenty než je on. Avšak 
přesun do seniorského hokeje se 
mu vydařil na výbornou (9+13). 

Za Mladou Boleslav odehrál tento 
oblíbenec fanoušků v základní části 
celkem 41 zápasů, v nichž dal osm 
branek a na dalších deset asistoval. 
Pak ale překvapivě odešel na 
hostování do Berouna. Podivný krok. 

 



 

   RADAN LENC 
Naděje místního hokeje, která loni 
(úspěšně) hostovala v Litoměřicích, 

TOMÁŠ JIRÁNEK 
Řada mladíků z Mladé Boleslavi 
zamířila buď do nedalekého 

ZBYNĚK HRDEL 
Velkou část základní části strávil 
tento útočník v Berouně, kde 

začala sezónu pod trenérem 
Výborným, avšak před uzávěrkou 
přestupů zamířila vypomoci v boji o 
záchranu berounským Medvědům. 

Berouna nebo druholigového 
Nymburka. Tomáš Jiránek však 
postupem času získal stabilní místo 
v sestavě Bruslařského klubu. 

mužstvu dokonce kapitánoval. Před 
play-off se však vrátil zpět do 
Mladé Boleslavi, která využívala 
jeho důrazu v následných bojích. 

 

ALEŠ PADĚLEK ZDENĚJ ONDŘEJ RUDOLF ČERVENÝ    

Letošní prvoligový ročník začal 
tento zkušený forvard v Berouně, 
kde byl jmenován kapitánem. Kvůli 
rozsáhlé marodce si ho poté 
Bruslařský klub stáhl zpět, načež 
ho znovu uvolnil Medvědům. 

Loni touto dobou oslavoval postup 
do ELH s Chomutovem. Nejvyšší 
soutěž si však v dresu Pirátů 
dlouhodobě nezahrál. Z farmářské 
Kadaně pak pro závěr sezóny odešel 
defenzivní útočník do tohoto týmu. 

Tohoto dravého útočníka si do 
Mladé Boleslavi přivedl František 
Výborný, jenž Červeného zná ze 
svého českobudějovického 
působení. 23letý útočník však 
v prvoligovém play-off nenastoupil. 

ONDŘEJ HAVLÍČEK RADIM VRBATA TOMÁŠ PITULE    

Loni zažil průlomovou sezónu, která 
mu zajistila extraligové angažmá po 
boku Martina Straky 
v západočeské Plzni. Odtud 
nájezdový specialista a zručný 
hračička vypomáhal Boleslavi. 

Minoritní vlastník klubu a slavný  
odchovanec Mladé Boleslavi během 
výluky za Bruslařský celek 
nastoupil ve dvou utkáních (1+1). Do 
dalších klání ho bohužel nepustilo 
zranění. Poté odletěl zpět do USA.  

Tento hokejista zapůjčený z Plzně 
dostal v sestavě prostor na úkor 
místních- Lenc, Loskot, Belay atd. 
To se fanouškům pochopitelně 
nelíbilo, jelikož Tomáš Pitule 
nepatří ke kdovíjakým talentům.  



 

   MIROSLAV ŠKUMÁT 
Rodák z Bílovce, odkud pochází i 
tenistka Petra Kvitová, nejprve 

MARTIN BELAY 
Loni zažil v Litoměřicích povedenou 
premiérovou sezónu mezi seniory. 

JAKUB FROLÍK 
Nadějný útočník střelecky táhl 
juniorku, ale do sestavy A-mužstva 

zkoušel štěstí v Šumperku, kde se 
však neprosadil a překvapivě odešel 
do Mladé Boleslavi. Tu však po dvou 
zápasech opustil a hrál za Jičín. 

Avšak do sestavy ambiciózní BK MB 
se neprotlačil. Odehrál tak pouze 
jeden zápas, načež zamířil do 
Berouna, kde se bohužel zranil. 

se probojovat nedokázal. Pod 
Františkem Výborným naskočil 
pouze do dvou klání druhé nejvyšší 
soutěže. 

 

 

DAVID KOUDELA FRANTIŠEK VÝBORNÝ JIŘÍ SLABÝ    

Za A-mužstvo Mladé Boleslavi 
odehrál pouze pět prvoligových 
utkání (bez statistického zápisu). 
Ročník tak trávil v juniorce 
Bruslařského klubu, kde patřil 
k oporám týmu. 

V naší hokejové zemi si tento 
bývalý hokejista jihlavské Dukly 
vytvořil opravdu skvělou značku. 
Pražskou Spartu dovedl třikrát 
k mistrovskému titulu, vedl i 
reprezentaci Slovinska. 

Jiří Slabý je typickým příkladem 
toho, že Mladá Boleslav chtěla 
vybudovat tým (i realizační) na 
jménech, která pro boleslavský 
hokej dýchají. A tento asistent 
trenéra Výborného rozhodně ano. 

 

JAN VIDNER MARIAN JELÍNEK JAN TŮMA    

Jan Vidner má na starosti kondici 
hráčů, rovněž pak videopřípravu. 
V minulosti trénoval například 
hvězdného Anžeho Kopitara, 
kterému udílel pokyny coby kouč 
slovinské osmnáctky.   

Do Mladé Boleslavi přišel před play-
off poté, co ho ze svých služeb 
uvolnil trápící se Liberec. Marian 
Jelínek měl v klubu funkci 
manažera hráčského programu, 
zápasy ale sledoval i ze střídačky.  

Vedení klubu je obsazeno hned 
několika jmény, pro poslední okénko 
jsme však zvolili krátký profil o 
Janu Tůmovi, jenž je generálním 
manažerem klubu, který má pod 
sebou ještě spoustu podřízených. 

 



 

VYBRALI JSME PRO VÁS 
TYTO UDÁLOSTI 

 
* Havířov zpět v 1. lize 
* Konec legend Hodka a Ficence 
* Královští lvi a jejich potíže se stadionem 
* David Výborný, Libor Procházka a Jiří 
Dopita v 1. lize 
* Spolupráce Litoměřic se Lvem 
* Debutující mladíci 
* Mostecké ultimátum 
* Movember v 1. lize 
* Padáky Třetiny a Moravy 
* Martin Škoula zpět doma 
* Vyhazovy trenérů 
* Třebíčská jízda 
* Radim Vrbata a jeho působení v Mladé 
Boleslavi během výluky NHL 

MOMENTY  
USEZÓNY 2012/2013 



AZ HAVÍŘOV JE OPĚT 
PRVOLIGOVÝ  

 Hokejový klub ze Slezska, který ještě relativně před nedávnem působil v extralize, se vyhrabal 
z popela a vrací se do 1. ligy, kterou kvůli finančním potížím opustil v průběhu sezóny 2009/2010. O tom, 
zda AZ bude opravdu následující rok působit ve druhé nejvyšší soutěži ještě není definitivně jasno, byť 
po sportovní stránce si postup jistě zasloužil, vždyť v baráži odvedl velmi dobré výkony. Tým táhl 
především zkušený gólman Lukáš Daneček, forvardi Petr Kanko, Robert Říčka a Jan Daneček, v obraně 
zase výborné výkony odvedli například Patrik Rimmel či Alexandr Hegegy. Tým však působil jako celek a 
měl oproti ostatním účastníkům baráže (tedy až na Tábor) velkou výhodu. Oproti svým sokům hrál totiž 
v šesti. Za zády totiž měli havířovští hokejisté skvělé publikum, které mělo jistě na velkém úspěchu 
značný podíl.  
 V druholigovém play-off si AZ nejprve poradil s nevyzpytatelnou Opavou, v semifinále vyřadil 
Porubu a ve finále ve vypjaté sérii na pět zápasů poslal na dovolenou hráče Karviné. Do baráže šel Havířov 
jako papírově nejsilnější celek 2. ligy, ale Slezané si vyšlápli i na prvoligisty a baráž nakonec zakončili 
postupem do vyšší soutěže. 
 Nuže, vítejte ve druhé nejlepší hokejové lize v zemi!  



JIHLAVSKÉ LEGENDY KONČÍ 
 

 Před dvěma lety skončil Oldřich Bakus a mnozí očekávali, že Jihlava zapadne do ligového průměru. 
Nestalo se tak, Dukla hned v sezóně 2011/2012 došla až do semifinále play-off. I po letošním ročníku už 
je jasné, že jihlavský (ani žádný jiný) dres už neobléknou dvě ikony místního hokeje- Daniel Hodek, 
letošní nejproduktivnější hráč týmu, a Tomáš Ficenc, kapitán klubu z Vysočiny. I nyní tak vyvstává 
důležitá otázka, a to ta, jak se se ztrátou dvou zkušených mužů mladý tým dokáže vyrovnat. No, je dost 
možné, že Duklu čekají horší časy. Ale je ještě hodně brzy na nějaké prognózy. Daniel Hodek a Tomáš 
Ficenc však budou bezesporu chybět, přestože právě oni dva byli terči několika „fandů“, kteří si na 
těchto dvou hráčích formou dosti nejapných nadávek vylévali svou zlost. Je veřejným tajemství, že 
tento důvod ukončení jejich kariéry dosti napomohl. Škoda... „Věk nikdo nezastaví. Druhou věcí je i fakt, 
že mám práci, jsem připraven na to, že půjdu do pracovního procesu. Těch důvodů je ale víc. Nechci to 
ale nijak víc rozebírat,“ uvedl Daniel Hodek v rozlučkovém rozhovoru pro hcdukla.cz. „Přesně, jak říká 
Dan. Věk nezastavíme. O ukončení kariéry jsem uvažoval někdy od listopadu, od prosince. Spousta věcí 
okolo mě v mém rozhodnutí utvrdila. Takže jsem se rozhodl po sezoně ukončit kariéru. Důvody ale 
nechci rozebírat. Končíme. Skončila tady v minulosti spousta lidí, skončit jsme jednou museli i my. Vyšlo 
to, že jsme skončili teď,“ prozradil pro Zdeňka Drlu obranář Tomáš Ficenc a některými trochu 
tajemnými poznámkami dal zapravdu teoriím o křiklounech za střídačkou.  
 Daniel Hodek (vlevo) odehrál v 1. lize bezmála 900 utkání a pravidelně patřil k nejlepším střelcům 
soutěže. Tomáš Ficenc (vpravo) patří také k ikonám druhé nejvyšší soutěže, v níž odehrál 579 utkání.   



 
LVI BEZ STADIONU 

Hradec Králové na letošní sezónu v lásce rozhodně vzpomínat nebude. Problémy přitom začaly už 
před sezónou. Královští Lvi, jak zní „nový“ (rok starý) název tohoto východočeského klubu, totiž neměli 
v letní přípravě kde trénovat. Tedy respektive měli, avšak ne v Hradci Králové, nýbrž v okolních městech. 
Hradečtí hokejisté tak přípravné zápasy odehráli v nedalekých Pardubicích. Nejenže to byly zbytečně 
vynaložené peníze, které pak mohly chybět v jednání s posilami, ale dopad měla celá kauza jistě i na 
sponzory místního hokeje. „Přál jsem si, aby k nám přišel ještě jeden zkušený a konstruktivní obránce. 
Bohužel to nebylo vzhledem k situaci na trhu a sporu s firmou ABD možné,“ uvedl tehdejší trenér Martin 
Hosták pro hchk.cz jeden z příkladů, kdy tahanice měla negativní podíl na sportovní stránce klubu. 

A o jakou kauzu vlastně jde? Město totiž před startem sezóny vypovědělo nájemní smlouvu 
s firmou ABD (podle města byla tato smlouvu už od podpisu neplatná). Jenže ABD tento krok označila za 
protiprávní a celá záležitost měla nakonec i soudní dohru. Nejvíce na to pak doplatili hokejisté, a to nejen 
hráči A-mužstva, ale zejména mládežnické celky.  

První dva domácí duely tak Královští lvi museli sehrát v malé hale. Na utkání s Mostem tehdy 
dorazilo bídných 212 diváků, na klání s Litoměřicemi ani ne o stovku více. Pak se sice klub konečně 
nastěhoval do velké haly, ale problémy tím neskončily. Místo organizačních totiž Hradec Králové musel 
řešit problémy ryze sportovní, které nakonec vyústily v odvolání trenéra Hostáka. Sezóna se nakonec na 
poslední chvíli zachránila a po tuhém boji proklouzli Hradečtí do play-off ze sedmého místa. Ve 
vyřazovacích bojích konečně Královští lvi své fanoušky potěšili, byť na postup do semifinále nedosáhli. I 
tak se ale sezóna dá označit za velmi nepovedenou. Velký podíl na tom jistě měly i tahanice okolo toho, 
kde bude Hradec Králové vůbec hrát. „Problémy se zimákem nás zasáhly asi víc, než jsem čekal. Myslel 
jsem si, že to zvládneme lépe. Co se týče hry, bylo to dost rozhárané. Především jsme postrádali klid, 
sebedůvěru a psychicky nám to nepomohlo. Největší zásah byl tedy do kabiny,“ zhodnotil Martin Hosták, 
jehož v průběhu sezóny po neuspokojivých výkonech týmu na střídačce nahradil Jiří Kučera, další bývalý 
vynikající hokejista.  



LEGENDY NA LEDĚ 
 Devět zlatých medailí z vrcholných světových akcí (ZOH, MS), devět extraligových titulů, 20 

účastí na Mistrovství světa, stovky startů v NHL a třináct medailí ze světových šampionátů... Tak 
rozsáhlá je sbírka Davida Výborného a Jiřího Dopity. A tyto dvě osobnosti na konci kariéry hrají (hrály) 
ve druhé nejvyšší soutěži. Pro 1. ligu to byla obrovská reklama, vždyť oba dva forvardi jsou právem 
považovaní za jedny ze symbolů zlaté éry našeho hokeje. Zatímco Davida Výborného, útočníka Mladé 
Boleslavi a bývalého reprezentačního kapitána, jste na marodce letos neviděli, Jiří Dopita si letos kvůli 
problémům se svým tělem a zároveň i bruslemi moc nezahrál. Oba dva však dotáhli své týmy do baráže. I 
to svědčí o jejich velikosti a také o tom, že hokej stále hrát umí, byť jejich úloha v mužstvu spočívá spíše 
ve vůdcovství a v předávání zkušeností mladším. Ještěže podobní hokejoví mohykáni ještě nevymřeli. 
Hokej stále milují, ačkoliv letos hráli pouze v 1. lize. „Zapotřebí to nemám, ale nevadí mi, že to tak je. Já 
hokej hraju proto, že mě baví, to je hlavní. A už mám jiné priority, než si něco dokazovat. Nejdůležitější 
je teď rodina a zdraví. Kdyby to tak nebylo, určitě bych dál hrál extraligu nebo bych šel někam ven. 
Myslím, že angažmá bych někde dostal,“ uvedl pro deník Sport David Výborný, o kterého se před startem 
této sezóny zajímala Strakova Plzeň. „I když jsem měl nabídky odjinud, vůbec jsem neměl v úmyslu chodit 
pryč. Vždyť i já jsem svým dílem přispěl k tomu, že se spadlo, takže mi přijde správné, zkusit teď klubu 
pomoct zase zpátky nahoru,“ dodala před začátkem soutěže velká postava našeho hokeje v interview 
s Františkem Suchanem. Pro Dopitu to však letos byla jeho poslední sezóna kariéry. 

A aby toho nebylo málo, v několika zápasech se v 1. lize objevil i olympijský vítěz Libor Procházka. 
Tento obránce patřící Kladnu se během výluky rozehrával v Písku.  



 

LITOMĚŘICE A LEV PRAHA 
Litoměřice začaly před startem právě uplynulé sezóny novou éru. Stadion totiž navázal úzkou 

spolupráci se Spartou, která dodala na sever Čech několik talentovaných mladíků. Díky spolupráci 
s holešovickým klubem navíc mohli fanoušci Litoměřic vidět v domácím dresu hvězdného Sachu Treilleho.  

Ale aby toho nebylo málo, Stadion se domluvil na spolupráci i s Lvem Praha! Ano, s jediným 
českým účastníkem KHL.  

Díky vzájemné dohodě tak do Litoměřic z tohoto celku na střídavé starty putoval brankář Marcel 
Melicherčík, jenž má na Slovensku pověst jednoho z nejlepších brankářů své země. Svoje kvality 
prokázal i v 1. lize. Když nastoupil, tak se šance Litoměřic na vítězství zdvojnásobily.  

Druhým hráčem Lva, který se čas od času objevil v sestavě Stadionu, byl nadějný útočník Lukáš 
Cingeľ (na fotce). I tomuto slovenskému mladíkovi se ve druhé nejvyšší soutěži dařilo a prokazoval, proč 
si ho do své sestavy vybral i takový klub jakým Lev bezesporu je.  

Na jeden zápas se do mateřských Litoměřic vrátil i Martin Škoula. O okolnostech jeho působení 
v 1. lize pojednává jiný článeček v této rubrice nejvýznamnějších událostí letošní sezóny.  

V sestavě Stadionu se měl objevit i brankář Drew MacIntyre, jenž ještě nedávno chytal v NHL. 
Jenže jeho angažmá nakonec padlo, jelikož tento zkušený gólman z Lva odešel nadobro.  

V 1. lize měl působit i mladíček Tomáš Rachůnek, jenže ten byl nakonec poslán na hostování do 
pražské Sparty. Diváci Litoměřic tedy byli o tohoto nejmladšího člena hokejového klanu Rachůnků 
ochuzeni.  



MLADÍCI 
 V letošním ročníku se na prvoligovém kluzišti představilo několik nadaných mladíků. Za Benátky nad 

Jizerou v play-out odehrál jedno utkání patnáctiletý Pavel Zacha, jeden z největších talentů ročníku 
1997. V play-out pak pravidelně za Pojizeřany nastupoval i obránce Filip Pyrochta, další mladík z liberecké 
líhně. Pyrochtovi je přitom teprve šestnáct let.  

Za Olomouc ve dvou zápasech nastoupil tehdy ještě šestnáctiletý zadák Alex Rašner. Jen pro 
zajímavost, když odehrál za Moru premiérový domácí zápas, v jednom týmu se střetl s Jiřím Dopitou, 
kterému v tu dobu bylo o 28 let více! Neuvěřitelné... 

I Kadaň nominovala na své zápasy několik nadějných hráčů. Dva dokonce ještě z ročníku 1995. A 
jedná se o jedny z největších talentů našeho hokeje. A potvrdili to i v play-off, které za Severočechy 
tito dva mladíci odehráli. Ó, pardon... Ještě ta jména. Jde o Ondřeje Kašeho a Davida Kämpfa. 
„Samozřejmě nějaké rozdíly mezi seniorským a juniorským hokejem jsou. Jsem rád, že jsem dostal v 
Kadani šanci. Ke Kadani budu mít vždy blízko, vždyť jsem zde začínal s hokejem,“ uvedl Kaše pro 
skkadan.cz.  

I Jihlava se vytasila hráčem, kterému nebylo ještě ani 18 let. Jan Mandát (na fotce) patří 
k ozdobám mládežnického hokeje, svoje kvality však potvrdil i mezi seniory. Hned při svém debutu za 
muže se totiž blýskl gólem.  

Je tedy vidět, že prvoligové kluby mají budoucnost. A netřeba pravidel o násilném nasazování hráčů 
juniorského věku. Je vidět, že když na to hráč má, tak šanci dostane.  



 
Most se sice zachránil, ale nechybělo moc a mohl skončit sezónu ještě před Novým rokem. 

Hokejisté totiž dostali od města ultimátum. Pokud by prohráli domácí zápas s Litoměřicemi (12. prosinec), 
tak by prvoligový hokej v tomto severočeském městě pravděpodobně skončil. Nelehká situace pro Baník. 

11 SEKUND OD ZÁHUBY 

Litoměřice se dostaly v 10. minutě do jednobrankového vedení, ale ještě v 1. třetině vyrovnal Jan 
Divíšek (na fotce). Ve 44. minutě Stadion znovu vedl a vypadalo to, že už zápas dotáhne do vítězného 
konce. Běžela poslední minuta a fanoušci už se pomalu loučili s profesionálním hokejem. Jenže jedenáct 
vteřin před konečným hvizdem se na modré čáře k obávané dělovce odhodlal ofenzivní bek Kamil 
Charousek, jehož pumelice skončila za zády Marcela Melicherčíka.  

Zápas tedy šel do prodloužení. Během oněch pěti minut se nic závažného nestalo a utkání šlo do 
dovednostní soutěže. Těžko si představit vypjatější vyústění nelehké mostecké situace. V samostatných 
nájezdech se stalo něco, na co se bude ještě dlouho vzpomínat. Po dvou sériích byl stav 0:0, pak se ale 
trefil litoměřický Daniel Přibyl a Jan Divíšek musel proměnit, jinak by si on a jeho spoluhráči museli 
v průběhu sezóny hledat jiné angažmá. Jenže bratr slavnějšího Tomáše zachoval klidnou hlavu a vyrovnal. 
To nejlepší mělo teprve přijít. Daniel Přibyl totiž jel i v dalších dvou sériích a pokaždé proměnil. Jenže to 
samé platilo i o Janu Divíškovi. Až svůj čtvrtý nájezd nedokázal mladý Sparťan ve službách Stadionu 
využít a mostecký kanonýr mohl rozhodnout. A rozhodl! Čtvrtým proměněným nájezdem v řadě zajistil 
Mostu 1. ligu i do roku 2013. "O možném konci hokeje jsme si povídali ještě před zápasem, ale když začal 
zápas, tak jsme se na 100% koncentrovali jenom na něj,“ uvedl pro Jana Rybáře, redaktora hcmost.cz, 
Jan Divíšek, který měl na svědomí i gól 11 sekund před koncem (vyhrál totiž klíčové buly). „Před třetím 
nájezdem týmu jsem si říkal, že pokud nedám, tak mě asi ukamenují.“ Neukamenovali, ba naopak, stal se 
hrdinou! 



 

MOVEMBER V 1. LIZE 
Z prvoligových klubů se do této čím dál prestižnější akce připojili pouze Královští lvi, které 

následovala pětice hráčů Kadaně (Filip Seman, Petr Stoklasa, Nikola Gajovský, Jaroslav Kůs a Bronislav 
Andres). 
 Do hradecké kabiny s tímto smělým nápadem přišel Patrik Moskal, ostatní jej v tom podpořili a 
nechyběla ani realizace. „Bylo to hodně nezvyklé. Nikdo z hráčů si to nepěstuje, jako to dělávali v roce 
1970,“ uvedl pro hchk.cz David Švagrovský. „Mně osobně to zas tolik neroste, takže já se cítím ještě v 
pohodě. Ostatní jsou na tom ale daleko hůř,“ dodal v tiskové zprávě Královských lvů k této akci. 

„Asi nikdo si knír nebude pěstovat dál, každý se spíš těší, až to shodí. Je to spíše takový trénink na 
stáří, čeká nás to po šedesátce,“ pokračoval zase Petr Haluza.  

Největším terčem vtípků se stal mladý obránce Václav Čížek, kterému narostl asi největší „kartáč“ 
ze všech. Konkurovat už mu může snad jen Ned Flanders z populárního seriálu Simpsonovi. „Ten si ten knír 
bude muset nechat, to by musel přijet zahradník,“ smála se kabina hradeckého klubu na účet Václava 
Čížka, jehož tvář se objevila i na titulní stránce MF Dnes (vydání pro Hradec Králové). "Občas ho dokonce 
pročísnu hřebenem. Už není možný, aby mě kluci dohnali. Moc jim to neroste. Jsem tady asi největší 
chlap," nenechal si Václav Čížek nic líbit a v rozhovoru s Bohuslavem Stehnem jim takto vrátil úder. 
"Přítelkyně ale moc nadšená není. Shodím to, abych měl klid. Doma jsem byl terčem posměchu," dodal pro 
iDnes.cz.   

