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UPŘEDMLUVA 
 
 "Už je to tady! Už je to 

UFOTO ČÍSLA 
Jihlavští hokejisté neskousli porážku a při podávání rukou udělali několik 
excesů. Zde Tomáš Ficenc vyhrožuje vyhlášenému bijci Milanu Přibylovi. 
Ten totiž přehnal gólovou oslavu a vjel do branky Dukly. A to se nedělá. tady! Ano, mám na mysli tak dlouho 

očekávané play-off naší druhé 
nejvyšší soutěže, kam už od 
začátku sezóny směřovaly cíle 
všech účastníků. Pole prvoligových 
týmů se rozdělilo na osm 
šťastných a šest zklamaných. Ale 
ani pro ty zklamané sezóna ještě 
nekončí, čeká na ně totiž play-out, 
případně ošidná baráž. Právě 
tématu play-off, respektive play-
out, se obšírně věnuje toto číslo 
magazínu o 1. lize. Najdete v něm 
analýzy všech týmů, ať už je to 
Chomutov nebo Most. Je celkem 
pravděpodobné, že prvoligové 
finále bude mít stejné obsazení 
jako v minulých letech- Chomutov 
+ Ústí nad Labem. V tomto čísle 
tedy rovněž naleznete porovnání 
těchto dvou prvoligových celků.  

 
Všechny připomínky, dotazy a názory 
prosím posílejte na email: Obsah 

2............. Úvod Marek.Hedbavny@seznam.cz

 Také TOP 10 má úzkou 
souvislost s vyřazovacími boji. 