Do akce se pochopitelně zapojilo i tehdejší trenérské duo Hosták-Pospíšil, jak jste si mohli 
všimnout i při sledování Studia Buly, kde tito dva muži vykonávají roli expertů. "Všichni se smějí, když mě 
vidí s knírem, nejsou na to zvyklí. Jedna moje kamarádka dostala takový záchvat smíchu, že jsme ji málem 
museli křísit," řekl pro iDnes.cz Martin Hosták, hlavní kouč Královských lvů. „Většina kluků z legrace říká, 
že vypadáme jako němečtí pornoherci," uzavřel Čížek.  
 



TŘETINŮV A MORAVŮV KONEC 
 

 Vedení Havlíčkova Brodu se na počátku roku odhodlalo k razantním změnám. Ze svých služeb 
uvolnilo vedení klubu svého bývalého kapitána Mariana Moravu a navíc i největší předsezónní posilu 
Miroslava Třetinu (foto).  
 Oba dva svůj odchod nesli vcelku nelibě. "Většinou se končí po prohraných zápasech. Já skončím 
po vítězném. Nevím přesně proč, ale prostě se majitelé klubu takhle rozhodli a ukončili se mnou 
smlouvu. Přišel za mnou manažer Žák, že majitel nechce, abych v Brodě pokračoval. Nechtějí, abych tam 
hrál,“ uvedl Marian Morava pro iDnes.cz. „Začátek byl fantastický, ale poté došlo... To teď nebudu 
rozebírat. Nastaly nějaké komplikace, dostali jsme se do problémů,“ uvedl tajemně pro Jana Salichova 
obránce, jenž po tomto konci v Havlíčkově Brodu pravděpodobně ukončí i kariéru.  
 Podobně hovořil i Miroslav Třetina, který loni zažil velmi povedený ročník v Ústí nad Labem se 
kterým se málem probojoval do baráže o extraligu. "Jsou to majitelé, mají na to právo a já to musím 
respektovat. Ale na výkonnost bych to určitě neházel," uvedl pro MF DNES forvard, jenž si posléze 
našel nové působiště v Hradci Králové. "Do Brodu jsem se těšil, byly mi slibované nějaké věci. Ale 
bohužel, tohle mě hodně zklamalo. Marian byl nejzkušenější bek, já jeden z nejzkušenějších útočníků. 
Teď je otázka na vedení, co tím sledují nebo co si od toho slibují," pokračoval pro Jana Salichova 
oblíbenec havlíčkobrodských fanoušků, jehož letos zbrzdilo zranění. „Po změně majitelů se prostředí 
v klubu změnilo. Hokej pro ně byl spíš jen byznys. Nikdy předtím nikdo nerozdával pokuty. Touto 
metodou asi chtěli docílit lepších výkonů, mělo to však opačný efekt," ukončil Miroslav Třetina 
havlíčkobrodskou kapitolu.  



MARTIN ŠKOULA ZPĚT DOMA 
 

Letošní prvoligovou sezónu okořenily čtyři obrovské hokejové osobnosti. Za Mladou Boleslav ve 
dvou zápasech naskočil Radim Vrbata, za stejný klub celou sezónu bojoval David Výborný, za stříbrnou 
Olomouc pak pokud mu to tělo dovolilo nastupoval Jiří Dopita. Čtvrtým do party byl Martin Škoula, jenž 
se na jeden zápas vrátil do mateřských Litoměřic. Jak k tomu došlo, že reprezentační zadák a vítěz 
Stanley Cupu v průběhu sezóny odešel do 1. ligy?  

33letý obránce s více jak 800 zápasy v nejslavnější hokejové lize světa (NHL) začal sezónu 
v Omsku, kam před třemi lety po konci zámořského angažmá odešel. O Škoulu se však vehementně 
zajímal Lev Praha. A věhlasný zadák skutečně k nováčkovi KHL zamířil. Jenže velká posila z Avangardu 
se v pražském klubu nepohodla s trenéry a před Vánocemi ho uvolnila ze svého kádru. Žádný jiný klub se 
o služby Škouly nepřihlásil, a tak byl účastník ZOH 2002 poslán na farmu do mateřských Litoměřic! Za 
ty sice odehrál pouze jeden zápas, ale fanoušci na toto klání budou ještě dlouho vzpomínat. Více startů 
už nenastřádal kvůli tomu, že s ním Lev ukončil smlouvu a Škoula se stal volným hráčem. Jenže do konce 
sezóny už stejně žádné angažmá nesehnal. Přišel tak o účast na letošním mistrovství světa. „Jsem rád, 
že jsem si s ním zahrál v jedné obraně, bylo to super. S takovým hráčem si nezahrajete pokaždé. Přišlo 
hodně diváků (1570) a jeho herní zkušenosti a pohoda na hokejce byly znát. Zbytečně neplašil, je to 
vyhraný hráč,“ uvedl Ondřej Martinka, jenž měl tu čest být se Škoulou při jeho návratu na litoměřický 
led v jedné obranné dvojici.  



VYHAZOVY TRENÉRŮ 
 

I letos došlo k velkému množství změn na trenérských postech. Už těsně před startem soutěže 
rezignoval na svou funkci Josef Řeháček, Písek tak musel hledat náhradu v ten nejhorší možný čas. I 
přes bídné výsledky IHC však vedení jihočeského klubu již žádné změny na postu koučů neudělalo a 
Jindřich Setikovský byl na lavičce Písku i v baráži. Avšak tam vydržel jen jeden zápas. Po úvodní porážce 
ho vedení odvolalo a povolalo překvapivě právě Josefa Řeháčka! Ale ani ten Písek nespasil... 

Dalším odvolaným koučem se stal kadaňský Michal Jäger. Ten opustil Severočechy po devíti 
kolech, v nichž Kadaň vyhrála pouze dvakrát a byla na posledním místě tabulky. Sportovní klub měnil 
trenéry ještě dvakrát. Nejprve vynuceně, jelikož o spasitele Jiřího Čelanského, nástupce Jägera, projevil 
zájem Chomutov. Ten na oplátku na svou farmu poslal trenérské duo Antonik-Doležal. Jenže tito dva 
muži se zachovali vůči svému zaměstnavateli hodně nefér a vzhledem k porušení morálky byli před play-
off odvoláni. Kadaň tak ve čtvrtfinále vedli Stanislav Mikšovic, Leo Gudas a Petr Martínek.  

Stejně jako loni i Most měnil v průběhu sezóny trenéry. Po 27 kolech se Baník rozloučil s Václavem 
Baďoučkem a kormidla se ujal Kamil Kašťák, jenž byl přitom loni rovněž odvolán. Kašťákova mise, tedy 
vyhnout se baráži, nakonec skončila úspěchem. 

Nejdiskutovanější výměnou trenérů byla rozhodně ta v Hradci Králové. Martin Hosták je totiž 
jednou z ikon hradeckého klubu a bylo velmi těžké se s jeho službami rozloučit. Avšak byla nutná změna a 
vždy je lehčí vyměnit jednoho trenéra než půlku mužstva, která nešlapala tak, jak měla. Jiří Kučera 
dovedl tým do play-off, ale ukázalo se, že jen vinnou trenéra rozhodně bídné výkony Královských lvů 
nejsou.  

Nejočekávanější změna u kormidla prvoligového celku opravdu nastala. S Havlíčkovým Brodem se 
rozloučil kritizovaný trenér Dvořák, jehož nahradil Jiří Rech. Ani on však s Rebelem zázraky neudělal.  

Vynucenou změnu museli udělat i v Benátkách nad Jizerou. Místo Milana Černého, jenž byl po 
výborné práci ve středočeském celku povýšen do Liberce, nastoupil na střídačku Pojizeřanů Vladimír 
Čermák, jenž prostředí v tomto farmářském klubu z minulosti moc dobře znal.  

V Litoměřicích vyřešili problém po svém. Nikoho neodvolali, jen posílili duo Vrzal-Tvrzník o 
respektovaného kouče Josefa Řeháčka.  

V Šumperku došlo k zajímavé situaci. Nejprve byl Radek Kučera nahrazen Zdeňkem Motákem, ale 
když ke zlepšení nedošlo, na post hlavního trenéra se opět vrátil Radek Kučera, klíčová osobnost 
šumperského hokeje. 

Vůbec nejkritizovanějším trenérem v letošní sezóně byl Aleš Totter (foto), jenž vedl berounské 
Medvědy. Fanoušci Středočechů po jeho odvolání volali hodně dlouho, přišlo ale až těsně před Vánocemi. 
Na Totterovo místo se posadil Petr Novák, jehož všichni prvoligoví fanoušci moc dobře znají z jeho 
dlouholetého působení v Havlíčkově Brodě. Přesně takovéhoto „blázna“ Beroun potřeboval. 



 TŘEBÍČSKÁ JÍZDA 
Největším překvapením sezóny byl rozhodně tým Třebíče. Horácká Slavia po dlouhých jedenácti 

letech postoupila do semifinále play-off, kde dlouho trápila Mladou Boleslav, která nakonec rozhodla o 
svém postupu do baráže až v samostatných nájezdech šestého duelu série. Třebíč nakonec skončila na 
čtvrtém místě, za což zaslouží obrovské absolutorium. „Měli jsme výborného gólmana. Trenéři nás 
perfektně připravili na každého soupeře a my jsme nikdy nic nepodcenili. Možná nám i trochu pomohl 
fakt, že se nehrála NHL a do extraligy se vrátilo hodně hráčů ze zámoří. Kluci, kteří by už asi měli 
místo v extralize, se tím pádem vrátili sem do Třebíče. Je to i tím, jak je to zde postavené, že ti kluci 
tady chtějí hrát, líbí se jim tady, mají ke klubu vztah. Pak, když se třeba neprosadí jinde, tak se rádi 
vrátí sem do Třebíče,“ uvedl kapitán týmu a nejproduktivnější hráč Horácké Slavie David Dolníček. 
„Celou sezónu jsme podávali vyrovnané výkony a nedostali jsme se do žádné větší krize, kde bychom 
museli řešit nějaké větší problémy. Tím pádem tady byla celkem pohoda a všichni hráči, kteří sem letos 
přišli, byli hodně dobří a kvalitní. Když k tomu přidáme výborného gólmana, vyšla z toho výborná sezóna,“ 
dodal nejzkušenější útočník týmu pro Jiřího Mokrého, šéfredaktora webu hstrebic.cz.                
 „Musím znovu opakovat, že nejsme ekonomicky silný klub a někteří by se možná divili, v jakých 
podmínkách tady pracujeme. O to víc si v klubu všeho vážíme a také proto musíme přistoupit k formě, 
jakou praktikujeme už několikátou sezónu. Máme stálou část kádru, kterou doplňujeme mladými hráči, 
kteří tady dostanou prostor, dostanou u nás šanci a pokud se prosadí, můžou jít výš. Nejinak tomu bylo i 
letos. V přípravném období nám vykrystalizoval kádr, kterému jsme věřili, a nakonec se ukázalo, že jsme 
měli šťastnou ruku,“ uvedl sportovní manažer a zároveň trenér týmu Kamil Pokorný pro oficiální klubové 
stránky. Horácká Slavia těžila i ze spolupráce s Kometou, která na Vysočinu poslala fenomenálního 
brankáře Čiliaka, obránce Bilčíka s Dlapou, a útočníky Křivohlávka s Káňou. Ti skvěle doplnili tradiční osu 
týmu a vytvořil se tak velmi kvalitní tým, jenž konkuroval v semifinále i bohaté Mladé Boleslavi. „Se 
spoluprácí jsme moc spokojení, protože to v Třebíči dělají srdcem. Naši kluci dostali prostor, jak jsme 
se dohodli,“ uvedl šéf brněnské Komety Libor Zábranský, jenž mohl na oplátku využít služeb Viléma 
Buriana, Tomáše Vondráčka a Davida Dolníčka, tedy kmenových hráčů Třebíče. 



RADIM VRBATA V 1. LIZE 
 

Když začala v NHL výluka, všichni mladoboleslavští fanoušci živili naději, že by se v jejich dresu 
mohl po prvoligových kluzištích prohánět Radim Vrbata, nejslavnější odchovanec Bruslařského klubu a 
zároveň třetinový vlastník BK MB. A jejich sen se stal skutečností. Útočník Phoenixu Coyotes sice za 
Bruslaře odehrál pouze dvě utkání (kvůli zranění a konci výluky), ale jeho návrat na mateřský led byl 
jednou z hlavních událostí letošní prvoligové sezóny. Na jeho hře se podepsala dlouhá herní pauza a 
vůbec se mu nedařilo (získal jen dva body a Bruslařský klub oba zápasy s Vrbatou v sestavě prohrál). 
Zachoval však soudnost a hrál ve čtvrté pětce, aby nerozhodil útoky Mladé Boleslavi. To zaslouží uznání. 
“Hraje se na velkém hřišti, kde už jsem dlouho netrénoval a nehrál. Navíc je to 1. liga a tady se 
produkuje jiný styl hokeje. Nehraje se tolik hlavou a je tu hodně soubojů u mantinelu. S tím jsem 
počítal,“ uvedl na adresu druhé nejvyšší soutěže reprezentační kanonýr.  

Pokud by výluka pokračovala, fanoušci Mladé Boleslavi by se rozhodně měli na co těšit. Krom 
Vrbaty mohli za Středočechy nastoupit i někteří hráči Kojotů z NHL. „Vím, že se hodně spekulovalo o 
tom, jestli by v případě zrušení celé sezony v NHL přišly do Boleslavi nějaké posily. Je to asi jediná věc, 
kvůli které mě ten konec výluky nakonec mrzí. Určitě by bylo zajímavé přivést několik hráčů z NHL. I 
když nebylo nic podepsaného, tak jsem měl příslib hned od několika kluků, opravdu měli zájem si za 
Boleslav zahrát. Šlo hlavně o hráče Phoenixu – například Chipchura, Korpikoski, Torres, Gordon, 
Schlemko, Morris. Určitě netvrdím, že by se podařilo přivést všechny, ale jsem přesvědčený o tom, že 
tři nebo čtyři hráče bychom určitě měli. Takže škoda hlavně pro fanoušky,“ uvedl Radim Vrbata pro 
bkboleslav.cz. Opravdu škoda... 



TROFEJE 

 

Magazín o 1. lize stejně jako loni 
a předloni uděluje ocenění hráčům 
z druhé nejvyšší soutěže a 
vyhlašuje ALL-STAR TEAM. 
Oproti loňsku se objevilo i pár 
nových kategorií. Nejprestižnější 
trofej, obdobu zámořské Hart 
Trophy, si odnesl kadaňský 
fantom Miroslav Hanuljak.   

UUDÍLENÍ CEN 



 

UNEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA OLDŘICHA BAKUSE 

 
Loňský vítěz: ŠIMON HRUBEC, Předloňský vítěz: TOMÁŠ URBAN 

MIROSLAV HANULJAK 
SK KADAŇ 

 
Důvody úspěchu Kadaně v letošním prvoligovém ročníku spočívají zejména ve dvou mužích, byť se o 

ně pochopitelně zasloužil celý tým. Bez trenéra Jiřího Čelanského a brankáře Miroslava Hanuljaka by se 
ovšem Sportovní klub těžko pohyboval v tak příznivých vodách prvoligové tabulky. Hanuljak, kterému před 
touto sezónou fanoušci hanlivě přezdívali „Sněhuljak“ si skvělými výkony získal u fanoušků severočeského 
týmu obrovský respekt a nové přízvisko- Bůh. Nebylo divu, 28letý brankář totiž svoji bránu doslova 
začaroval. Hned sedmkrát vychytal čisté konto, nejvíce ze všech prvoligových gólmanů. Úspěšnost 
zákroků v provinční Kadani si držel po celý ročník nad úchvatnou 94 procentní hranicí.  

Když byl Jiří Čelanský povýšen do Chomutova, na cestu si přibalil právě tohoto fantóma. Ukázalo se, 
že to byl skvělý krok. Hanuljak totiž uspěl i o ligu výše. Také v extralize svůj tým držel a vybojoval si post 
brankářské jedničky. Jenže zatímco Chomutovu jeho přesun do nejvyšší soutěže pomohl, Kadaň bez své 
opory nastartovala bídné období. Ukázalo se, že tento muž se nedá vůbec snadno nahradit.   

PROTIKANDIDÁTI 
MAREK ČILIAK 

Třebíč je tým, který na své stálé 
soupisce (bez posil z extraligy) nemá 
žádnou velkou hvězdu. Horáci se 
vyznačují týmovým pojetím hry, 
dobře propracovaným defenzivním 
systémem a velkou bojovností. Ale 
aby tato taktika fungovala, je 
zapotřebí kvalitní brankář. A tím 
Marek Čiliak rozhodně je. Zažil 
skvělou sezónu. 

LUKÁŠ ENDÁL 
Havlíčkův Brod získal pouze o dva 
body více než deváté Benátky nad 
Jizerou. Play-off tedy Rebelu málem 
uniklo. A nebýt skvělé formy jejich 
kapitána, asi těžko by se letos 
vyřazovací boje v tomto městě na 
Vysočině hrály. Lukáš Endál si céčko 
na hrudi zaslouží jako málokdo.   



 

UHRÁČ ROKU 
CENA JIŘÍHO HOLÍKA 

 
Loňský vítěz: ŠIMON HRUBEC, Předloňský vítěz: OLDŘICH BAKUS 

JAROSLAV ROUBÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 
Jaroslav Roubík je opravdu obdivuhodný úkaz v prvoligových vodách. Zažije vůbec někdy slabou 

sezónu? Vypadá to, že ne a 1. lize bude ještě nějaký ten rok dominovat. 35letý kapitán Ústeckých Lvů už 
má na svém kontě osm sezón, v nichž nasbíral čtyřicet a více bodů. Jeho letošní obdivuhodný výkon – 61 
bodů – je zároveň i jeho osobním rekordem. Hráč se zkušenostmi z e extraligové Sparty, který kdysi 
krom dresu Hradce Králové přes hlavu přetáhl i trikot Berouna a Chomutova, mohl získat klidně i 
sedmdesát bodů. Odehrál totiž pouze 43 zápasů, do zbylých devíti ho nepustilo zranění. Fenomenální 
forvard si krom rekordu v počtu bodů vytvořil i osobní maximum vstřelených branek. Jeho nový nejlepší 
výkon zní 28 přesných tref.   

Stejně jako loni mu tato čísla stačila na triumf v ligovém bodování. „I když je zelený, nemocný či 
po zranění, vždy je schopný dávat góly a rozhodovat zápasy,“ uvedl na adresu nestárnoucího forvarda 
jeho spoluhráč Marek Laš.  
 

PROTIKANDIDÁTI 
2. TOMÁŠ NOUZA 

Mladoboleslavský útočník skončil 
druhý v kanadském bodování i 
v tabulce nejlepších střelců. V prvním 
případě o dva body, ve druhém pouze 
kvůli většímu počtu odehraných 
utkání. O co však přišel na poli 
individuálním, vynahradil si v týmovém 
měřítku. S Mladou Boleslaví se totiž 
stal Mistrem 1. ligy. 

3. MATĚJ PEKR 
Oním mužem, který Nouzu připravil o 
titul pro nejlepšího ligového kanonýra, 
byl olomoucký snajpr Matěj Pekr. 
Tento bývalý hokejista Šumperka či 
Uničova zažil průlomovou sezónu, 
kterou vyšperkoval jednatřiceti 
vstřelenými brankami. Škoda jeho 
zranění, kvůli kterému přišel o závěr 
sezóny.  

FOTO: MIROSLAV ROSENDORF 



UNEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA VÁCLAVA PROSPALA  

 
Loňský vítěz: JAROSLAV ROUBÍK, Předloňský vítěz: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

 

JAROSLAV ROUBÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

Co se týče ofenzivních schopností, tak je tento ústecký veterán asi nejlepší v lize. Určitě by se 
uchytil i v extralize, kvůli které před dvěma lety do Slovanu přišel, jenže vytouženého postupu se 
nedočkal. Ve lví smečce zůstal i po letních škrtech v rozpočtu a kádru, a už v září se předpokládalo, že by 
měl vítězství v kanadském bodování obhájit.  

A stalo se tak, i když kvůli různým zdravotním absencím odehrál o sedm duelů méně. „Jaroslav 
Roubík je dlouhodobě produktivní, je to tahoun mužstva a klobouk dolů, když se mu podařilo dvakrát po 
sobě vyhrát kanadské bodování celé soutěže. Potřeboval by trochu zlepšit obrannou činnost, ale potom by 
nebyl nejlepší mezi útočníky,“ uvedl jeden z trojice trenérů Slovanu Tomáš Mareš.  
 S jednašedesáti body a osmadvaceti vstřelenými brankami si vytvořil osobní maximum. Poprvé 
v kariéře totiž zaznamenal více jak 60 bodů. Jinak mu ale nedělá problémy nasbírat přes čtyřicet bodů. 
Však tuto metu ve své prvoligové kariéře překročil hned osmkrát. 
 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. TOMÁŠ NOUZA 

Loni hrál rovněž fantasticky. Táhl 
Písek, s kterým se málem dostal do 
play-off. I letos potvrdil svoji formu 
z minulého ročníku a byl oporou svého 
týmu, tentokráte však už Mladé 
Boleslavi, odkud loni na jihu Čech 
hostoval. Prvenství v kanadském 
bodování mu uteklo o pouhé dva body. 
O gól pak přišel i o titul pro 
nejlepšího střelce sezóny.  

3. DAVID VÝBORNÝ 
Kapitán středočeského celku získal 
více bodů, než se od něj očekávalo. I 
v 38 letech tak ukázal, že hokej ještě 
nezapomněl (i když v posledních 
letech neprožíval zrovna šťastné 
hokejové období). Pětinásobný mistr 
světa dal sedmnáct branek, k nimž 
přidal 37 asistencí.  

foto: Stanislav Souček 



 

UNEJLEPŠÍ STŘELEC 
CENA ROBERTA HOLÉHO 

 
Loňský vítěz: DANIEL HODEK, Předloňský vítěz: TOMÁŠ URBAN 

MATĚJ PEKR 
HC OLOMOUC 

 
Kolo před koncem zněla tabulka střelců následovně. 1. místo Matěj Pekr, 31 branek. 2. místo Tomáš 

Nouza, 31 branek. Do 52. kola však nemohl první jmenovaný naskočit. Mladá Boleslav pak hostila trápící se 
Most. Nouzovi stačila jedna branka a získal by Korunu pro krále střelců. Bruslařský celek sice nasázel 
Severočechům hned osm branek, ale ani u jedné z nich nebyl jako autor uveden mladoboleslavský šikula. 
Vzhledem k vyššímu počtu odehraných zápasů (Pekr nastoupil do 47 klání, Nouza odehrál všechna kola) 
tedy statistiku kanonýrů do svých rukou uzmul 24letý Kohout.  

Ten se sice v prosinci i lednu trápil, ale osmigólovým představením ve 46.-48. kole nakonec šel 
tomuto ocenění naproti. Dařilo se mu i na začátku soutěže, kdy v prvních osmi kolech nasázel stejný 
počet branek. Celkově zaznamenal tři hattricky, v Hradci Králové se dokonce blýskl čtyřmi góly.  

Fanoušci pak tohoto hokejistu se zkušenostmi ze Šumperka a Uničova vyhlásili očekávaně za 
nejlepšího hráče Olomouce v této sezóně. Není divu, 31 branek už je opravdu hodně slušné číslo.  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. TOMÁŠ NOUZA 

Opora Bruslařského klubu měla oproti 
olomouckému snajprovi jednu výhodu. 
Tomáši Nouzovi se totiž do 
vstřelených branek počítaly i vítězné 
nájezdy (a že jich bylo...). Ale ani tak 
nakonec nedokázal Korunu pro krále 
střelců uloupit, i když k ní byl hodně 
blízko. Poslední zápas s Mostem se 
mu však bodově nepovedl a ve 
statistikách se tak musí smířit 
s druhými místy.  

3. JAROSLAV ROUBÍK 
Pokud by byl zdravý, mohl se 
s Pekrem a Nouzou o titul poprat. I 
tak je ale osmadvacet branek 
Roubíkovo maximum. Co se týče 
průměru branek, je ale na tom Matěj 
Pekr přece jen o něco lépe. I když 
hodně těsně. Pokořit magickou 
třicítku se tak pokusí až příští rok. 



 

UNEJLEPŠÍ ÚTOČNÍK 
CENA MIROSLAVA KLŮCE 

 
Loňský vítěz: JAROSLAV ROUBÍK, Předloňský vítěz: OLDŘICH BAKUS 

TOMÁŠ NOUZA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 
  V základní části jsme za nejlepšího hráče vyhlásili jeho konkurenta z Ústí nad Labem Jaroslava 
Roubíka. Jenže jeho Ústí nad Labem v play-off vyhořelo, naopak Mladá Boleslav postoupila do baráže a 
Tomáš Nouza se stal nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Cenu Miroslava Klůce tak letos Roubík 
neobhájil. Narozdíl od ocenění pro hráče roku a TOP 100 hokejistů sezóny se totiž do této trofeje 
započítávají i výkony v play-off. A v nich zkušeného útočníka Slovanu Nouza předčil. 
 Celkově v součtu základní části a play-off nasázela tato ikona mladoboleslavského hokeje 39 
branek, k nimž přidala 32 asistencí. Tomáš Nouza se tak stal nejproduktivnějším hráčem play-off a jeho 
nejlepším střelcem. V základní části skončil v obou statistikách na druhém místě.  
 A byl to také on, kdo poslal Bruslařský klub do baráže. V šestém semifinálovém utkání totiž rozhodl 
samostatné nájezdy. Jako jediný v nich dokázal skórovat a ukončil napínavou sérii, v níž se sice Nouzovi 
moc nedařilo, ale dokázal se probudit v ten pravý čas.  

PROTIKANDIDÁTI 
MATĚJ PEKR 

Od olomouckého forvarda se letos 
čekala průlomová sezóna. Ale že by 
tento prvoligový ročník završil 
Korunou pro krále střelců věřil jen 
málokdo. Bývalý útočník Uničova či 
Šumperka letos nasázel 31 branek, ke 
kterým mu stačilo pouze 47 zápasů. 
Oproti loňsku, kdy rozvlnil síť za 
zády soupeře „jen“ 10x, obrovské 
zlepšení,  

JAROSLAV ROUBÍK 
Jaroslav Roubík doplatil na zranění. 
Nebýt absence v devíti zápasech 
základní části, mohl tento ústecký 
kapitán překonat fantastickou hranici 
sedmdesáti bodů! Bohužel ocenění mu 
uteklo i kvůli zpackanému play-off. 
V sérii s Olomoucí nebodoval ve třech 
ze čtyřech zápasů. Právě jeho bodový 
příspěvek Slovanu citelně chyběl. 

foto: Stanislav Souček 



 

UNEJLEPŠÍ OBRÁNCE 
CENA BEDŘICHA ŠČERBANA 

 
Loňský vítěz: JAKUB BARTOŇ, Předloňský vítěz: JAROSLAV NEDVĚD 

LUKÁŠ POŽIVIL 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 Lukáš Poživil patří spolu s Alešem Holíkem mezi nejlepší ofenzivní prvoligové beky. Prvenství v kanadském 
bodování mezi obránci nakonec uzmul ústecký hračička. Starší bratr Ondřeje Poživila, který v 1. lize 
působil v předcházejících letech, v závěru ovšem zvolnil, kvůli čemuž nepokořil loňský čtyřiceti bodový 
rekord Jana Kloboučka (v současnosti svého nadřízeného). Za výkonem bývalého kapitána Slovanu zaostal 
o pouhý jeden bod. „Hlavní je ale týmový úspěch. To, že jsem Jana Kloboučka nepřekonal, jsou jen osobní 
statistiky,“ uvedl bývalý obránce Českých Budějovic či Litvínova pro Zdeňka Kamínka. „Koncepce hry se 
trochu změnila. Loni jsme měli čtyři vyrovnané pětky, které se pravidelně střídaly v přesilovkách i 
oslabeních, letos po odchodech některých hráčů vytvořili trenéři speciální formace a v přesilovkách 
naskakují body přece jen rychleji,“ dodal jeden z důvodů své letošní formy. „U Lukáše Poživila se jedná asi 
o jeho nejpovedenější sezonu ve Slovanu, je to velmi ofenzivní obránce, letos hodně dobře "potrénoval" a 
nyní sklízí úrodu. Potřebovali by trochu zlepšit obrannou činnost, ale potom by nebyl nejlepší mezi 
obránci,“ uvedl na Poživilovu adresu kouč Tomáš Mareš. 

PROTIKANDIDÁTI 
JIŘÍ ONDRUŠEK 

Zatímco Lukáš Poživil zářil v ofenzivě, 
olomoucký obránce Jiří Ondrušek byl 
skvělý v defenzivních činnostech. Jak 
už to ale bývá i v NHL, trofeje pro 
nejlepší beky získávají zejména 
ofenzivní zadáci. Každopádně i 
olomoucká opora byla letos velmi 
potentní. Ve 42 kláních zaznamenala 
výborných 23 kanadských bodů. 

DAVID ROUPEC 
Nejlepším bekem Královských lvů byl 
jednoznačně tento obránce, jehož 
práva vlastní extraligový Třinec. 
Snažil se, bojoval, dřel na 110% (jako 
jeden z mála v týmu), otevřeně 
kritizoval své spoluhráče, sbíral body 
(jeho letošní bilance činí osm branek 
a čtrnáct asistencí)... Zkrátka byl 
k nezaplacení. 



 

UNEJČASTĚJŠÍ ASISTENT 
CENA PETRA KAŇKOVSKÉHO 

 
Loňský vítěz: LUKÁŠ KRÁL, Předloňský vítěz: VOJTĚCH NĚMEC 

DAVID VÝBORNÝ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 David Výborný, jak se můžete přesvědčit na dalších stranách, letos od našeho magazínu obdržel tři 
pomyslné trofeje. Nejenže jsme tohoto zkušeného muže vyhlásili nejlepším veteránem soutěže a 
jmenovali za největší ligovou osobnost, ale David Výborný ovládl i jednu statistiku. A to pro nejlepšího 
nahrávače. S náskokem čtyř přihrávek skončil před ústeckým forvardem Jaroslavem Roubíkem.  

Když se podíváme do minulosti, tak je jeho 37 asistencí opravdu výborným počinem. Stejného čísla 
dosáhl před lety i tehdy chomutovský Radek Duda. Loni s touto hodnotou vyhrál i Lukáš Král. Za 
posledních šestnáct sezón nasbíralo více asistencí už jen několik málo hráčů. A to fenomén výlukové 
sezóny 2004/2005 Václav Prospal, jedna z ikon 1. hokejové ligy Petr Kaňkovský, pozdější extraligová 
hvězda Daniel Branda a rosický Michal Konečný. Nikdo jiný však nenasbíral v posledních letech přes 37 
gólových nahrávek.  

I z těchto údajů je jasně vidět, že David Výborný je stále výborným hokejistou. Ono prosadit se 
v 1. lize rozhodně není tak snadné, jak se může zdát. Legendární forvard to však dokázal. 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. JAROSLAV ROUBÍK 

Střelec jedenácti vítězných branek 
(v tomto byl ústecký kapitán 
suverénně nejlepší v soutěži) se jako 
obvykle držel na čele všech 
důležitých statistik. A této 
pochopitelně nevyjímaje. Za vítěznou 
legendou zaostal o 4 body, pečlivý 
čtenář a průměrný matematik tedy 
už jistě ví, že Roubíkovi bylo připsáno 
33 gólových asistencí. 

3. JIŘÍ ŘÍPA 
Dvorním nahrávačem Matěje Pekra je 
právě tento muž. 29letý útočník 
Olomouce nasbíral 31 asistencí, o šest 
více, než v předcházející sezóně. 
Oproti loňsku pak bývalý útočník 
Jihlavy nasázel i velkou porci branek. 
Konkrétně hned sedmnáct, což už je 
známka vysoké kvality. Kanonýrem ho 
však i tak nazvat nemůžeme.  



; 

UNEJLEPŠÍ BRANKÁŘ 
CENA JIŘÍHO ZIKMUNDA 

 
Loňský vítěz: ŠIMON HRUBEC, Předloňský vítěz: PAVEL FRANCOUZ 

MAREK ČILIAK 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

 Pavla Francouze, Šimona Hrubce a Marka Čiliaka, tedy vítěze Ceny Jiřího Zikmunda, něco spojuje. 
Pochopitelně se jedná o jejich působiště, kde získali tuto trofej. Všichni totiž chytali za Třebíč (Pavel 
Francouz sice v sezóně 2010/2011 jen zhruba čtvrtinu soutěže, ale byly to fenomenální výkony). A od léta 
je možná bude spojovat ještě něco. Je totiž dost možné, že všichni tři budou v příštím roce jedničkami 
extraligových týmů. Zatímco Šimon Hrubec se dokázal prosadit v Třinci a Pavel Francouz byl po skvělých 
výkonech v Litvínově povolán do reprezentace, tak Marek Čiliak bude v letní přípravě bojovat o místo 
v brankovišti brněnské Komety.  

A je celkem pravděpodobné, že uspěje. Martin Falter extraligovou jedničkou při vší úctě k němu 
být nemůže, tedy pokud nechce Brno znovu do play-out. A Jiří Trvaj stárne, je mu devětatřicet a jeho 
výkonnost je nepřímo úměrná jeho věku. Marek Čiliak je tak ze všech tří potenciálních brankářů pro příští 
sezónu možná nejžhavější kandidát na post jedničky. Letošní ročník se mu totiž vyvedl možná ještě lépe 
než Šimonu Hrubcovi.  

Čímpak to je, že v Třebíči rostou tak dobří gólmani? Kdopak bude další?  

PROTIKANDIDÁTI 
MIROSLAV HANULJAK 

Kdyby se tato cena udělovala pouze 
za základní část (jak je tomu 
v případě TOP 100), tak by vyhrál 
právě tento kadaňsko-chomutovský 
gólman. Jenže Miroslav Hanuljak 
v play-off za SK vůbec nenastoupil, 
prosadil se totiž do sestavy Pirátů. 
Marek Čiliak pak byl ve vyřazovací 
části nejlepším hráčem a toto 
ocenění uzmul pro sebe. 

ROMAN WILL 
Před sezónou měl těžký úkol. 
Přesvědčit trenéra, že je lepší než 
zkušení Vlastimil Lakosil a Michal 
Valent. František Výborný však 
nehleděl na Willův věk a udělal z něj 
jedničku. Není divu, jeho skvělé 
výkony zkrátka nešlo přehlížet. 
Roman Will se za to trenérovi 
odvděčil fantastickou sezónou. 



 

UTRENÉR SEZÓNY 
CENA VLADIMÍRA BOUZKA 

 
Loňský vítěz: JOSEF ŘEHÁČEK, Předloňský vítěz: PETR NOVÁK 

KAMIL POKORNÝ 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

 Kdyby se hodnotila pouze základní část, tak by Cenu Vladimíra Bouzka dostal nejspíše Jiří Čelanský. 
Jenže tento muž před play-off Kadaň opustil a zamířil do Chomutova. Sportovní klub pak v následném 
čtvrtfinále bez svého úspěšného kouče nestačil na Třebíč, kterou vedl Kamil Pokorný, jemuž značně 
vypomáhal jeho asistent Radek Novák, který by si tuto cenu rovněž zasloužil. Vůbec celý realizační tým 
Horácké Slavie fungoval perfektně, a to od trenérů až po kustoda či maséra. V týmu se tak vytvořilo 
klima, které dělalo divy. Horáci vytvořili zřejmě nejlepší partu v soutěži, což bylo vidět i v zápasech, kdy 
hráči bojovali jeden za druhého a padali do střel doslova po hlavě. Na obdivuhodné partě má jistě podíl 
právě Kamil Pokorný. “Myslím si, že oba máme s Radkem s hráči slušný vztah, navzájem se respektujeme. 
My uznáváme kvality hráčů, oni zase věří našemu hernímu systému, který jsme jim naordinovali a už si 
dokáží i sami mezi sebou poradit v situacích, kdy se nějaký problém vyskytne. Myslím, že si to všechno 
sedlo tak, jak mělo a proto máme i takovéhle výsledky,“ uvedl po úspěšně zvládnutém čtvrtfinále. Třebíč 
zažila nejlepší sezónu po 11 letech, volba Kamila Pokorného je tedy rozhodně správná. 

PROTIKANDIDÁTI 
JIŘÍ ČELANSKÝ 

Před příchodem Jiřího Čelanského, 
bývalého parťáka Vladimíra Růžičky 
z pražské Slavie, vyhrála Kadaň 
z devíti případů pouze dvakrát. Po 
jeho odchodu do Chomutova byla 
bilance Kadaně ještě horší. 
Severočeši dokázali ve zbytku 
soutěže (12 utkání) vyhrát pouze 
dvakrát! Pod Čelanským tedy Kadaň 
zvítězila ve 26 zápasech ze 35 
zápasů. Neskutečné! A rozhodně to 
není náhoda.  

PETR FIALA 
Olomoucký lodivod byl v předchozích 
sezónách některými fanoušky 
kritizován, ale letos ukázal, že 
kvalitní trenér bezesporu je. Dokázal 
z výborně složeného mužstva 
vydolovat maximum. A Olomouc 
dotáhl až do baráže. 



 

UVÍTĚZ 1. LIGY 
CENA HC ZBROJOVKY VSETÍN 

 
Loňský vítěz: PIRÁTI CHOMUTOV, Předloňský vítěz: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

BK MLADÁ BOLESLAV 
 

 Nechybělo moc a titul mohla získat Olomouc. Bruslařský klub ale nakonec s náskokem šesti bodů 
prvenství po základní části uhájil. První místo ale musel obhájit v play-off, s čímž měla Mladá Boleslav 
překvapivě hodně potíží. Třebíč však nakonec po šestizápasové sérii poslali Středočeši na dovolenou a už 
se připravovali na baráž. V té měli vše ve svých rukou, ale v Liberci zvítězit nedokázali a návrat do 
extraligy jim těsně unikl. „Cesta, kterou jsme museli ujít až sem, do posledního barážového utkání, byla 
strašně dlouhá a těžká. Kluci v tom zápase odevzdali maximum, bojovali, ale bohužel jsme prohráli 
takovým způsobem, ze kterého nemáme dobrý pocit. Nějaká křivda tam pochopitelně je a kdo je soudný, 
ten si udělá obrázek sám. Mrzí mě to, protože ti kluci tam nechali vše a ve třech se pak už hraje špatně,“ 
uvedl pro bkboleslav.cz asistent trenéra Jiří Slabý. „Řekl bych, že jsme na to byli z průběhu sezony 
zvyklí. S Chomutovem jsme hráli čtyři minuty ve třech, nikdo nám nikdy nedal nic zadarmo. Tady nás to 
ani moc nepřekvapilo. Mysleli jsme si, že půjdeme do tří už mnohem dřív,“ dodal v interview se Zdenou 
Bobkovou emocemi ovládaný trenér dále. „Na hráče jsme všichni hrdí. Po anabázi v úvodu baráže, kdy 
jsme měli spoustu nemocných, a to není výmluva, jsme se z toho dostali a mužstvo začalo šlapat a 
předvádělo parádní výkony. O to víc nás samozřejmě mrzí to, že se to nepovedlo,“ řekl Slabý závěrem. 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. OLOMOUC 

Moře uniklo vítězství o pouhé čtyři 
body. Kohouti jen devětkrát odešli 
z ledu bez bodu. Hned 
čtyřiatřicetkrát brala Olomouc tři 
body. Nikdo nevyhrál v základní hrací 
době tolikrát jako právě Kohouti. 
Hanáci neměli během celé sezóny 
žádnou krizi. Nejdelší šňůra porážek 
čítala pouze dvě klání. A k té došlo 
pouze jednou. 

3. ÚSTÍ NAD LABEM 
Slovan ztratil i přes finanční 
problémy na vítěznou Mladou Boleslav 
pouze šest bodů. To před sezónou 
čekal málokdo. Základní část se tedy 
dá hodnotit pozitivně, vystřízlivění 
však přišlo v play-off. Ústí nad Labem 
tak letos skončilo až bronzové. Časy 
se mění... 



 

UVÍTĚZ ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
CENA HC KOMETA BRNO 

 
Loňský vítěz: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI, Předloňský vítěz: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 

BK MLADÁ BOLESLAV 
 

Mladá Boleslav vedená zkušeným trenérem Františkem Výborným zažila parádní vstup do této 
soutěže, kam loni na jaře spadla z extraligy. V prvních sedmnácti kolech prohráli jen jednou, a to 
s nevyzpytatelným Šumperkem. Jenže po celý zbytek ročníku už byly výkony Bruslařského klubu jako na 
houpačce. Na domácím ledě Středočeši vyhořeli s Berounem, Třebíčí (plus s některými dalšími týmy) a 
prohráli i oba domácí zápasy s Olomoucí. I na venkovních stadionech to nebyla ta dominantní Mladá 
Boleslav jako v první čtvrtině soutěže. Až moc zápasů musely rozhodovat samostatné nájezdy. Nebýt 
Tomáše Nouzi, jenž je parádním exekutorem v této disciplíně, mohla by základní část opanovat Olomouc, 
která nakonec ztratila na Mladou Boleslav pouze čtyři body. Vítězství v základní části si však tým okolo 
Davida Výborného či Lukáše Pabišky pohlídal. Posledních šest zápasů totiž přineslo jen samé výhry. 

Od Bruslařského klubu se letos zkrátka očekávalo v základní části daleko více. Jenže už od startu 
soutěže se Mladá Boleslav soustředila zejména na play-off, kam chtěla naskočit v dobré formě. 
Vyřazovacím bojům podřídil hvězdný tým téměř vše. I proto pak přišla trpká zaváhání v prvních 52 kolech 
druhé nejvyšší soutěže.  
   

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. OLOMOUC 

Škoda dvou zaváhání nad Mostem a 
Litoměřicím. Vítězství v základní 
části by bylo pro Olomouc parádním 
vysvědčením. I druhé místo je však 
pozitivním výsledkem, zvláště když 
52 kol Hanáci drželi krok se 
zkušeným celkem z Mladé Boleslavi. 
Na domácím ledě byla Mora nejlepší 
v soutěži, ale venku vyhrála jen 
patnáctkrát. Z toho ale zase dvakrát 
v Mladé Boleslavi. 

3. ÚSTÍ NAD LABEM 
Ústečtí Lvi předváděli po celou 
sezónu vyrovnané výkony. Jejich 
nejdelší šňůra porážek trvala pouhá 
dvě klání. Nebýt občasných 
zaváháních na domácím ledě, klidně 
se Ústečtí Lvi mohli porvat o 
vítězství v ZČ. Ztratili jen šest bodů. 



 

UNEJLEPŠÍ +/- 
CENA VÍTĚZSLAVA JANKOVÝCHA 

 
Loňský vítěz: JAN KLOBOUČEK, Předloňský vítěz: DAVID HAVÍŘ 

JAROSLAV ROUBÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 Pane Roubíku, nejste už s těmi oceněními trochu trapný? Neměl byste taky nějakou tu cenu nechat 
i jiným? Ne, on si prostě nedá pokoj. Aby toho nebylo málo, tak do své pomyslné vitrínky letos přidal i 
ocenění, které jsme pracovně nazvali Cenou Vítězslava Jankovýcha. A bylo to skutečně suverénní 
vítězství. Druhý Tomáš Demel za tímto mužem, který letos v základní části nastoupil pouze do 43 utkání, 
zaostal o celých šest plusových bodů. Jaroslav Roubík totiž do této statistiky nashromáždil famózních 36 
kladných bodů, což už je opravdu skvělý výsledek. Od sezóny 1999/2000 se takový počin podařil už jen 
Václavu Prospalovi a loni i Janu Kloboučkovi, viz náš statistický přehled o letošním ročníku. "Že můžu ve 
svých letech ještě takhle hrát, to je zásluha celé lajny a týmu. A vyzdvihl bych i Lukáše Poživila, jako bek 
hrál úplně fantasticky, dostal jsem od něj spoustu nahrávek," uvedl 35letý Jaroslav Roubík pro redaktora 
serveru iDnes.cz Ondřeje Bičiště. "Spolupráce s Jardou vycházela perfektně," pochvaloval si zase Lukáš 
Poživil, se 39 body nejproduktivnější zadák týmu i celé soutěže.  

Jaroslav Roubík toto ocenění vyhrál už podruhé. I v sezóně 2006/2007 byl ze všech nejlepší (+ 31). 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. TOMÁŠ DEMEL 

Hokejový buldok je pro Mladou 
Boleslav neskutečně důležitým 
mužem, i když to při pohledu do 
kanadského bodování tolik nevyzní. 
Tomáš Demel je neúnavný dříč, který 
nevypustí ani jeden souboj a 
zaslouženě obsadil druhou pozici 
v této důležité statistice. Ne 
nadarmo ho fanoušci milují. 

3. LUKÁŠ POŽIVIL 
Ústecký obránce sice v defenzivě ke 
kdovíjakým hvězdám nepatří, ale jak 
je vidno díky této statistice, Ústí nad 
Labem na ofenzivních výpadech 
tohoto muže určitě vydělalo. Lukáš 
Poživil zvládl parádně roli prvního 
beka a ukázal, proč měl před dvěma 
lety hrát KHL za Hradec Králové. 
Jenže vedení ČSLH bylo proti. 



 

UJUNIOR SEZÓNY (1993+) 
CENA JANA KÁNI 

 
Loňský vítěz: VOJTĚCH SEDLÁČEK, Předloňský vítěz: PETR ŠENKEŘÍK 

DANIEL DOLEJŠ 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

 
Letošní ročník byl na juniory oproti předcházejícím sezónám trochu slabší. Jeden hráč juniorského 

věku však letos předváděl opravdu obdivuhodné výkony. Jedná se o havlíčkobrodského gólmana Daniela 
Dolejše (* 4.7. 1994) . Ten už od šestnácti let chytal druhou ligu (Chotěboř), loni si odbyl premiéru 
v Havlíčkově Brodě a letos se stal prvoligovou jedničkou. Opravdu neskutečně rychlý vývoj. V osmnácti 
letech mít úspěšnost zákroků nad 92,5% je opravdu skvělé. Zvláště pak, když defenziva Rebelu nepatří 
zrovna ke kdovíjak kvalitním. Zejména na začátku sezóny měl obdivuhodnou formu. V prvních patnácti 
kolech jeho úspěšnost zákroků v jednotlivých zápasech jen jednou klesla pod 90 procentní hranici. A to 
v zápase s ambiciózní Olomoucí, kdy inkasoval třikrát. Hned v osmi zápasech z 33, které absolvoval, 
inkasoval jen jednu branku, v jednom případě vychytal i čisté konto. Málokdy pak dostal více jak tři 
branky. Na Daniela Dolejše byl zkrátka spoleh. A to i přes jeho juniorský věk. Po skončení sezóny ho pak 
dokonce do reprezentační A-týmu na několik tréninků povolal Alois Hadamczik! 

 

PROTIKANDIDÁTI 
DOMINIK SIMON 

Osmnáctiletý mladík z pražské 
Sparty zažil parádní premiérovou 
sezónu mezi seniory. V 25 zápasech, 
které za Litoměřice odehrál, totiž 
nasbíral úctyhodných devatenáct 
bodů! Nikdo z juniorů nezískal více. 
Nejlepší byl i v počtu vstřelených 
branek. Simon se z gólu radoval hned 
devětkrát. Jedenáct kladných bodů 
v kolonce +/- je skvělá hodnota.  

VOJTĚCH ZADRAŽIL 
Nenominování tohoto jihlavského 
mladíčka na juniorské mistrovství 
světa byl opravdový omyl trenérů. 
Vojtěch Zadražil se skvěle adaptoval 
v seniorském hokeji, byl spolehlivým 
článkem jihlavské defenzivy. Jenže 
ani to zřejmě nestačí na pozvánku na 
vrcholovou akci. Velká škoda. 



UNEJLEPŠÍ VETERÁN (1976-) 
CENA STANISLAVA MEČIARA  

 
Loňský vítěz: JAN ALINČ, Předloňský vítěz: JAROSLAV NEDVĚD 

 

DAVID VÝBORNÝ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 Třetí místo v kanadském bodování je skvělý úspěch. Před sezónou to od něj čekal málokdo. Přece 
jen je už této legendě našeho hokeje 38 let. Ale David Výborný, jehož vedl jeho vlastní otec, ukázal, že 
se dá hrát hlavou i v 1. lize, jejíž herní styl je hodně odlišný od toho extraligového. „Hokej v 1. lize je 
trochu jinej, hráči nejsou tak zkušení, vyzrálí, ale zase je ve hře větší náboj a přímočarost.“  

Pětinásobný mistr světa však v soutěži plné mladíků bodoval jako na běžícím páse. V Mladé Boleslavi 
byl produktivnější už jen Tomáš Nouza. „Na kanadské body jsem hrál možná v NHL, nyní už to není 
podstatné,“ uvedl v rozhovoru pro bkboleslav.cz autor sedmnácti branek a sedmatřiceti gólových 
asistencí, pro kterého to byla vůbec první zkušenost v 1. hokejové lize. „Zapotřebí to nemám, ale nevadí 
mi, že to tak je. Já hokej hraju proto, že mě baví, to je hlavní. A už mám jiné priority, než si něco 
dokazovat. Jsem rád, že neúspěch zažívám až na konci… (usměje se) Kariéra je holt taková, někdy se daří 
hůř, jindy líp. Mně to vlastně celý život šlo furt nahoru, ovšem nemůže to tak být donekonečna,“ uvedl pro 
iSport.cz. 

PROTIKANDIDÁTI 
KAREL PLÁŠEK 

Šumperský veterán předvádí 
neskutečný hokej. Po ledě létá 
skutečně jako drak, což je ve 39 
letech pro jeho vrstevníky něco 
nemyslitelného. Obrovský bojovník, 
který se proslavil zejména působením 
ve Znojmě, čtrnáct branek dal a na 
dalších šestnáct asistoval. Zopakoval 
tak loňské skvělé výkony. 

TOMÁŠ KLIMT 
Útočník s bohatými extraligovými 
zkušenostmi zažil parádní rok. Ve 39 
letech si vytvořil nová osobní maxima. 
Tomáš Klimt, jenž v minulosti oblékal 
barvy Kladna, Ústí nad Labem či 
brněnské Komety, byl hlavním 
tahounem Benátek nad Jizerou, 
kterým pomohl patnácti brankami a 
sedmnácti asistencemi.  



 

UNEJSLUŠNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA TOMÁŠE ŠVIHOVCE 

 
Loňský vítěz: JIŘÍ DOPITA, Předloňský vítěz: ZDENĚK SKOŘEPA 

MAREK LAŠ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 
Hra tohoto hráče se zkušenostmi z Plzně (tam nastupoval v jedné lajně s mistrem světa z roku 2010 
Petrem Vampolou a Michalem Důrasem) či Litvínova je založená na bojovnosti a skvělé defenzivě. Je tedy 
obdivuhodné, že odchovanec Třebíče, za kterou letos v rámci hostování odehrál patnáct povedených 
utkání, musel za katr pouze šestkrát (12 trestných minut)! Zatímco trestných minut moc nesbíral, bodově 
zářil. 26letý křídelník s vynikajícími obrannými schopnostmi totiž patnáct branek dal a na dalších 
šestnácti se podílel asistencí. Tak vysoký bodový příspěvek nastřádal i přes to, že na začátku sezóny 
nedostával ve Slovanu moc příležitostí. Po návratu z mateřské Třebíče, kde opět získal ztracené 
sebevědomí a ubezpečil se, že je stále skvělým hokejistou, však v Ústí nad Labem, kde zjistili, že pokud 
tomuto obětavému forvardovi dají prostor, tak je jedním z elitních prvoligových hráčů, dostal mnohem 
více prostoru. A vyplatilo se. Hned po svém návratu si parádními výkony vysloužil nominaci do sestavy 
období, kterou v každém čísle vyhlašujeme. I v play-off potvrdil, že by s ním měl Slovan počítat.  

PROTIKANDIDÁTI 
MARTIN NOVÁK 

25letý litoměřický útočník letos od 
rozhodčích obdržel pouze osmnáct 
trestných minut. Úctyhodné, zvláště 
pak, když zastával jednu z ústředních 
rolí v týmu pod vedením Josefa 
Řeháčka a na ledě byl opravdu dost 
často. Také Martin Novák nasbíral 
více kanadských bodů než trestných 
minut. Jeho letošní bilance činí deset 
branek a čtrnáct asistencí. 

VÁCLAV JAROŠ 
Beci z logických důvodů míří za katr 
mnohem častěji než forvardi. Jihlavský 
mladíček je však výjimkou. Dvanáct 
trestných minut je opravdu neskutečné 
číslo! Není divu, že si ho fanoušci Dukly 
tolik oblíbili. Hraje parádně a když 
k tomu ještě přidá ukázkovou 
disciplínu, je nejlepším bekem týmu. 
Kampak povedou jeho další kroky? 



 

UCIZINEC SEZÓNY 
CENA MARTINA IVIČIČE 

 
Loňský vítěz: MARTIN ŠAGÁT, Předloňský vítěz: ROK PAJIĆ  

MAREK ČILIAK 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

  V předchozích dvou letech toto ocenění získali útočníci. Letos však zazářil brankář. Marek Čiliak 
byl ústřední postavou třebíčského týmu a slabší chvilku si vybral jen hodně vzácně. Statisticky pak tento 
nejvytíženější prvoligový brankář patří k absolutní elitě druhé nejvyšší soutěže.  

Marek Čiliak je sice odchovanec Zvolena, ale již v dorosteneckém věku si ho všimli skauti Komety. 
V České republice tedy strávil už nějaký ten čas. Krom Brna si vyzkoušel i angažmá na jihu Moravy, kde 
vypomáhal Znojmu, týmu z mezinárodní EBEL.  

Zajímavostí je, že v prosinci roku 2011 se Čiliak zapsal nesmazatelným písmem do kronik slovenské 
nejvyšší soutěže. V utkání s Košicemi totiž vstřelil kuriózní gól svého týmu, když se mu od ramene odrazil 
nastřelený puk, který posléze zamířil přes celé kluziště až do opuštěné brány soupeře.  

Takový počin se mu sice letos nepodařil, ale Horácké Slavii je to úplně jedno. I bez jeho gólového 
příspěvku zažila fantastickou sezónu, na které má lví podíl právě tento 22letý mladíček s mnoha 
tetováními.  
 

PROTIKANDIDÁTI 
TOMÁŠ HALÁSZ 

Stejně jako Čiliak i tento gólman byl 
pro soupeře hotovou noční můrou. 
Každopádně vzhledem ke konkurenci 
Libora Kašíka toho letos zas tolik 
neodchytal. Je ale dost možné, že 
příští rok na něm bude stát 
zodpovědnost za výkony týmu. Libor 
Kašík totiž pravděpodobně zaujme 
pozici v brankovišti Zlína.  

ADAM LAPŠANSKÝ 
Tohoto sparťanského forvarda 
prostě nelze nemít rád. Fanoušci Ústí 
nad Labem se do jeho hry zamilovali. 
Slovenský útočník totiž nejenže patří 
k nejlepším střelcům týmu a tvůrcům 
hry, ale zároveň se neštítí ani 
rozdávat hity a bojovat za svůj tým i 
za cenu bolestivých chvil. Lepší hráč 
v poli z ciziny v 1. lize letos nebyl. 



 

UOBJEV ROKU 
CENA MARTINA VOLKEHO 

 
Loňský vítěz: JAN JAROMĚŘSKÝ, Předloňský vítěz: VLADIMÍR NOVÁK 

MAREK ČILIAK 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

 Třebíčský gólman se pochopitelně nevynořil z neznáma. Však má za sebou několik startů ve 
slovenské nejvyšší soutěži. Přesto jeho průlomová sezóna probíhala mnohem lépe, než se očekávalo. Dařilo 
se mu už v přípravě, v základní části pak ze svých předsezónních neslevil a dařilo se mu dále. Byl 
jednoznačnou oporou týmu a největší hvězdou Horácké Slavie.  

Hbitý a mrštný čaroděj si tak hodně nahlas řekl o šanci v brněnské Kometě, které v současnosti už 
22letý gólman se zkušenostmi z juniorského šampionátu patří. Když se podíváte do brankoviště tohoto 
extraligového klubu, tak se pro Čiliaka skýtá naděje, že by se do její sestavy mohl příští sezónu 
probojovat. Jiřímu Trvajovi, současné jedničce Komety, je už 38 let a Martin Falter je spíše typickou 
dvojkou, leč spolehlivou. Bude tedy Marek Čiliak následovat kroky bývalých třebíčských brankářů, kteří 
v současnosti působí v nejvyšší soutěži? Řeč je pochopitelně o Šimonu Hrubcovi (Třinec) a Pavlu 
Francouzovi (Litvínov). Je to dost možné. Čiliak navíc prozradil, že pokud bude chytat v 1. lize, tak jen za 
Horáckou Slavii. 

 

PROTIKANDIDÁTI 
VÁCLAV JAROŠ 

Fanoušci Jihlavy o kvalitách tohoto 
zadáka ví už dlouho. Možná ještě 
dříve, než si jeho talentu všimli sami 
trenéři Dukly, kteří tohoto 
spolehlivého beka začali hojně 
využívat až v průběhu letošního 
ročníku. Pro ostatní fanoušky se však 
jednalo o poměrně neznámého hráče. 
To už ale neplatí. Jihlava momentálně 
nemá lepšího obránce.  

VLASTIMIL BILČÍK 
Sezónu zahájil ve druholigové 
Technice. Když se ale potýkala 
Horácká Slavie s marodkou v zadních 
řadách, tohoto rusovlasého obránce 
povolala do svého kádru. Drobný bek 
se své šance chytil za pačesy a ze 
sestavy už nevypadl. Postupem času 
si vybojoval i místo v přesilovkách. 



 

UOSOBNOST LIGY 
CENA JAROSLAVA HOLÍKA 

 
Loňský vítěz: JIŘÍ DOPITA, Předloňský vítěz: RADEK DUDA 

DAVID VÝBORNÝ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 Jiří Dopita tuto cenu získal již loni, a toto ocenění nelze vyhrát dvakrát. Letos tedy pochopitelně 
za Osobnost ligy vyhlašujeme jednoho ze symbolů zlaté generace českého hokeje Davida Výborného.  

Proč zrovna on? Myslím, že je to zbytečná otázka. Ale jen pro formalitu. Odchovanec jihlavského 
hokeje za svou kariéru dosáhl na tyto úspěchy: 
* Pětinásobný mistr světa 
* Držitel osmi cenných kovů ze světových šampionátů 
* Bronzový medailista ze ZOH 2006 v Turíně 
* Dvojnásobný extraligový vítěz se Spartou Praha 
* Nejproduktivnější hráč extraligového ročníku 1998/1999 
* 543 zápasů v NHL (113+204) 
* Kapitán mistrů světa 2005 
* Legenda české reprezentace (nejvíce startů i bodů) 

PROTIKANDIDÁTI 
MICHAL MIKESKA 

Michal Mikeska je také velkou 
postavou našeho hokeje, avšak na 
reprezentační úrovni nikdy nedosáhl 
velkých úspěchů. Nikdy se nedostal 
ani na mistrovství světa, přestože 
hrál za přední klub ruské nejvyšší 
soutěže- Salavat Julajev Ufa. 
Třebíčský odchovanec, kterého 
proslavilo angažmá v Pardubicích, 
letos působil v Hradci Králové. Před 
play-off se však zranil. 

MARCEL MELICHERČÍK 
Před sezónou si ho do svého kádru 
vybral HC Lev. Slovenský brankář si 
totiž v domácí soutěži udělal velké 
jméno. V Popradě byl jedním 
z nejlepších gólmanů tamní extraligy. 
Letos vypomáhal Litoměřicím i 
extraligové Spartě. 



 

UHRÁČ PLAY-OFF 
CENA RADKA ŠÍPA 

 
Loňský vítěz: SACHA TREILLE, Předoňský vítěz: VLADISLAV KOUTSKÝ 

MAREK ČILIAK 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

 Oproti Willovi a Kašíkovi má sice horší statistiky, ale vzhledem k tomu, za jakým týmem oba dva 
muži chytali, je to pochopitelné. I když na druhou stranu, Marek Čiliak měl před sebou neuvěřitelnou 
partu bojovníků. Jeho spoluhráči zblokovali spoustu střel, někteří neváhali doslova chytat puk do pusy 
(Václav Čejka), avšak nebýt Marka Čiliaka, Třebíč by asi předvedla o něco méně konkurenceschopné 
výkony. “My jsme do toho šli hlavně jako tým, kluci to tam před bránou dobře čistili, všichni jsme bojovali 
a já myslím, že to nestálo nějak extra jen na mně. Jak říkám, bojovali jsme všichni, spoluhráči mi pomáhali 
tím, že padali do střel. Však jsme taky pořádně dobití. Jsme prostě kolektiv, jedna parta. Takovou partu, 
jaká je tady, jsem ještě nikdy nezažil, bojujeme jeden za druhého,“ uvedl pro hstrebic.cz.  

V play-off 2011 zářil Vladislav Koutský, který čaroval v bráně Vrchlabí a dlouho vzdoroval 
ústeckým střelcům, letos to byly vyřazovací boje tohoto slovenského mladíčka, který příští sezónu bude 
bojovat o post jedničky v brněnské Kometě. A jeho šance jsou poměrně velké. Jiří Trvaj totiž stárne. 
Čiliak tak může následovat Pavla Francouze a Šimona Hrubce, kteří chytali za Třebíč a nyní působí v ELH. 
  

PROTIKANDIDÁTI 
ROMAN WILL 

Mladoboleslavský mladíček na sobě 
nedal znát nervozitu (až na pár 
výjimek) a nenechal si utéct svůj sen- 
postup do baráže. Chytal opravdu na 
extraligové úrovni, návrat ze zámoří 
do rodné vlasti mu očividně prospěl, 
jelikož si v profesionálním hokeji 
vybudoval solidní jméno a v budoucnu 
jistě nebude mít o zájemce nouzi. 

LIBOR KAŠÍK 
Talentovaný gólman, jenž patří 
extraligovému Zlínu, který s ním jistě 
do příštích sezón počítá na post 
dvojky, byl stejně jako loni klíčovou 
osobností Olomouce ve vyřazovací 
části druhé nejvyšší soutěže a tým 
vedený Petrem Fialou a Janem 
Tomajkem dovedl parádními výkony 
do baráže. S Ústím n/L vychytal dvě 
nuly. 



UCENA ODDANOSTI HOKEJI 
CENA TOMÁŠE ZELENKY  

 
Loňský vítěz: JONÁŠ FIEDLER, Předloňský vítěz: LUKÁŠ SLÁMA 

 

JIŘÍ DOPITA 
HC OLOMOUC 

 Zranění už Jiřího Dopity trápí dlouhá léta. Poničily mu loňskou sezónu a velkou část letošního 
ročníku. Olympijský vítěz z Nagana a jedna z nejvýraznějších postav české hokejové historie však hokej 
stále miluje a šel proti svému osudu. Vzepřel se svému věku a chatrnému tělu, a i když ho to jistě stálo 
spoustu fyzických i psychických sil, v play-off se opět zapojil do sestavy trenéra Petra Vlka.  

Po Novém roce však Dopitu nezlobila zranění, ale paradoxně brusle, které mu nesedly a měl z nich 
bolavé nohy. Nakonec sehnal brusle, které ještě ani nejsou na trhu. Díky nim se opět mohl vrátit na 
prvoligová kolbiště. „Chuť pořád mám, hokej mě stále baví. Ale u mě to poslední dobou bylo hlavně o 
bruslích. Já jsem celý život bruslil na umělých “skořepinách“, takže to je potom opravdu rozdíl, když 
člověk přejde na kožené brusle. Možná, že to pro někoho zase tak velký rozdíl není, avšak pro mě ano,“ 
objasnil pro hc-olomouc.cz. 

Ve 44 letech hrát stále na takové úrovni? Komu se to podařilo? Jen opravdovým hokejovým 
legendám. A tou bezesporu tento skromný muž, který nemá rád publicitu, je. Škoda, že už ho na ledě 
neuvidíme. Nyní bude zastávat pozici asistenta trenéra Olomouce místo Jana Tomajka. 

PROTIKANDIDÁTI 
DAVID VÝBORNÝ 

Také David Výborný je hokejistou 
v tom pravém smyslu slova. Hokej ho 
stále hodně baví a překousl i působení 
v 1. lize. Neutekl do Plzně, která o něj 
měla velký zájem, ale rozhodl se, leč 
neúspěšně, pomoci Bruslařskému 
klubu zpět do extraligy. I to svědčí o 
jeho charakteru. 

MARTIN FILIP 
Jihlavský veterán už se loučil s profi 
kariérou, působením ve Vrchlabí se 
jen bavil hokejem. Asi nečekal, že by 
si ho z krajského přeboru někdo mohl 
vytáhnout do 1. ligy. Jenže Jihlava 
zariskovala a vsadila na tohoto 
vzrůstem malého hokejisty. No 
zariskovala. Martin Filip hrál 
zadarmo. Letos už pochopitelně ne. 
Peníze si však za své výkony zasloužil. 



UNEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNOST ZÁKROKŮ 
CENA LUKÁŠE SÁBLÍKA  

 
Loňský vítěz: LIBOR KAŠÍK, Předloňský vítěz: PAVEL FRANCOUZ 

 

MIROSLAV HANULJAK 
SK KADAŇ 

 Ještě loni byl nejkritizovanějším hráčem svého týmu. To ale chytal za Chomutov. O několik měsíců 
později však fanoušky dostával svými báječnými kousky do euforie. „Sice na fórum nechodím, ale od kluků 
z kabiny, co tam chodí a čtou si to, jsem tu kritiku na mojí osobu znal. Lidi co tam píšou, na to mají právo 
a ať si tam píšou, co chtějí. Od toho to fórum je. Vím, že se řešila moje osoba a vím, že ne vždy se tam 
psalo o mně jen v superlativech. Lidi na tu kritiku mají právo, ale zase by se to nemělo přehánět,“ uvedl 
loni v rozhovoru pro piratskesrdce.cz brankář, kterého v roce 2003 draftoval Nashville. „Někdo nadává, 
někdo chválí. Ale někdy jsou to až moc přehnané reakce.  I tyhle věci jsou však k něčemu dobré. Všechno 
špatné je k něčemu dobré. Mě nebo kohokoliv jiného mohou někam posunout.  Člověk ví, že udělal chybu a 
kritika je pak očekávána a je jedno jestli spisovně nebo nespisovně. Ten závěr je z toho jeden. Prostě 
byla chyba a tak to je. Neřeším to,“ dodal pro Moryho.  

A řešit to nemusí ani dál. Nemá totiž důvod, v současnosti by se na diskuzi dočetl, že je Bůh. Na 
tomto případě je skvěle vidět, jak je hokejový život vrtkavý. Jednou jsi hrdina, podruhé vyvrhel. 
 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. ROMAN WILL 

Mladoboleslavský mladík měl před 
sebou hodně solidní obranu, ale práce 
měl dostatek a pravidelně byl jedním 
z nejlepších hráčů svého mužstva. 
Jeho úspěšnost nakonec vystoupala 
hluboko za 93 procentní hranici, 
konkrétně se zastavila na 93,54 
procentech. I v loňské sezóně by mu 
tato cifra stačila na druhé místo. 
Loni zářil Libor Kašík, letos zase 
Miroslav Hanuljak. 

3. MAREK ČILIAK 
Slovenský brankář svými statistikami 
dokonce předčil i loňskou oporu 
Horácké Slavie Šimona Hrubce, který 
nyní válí v barvách extraligového 
Třince. Marek Čiliak je brankář 
Komety, takže se mu skýtá solidní 
šance na prosazení do extraligy 



UNEJMÉNĚ BRANEK NA ZÁPAS 
CENA STANISLAVA NERUDY  

 
Loňský vítěz: LIBOR KAŠÍK, Loňský vítěz: PAVEL FRANCOUZ 

 

ROMAN WILL 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 Roman Will, mezi jehož vzory patří například montrealský Carey Price, se zařadil mezi největší prvoligová 
překvapení. Málokdo totiž čekal, že se stane jedničkou v tak ambiciózním klubu. Avšak, přes výraznou 
konkurenci v podobě Vlastimila Lakosila a Michala Valenta, si skvělými výkony vysloužil post brankáře 
číslo jedna. „Tři kvalitní brankáři v jednom týmu? Že je to frustrující? Tak to není možné brát. Je to 
výzva, vzájemně si nic nedarujeme, to je jasné, ale snažíme se ze sebe navzájem dostat to nejlepší. Oba 
jsou to zkušení gólmani, což je skvělé, mohu se toho od nich mnoho naučit,“ uvedl na začátku soutěže, 
kterou okusil poprvé v životě. Doposud (krom jednoho zápasu play-out před dvěma lety) totiž hrál pouze 
v juniorských soutěžích, včetně zámořské QMJHL. V Moncton Wildcats zažil povedenou sezónu, odchytal 
většinu zápasů a dovedl tým do play-off. Jenže tam se Willovi moc nevedlo a možná i díky tomu si ho 
žádný klub NHL na draftu nevybral. Jenže všechno špatné je pro něco dobré. Will se vrátil do rodné 
vlasti, kde zažil fantastickou sezónu a zařadil se mezi nejlepší prvoligové brankáře, což je ve 20 letech 
určitě úspěch, i když by Roman Will jistě raději bojoval o šanci v NHL.  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. MIROSLAV HANULJAK 

O kadaňském fantomovi toho v tomto 
čísle bylo napsáno už spoustu. Za 
jeden kalendářní rok udělal Miroslav 
Hanuljak opravdu obrovský pokrok. 
Pilně trénoval, a i když moc nadějí 
neměl, snažil se poctivým přístupem 
vybojovat šanci v nejvyšší soutěži. 
Díky parádním výkonům na farmě se 
to povedlo!  

3. LIBOR KAŠÍK 
Stejně jako Roman Will si ani Libor 
Kašík nemohl dovolit slabší období. Na 
šanci totiž „trpezlivo“ čekal slovenský 
mladík Tomáš Halász. O pozici 
jedničky Olomouce však Kašík 
nepřišel ani kvůli otřesu mozku, který 
loňského statisticky nejlepšího 
brankáře na nějaký čas vyřadil ze 
hry. Stejně jako loni chytal výborně. 



UNEJMÉNĚ OBDRŽENÝCH GÓLŮ 
CENA KAMILA JARINY  

 
Loňský vítěz: BRANKÁŘI ÚSTÍ NAD LABEM, Předloňský vítěz: BRANKÁŘI ÚSTÍ NAD LABEM 

 

BRANKÁŘI MLADÉ BOLESLAVI 
ROMAN WILL, MICHAL VALENT, VLASTIMIL LAKOSIL 

 
Ještě v létě byla situace v brankovišti Mladé Boleslavi vcelku jasná. Jedničku měla dělat předsezónní 
posila s bohatými extraligovými zkušenostmi Vlastimil Lakosil. Jeho kolegou se měl stát Michal Valent. 
Jenže poté se situace zkomplikovala. Ale byly to příjemné komplikace. Ze zámoří se totiž do Bruslařského 
klubu vrátil mladý talent Roman Will. A ten postupnými krůčky vytlačil své kolegy z brankoviště. Mladá 
Boleslav tedy nejprve uvolnila Michala Valenta, jenž zamířil na rodné Slovensko. Poté, co se tento 
oblíbenec fanoušků vrátil zpět do 1. ligy, naopak odešel Vlastimil Lakosil, který přišel jako jedna 
z největších předsezónních posil. Bývalý gólman Třince odešel do trochu exotického (myšleno samozřejmě 
co se týče ledního hokeje) Kazachstánu. Ve zbytku soutěže se tedy v brankovišti střídali mladý Roman 
Will a o něco zkušenější Michal Valent. Dvacetiletý mladíček však dostával prostoru o hodně více, stejně 
jako v následné play-off, respektive baráži. Zažil opravdu famózní sezónu, přestože to byla jeho 
premiéra mezi seniory. K této ceně ale pochopitelně výraznou měrou přispěl celý tým, z útočníku pak 
zejména Tomáš Demel či Lukáš Pabiška, dva velcí hokejoví buldoci. 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. OLOMOUC 

Mora měla letos asi nejlepší 
brankářskou dvojici v lize. A kvalita 
na postu brankáře se poté projevila i 
v celkové defenzivě Olomouce. Ta 
letos obdržela 109 branek. Krom 
Tomáše Halásze a především Libora 
Kašíka se o toto výborné číslo 
zasloužili i dobře hrající obránci 
Olomouce, zejména Jiří Ondrušek. 

3. TŘEBÍČ 
Třebíč se po celou sezónu 
vyznačovala parádní defenzivní 
činností, zejména na venkovních 
stadionech. Venku Horáci obdrželi 
pouze 53 branek, vůbec nejméně ze 
všech týmů v 1. lize. Nejvíce zářil 
slovenský mladíček Marek Čiliak, 
který pochytal bezmála 93,5 procent 
na něj vyslaných střel.  



UNEJVÍCE ČISTÝCH KONT 
CENA PAVLA MALÁČE  

 
Loňský vítěz: DOMINIK HALMOŠI, předloňský vítěz: ALEXANDR HYLÁK 

 

MIROSLAV HANULJAK 
SK KADAŇ 

 
Miroslav Hanuljak, jenž začal s ledním hokejem v pokročilém věku (až v deseti letech) je jedním 

z příkladů, kdy gólman zářil jak ve druhé nejvyšší soutěži, tak v extralize.  
Kadaňský fantom totiž působil v tomto prvoligovém klubu jen do doby, než Chomutov ze své farmy 

povolal úspěšného trenéra Jiřího Čelanského. Ten totiž na tohoto gólmana vsadil i v novém působišti. 
Udělal dobře, Hanuljakovi, který zažil nejlepší ročník kariéry, se totiž dařilo i tam. „Dělal jsem všechno 
pro to, abych se do Chomutova dostal, protože extraliga je pro každého cíl. Povedlo se a jsem za to rád,“ 
uvedl brankář, který pro letošní sezónu změnil typ masky (dříve nosil helmu po vzoru Dominika Haška), pro 
iDnes.cz.  

Miroslav Hanuljak si letos v 1. lize připsal hned sedmkrát čisté konto. Stačilo mu na to nevídaných 
37 zápasů. Toto ocenění tedy tomuto muži náleží právem. "Vždy jsem se pohyboval kolem čtyř pěti za 
celou sezonu, sedm je opravdu hodně. Jsem za to rád, ale obrovský díl na tom mají kluci. Hrají výborně 
dozadu, nechali mi jen sem tam nějakou střelu a dorážku, chytalo se mi výborně," sdělil MF DNES. 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. MAREK ČILIAK 

Marek Čiliak obdržel od magazínu o 1. 
lize celkem čtyři trofeje, Cena Pavla 
Maláče mu však unikla pouze o jedno 
čisté konto. Klíčová součástka 
úspěšného stroje s názvem Horácká 
Slavia vychytala šest nul (z padesáti 
odchytaných zápasů). Zvlášť cenné je 
čisté konto z Havlíčkova Brodu a 
Šumperka, kde se nevyhrává lehce. 

2. ROMAN WILL 
Stejně jako Čiliak, tak i jeho sok ze 
semifinále Roman Will letos hned 
šestkrát zůstal nepokořen. Oproti 
třebíčskému fantomovi mu na to 
stačilo 44 zápasů. I díky tomu se tak 
může mladý talent pyšnit nejlepší 
statistikou průměru gólů na zápas 
(1,87). Opravdu hodně povedený 
premiérový ročník mezi seniory. 



 
 

UNEJLEPŠÍ VÝJEZDNÍCI 
CENA PRVNÍ LIGA -FANS 

 
 

ÁFANOUŠCI HC DUKLA JIHLAVA 
 

Nejlepšími výjezdníky sezóny, které vyhlašuje (s pomocí prvoligových fanoušků) facebooková stránka 
PRVNÍ LIGA -FANS, se stali fanoušci jihlavské Dukly. Ti stejně jako ti třebíčští, respektive 
havlíčkobrodští těžili z krajských derby zápasů, kam se vždy sjely stovky příznivců. „Našim rivalem ale 
budou vždycky týmy, jako je Sparta Praha, Kometa Brno nebo Pardubice. Teď ať se na mě nikdo nezlobí, 
ale to, že teď přešlapujeme v první lize, kde máme jakési derby, ve kterých se nám snaží někteří rovnat, 
tak to prostě pro nás nejsou rivalové. Oni si myslí, že jo, ale pro mě ne. Já to beru tak, že teď ještě chvíli 
budeme muset v tom suterénu zůstat, ale jednou půjdeme nahoru a vrátíme se na své pozice. Takže našim 
rivalem jsou tradiční české kluby,“ uvedl jeden ze skalních příznivců Dukly v rozhovoru pro fanouškovský 
portál supporters.cz. „Nemyslím si, že nejlepší výjezdy jsou derby. To jsou takové zápasy, ve kterých se 
oni, menší města a horší týmy bez fanoušků, titulů a úspěchů vždycky vyšponují, a i když celou sezonu 
hrají tužku, vlastně celé roky a celou jejich existenci, tak alespoň tu Duklu musejí porazit. Na derby se 
sice sjede nejvíc lidí, ale nefandí se tolik, kor když derby furt prohráváme. Proto máme radši třeba ty 
Litoměřice, kde jedeme 3 auta, ale fandí všichni a furt. To jsou nejlepší výjezdy, navíc se stmelí kolektiv, 
a když jede někdo nový, tak má šanci lépe zapadnout, než při domácích zápasech,“ dodal v rozhovoru, 
který posléze zbudil řadu emocí.  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. TŘEBÍČ 

Třebíč hrála ve velké formě, což se 
odrazilo i na početných výjezdech 
příznivců Horácké Slavie. Ti podnikali 
autobusové výjezdy do Havlíčkova 
Brodu, Jihlavy a Šumperka. V play-
off pak zaplnily i sektor hostů na 
stadionu Mladé Boleslavi. Atmosféru 
v play-off tak Třebíč dokázala 
vytvořit skutečně pekelnou. Pochlubili 
se i celotribunovým choreem. 

3. HAVLÍČKŮV BROD 
Rebelové se díky činnosti Rebel 
Hearts zařadili mezi fanouškovskou 
špičku 1. ligy. Díky tomuto výborně 
fungujícímu uskupení se konají 
výjezdy opravdu často. Domácí 
návštěvnost by sice mohla (spíše tedy 
měla) být vyšší, ale to je dáno i 
předraženými vstupenkami.  

http://www.facebook.com/pages/Prvn%C3%AD-liga-fans/123173084412005?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Prvn%C3%AD-liga-fans/123173084412005?ref=ts&fref=ts


U1. ALL-STAR TÝM 
 

Loňské složení: ŠIMON HRUBEC- JAKUB BARTOŇ, ALEŠ HOLÍK- DAVID HRUŠKA, JAROSLAV ROUBÍK, PETR 
HALUZA 

Předloňské složení: PAVEL FRANCOUZ- JAROSLAV NEDVĚD, LUKÁŠ PULPÁN- PETR JÍRA, OLDŘICH BAKUS, 
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

 

G, MAREK ČILIAK

O, LUKÁŠ POŽIVIL 
ÚSTÍ NAD LABEM 
 

O, JIŘÍ ONDRUŠEK 
OLOMOUC 
 

LK, MATĚJ PEKR 
OLOMOUC 

C, JAROSLAV ROUBÍK 
ÚSTÍ N/L 

 
TŘEBÍČ 

PK, LUKÁŠ PABIŠKA 
MLADÁ BOLESLAV 

 



U2. ALL-STAR TÝM 
 

Loňské složení: TOMÁŠ ŠTŮRALA- JIŘÍ ONDRUŠEK, JAN KLOBOUČEK- TOMÁŠ NOUZA, LUKÁŠ KRÁL, DANIEL 
HODEK 

Předloňské složení: DOMINIK FURCH- KAMIL ČERNÝ, PETR CHALOUPKA- VÍT BUDÍNSKÝ, TOMÁŠ URBAN, 
VOJTĚCH NĚMEC 

G, MIROSLAV HANULJAK

O, JAKUB BARTOŇ 
OLOMOUC 

O, MILAN TOMAN 
MLADÁ BOLESLAV 

LK, TOMÁŠ NOUZA 
MLADÁ BOLESLAV 

C, DAVID VÝBORNÝ 
MLADÁ BOLESLAV 

 
KADAŇ 

PK, TOMÁŠ DEMEL 
MLADÁ BOLESLAV 



UALL-STAR JUNIORŮ (1993+) 
 

ULoňské složení:U VOJTĚCH SEDLÁČEK- ZDENĚK ČÁP, FILIP PAVLÍK- TOMÁŠ RUBEŠ,  
JAKUB HERMAN, MICHAL VACHOVEC 

Předloňské složení: ŠIMON HRUBEC- PETR ŠENKEŘÍK, PETR ŠIDLÍK- TOMÁŠ RACHŮNEK,  
TOMÁŠ VONDRÁČEK, ADAM HAVLÍK 

 

B, DANIEL DOLEJŠ 
HAVLÍČKŮV BROD 

 

O, VOJTĚCH ZADRAŽIL 
JIHLAVA 

 

O, PETR GEWIESE 
ŠUMPERK 

 
 

Ú, DOMINIK SIMON 
LITOMĚŘICE 

 

Ú, FILIP VLČEK 
PÍSEK 

 

Ú, JAKUB MATAI 
ÚSTÍ N/L 

 

Pozn.: U hráčů nejsou zohledněny posty, na kterých nastupují. 



STATISTIKY 

 

USTATISTIKY 
POZNÁMKY: 

*VŠECHNY STATISTIKY OD 
SEZÓNY 1999/2000 
ČERPÁNY ZE SERVERU 
HOKEJ.CZ, STARŠÍ PAK 
Z ELITEPROSPECTS.COM 
 



 

UKANADSKÉ BODOVÁNÍ 
1. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)    61b 
2. TOMÁŠ NOUZA (MB)     59 
3. DAVID VÝBORNÝ (MB)     54 
4. MATĚJ PEKR (OLO)     52 
5. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)      48 
6. ROBIN KOVÁŘ (UNL)     43 
7. LADISLAV RYTNAUER (HB)    40 
8. DANIEL HODEK (JIH)     39 
9. DAVID DOLNÍČEK (TRE)    39 
10. LUKÁŠ POŽIVIL (UNL)    39 
11. LUKÁŠ PABIŠKA (MB)     38 
12. MICHAL JESLÍNEK (JIH)    38 
13. LUKÁŠ ENDÁL (HB)     38 
14. MARTIN KOUDELKA (MB)    38 
15. MICHAL TVRDÍK (HK)     38 
16. PETR POLODNA (HB)     38 
17. ROMAN VONDRÁČEK (HB)    37 
18. MARTIN FILIP (JIH)     37 
19. DAVID VRBATA (MB)     36 
20. MILAN KOSTOUREK (HB)    36 
21. VILÉM BURIAN (TRE)     35 
22. PETR KAFKA (MB)     35 
23. PETR JÍRA (KAD)     35 
24. JAKUB HERMAN (OLO)    35 
25. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)     35 
 PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 

2011/2012: JAROSLAV ROUBÍK (UNL), 58b 
2010/2011: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 48b 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 60b 
2008/2009: DANIEL HODEK (JIH), 57b 
2007/2008: MILAN KOSTOUREK (CHO), 53b 
2006/2007: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 71b 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), 65b 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 88b 
2003/2004: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 59b 
2002/2003: ROBERT KYSELA (KLA), 50b 
2001/2002: MOJMÍR MUSIL (LIB), 54b 
2000/2001: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 50b 
1999/2000: JIŘÍ CMUNT (BER), 51b 
1998/1999: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 55b 
1997/1998: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 73b 
1996/1997: JAN BLÁHA (KRALUPY N/V), 58b 



 

UNEJLEPŠÍ STŘELCI 
1. MATĚJ PEKR (OLO)    31G     
2. TOMÁŠ NOUZA (MB)    31 
3. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)   28 
4. ROBIN KOVÁŘ (UNL)    26 
5. LUKÁŠ PABIŠKA (MB)    22 
6. FILIP SEMAN (KAD)    21 
7. DANIEL HODEK (JIH)    20 
8. JOSEF SKOŘEPA (BNJ)    19 
9. LUKÁŠ HAVEL (HB)    18 
10. TOMÁŠ VONDRÁČEK (TRE)   18 
11. VILÉM BURIAN (TRE)    17 
12. RADIM KUCHARCZYK (OLO)  17 
13. LADISLAV GENGEL (MOS)   17 
14. LADISLAV RYTNAUER (HB)  17 
15. DAVID VÝBORNÝ (MB)   17 
16. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)    17 
17. DAVID OSTŘÍŽEK (TRE)   16 
18. PETR KAFKA (MB)    16 
19. LUKÁŠ ENDÁL (HB)    16 
20. MICHAL JESLÍNEK (JIH)   16 
21. DAVID ŠVAGROVSKÝ (HK)   16 
22. TOMÁŠ DOLEŽAL (BER)   16 
23. JIŘÍ CHAROUSEK (KAD)   15 
24. PETR HALUZA (HK)    15 
25. ADAM ČERVENKA (ŠUM)   16 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: DANIEL HODEK (JIH), 31g 
2010/2011: TOMÁŠ URBAN (BJN), 22g 
2009/2010: DANIEL HODEK (JIH), 25 
2008/2009: OLDŘICH BAKUS (JIH), 27 
2007/2008: MILAN KOSTOUREK (HB), 26 
2006/2007: LADISLAV BOUŠEK (CHO), 31 
2005/2006: DAVID APPEL (KOM), 30 
2004/2005: TOMÁŠ MARTINEC (HK), 29 
2003/2004: OLDŘICH BAKUS (JIH), 23 
2002/2003: MICHAL JESLÍNEK (CHO), 28 
2001/2002: MOJMÍR MUSIL (LIB), 31 
2000/2001: RICHARD RICHTER (KAD), 28 
1999/2000: JIŘÍ CMUNT (BER), 21 
1998/1999: PATRIK FINK (ZNO), 38 
1997/1998: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 37 
1996/1997: LIBOR DOLANA (HB), 31 
1995/1996: ALEŠ PAVLÍK (HAV), 32 



 

UNEJČASTĚJŠÍ ASISTENTI 
1. DAVID VÝBORNÝ (MB)   37A 
2. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)  33 
3. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)    31 
4. LUKÁŠ KRÁL (BNJ)   30 
5. TOMÁŠ NOUZA (MB)   28 
6. LUKÁŠ POŽIVIL (UNL)   28 
7. DAVID DOLNÍČEK (TRE)  27 
8. PETR POLODNA (HB)   26 
9. MARTIN FILIP (JIH)   26 
10. ROMAN VONDRÁČEK (HB)  25 
11. MILAN KOSTOUREK (HB)  25 
12. MICHAL TVRDÍK (HK)   24 
13. MARTIN KOUDELKA (MB)   24 
14. JAKUB BARTOŇ (OLO)  24 
15. LADISLAV RYTNAUER (HB)      23 
16. DAVID VRBATA (MB)   23 
17. TOMÁŠ KOLAFA (MB)   23 
18. MICHAL JESLÍNEK (JIH)   22 
19. LUKÁŠ ENDÁL (HB)   22 
20. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)   22 
21. MATĚJ PEKR (OLO)   21 
22. JAKUB HERMAN (OLO)  21 
23. PETR JÍRA (KAD)   21 
24. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  21 
25. DANIEL BOHÁČ (UNL)  21 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: LUKÁŠ KRÁL (BNJ), 37a 
2010/2011: VOJTĚCH NĚMEC (HB), 29a 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 37a 
2008/2009: DANIEL HODEK (JIH), 34a 
2007/2008: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 30a 
2006/2007: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 47a 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), 35a 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 60a 
2003/2004: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 42a 
2002/2003: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 34a 
2001/2002: VÍTĚZSLAV JANKOVÝCH (LIB), 30a 
2000/2001: MICHAL OLIVERIUS (KAD), 32a 
1999/2000: MARTIN MIHOLA (KOM), 32a 
1998/1999: MICHAL KONEČNÝ (ROS), 38a 
1997/1998: DANIEL BRANDA (CHO), 40a 
1996/1997: MILAN MAZANEC (PIS), 37a 



 

UNEJPRODUKTIVNĚJŠÍ BECI 
1. LUKÁŠ POŽIVIL (UNL)  39B    

2. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)   35 
3. JAKUB BARTOŇ (OLO)  32 
4. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)  28 
5. TOMÁŠ KOLAFA (MB)   28 
6. MILAN TOMAN (MB)   26 
7. KAMIL CHAROUSEK (MOS)  25 
8. JIŘÍ ONDRUŠEK (OLO)  23 
9. DAVID ROUPEC (HK)   22 
10. DAVID RANGL (TRE)   22 
11. MICHAL PAVLŮ (MOS)  20 
12. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL) 19 
13. TOMÁŠ HOUDEK (OLO)  19 
14. ONDŘEJ KŘÍŽ (OLO)   19 
15. RADIM OSTRČIL (HB)  19 
16. MARTIN SZAKAL (KAD)  19 
17. PATRIK HUSÁK (LIT)  18 
18. JAN JAROMĚŘSKÝ (BNJ)  18 
19. DAVID POJKAR (MB)   17 
20. TOMÁŠ PROTIVNÝ (HB)  16 
21. ROMAN NĚMEČEK (MB)  16 
22. TOMÁŠ SCHMIDT (KAD)  16 
23. PETR KOLMANN (BNJ)  16 
24. ROSTISLAV MALENA (TRE) 16 
25. JAKUB ŠULC (BER)   16 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: JAN KLOBOUČEK (UNL), 40b  

2010/2011: JAROSLAV NEDVĚD (BER), 25b 
2009/2010: ROMAN NĚMEČEK (UNL), 29 
2008/2009: LUKÁŠ PULPÁN (CHO), 36 
2007/2008: MARTIN ŤUPA (CHO), 33 
2006/2007: BEDŘICH ŠČERBAN (TRE), 31 
2005/2006: ONDŘEJ KŘÍŽ (OLO), 25 
2004/2005: RADEK MARTÍNEK (ČB), 30 
2003/2004: PATRIK RIMMEL (HAV), 24 
2002/2003: PAVEL MOJŽÍŠ (KLA), 24 
2001/2002: PAVEL MALEČEK (BER), 30 
2000/2001: VALDEMAR JIRUŠ (LIB), 37 
1999/2000: MARTIN ŤUPA (CHO), 33 
 



 

UNEJLEPŠÍ +/- 
 1. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)      +36 

2. TOMÁŠ DEMEL (MB)   30 
3. LUKÁŠ POŽIVIL (UNL)  29 
4. MARTIN KOUDELKA (MB)  28 
5. TOMÁŠ NOUZA (MB)   26 
6. JOSEF JINDRA (MB)   26 
7. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)    25 
8. JAKUB BARTOŇ (OLO)  24 
9. MATĚJ PEKR (OLO)   23 
10. ZBYNĚK HAMPL (OLO)  21 
11. JAROSLAV KASÍK (MB)  21 
12. PETR CHALOUPKA (MB)  21 
13. DAVID VÝBORNÝ (MB)  20 
14. JIŘÍ ONDRUŠEK (OLO)  20 
15. DAVID ROUPEC (HK)   20 
16. ROMAN NĚMEČEK (MB)  20 
17. ROBIN KOVÁŘ (UNL)  19 
18. PETR JÍRA (KAD)   19 
19. FILIP SEMAN (KAD)   19 
20. JIŘÍ RYS (MB)    19 

 

21. LUKÁŠ ŠPELDA (UNL)  19 
22. JAKUB HERMAN (OLO)  18 
23. RADIM KUCHARCZYK (OLO) 18 
24. JIŘÍ CHAROUSEK (KAD)  18 
25. MILAN TOMAN (MB)  18 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: JAN KLOBOUČEK (UNL), +44 
2010/2011: DAVID HAVÍŘ (CHO), +26 
2009/2010: ROMAN NĚMEČEK (UNL), +33 
2008/2009: MICHAL JESLÍNEK (CHO), +28 
2007/2008: FRANTIŠEK BOMBIC (CHO), +33 
2006/2007: JAROSLAV ROUBÍK (HK), +31 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), +28 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), +57 
2003/2004: MARIAN MORAVA (JIH), +28 
2002/2003: PATRIK FINK (KLA), +18 
2001/2002: ANGEL KRSTEV (LIB), +29 
2000/2001: VALDEMAR JIRUŠ (LIB), +25 
1999/2000: DANIEL ZÁPOTOČNÝ (JIH), +18 
 



 

UNEJHORŠÍ +/- 
1. JIŘÍ JEBAVÝ (BER)       -25 
2. VÍTĚZSLAV NEDRDA (MOS) 24 
3. VLADISLAV KUBEŠ (PIS)  22 
4. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)  20 
5. MARTIN ONDRÁČEK (HB)  18 
6. FRANK KUČERA (PIS)   18 
7. RADIM HEŘMAN (PIS)  18 
8. TOMÁŠ KALÁB (BER)   18 
9. PETR PŘINDIŠ (BER)   18 
10. TOMÁŠ ROHAN (MOS)  17 
11. TOMÁŠ KARPOV (BER)  17 
12. MARTIN ROHAN (MOS)  17 
13. DAVID VIDELKA (BER)  17 
14. DOMINIK VANĚK (MOS)  17 
15. PETR GEWIESE (ŠUM)  17 
16. LUKÁŠ KŘÍŽ (PIS)   17 
17. KRYŠTOF KAFAN (LIT)  16 
18. RADIM OSTRČIL (HB)  15 
19. ONDŘEJ HOŠŤÁLEK (BER) 15 
20. DAVID RŮŽIČKA (PIS)  15 
21. ONDŘEJ JURČÍK (MOS)  15 
22. TOMÁŠ DOLEŽAL (BER)  14 
23. ADAM ČERVENKA (ŠUM)  14 
24. PAVEL VOSTŘÁK (BER)  14 
25. FILIP VLČEK (PIS)   14 

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“ 
2011/2012: PETR PŘINDIŠ (MOS), -27 
2010/2011: JAROSLAV KOCAR (TAB), -19 
2009/2010: MARTIN ONDRÁČEK (HB), -25 
2008/2009: VÍTĚZSLAV NEDRDA (MOS), -28 
2007/2008: BOŘEK SLÁMA (TRE), -22 
2006/2007: MICHAL ŠAFAŘÍK (OLO), -23 
2005/2006: JAROSLAV KOCAR (JH), -24 
2004/2005: MILAN KOŘÁNEK (PIS), -28 
2003/2004: RICHARD KUČÍREK (BRN), -24 
2002/2003: MILOŠ VAVRUŠA (BRN), -25 
2001/2002: JIŘÍ SEDLÁČEK (BRN), -36 
2000/2001: TOMÁŠ MIKOLÁŠEK (BRN), -32 
1999/2000: MICHAL NOHEJL (HK), -22 
 



 

UNEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČI 
1. PAVEL MRŇA (LIT)    130 TM 
2. PETR PŘINDIŠ (BER)    119 
3. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)    100 
4. PETR ŠTĚPÁNEK (HB)    99 
5. MAREK ČURILLA (MOS)   97 
6. MILAN TOMAN (MB)    94 
7. ROSTISLAV MALENA (TRE)  94 
8. DOMINIK BOHÁČ (PIS)   90 
9. LADISLAV RYTNAUER (HB)  86 
10. MARTIN ONDRÁČEK (HB)   86 
11. TOMÁŠ PROTIVNÝ (HB)   85 
12. LUKÁŠ HAVEL (HB)    82 
13. DAVID ŠTICH (BNJ)    81 
14. MARTIN VÁGNER (HK)   80 
15. JAN KNOTEK (HB)    78 
16. MILAN KOSTOUREK (HB)   76 
17. DAVID RANGL (TRE)    76 
18. ONDŘEJ MALEC (JIH)   76 
19. MARIAN MORAVA (HB)   76 
20. PETR CHALOUPKA (MB)   75 
21. LUKÁŠ BOHUNICKÝ (MB)   75 
22. RADIM KUCHARCZYK (OLO)  72 
23. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL)  72 
24. KRYŠTOF KAFAN (LIT)   72 
25. MARTIN MAZANEC (KAD)   72 

PŘEDEŠLÍ "VÍTĚZOVÉ" 
2011/2012: MARIAN MORAVA (HB), 154 
2010/2011: MARIAN MORAVA (HB), 118 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 161 
2008/2009: STANISLAV PROCHÁZKA (BNJ), 116 
2007/2008: JOSEF RÉVAY (CHO), 163 
2006/2007: PETR JELÍNEK (HB), 202 
2005/2006: JIŘÍ VAŠÍČEK (JH), 159 
2004/2005: STANISLAV STAVENSKÝ (KAD), 190 
2003/2004: MARTIN BOUZ (PIS), 137 
2002/2003: RADIM SKUHROVEC (KLA), 109 
2001/2002: DAVID NOVÁK (BRN), 157 
2000/2001: RICHARD BAUER (CHO), 126 
1999/2000: MARTIN PALINEK (PRO), 145 
 



 

UÚSPĚŠNOST ZÁKROKŮ 
(MINIMUM: 1100 ODCHYTANÝCH MINUT) 

 
1. MIROSLAV HANULJAK (KAD) 94,08% 
2. ROMAN WILL (MB)   93,54 
3. MAREK ČILIAK (TRE)   93,45 
4. LIBOR KAŠÍK (OLO)   93,36 
5. DANIEL DOLEJŠ (HB)   92,59 
6. FILIP NOVOTNÝ (JIH)  92,12 
7. PETR PŘIKRYL (LIT)   91,89 
8. DAVID RITTICH (JIH)  91,65 
9. VOJTĚCH SEDLÁČEK (BER)  91,48 
10. ZDENĚK ORCT (UNL)   91,40 
11. FILIP LUŇÁK (HK)   91,27 
12. MARTIN VOLKE (MOS)  91,07 
13. JAKUB ČECH (HK)   90,80 
14. VLADISLAV KOUTSKÝ (UNL) 90,47 
15. TOMÁŠ VOŠVRDA (BNJ)  90,45 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ (MINIMUM 1100 MINUT) 
2011/2012: LIBOR KAŠÍK (OLO), 94,47 
2010/2011: PAVEL FRANCOUZ (UNL), 94.09 
2009/2010: KAMIL JARINA (KAD), 93.72 
2008/2009: MARTIN NĚMEC (CHR), 94.13 
2007/2008: JAKUB ŠTĚPÁNEK (SAR), 94.57 
2006/2007: ALEXANDR HYLÁK (HK), 94.22 
2005/2006: JAROSLAV HÜBL (KAD), 93.94 
2004/2005: JAN CHÁBERA (ČB), 93.54 
2003/2004: MIROSLAV KOPŘIVA (BER), 93.16 
2002/2003: ZDENĚK ORCT (KLA), 93.48 
2001/2002: PAVEL MALÁČ (PRO), 94.25 
2000/2001: KAMIL JARINA (CHO), 94.70 
1999/2000: LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH), 93.51 
 



 

UNEJNIŽŠÍ PRŮMĚR 
OBDRŽENÝCH BRANEK 
(MINIMUM 1100 ODCHYTANÝCH MINUT) 

1. ROMAN WILL (MB)    1.87 G/Z 
2. MIROSLAV HANULJAK (KAD)  2.01 
3. LIBOR KAŠÍK (OLO)    2.15 
4. MAREK ČILIAK (TRE)    2.19 
5. FILIP NOVOTNÝ (JIH)   2.26 
6. ZDENĚK ORCT (UNL)    2.27 
7. DAVID RITTICH (JIH)   2.42 
8. DANIEL DOLEJŠ (HB)    2.51 
9. TOMÁŠ VOŠVRDA (BNJ)   2.59 
10. VLADISLAV KOUTSKÝ (UNL)  2.70 
11. JAKUB ČECH (HK)    2.99 
12. FILIP LUŇÁK (HK)    3.07 
13. PETR PŘIKRYL (LIT)    3.14 
14. TOMÁŠ ŠTŮRALA (ŠUM)   3.21 
15. VOJTĚCH SEDLÁČEK (BER)  3.30 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: ZDENĚK ORCT (UNL), 1.79  
2010/2011: PAVEL FRANCOUZ (UNL), 1.93 
2009/2010: ZDENĚK ORCT (UNL), 1.91 
2008/2009: DUŠAN SALFICKÝ (UNL), 1.87 
2007/2008: FILIP ŠINDELÁŘ (MB), 1.65 
2006/2007: PETR PŘIKRYL (UNL), 1.76 
2005/2006: LUKÁŠ SÁBLÍK (UNL), 1.71 
2004/2005: JAN CHÁBERA (ČB), 1.47 
2003/2004: MIROSLAV KOPŘIVA (BER), 1.89 
2002/2003: JAROSLAV SUCHAN (JIH), 2.09 
2001/2002: PAVEL MALÁČ (PRO), 1.86 
2000/2001: KAMIL JARINA (CHO), 1.68 
1999/2000: LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH), 1.90 
 



 

UNEJVÍCE ČISTÝCH KONT 
1. MIROSLAV HANULAJK (KAD)  7 ČK 
2. ROMAN WILL (MB)    6 
3. LIBOR KAŠÍK (OLO)    6 
4. MAREK ČILIAK (TRE)    6 
5. MICHAEL PETRÁSEK (UNL)   3 
6. JAKUB ČECH (HK)    3 
7. FILIP LUŇÁK (HK)    2 
8. DAVID RITTICH (JIH)   2 
9. TOMÁŠ VOŠVRDA (BNJ)   2 
9. FILIP NOVOTNÝ     2 
11. JAKUB ČECH (HK)    2 
 
Po jednom čistém kontě: 
Tomáš Halász, Petr Přikryl, Daniel Dolejš, Martin Volke, 
Tomáš Štůrala, Dominik Halmoši, Marcel Melicherčík, 
Dominik Furch, Lukáš Cikánek, Hynek Kůdela,  
Jiří Stejskal, Robin Blažíček 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
2011/2012: DOMINIK HALMOŠI (JIH), 5 ČK  
2010/2011: ALEXANDR HYLÁK (CHO), 4 
2009/2010: MICHAL NEDVÍDEK (BNJ), 5 
2008/2009: TOMÁŠ ŠTŮRALA (VRC), 5 
2007/2008: ŠTEFAN ŽIGÁRDY (OLO), 6 
2006/2007: PETR PŘIKRYL (UNL), 5 
2005/2006: JAROSLAV HÜBL (KAD), 9 
2004/2005: LUKÁŠ SÁBLÍK (UNL), 11 
2003/2004: KAMIL JARINA (CHO) 4 
2002/2003: ROMAN ŠPILER (PIS), 5 
2001/2002: PAVEL FALTA (LIB), 5 
2000/2001: PAVEL FALTA (LIB), 7 
1999/2000: MARCEL KUČERA (KAD), 5 



 

UNEJPRODUKTIVNĚJŠÍ 
CIZINCI 

1. ADAM LAPŠANSKÝ (UNL)    29B    

2. FRANTIŠEK GERHÁT (LIT)   23 
3. ROMAN RÁC (OLO)    20 
4. DALIBOR BORTŇÁK (BNJ)   13 
5. MATIČ PODLIPNIK (JIH)   11 
6. MARTIN ŠAGÁT (HK)    10 
7. ADAM JÁNOŠÍK (BNJ)   9 
8. PETER GALAMBOŠ (BNJ)   8 
9. OLDRICH KOTVAN (OLO)   7 
10. LUKÁŠ BOHUNICKÝ (MB)   5 
11. SACHA TREILLE (LIT)   4 
12. MIHA ŠTEBIH (JIH)    3 
13. MILAN HRUŠKA (TRE)   3 
14. MAREK ČILIAK (TRE)   3 
15. BORIS ŽABKA (MB)    2 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 48  
2010/2011: ROK PAJIĆ (UNL), 24 
2009/2010: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 31 
2008/2009: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 37 
2007/2008: JAKUB RUMPEL (MB), 32 
2006/2007: LUKÁŠ BOKROŠ (SAR), 25 
2005/2006: JOSEF SLANIŇÁK (OLO), 24 
2004/2005: RADOSLAV KROPÁČ (ČB), 45 
2003/2004: JOSEF LIŠKA (OLO), 30 
2002/2003: ROMAN CHATRNÚCH (KLA), 14 

 

2001/2002: MATĚJ MARCIANEK (BRN), 29 
2000/2001: MARTIN IVIČIČ (BER), 24 
1999/2000: MARTIN IVIČIČ (BER), 19 
 



 

UKANADSKÉ BODOVÁNÍ 
PLAY-OFF 

 1. TOMÁŠ NOUZA (MB)   12b 
2. DAVID VRBATA (MB)   12b 
3. DAVID VÝBORNÝ (MB)  12b 
4. PETR KOLOUCH (OLO)   11b 
5. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)    10b 
6. ROMAN RÁC (OLO)   10b 
7. LUKÁŠ PABIŠKA (MB)   10b 
8. MICHAL VODNÝ (OLO)  10b 
9. MARTIN KOUDELKA (MB)   9b 
10. RICHARD DIVIŠ (OLO)   9b 
11. DAVID DOLNÍČEK (TRE)   8b 
12. DAVID OSTŘÍŽEK (TRE)   7b 
13. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)  7b 
14. JIŘÍ ONDRUŠEK (OLO)   6b 
15. MILAN MIKULÍK (MB)   6b 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: JAROSLAV ROUBÍK (UNL), 19 
2010/2011: MIROSLAV HOLEC (HB), 18 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 21 
2008/2009: JAROSLAV ROUBÍK (HK), 16 
2007/2008: RICHARD KRÁL (MB), 18 
2006/2007: JAROSLAV ROUBÍK (HK), 17 
2005/2006: MILAN ANTOŠ (UNL), 10 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 19 
2003/2004: OLDŘICH BAKUS (JIH), 13 
2002/2003: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 14 
2001/2002: VÍTĚZSLAV JANKOVÝCH (LIB), 15 
2000/2001: PATRIK ROZSÍVAL (LIB), 17 
1999/2000: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 14 
 



 

UDALŠÍ STATISTIKY 
 

NEJVÍCE VÍTĚZNÝCH BRANEK 
1. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)  11 
2. TOMÁŠ NOUZA (MB)  8 
2. LUKÁŠ PABIŠKA (MB)  8 
4. ROBIN KOVÁŘ (UNL)  7 
4. VILÉM BURIAN (TRE)  7 
6. RICHARD DIVIŠ (OLO)  6 
6. FILIP SEMAN (KAD)   6 
8. MATĚJ PEKR (OLO)   5 
8. DAVID DOLNÍČEK (TRE)  5 
8. MICHAL JESLÍNEK (JIH)  5 
8. JOSEF SKOŘEPA (BNJ)  5 
8. JAKUB HULVA (ŠUM)  5 
 

NEJVÍCE PŘESILOVKOVÝCH BRANEK 
1. LUKÁŠ PABIŠKA (MB)  13 
2. ROBIN KOVÁŘ (UNL)  12 
3. DANIEL HODEK (JIH)  11 
3. MATĚJ PEKR (OLO)   11 
5. JOSEF SKOŘEPA (BNJ)  9 
5. TOMÁŠ KLIMT (BNJ)  9 
7. TOMÁŠ NOUZA (MB)  8 
7. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)   8 
7. LADISLAV RYTNAUER (HB) 8 
7. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)   8 

 
NEJVÍCE GÓLŮ V OSLABENÍ 

1. ADAM ČERVENKA (ŠUM)  4 
2. FILIP SEMAN (KAD)   3 
2. DANIEL VRDLOVEC (ŠUM)  3 
4. JOSEF SKOŘEPA (BNJ)  2 
4. JAKUB BARTOŇ (OLO)  2 
4. TOMÁŠ ROD (UNL)   2 
4. TOMÁŠ RUBEŠ (LIT)  2 

 
NEJVÍCE ASISTENCÍ MEZI BRANKÁŘI 

1. MAREK ČILIAK (TRE)  3 
 

Po jedné: 
Miroslav Hanuljak, Tomáš Halász, Libor Kašík, 
David Rittich, Martin Volke, Tomáš Vošvrda, 
Tomáš Štůrala, Marcel Melicherčík 



 

UNÁVŠTĚVNOST 
1. MLADÁ BOLESLAV   2164  
2. ÚSTÍ NAD LABEM   1716 
3. TŘEBÍČ     1550 
4. JIHLAVA     1414 
5. HAVLÍČKŮV BROD   1222 
6. ŠUMPERK     1152 
7.-8. OLOMOUC    1103 
7.-8. LITOMĚŘICE     1103 
9. HRADEC KRÁLOVÉ    898 
10. PÍSEK      424 
11. BENÁTKY NAD JIZEROU   330 
12. KADAŇ      324 
13. MOST       292 
14. BEROUN     208 

 
PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ  

2011/2012: CHOMUTOV, 2273 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM, 2256 
2009/2010: ÚSTÍ NAD LABEM, 2391 
2008/2009: BRNO, 5850 
2007/2008: BRNO, 5148 
2006/2007: BRNO, 4082 
2005/2006: BRNO, 3787 
2004/2005: ÚSTÍ NAD LABEM, 2935 
2003/2004: ÚSTÍ NAD LABEM, 3340 
2002/2003: PROSTĚJOV, 2991 
2001/2002: PROSTĚJOV, 2679 
2000/2001: PROSTĚJOV, 3484 
1999/2000: PROSTĚJOV, 3515 
 
NEJHORŠÍ NÁVŠTĚVNOST: 
2011/2012: BEROUN, 320 
2010/2011: BENÁTKY NAD JIZEROU, 458 
2009/2010: KADAŇ, 324 
2008/2009: KADAŇ, 328 
2007/2008: KADAŇ, 423 
2006/2007: KADAŇ, 402 
2005/2006: KADAŇ, 473 
2004/2005: OPAVA, 369 
2003/2004: OPAVA, 498 
2002/2003: HVĚZDA BRNO, 330 
2001/2002: BEROUN, 632 
2000/2001: HVĚZDA BRNO, 783 
1999/2000: LIBEREC, 773 
 



 

UKONEČNÉ UMÍSTĚNÍ  
(PO PLAY-OFF/OUT) 

 1. MLADÁ BOLESLAV 
2. OLOMOUC  
3. ÚSTÍ NAD LABEM 
4. TŘEBÍČ 
5. KADAŇ 
6. JIHLAVA 
7. HRADEC KRÁLOVÉ 
8. HAVLÍČKŮV BROD  
9. BENÁTKY NAD JIZEROU 
10. LITOMĚŘICE 
11. ŠUMPERK 
12. MOST 
13. PÍSEK 
14. BEROUN 
 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: CHOMUTOV 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM 
2009/2010: CHOMUTOV 
2008/2009: ÚSTÍ NAD LABEM 
2007/2008: MLADÁ BOLESLAV 
2006/2007: ÚSTÍ NAD LABEM 
2005/2006: ÚSTÍ NAD LABEM 
2004/2005: ČESKÉ BUDĚJOVICE 
2003/2004: JIHLAVA 
2002/2003: KLADNO 
2001/2002: LIBEREC  
2000/2001: CHOMUTOV 
1999/2000: JIHLAVA 
1998/1999: ZNOJMO 
1997/1998: ZNOJMO 
1996/1997: KARLOVY VARY A KRALUPY N/V 
1995/1996: PŘEROV A OPAVA 
1994/1995: KOMETA A TŘINEC 
1993/1994: VSETÍN A SLAVIA PRAHA 
 



 

UUMÍSTĚNÍ PO ZÁKLADNÍ 
ČÁSTI 

 
1. MLADÁ BOLESLAV   117b 
2. OLOMOUC     113 
3. ÚSTÍ NAD LABEM   111 
4. TŘEBÍČ     95 
5. KADAŇ     89 
6. JIHLAVA     82 
7. HRADEC KRÁLOVÉ   77 
8. HAVLÍČKŮV BROD   76 
9. BENÁTKY NAD JIZEROU  74 
10. LITOMĚŘICE    70 
11. ŠUMPERK     61 
12. MOST     44 
13. BEROUN      44 
14. PÍSEK     39 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2011/2012: ÚSTÍ NAD LABEM, 124 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM, 92 
2009/2010: ÚSTÍ NAD LABEM, 117 
2008/2009: ÚSTÍ NAD LABEM, 110 
2007/2008: - (SOUTĚŽ ROZDĚLENA NA 2 SKUPINY) 

2006/2007: HRADEC KRÁLOVÉ, 115 
2005/2006: ÚSTÍ NAD LABEM, 106 
2004/2005: ČESKÉ BUDĚJOVICE, 134 
2003/2004: BEROUN, 83 
2002/2003: KLADNO, 87 
2001/2002: LIBEREC, 93 
2000/2001: CHOMUTOV, 77 
1999/2000: CHOMUTOV, 79 
1998/1999: ZNOJMO, 80 
1997/1998: ZNOJMO, 66 
1996/1997: KARLOVY VARY, 71 
1995/1996: OPAVA, 55 
1994/1995: KOMETA BRNO, 59 
1993/1994: VSETÍN, 70 
 



 

VÝROKY SEZÓNY 



 

„V baráži nenastoupí útočník Jiří Bárta. Mně z neznámých důvodů si tento 19 letý „hokejista“ 
jednu lednovou sobotu, po ranním rozbruslení a tréninku s juniorkou, za kterou měl druhý den 
nastoupit, v šatně sbalil hokejovou výstroj a už nepřišel. Asi mu bylo málo v 19 letech být v 
týmu první ligy dospělých. V neděli „hrdina“ poslal sms zprávu, že je nemocný (ale výstroj si 

pravděpodobně preventivně odnesl den předem domů). Dále Jan Trojan, který, aby byl 
maximálně vytížen, a sbíral hráčské zkušenosti v utkáních, měl nastupovat na střídavý start za 
Klatovy (toto využívali hráči Kůdela a Čurda). On ale jedno lednové pondělí toto odmítl ještě s 
doprovodným komentářem, že případnou baraž stejně hrát za Beroun nebude. Obratem poslal 

sms zprávu, že je nemocen. Za týden přijel s tím, že už je zdravý a že jde na trénink. Hráče s 
takovým charakterem opravdu v týmu nepotřebujeme. 

Potom Jiří Kopec – útočník, který přišel v prosinci z ruské 3.ligy, kde ve svých, hokejově 
vyzrálých 19 letech, v 22 zápasech nasbíral neskutečných 0 kanadských bodů. Tři týdny trvalo, 

než mu byl potvrzen transfer. Za jeho působení u Medvědů byl nemocen i zraněn, aby stihl 
požadovaný počet 26 startů v klubu, tak chodil na všechna utkání juniorů a všechna utkání mužů. 
Ve čtvrtek měl povolené tréninkové volno, protože 2 měsíce měl týdně absolvovat 4 zápasy. A 

tento „talentovaný“ hokejista, který v týmu mužů zabíral místo jiným hráčům, kteří třeba 
nemuseli hrát na střídavý start v Klatovech, odmítl startovat v baráži. Takto se odvděčil, takto 

jim to vrátil, hráčům, vedle kterých seděl v šatně,kteří mu nedobrovolně, na můj příkaz, 
uvolňovali místo v sestavě v utkáních I.ligy mužů. 

Hrači Bárta, Trojan a Kopec nemají vhodné morálně volní vlastnosti k tomu, abych se na ně mohl 
spolehnout, že budou bojovat za tým v baráži. Nemají odpovědnost ani odvahu napravit něco, co 

také způsobili. Jejich vztah k týmu je na bodové stupnici na bodě nula a možná v mínusu. 

Trénoval jsem hodně mladých „hokejistů“ i HOKEJISTŮ, ale s takovýmto přístupem jsem se 
nesetkal ani u jednoho. Ani v tom nejhorším hokejovém snu by mě nenapadlo, čeho jsou někteří 

„rádoby“ hokejisté a jejich tatínkové schopni. S výjimkou pana Trojana, ten vedení týmu 
zbytečnými rozhovory, sms zprávami, telefonáty a e-maily nezdržoval a neobtěžoval.“ 

Petr Novák o třech hříšnících před boji v baráži. 

ZDROJ: MEDVEDIBEROUN.CZ, FOTO: PETRA SKOPCOVÁ 

 



 

"Z dnešního našeho výkonu jsem strašně zklamaný. Kluci hráli jako banda důchodců, dnes by 
snad nevyhráli, ani kdyby nastoupili proti nějakému ženskému výběru, byla to z naší strany 
obrovská blamáž!" 
 

"Nechci se moc vyjadřovat k průběhu utkání, ale na dnešních výkonech Ústí i Ml. Boleslavi je 
vidět, že se rychle blíží Vánoce.“ 
 
"Dnes jsem skutečně hodně rozezlený. Písečtí hráči chtěli dnes evidentně vyhrát, napomáhali 
jim v tom i rozhodčí. Ale naopak naši hráči hráli zcela bez zájmu, chvilkami mi přišlo, že 
vyhrát nechtějí ani trenéři, kteří na sérii přesilovek v poslední části posílali stále stejné 
hráče, kterým se evidentně nedařilo. Tohle už nelze tolerovat, musí přijít změny jak na 
trenérských, tak na hráčských postech. Trenér Baďouček u "A" mužstva končí, nadále bude 
působit pouze ve funkci šéftrenéra mládeže. Nechci z těch osmi porážek v řadě vinit 
trenéra, když hráči zcela evidentně neplní jeho pokyny, ale k nějaké změně jsme sáhnout 
museli. Kdyby to takhle mělo pokračovat, mohou sezónu klidně dohrát junioři. Mostečtí 
odchovanci na 1. ligu bohužel nemají a hráči, které tady máme a z nichž většina má 
extraligové zkušenosti a ambice, tak na to tady nestačí, jsme v tabulce na 12. místě, tak 
kde je problém?" 
 
"Pochopitelně, že jsem hrozně zklamaný. Takhle se přeci nehraje o záchranu. Mužstvo 
odvedlo velmi špatný výkon. Měli jsme to všechno ve své moci, ale mám pocit, že některé 
naše posily za Most asi hrát nechtějí, tak teda nebudou." 
 
"Jsem strašně zklamaný. Hráči si to dnes prohráli úplně sami. Nedokážu to vůbec pochopit. 
Připadá mi to, jako by si snad chtěli tu sezónu ještě prodloužit a zahrát si v dubnu baráž. 
Takhle se k tomu opravdu přistupovat nedá." 
 

UING. VALERIJ KOROL 
zdroj: pozápasové ohlasy na hcmost.cz 



 

"Moji věrní fanoušci v Šumperku prezentovali na svém diskuzním fóru zajímavou myšlenku, že už 
nám chybí snad jenom nějaký hráč z NHL. Tak jsem na jejich popud o tom začal přemýšlet. V 
současné době můžu s klidem říct, že jsme s jedním hráčem, který má za sebou několik sezón v 
NHL, v podstatě domluveni, čekáme jenom na to, až se nám vrátí potvrzený návrh smlouvy, 
který jsme mu už odeslali. Jde o Kanaďana. Je naprosto reálné, že už ve středečním utkání 
doma s Ml. Boleslaví, by se ten hráč mohl objevit. Věřím, že to bude pro diváky příjemné 
zpestření a pro naše mužstvo výrazná posila. Máme zájem ještě o jednoho aktivního hráče z 
NHL, který by u nás mohl během výluky hrát. Jednání s ním už jsou také v pokročilém stádiu, 
i on už od nás dostal nabídku smlouvy, věřím, že to také dotáhneme do úspěšného konce."  
 
"Je to smutné, polovina kádru má extraligové zkušenosti a ambice, ale podle mého nemají ani 
na 1. ligu, když podlehli předposlednímu Písku i poslednímu Berounu. V mužstvu bude s 
okamžitou platností končit několik hráčů, kteří po sobotním utkání s Pískem porušili 
životosprávu, na dnešní utkání měli podmínku, kterou ale nedokázali využít ve svůj prospěch, 
takže se s nimi budeme muset rozloučit." 
 
„Zaráží mě "spolupráce" Ml. Boleslavi s Berounem, který dnes uhrál na hřišti lídra jeden bod, 
tedy přesně tolik, kolik si Ml. Boleslav mohla dovolit ztratit, aby stále ještě zůstala první. Už 
v prvním vzájemném utkání Beroun v Ml. Boleslavi vyhrál, to už by stálo za to, aby se tím 
vedení 1. ligy začalo zaobírat, přeci není možné, aby si takhle rozdělovaly oba týmy body 
přesně tak, jak se jim to hodí. Navíc je všeobecně známá jejich hráčská spolupráce."   
 

"Dnes to byl z naší strany velmi špatný výkon, mužstvo vůbec nebojovalo, zahrálo hluboko pod 
své možnosti, jsem zklamaný z přístupu většiny hráčů." 
 
"I přes zisk dvou bodů nemohu být dnes spokojený. Hráči přijeli do Berouna snad na výlet, 
podali velice slabý a nedisciplinovaný výkon.“ 
 
„Dnes přišla relativně slušná návštěva zhruba 300 lidí, jenže na konci utkání už jich tady 
nebylo ani třicet. Hokej se hraje pro diváky, není možné si takovým výkonem odradit diváky 
hned v prvním domácím zápasu. Budeme to řešit." 



 

„V této minutě patří zrak diváků úplně něčemu jinému než dění na ledové ploše. Jeden z 
příznivců začal na tribuně zběsile klikovat.“ 

 
Zápas mezi Pískem a Mladou Boleslaví nabídl spoustu zajímavých momentů. A nejen na ledové ploše. Takto dění v hledišti 

popsal redaktor onlajny.com. 
 
 

„Do kotle Mostu dnes dorazil pouze jeden fanoušek, který po první třetině se slovy "raději jdu 
na házenou“ odešel.“ 

 
I v Mostě měl onlajnista smysl pro humor. Tentokráte však hodně černý. 

 
  

„Měřítko první ligy mezi obránci snesou jenom Kameš a Boháč, ostatní v žádném případě. Hráči 
si asi mysleli, že dnes vyhrají nějakým nadstandardním hokejem. Ten ale neumí." 

 
Trenér Písku Jindřich Setikovský byl po prohře s Mostem na své svěřence hodně rozčilený. 

 
 

"Já jsem dostal vynadáno hlavně od mamky, která se na mě přijela podívat z Budějic a viděla 
jen devatenáct minut. Takže hodně nadávala. Pak mi ale upekla buchtu, tak jsem ji vzal klukům 

jako omluvenku.“ 
 

Milan Kostourek (na fotce) se k nelibosti přihlížející matky nechal vyloučit na pět minut plus do konce utkání již v první 
třetině duelu s Hradcem Králové.  

 
 

"Jihlava je křiklouny specifická. Prošel jsem více mužstev a měst, ale nikde jsem nezažil to, co 
tady. Většina lidí fandí a jsou slušní, ale najde se i pár takových, kteří vám nepřidají. Když se 

udělá chyba, sprostě řvou. A na jihlavském stadionu je to zkrátka slyšet.“ 
 

Jihlavský veterán Daniel Hodek se v rozhovoru pro iDnes.cz obul do některých „fanoušků“ Dukly, kteří své hráče 
v klíčových momentech místo hlasitého povzbuzování zasypávali urážkami. 

 
 



 

„Je tady mladý tým. A ten pomalu ještě neví, co to play-off je a jak se hraje. To je soutěž, 
kde se hraje na krev, takřka zde umírají lidé. Tady se musí lehat do střel a musí se bojovat o 
každý puk. A to si myslím, že jsme nepředváděli od začátku série, čehož Ústí jenom využilo.“ 

 
Jihlavský útočník Michal Velecký po neúspěšném čtvrtfinále letošního play-off pro Bohuslava Stehna, redaktora idnes.cz. 

 
 

"Nevím, jestli se na ledě maximálně snaží všichni naši hráči. Já tam lítám, odevzdám sto deset 
procent, nechávám tam srdce a je to k h***u. Je to cítit, že někteří hráči do toho nedávají 
všechno. Je to v téhle fázi sezony k zamyšlení, ale připadá mi, že to lepší nebude. Je to 

děsivý. Přijde mi, že v kabině máme lídrů až moc. Ono to pak nedělá dobrotu. Každý by to chtěl 
hrát podle sebe, do prázdné brány a myslí si, že to spasí, že je Gretzky. Vždycky už budu 

takhle otevřený, protože mě naše situace štve. Každý fanoušek vidí, že na ledě něco nehraje. 
Už na to nemám nervy.“ 

 
David Roupec (na fotce), nejlepší obránce Královských lvů v letošní sezóně, se na konci ledna tvrdě obul do svých 

spoluhráčů. Rozhovor, který vyšel na iDnes.cz vzbudil hodně vášní.  
 
 

"Není složité ho bránit. Nechci Pekra urazit, ale hvězda to není.“ 
 

Znovu David Roupec. Tentokráte jeho výrok směřoval k Matěji Pekrovi. Hodně odvážná slova po zápase, ve kterém 
olomoucký snajpr nasázel Královským lvům čtyři branky.  

 
 

"Takhle to prostě nejde. Snad tři čtvrtě hráčů vypadá, jako by je to vůbec nezajímalo.“ 
 

Stejně jako Roupec, tak i trenér Hradce Králové Jiří Kučera byl s nasazením svých svěřenců hodně nespokojený. 
 
 



 

"Říkal jsem si, že je to zase v háji. Že znovu někam půjdu.“ 
 

Michael Petrásek, gólman Ústí nad Labem, si před sezónou při pohledu na obsazení ústeckého brankoviště (Koutský, Orct) 
moc nadějí na hokejový průlom nedával. Avšak nakonec šanci dostal a využil ji. 

 
 

Doufám, že Třebíči pomůžu a že kluci nebudou naštvaní, že tam přišla náplava z Brna." 
 

Útočník Komety Vojtěch Němec poté, co mu byly vyřízeny střídavé starty do Třebíče. 
 
 

"Všichni se smějí, když mě vidí s knírem, nejsou na to zvyklí. Jedna moje kamarádka dostala 
takový záchvat smíchu, že jsme ji málem museli křísit." 

 
Martin Hosták pro iDnes.cz o Movemberu, při němž si neholil celý tým Hradce Králové knír. 

 
 

„Většina kluků z legrace říká, že vypadáme jako němečtí pornoherci.“ 
 

O Movemberu jak vidno prohodil zmínku i obránce Královských lvů Václav Čížek (na fotce).  
 
 

„Škoda, že nejsem o nějaké to desetiletí mladší… :-). To byste ještě viděli kousky…“ 
 

Martin Filip, 41letý útočník Dukly Jihlava. 
 
 

„Ve svém volném čase (ten termín vůbec neznám, to existuje?) dělám tak trochu do všeho… 
Sousedi mi říkají odpornej kutile a že jim kazím normy… Tak nevím, jestli to mám vyjmenovávat, 

od počítačů až po nahazování… ;-).“ 
 

Martin Filip je ve svém pokročilém věku hodně aktivní. A nejen na ledě, jak prozradil v off-line rozhovoru na hcdukla.cz. 



 

„Moje největší zranění? Když nepočítám omrzliny ze stadionu v Kadani, tak zlomený nos.“ 
 

Milan Přibyl. Netřeba jiného komentáře... 
 

 
„Nejhorší stadion má asi Kadaň, vypadá jako stodola a cesta tam trvá jako na dovolenou do 

Jugoslávie.“ 
 

Milan Přibyl sršel v předsilvestrovském off-line rozhovoru vtipem. Dobíral si zejména Kadaň, kde musel s Horáckou Slavií 
odehrát hned dva zápasy play-off.  

 
„Ježíškovi psát nebudu, z toho jsem už vyrostl, ale kdyby si náhodou Ježíšek četl tenhle 

rozhovor, tak si přeju ať do nás všech přinese mír, lásku a zdraví.  
A sem tam nějakou tu korunu :) PS: Klidně i víc těch korun :)“ 

 
Berounský zadák Petr Přindiš a jeho přání pod vánoční stromeček. 

 
 

„Měl jsem psa. Teď mám Houdka a Halásze.“ 
 

Richard Diviš(na fotce) na otázku, jaké má domácí zvířátko, odpověděl hodně svérázně. 
 

 
„Někteří obránci soupeřů k tomu mají sklony.“ 

 
Olomoucký útočník Diviš pobavil čtenáře off-line rozhovoru i podruhé. Tentokráte zaperlil při otázce, zda v 1. lize hraje 

nějaký gay. 
 
 

„Mou další zálibou kromě hokeje je sex s více ženami. Je to ale poměrně náročný koníček. 
Provádím ho pravidelně v intervalu třiceti let.“ 

 
A do třetice Richard Diviš. Tentokráte čtenářům prozradil, jak velkou má výdrž. A ne tu hokejovou. 



 

„Že o mně David Hruška řekl, že nejsem ničím výjimečný a že mám jen obrovský štěstí? Jo, 
slyšel jsem to od kluků v kabině a myslím, že panu Hruškovi to jméno sedí. Já nevím, jestli si ho 

vyměnil, nebo jestli má takové od narození, ale myslím, že je to skvělé, protože to jméno mu 
odpovídá (směje se). On je zas výjimečný v tom, že netrefí ani bránu. Já opravdu nevím, proč 

do mě hustí, když chudák netrefí ani bránu (usmívá se). Dál bych to neřešil, mně to přišlo 
vtipné a s klukama jsem se tomu smál.“ 

Olomoucký mladíček Libor Kašík (na fotce) opravdu rád provokuje. Tentokráte si rýpl do dvojnásobného nejlepšího 
extraligového střelce Davida Hrušky.  

 
„Někdy mi přijde, nechci to říci nějak špatně, že hráč Hradce sebou šlahne k zemi, nic mu ale 

není, za chvíli hraje znovu.“ 
 

Libor Kašík se v rozhovoru pro oficiální klubové stránky opřel i do hokejistů Hradce Králové. Pochyboval i o zranění Davida 
Roupce, který po faulu Radima Kucharczyka jen zázrakem unikl trvalým následkům.  

 
 

„Mě tyto nadávky motivují. Alespoň mohou všichni vidět, jak jsou šumperští fanoušci inteligentní, 
protože nikdo z nich by mně nic z toho, co pokřikovali, nedokázal říct do očí. Z haldy lidí si to s 
prominutím dovolí zařvat i pětileté děti. Podle mě by se mělo fandit trochu s pokorou, ale já už 
se tomu můžu jenom smát, ať si řvou, co chtějí. Jsem rád, že lidi ze Šumperka přijeli, protože 

zaplatili vstupné a klub si něco přivydělal.“ 
 

Do třetice olomoucký gólman. Tentokráte rozhovorem na hc-olomouc.cz popudil/pobavil fandy Draků. Tento mladík má 
zkrátka rád pozornost. A nemějme mu to za zlé, kvůli podobným hráčům je hokej tak populárním sportem.  

 

„Nějaká křivda tam pochopitelně je a kdo je soudný, ten si udělá obrázek sám. Mrzí mě to, 
protože ti kluci tam nechali vše a ve třech se pak už hraje špatně. Řekl bych, že jsme na to 
byli z průběhu sezony zvyklí. S Chomutovem jsme hráli čtyři minuty ve třech, nikdo nám nikdy 
nedal nic zadarmo. Tady nás to ani moc nepřekvapilo. Mysleli jsme si, že půjdeme do tří už 

mnohem dřív.“ 

Asistent Františka Výborného Jiří Slabý neskrýval rozhořčení nad výkony rozhodčích v klíčovém duelu baráže s Libercem. 

 



 

T"Já jsem s naším výkonem maximálně spokojený. Při hře pět na pět si Beroun nedokázal vytvořit 
kloudnou příležitost, téměř si ani nenahráli. Pokud někdo řekne, že to s námi byl hrozný hokej, 
tak je, s prominutím, na palici. Ale to, co dnes předvedli rozhodčí, bylo naprosto nechutné, 

odporné a s hokejem to nemá nic společného. Pokud rozhodčí zvedne ruku, že bude vylučovat a i 
trestoměřiči si myslí, že bude vyloučení na domácí straně…a nakonec odchází náš hráč, tak je asi 

něco špatně. Nehledě na to, že si hráči Berouna po vstřelené brance plácali s čárovým 
rozhodčím. Činovníci Berouna Vám řeknou, že pro záchranu soutěže udělají cokoliv. Kdybychom 

tady dali branku na konci druhé třetiny, kde jsme měli obrovské šance, stejně bychom nevyhráli. 
Rozhodčí by nám to nedovolil. Rozhodčí mi neustále vyhrožoval, že mi sebere licenci. Já mu řekl, 

ať to klidně udělá. Protože takovýto hokej já dělat nechci. Kluci byli v šatně hrozně smutní, 
vážně mi jich bylo líto, protože se dnes vyhrát nedalo. Kdyby byl Beroun lepší, přehrál nás, 

přebruslil, tak mu pogratuluji. Ale tohle bylo vážně odporné. Teď nás čeká Technika, doufejme, 
že už to bude lepší." 

 
Trenér Tábora Tomáš Matušík po úvodním barážovém duelu v Berouně neskrýval rozhořčení nad výkonem rozhodčích. 

Video pochybných rozhodnutí rozhodčích ZDE. 
 
 

„To je otázka spíš na trenéra a na pana Ščerbana, že si nechá odejít sto bodů. Jediné, co vám 
k tomu můžu říct já, je, že se budu snažit lépe bránit. Abychom gólů dostali méně než loni. A 

snad někdo z nových hráčů těch sto bodů udělá.“ 
 

Jihlavu čeká krušné léto. Po skončení sezóny totiž své kariéry ukončili kariéry Tomáš Ficenc a Daniel Hodek, pokračovat 
nebude ani Martin Filip. Navíc se Dukla překvapivě vzdala služeb bojovného Michala Jeslínka. O odchodech se pro iDnes.cz 
rozpovídal potenciální jihlavský kapitán do další sezóny Jiří Dobrovolný (na fotce). Kdo dokáže číst mezi řádky, jistě leccos 

usoudí.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wjjgq8Qlg_U


 

PŘEHLED 

UPRVOLIGISTÉ V ELH 



BRANKÁŘI  
 Letos si v extralize připsali start pouze dva brankáři z 1. ligy. 118 minut v naší nejvyšší soutěži 
odchytal ústecký gólman Vladislav Koutský (na fotce). Tento zkušený muž s maskou sice nezažil zrovna 
dvakrát povedenou sezónu, ale Pardubice, které mají od odchodu Dominika Haška problémy s brankáři, 
jeho služeb rády využily. Byť jen ve dvou zápasech.   
 Stejně jako Koutský, tak i druhý prvoligista v ELH Vlastimil Lakosil, nezažil povedený ročník. Do 
Mladé Boleslavi přišel tento zkušený brankář před sezónou jako výrazná posila, ale očekávání nenaplnil. 
Za Bruslařský klub naskočil pouze do pěti zápasů (jeho úspěšnost se ale nepřehoupla přes devadesát 
procent), posléze mu byly vyřízeny střídavé starty do Českých Budějovic, které se musely v té době 
obejít bez zraněného Jakuba Kováře a hledaly za něj náhradu všude možně. Ani v Motoru, kde plnil roli 
dvojky, však nezazářil a odchytal pouze 49 minut, v nichž však inkasoval hned pětkrát, což dává průměr 
6,12 gólů na zápas a pouze 84,8% úspěšnost zákroků. Poté, co se tedy do Mladé Boleslavi z hostování 
vrátil Michal Valent a marodku Moutfieldu opustil Jakub Kovář, byl 32letý brankář se zkušenostmi 
z Třince či slovenské extraligy odeslán na hostování do kazachstánské nejvyšší soutěže. A tam konečně 
chytil formu! Inkasoval méně jak 1,5 gólů na zápas, úspěšnost zákroků se přehoupla přes 94,5%. 



OBRÁNCI  
Nejvíce zápasů v extralize (28) odehrál Vojtěch Mozík. Ten v Plzni, kam přišel na hostování 

z Mladé Boleslavi, strávil celou sezónu. Do mateřského klubu se nevrátil ani na play-off, byť se tak 
původně zamýšlelo. Hodně zápasů v Tipsport extralize odehrál i ústecký zadák Kamil Černý. Ten 
nastupoval za Litvínov, v němž si odkroutil osmnáct zápasů, v nichž si připsal dvě asistence. Osobně tak 
byl u povedené sezóny tohoto severočeského celku, který táhl nestárnoucí Martin Ručinský. Za stejný 
klub pak nastupoval i jeho spoluhráč ze Slovanu, důrazný Zbyněk Sklenička. Ten patřil mezi opory Ústí 
nad Labem, čehož si všimla i Verva, která jeho služeb využila ve 12 utkáních, v nichž bývalý hokejista 
Jihlavy nasbíral stejně jako kolega Černý dvě asistence. Za tradiční hokejovou baštu, která odchovala 
spoustu světových šampiónů, párkrát, konkrétně sedmkrát, nastoupil i další zadák z 1. ligy. Řeč je o 
Kamilu Charouskovi, jenž zažil v Mostě velmi vydařenou sezónu. Nebýt dlouhodobého zranění, možná že 
by v Litvínově připsal spoustu dalších startů.  

Výraznou stopu v naší Tipsport extralize zanechal Milan Toman (na fotce), byť jeho návrat do 
Českých Budějovic, kde kdysi zažil individuálně povedené sezóny, trval pouze čtyři klání. Nejenže si 
zahrál proti Jágrovi a spol., ale v zápase s Libercem zdvihl diváky ze sedadel pěstním soubojem 
s libereckým Vítem Jonákem. Jinak Toman zanechal v Mountfieldu velmi dobrý dojem. Připsal si 
asistenci a v kolonce +/- se může pochlubit čtyřmi kladnými body ze čtyř extraligovým soubojů. I letos 
se v extralize objevil olomoucký zadák Jiří Ondrušek. Stejně jako v předchozích dvou sezónách 
vypomáhal Vítkovicím, byť letos za ně nastoupil pouze ve čtyřech kláních. Vše si pak vynahradil 
parádním ročníkem v kmenové Moře. V nejvyšší soutěži se jednou objevil i jeho spoluhráč z Olomouce- 
Robin Staněk. Ten vypomohl Pardubicím.  

Osmnáct zápasů si v ELH odkroutil i ústecký matador Petr Hořava. Ten zprvu působil ve Spartě, 
posléze odešel do nedalekého Kladna.  



ÚTOČNÍCI  
Nejvíce zápasů ze všech prvoligistů v naší nejvyšší soutěži odehrál Vilém Burian, jehož práva 

vlastní Horácká Slavia. Za svůj mateřský klub nastupoval od začátku sezóny a vedlo se mu báječně. I 
proto v průběhu sezóny odešel výměnou za Vojtěcha Němce do partnerské Komety. Za ní nastoupil do 18 
zápasů v základní části, v nichž si připsal jednu asistenci. V play-out si pak připsal i premiérovou trefu za 
Brno, o tom ale bude ještě zmínka na následující straně. Za Kometu nastoupili i další dva kmenoví 
hokejisté Třebíče. A to velezkušený kapitán David Dolníček a naopak naděje místního hokeje Tomáš 
Vondráček. Oba dva vypomohli Brnu pouze v jednom zápasu. První jmenovaný, tedy David Dolníček, se 
však i tak stačil gólově prosadit. 

Spoustu zkušeností letos posbíral Daniel Vrdlovec. Tento nájezdový fantóm, jenž krom 
šumperských fanoušků nově bavil i ty slávistické, si v Tipsport extralize zahrál hned třináct utkání. 
V základní části sice nebodoval, ale na letošní ročník jistě bude vzpomínat jen v tom nejlepším. Možná, že 
už v nejvyšší soutěži setrvá i pro následující sezóny. Poměrně slušnou porci zápasů v extralize odehrál i 
havlíčkobrodský kapitán Lukáš Endál (na fotce). Nebýt svého zranění v závěru sezóny, mohl odehrát 
ještě více utkání než pouhých devět. I tak ale ukázal, že na extraligu má. Bojovný forvard totiž šanci 
chytil za pačesy a pomohl Pardubicím dvěma kanadskými body (1+1). 

Dva vyslance do nejvyšší soutěže vyslali Královštví Lvi. Zatímco urputný buldok Zdeněk Kubica 
vypomohl ve dvou případech Kladnu (ale nevedlo se mu zrovna dvakrát nejlépe, v kolonce +/- totiž v oněch 
dvou utkáních nasbíral tři záporné body), tak David Švagrovský, předsezónní posila Hradce Králové 
z Berouna, přes hlavu na jedno utkání přetáhl dres nedalekých Pardubic. Prvoligové hokejisty letos hodně 
využíval Litvínov. Z Ústí nad Labem Vervě vypomohl na jeden zápas defenzivní útočník David Ludvík.  



UPRVOLIGISTÉ  
V PLAY-OFF/OUT

 

 
 V play-out nastoupil z prvoligistů pouze nadějný křídelník Vilém Burian. Ten závěr sezóny strávil 
v brněnské Kometě, které k záchraně pomohl dvěma kanadskými body (1+1). Připsal si tak premiérovou 
trefu za tento klub, nikoliv však první branku v nejvyšší soutěži. 24letý útočník už se totiž v minulosti (v 
loňském ročníku) dvakrát trefil v dresu Českých Budějovic.   
 Extraligové čtvrtfinále si zahrálo trio prvoligistů. Za Litvínov bojovali z Ústí nad Labem 
vypůjčení Adam Lapšanský a Zbyněk Sklenička. Druhý jmenovaný, byť obránce, si dokonce připsal i 
jeden kanadský bod za povedenou trefu. Oba odehráli za Vervu po třech utkáních. Čtvrtfinále bylo 
konečnou i pro Kladno s Petrem Hořavou v sestavě. Ten je hráčem Ústí nad Labem, ale v průběhu 
sezóny byl poslán do extraligy. V play-off odehrál deset zápasů, v nichž si připsal jednu asistenci. 
 Za Slavii odehrál v play-off pět utkání i šumperský střelec Daniel Vrdlovec. Bodově se však na 
účasti v semifinále nepodílel. 
 Hodně blízko extraligovému titulu byl Milan Kostourek. Toho sice vedení Havlíčkova Brodu 
vypovědělo ze svých služeb, ale Kostourek si spravil náladu působením ve Zlíně. V play-off odehrál 8 
utkání, v nichž se na stříbrném umístění PSG podílel dvěma brankami a stejným počtem asistencí. Navíc 
opravdu hodně bojoval, na což od něj nejsme v 1. lize zrovna moc zvyklí. 
 Prvoligistům však nakonec extraligový titul neunikl. Za mistrovskou Plzeň totiž ve vyřazovací části 
nastupovali ústečtí Lukáš Poživil, jenž odehrál deset zápasů bez statistického zápisu, a Tomáš Sýkora 
(14Z, 1+0). Za Indiány navíc 18 utkání odkroutil mladoboleslavský zadák Vojtěch Mozík (0+1), kterého 
můžete vidět na fotce. 



 

PŘEHLED 

JAK SE LETOS DAŘILO 
BÝVALÝM PRVOLIGISTŮM? 



 

   ŠIMON HRUBEC 
Tohoto brankáře, jenž loni hájil 
svatyni Horácké Slavii, jsme 

ONDŘEJ LÁTAL 
Útočník s extraligovými 
zkušenostmi odešel před sezónou 

VLADIMÍR STEJSKAL 
Zatímco Látal, bývalý Stejskalův 
spoluhráč z Horácké Slavie, 

vyhlásili za nejlepšího hráče 
prvoligové sezóny 2011/2012. Své 
kvality prokázal i v extralize, kde 
se vypracoval v třineckou jedničku. 

do Techniky Brno. Byl tak u velkého 
úspěchu tohoto klubu, který se stal 
vítězem druholigové skupiny a 
postoupil až do baráže. 

oslavoval, tak Vladimír Stejskal 
smutnil, jelikož stál na druhé 
straně barikády. I přes jeho 
výborné výkony skončil Hodonín 2.. 

 

PETR WEISS JIŘÍ HAŠEK PETR DOMIN    

Jedna z ikon benáteckého hokeje 
se před sezónou rozloučila 
s profesionální kariérou a odešel do 
Jičína, který hraje krajský přebor. 
Posléze přestoupil do Vrchlabí a 
zažil fantastický závěr sezóny. 

Důrazný útočník, který má 
v českých luzích a hájích slušnou 
pověst, se po letech vrátil do 
Poruby, která ho hokejově 
odchovala. Doufejme, že ještě 
neřekl poslední slovo. 

Dominovi se loňská sezóna 
nepovedla a Dukla se s ním 
rozloučila hned po roce. Zkušený 
útočník se nakonec rozhodl zamířit 
do třetí nejvyšší francouzské 
soutěže. Hokejem se pouze bavil.  

EDGARS APELIS AGRIS SAVIELS EDGARS LUSINŠ    

Loni do Mostu přišel jako nesmírně 
produktivní zadák z lotyšské 
nejvyšší soutěže. Avšak očekávání 
nenaplnil a za Baník odehrál pouze 
23 klání. Letos hrál pouze třetí 
nejvyšší soutěž v Německu. 

Obránce se zkušenostmi ze ZOH 
2006 po loňském vyhazovu v Mostě 
sezónu dohrával v Itálii. Letos 
bojoval v Barvách Kyjevu 
v ukrajinské nejvyšší soutěži. Vrátil 
se i do lotyšské reprezentace. 

Jednatel Mostu Ing. Valerij Korol 
loni vsadil na Lotyše. Avšak 
neosvědčili se. Ani gólman Lusinš si 
na český hokej nezvykl. Letos 
chytal v Dánsku a závěr sezóny 
strávil v německé Bundeslize.  



 

   MICHAL PŠURNÝ 
Po loňské sezóně, v níž patřil 
k nejproduktivnějším hráčům 

JAROSLAV KOMA 
Slovenský obránce se už loni 
báječnými výkony v Havlíčkově 

PETR ŠENKEŘÍK 
Po průlomové sezóně 2010/2011 
zažil rozpačitý ročník, který 

Olomouce, zamířil bývalý ústecký 
forvard do hokejově exotické 
Anglie. V Manchesteru byl pátým 
nejproduktivnějším hráčem ligy. 

Brodě vyhoupl do extraligy. I letos 
v ní působil. A to v pražské Slavii, 
kde na sebe upozornil zejména 
atakem na plzeňského Jana Kováře. 

strávil nejen v Havlíčkově Brodě, 
ale také v ukrajinském Kyjevě. 
Letos hrál za zlínskou juniorku, 
tamní A-tým i za pražskou Slavii. 

 

 

JAKUB LEV JAN ALINČ JIŘÍ ZEMAN    

Mladý útočník Plzně loni v dresu 
Ústí nad Labem udivoval svými 
statistikami. Na svůj věk předváděl 
skvělé výkony. Svůj talent potvrdil 
i letos. Dokázal se totiž dostat do 
základní sestavy Indiánů. 

Zkušený útočník byl klíčovou 
osobností Ústí nad Labem 
v předešlých sezónách. V základní 
části dal sice tento forvard pouze 
dvě branky, ale zase jich hned na 
18 přihrál. Byl pro svůj tým oporou. 

Jiří Zeman byl loni společně 
s Janem Kloboučkem členem elitní 
obranné dvojice Slovanu. Není divu, 
že po loňském vyvedeném ročníku 
zamířil výše. V barvách Litvínova 
předváděl solidní výkony.  

ROK PAJIĆ MILOSLAV GUREŇ MARTIN DUDÁŠ    

Slovinský šikula doplatil na škrty 
v rozpočtu. I přes popularitu mezi 
fanoušky Slovanu se rozhodl změnit 
hokejovou adresu. Zamířil totiž za 
teplem do Itálie. Navíc byl i u 
postupu Slovinska na Olympiádu. 

Stejně jako Pajić, tak i velezkušený 
obránce Miloslav Gureň odešel do 
Itálie. A to do stejného klubu- 
Pontebby. Ve 40 zápasech nasbíral 
tento zadák se zkušenostmi z ruské 
Superligy skvělých 32 bodů.  

Martin Dudáš loni působil 
v Litoměřicích, kde na sebe 
upozorňoval tvrdou hrou, často za 
hranicí pravidel. Letos působil 
v polském Krakově, kde krom 
trestných minut sbíral i body. 



 

 

 

 

 JIŘÍ KADLEC 
Drobný veterán se vrátil do 
rodného Kolína, přestože o něj měl 

MARTIN ZÁHOROVSKÝ  

32letý útočník se zkušenostmi 
z reprezentace nesehnal 

ONDŘEJ POŽIVIL 
Původně měl jít bratr 
nejproduktivnějšího beka letošní 

Hradec Králové velký zájem i po 
loňském ročníku. 41letý forvard ve 
2. lize zářil. Výborný bruslař 
nasbíral ve 36 zápasech 40 bodů. 

odpovídající angažmá a nastupoval 
pouze v krajském přeboru! V dresu 
Brumova-Bylnice byl pochopitelně 
největší hvězdou (18Z, 19+19). 

sezóny Ondřeje Poživila do Francie, 
avšak nakonec zakotvil u sousedů ve 
Velké Británii. Hrál za Manchester, 
v němž zářil (52 zápasů, 39 bodů). 

 

VOJTĚCH MRKVIČKA DAVID NEDOROST DAVID VŠETEČKA   

Vojtěch Mrkvička se po 
neúspěšném angažmá vrátil do 
Tábora, kde v sezóně 2010/2011 
plnil roli jednoho z tahounů týmu. I 
letos patřil k nejproduktivnějším 
hráčům husitů- 25 zápasů, 31 bodů. 

Stejně jako Mrkvička, tak i tento 
zkušený útočník zamířil do Tábora. 
V základní části třetí nejvyšší 
soutěže nasbíral ve 23 zápasech 
skvostných 37 bodů. V dresu 
Kohoutů se hokejem opět baví. 

Sestava IHC se v létě hodně 
obměnila. Odešel i klíčový obránce 
a místní odchovanec David 
Všetečka. Letos si zkušený zadák 
užíval parádního prostředí ve 
Francii. Hrál totiž za Reims.  

JOZEF LUKÁČ DAVID VÍTEK   RADISLAV ONDRÁČEK 
Synovec slavného Vincenta Lukáče 
po sezóně v Písku nabral směr 
sever. Nezamířil do žádné země, 
kde je hokej teprve na vzestupu, 
ale podepsal smlouvu se švédským 
Grästorps (3. nejvyšší soutěž). 

Mladý hokejista, který se 
v posledních letech marně pokoušel 
stát se důležitým členem Horácké 
Slavie, se vrátil do mateřského 
Žďáru nad Sázavou. Bodově 
nezářil, ale v defenzivě byl platný. 

27letý bývalý obránce Šumperka 
ukončil profesionální kariéru a 
hokejem se jen bavil. Hráč, jenž 
v mládežnických výběrech 
nastupoval za Zlín, byl oporou 
zadních řad TJ Orli Lanškroun. 

 



 

   LIBOR BEZDĚK 
Jihlava se s tímto útočníkem 
rozloučila po čtyřech letech. 

ONDŘEJ MALINSKÝ 
Ofenzivně laděný zadák sehnal 
dobře placenou práci, avšak hokej 

FRANTIŠEK BOMBIC 
Bývalý obránce Chomutova se před 
letošní sezónou vrátil do míst, 

24letý bojovník nakonec zakotvil 
v druholigovém Pelhřimově, kde se 
stal se 27 brankami nejlepším 
střelcem týmu. 

miluje, takže sice ukončil 
profesionální kariéru, ale neodolal 
nabídce druholigového Nymburka. 
Tam zářil (32 zápas, 25 bodů).  

které dobře zná. V Trenčíně totiž 
odehrál již pět sezón. Jeho 
angažmá v Dukle ale netrvalo 
dlouho. Odešel totiž do Štrasburgu. 

 

 

ROBERT SLIPČENKO ŠTEFAN ŽIGÁRDY PAVEL FRANCOUZ    

Bývalý gólman Slavie, odkud 
vypomáhal Berounu, začal sezónu 
v Banské Bystrici. Ta se ale jeho 
služeb po 30 odchytaných zápasech 
vzdala a uvolnila ho. Slipčenko 
nakonec odešel do Popradu. 

Po osmi letech odešel z Olomouce 
do elitní slovenské soutěže. 
Nejprve působil v Nitře, odkud ho 
však vystrnadil Michal Valent. 
Žigárdy si tedy našel nové angažmá 
v Žilině. 

Stejně jako Šimon Hrubec, tak i 
Pavel Francouz po loňském ročníku 
odešel do extraligy. Zatímco 
Hrubec zářil v Třinci, Francouz se 
stal oporou Litvínova. Odjel 
dokonce i na reprezentační sraz! 

 

JARNO LAITINEN JOSEF RÉVAY MARTIN HAVRAN    

Loni zkoušel štěstí v Havlíčkově 
Brodě a poté v Chomutově, už 
v průběhu uplynulé sezóny však 
odešel do týmu s názvem Sport 
(z druhé nejvyšší finské soutěže), 
V tomto klubu chytal i letos.  

Josef Révay si v 1. lize budoval 
renomé nejen poctivým defenzivním 
přístupem, ale také pěstmi. Jedna 
z ikon této soutěže letos hrála na 
farmě Kadaně v Klášterci nad Ohří, 
kde předávala zkušenosti mladším. 

Loňská sezóna se Havranovi 
nepovedla. A to ať už v dresu 
Třebíče, tak i Písku. Letos si však 
spravil chuť. S Táborem došel až 
do baráže. A na tomto úspěchu měl 
velký podíl. Byl klíčovým obráncem. 



 

LEGENDA 

Žádný jiný brankář toho v 1. lize 
neodchytal tolik jako on (414 
utkání). A pár let ho asi ještě 
nikdo nepřekoná. 
--------------------------------- 

zdroj: Martin Javorský (idnes.cz) 
foto: Ivo Dostál, Petr Skokan 

UPAVEL MALÁČ 



 

 Dnes již 39letý Pavel Maláč, 
přezdívaný Malage, začínal s hokejem tam, 
kde se narodil, tedy v Orlové. Svoji 

brankář chytající podobně jako Dominik Hašek, si 
kariéru prodloužil v Kometě Brno, posléze 
v druholigových týmech Hodonína, Šumperka a 
Pelhřimova. 

extraligovou premiéru si odbyl už 
v 17letech, kdy hájil svatyni Zlína. 
Jedničkou beranů se ale nikdy nestal. 
V létě 1996 tak odešel do tehdy ještě 
prvoligového Liberce, kde se mu sice 
dařilo, ale životní formu chytil až 
v Chomutově, kam byl v roce 2000 poslán 
z celku Bílých Tygrů. V tehdejším KLH si 
držel úspěšnost zákroků kolem devadesáti 
čtyř procent a severočeský tým 
fantastickými výkony dotáhl až do 
prvoligového finále. Pak byl ale vyměněn do 
Rosic za Martina Altrichtera. V  

tomto týmu, který tehdy patřil k nadprůměrným 
celkům 1. ligy, vytvořil vyrovnanou dvojici s Petrem 
Hrachovinou. 

Jenže pak přišel přestup do Prostějova. U 
Jestřábů se mu zprvu dařilo, jenže pak přišly 
neshody s klubovým vedením. Maláč odmítl 
nastoupit do letní přípravy na sezónu 2003/2004. 
"Jednadvacátého července jsem přijel do 
Prostějova na letní přípravu, ale ředitel klubu 
Zlámal řekl, že mi nedají výstroj, protože už se 
mnou nepočítají," tvrdil Maláč. "To byla poslední 
kapka a tak jsem poslal klubu výpověď," řekl 
v rozhovoru s Martinem Javorským. "Hráč Maláč 
nám poslal jednostrannou výpověď s tím, že tato 
platí od data, které si sám určil," uvedl předseda 
klubu Robert Kolář. "Jedná se sice o nezvyklý 
přístup, musím však přiznat, že mně na druhou 
stranu potěšilo, že nám současně neurčil, kam 
máme jet na dovolenou,“ dodal pro MF Dnes.  
 Vedení prostějovského klubu obviňovalo 
Maláče z porušení smlouvy, totéž však činil i sám 
brankář. "Smlouvu porušují už od března, kdy mi 
přestali dávat výplaty. Chtěl jsem se s nimi 
domluvit, ale nejednají se mnou fér. Požadovali po 
mně, abych se vzdal dluhu a ještě si zaplatil 
hostování," řekl Maláč čtenářům idnes.cz. Pak sice 
tahanice ustaly a Maláč naskočil zpět do sestavy 
Jestřábů, ale v závěru sezóny byl obviněn 
z úplatkářství, protože několika minelami „pomohl“ 
týmu k sestupu. Ať už to bylo, jak to bylo, ohebný 
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 ZÁBAVA 
Glosy MARKA MAZANCE 

„Stál jsem tam jako píchlý vidle.“ 
„Byl jsem zavařenej jako kompot.“ 
„Jsem promočenej jako vložka.“ 

...a po oslavě titulu: „Jsem narvanej jako taška z Penny!“ 

TOP 10: NEJŠÍLENĚJŠÍ KOUSKY 
BRANKÁŘŮ V NHL 

zhlédnout můžete zde  

 
HLÁŠKY A CITÁTY Z NHL 

"Proč se puk nazývá puk? Protože výraz malý zákeřný 
bastard byl už obsazený...," Martin Brodeur. 

"Vyléčit nás teď můžou jen dva poháry skotské a 
aspirín." generální manažer Bostonu Bruins Harry 
Sinden po tom, co Bruins vypadli z play-off. 

"Jsem v pořádku. Ruská mašina se nikdy nepokazí," Alex 
Ovečkin po zásahu pukem.  

"Ano, jsem nafoukaný a arogantní. To však neznamená, 
že nejsem dobrý člověk," Jeremy Roenick. 

"Jsou drsní hráči a hráči, kteří hrají zákeřně. Já jsem 
drsný a zákeřný hráč," Stan Mikita. 

"Play-off rozděluje muže od chlapců a my jsme zjistili, 
že v šatně máme hodně chlapců," generální manažer 
Neil Smith po prohře s Washingtonom Capitals. 

"Den poté co poprvé uviděl Cháru, přišel ke střídačce a 
řekl: ,A proto končím."" 
Trenér Rangers John Muckler vzpomíná na Gretzkyho 
první osobní setkání se slovenským obrem. 

 
„Někteří hokejisté bruslí tam, kde je puk. Já ale 
bruslím tam, kde bude.“  
Wayne Gretzky poodhalil hlavní důvody toho, proč je 
považován za nejlepšího hokejistu historie, přestože 
nebyl nejrychlejším, ani nejsilnějším hráčem. 
 
„Nejsem tak blbý, abych byl brankář.“  
Brett Hull 
 
„Když máme puk, nemůžou skórovat.“  
Paul Coffey 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7cEH9N8ZDjc


KA 

UKVIZ TEST 

VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ! 

KDO JE TO? 

Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš klub? 
1. indicie: rok založení 1949 
2. indicie: původní název Radobýl ............. 
3. indicie: v roce 2010 postup do 1. ligy 
4. indicie: Kalich Aréna 
5. indicie: Daniel Tvrzník a Milan Vrzal 

Poznáš hráče? 
1. indicie: odchovanec Opavy, 32 let 
2. indicie: dlouhá léta ve Vítkovicích 
3. indicie: do současného klubu přišel z  
Havířova 
4. indicie: „Bulva“ 
5. indicie: kř. jméno Jakub 
 10 otázek 

1) Kdo je kapitánem Ústí n/L? 
a) Jaroslav Roubík 
b) Jiří Zeman 
c) Zbyněk Sklenička 
d) Lukáš Poživil 
2) Kdo je hl. trenérem Třebíče? 
a) Radek Novák 
b) Karel Pokorný 
c) Vladimír Novák 
d) Kamil Pokorný 
3) Kde hrál vloni mimo jiné Vladimír Říha? 
a) Jihlava 
b) Znojmo 
c) Havlíčkův Brod 
d) Litoměřice 
4) Za koho nikdy nehrál Kamil Černý? 
a) Chomutov 
b)  Karlovy Vary 
c)  Kadaň 
d)  Tábor 
U5) Jakub Bartoň je odchovancem… 
a) Olomouce 
b) Šumperka 
c) Litoměřic 
d) Vítkovic 
 

6) Který hráč letos neoblékal dres Šumperka? 
a) Vladimír Cink 
b) Denis Kindl 
c) Roman Meluzín 
d) Martin Novotný 
7) V jakém klubu hraje Vít Jonák? 
a) Beroun 
b) Most 
c) Benátky n/J 
d) Litoměřice 
8) Kolik let je Jaroslavu Roubíkovi? 
a) 31 
b) 33 
c) 35 
d) 37 
9) Kolikrát vyhrál bodování 1. ligy Daniel Hodek? 
a) 0x 
b) 1x 
c) 2x 
d) 3x 
U10) Odkud přišel do Jihlavy Michal Velecký? 
a) Havířov 
b) Olomouc 
c) Šumperk 
d) Písek 
 

Pokud jste dosáhl/a… jste… 
20-26 bodů Prezident klubu 
16-19 bodů Generální manažer 
12-15 bodů Hlavní trenér 
7-11   bodů Asistent trenéra 
3-6     bodů Trenér mládeže 
0-2     bodů Nosič vody 

Maximálně 10 bodů z 
obou tajenek. Za každou 
použitou indicii -1 bod. 

 

Za každou správnou odpověď 1 bod 

Jakub Bartoň je odchovancem 
jakého klubu? 

 
 Kolikrát vyhrál bodování 1. ligy 

Daniel Hodek? 



 

UPŘÍŠTÍ ČÍSLO 
PRŮVODCE SEZÓNOU 2013/2014 

VYCHÁZÍME PŘED ZAČÁTKEM SOUTĚŽE 
 

- ANALÝZA VŠECH TÝMŮ 
- TIPY NA TROFEJE 

- HVĚZDY 
- ROZHOVORY 

- PŘESTUPY 
- TRENÉŘI 

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, weby 
extraligových klubů 

Výsledky kvizu 10 otázekKdo je to?  
1) a   5) c  9) b 1. LUKÁŠ SLÁMA 

2. TOMÁŠ ROD 
3. JIŘÍ ŘÍPA 
UPoznáš…? 
klub: HC STADION LITOMĚŘICE 
hráč: JAKUB HULVA 

2) d   6) c  10) c 
3) b   7) c 
4) c   8) c 
 

UKontakty 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
Ady:     vadlejsek@seznam.cz 
 



 

TOTO ČÍSLO JE VĚNOVÁNO 
PAMÁTCE DMITRIJE UČAJKINA,
KTERÝ ZEMŘEL NA NÁSLEDKY 
ZRANĚNÍ Z PLAY-OFF 
KAZACHSTÁNSKÉ NEJVYŠŠÍ 
SOUTĚŽE.  
 
ZANECHAL PO SOBĚ DCERU A 
TĚHOTNOU MANŽELKU. 
 
ČEST JEHO PAMÁTCE 

TOTO ČÍSLO JE ROVNĚŽ 
VĚNOVÁNO PAMÁTCE PHDR. 
BOHUMILA BARTONĚ, JENŽ 
V 68 LETECH PODLEHL 
ZÁKEŘNÉ NEMOCI.  
 
BYL TO SPORTOVEC TĚLEM I 
DUŠÍ. JAKO PREZIDENT 
KLUBU UDĚLAL 
Z POJIZERSKÉHO CELKU 
STABILNÍHO ÚČASTNÍKA 1. 
LIGY. 
 
ČEST JEHO PAMÁTCE 
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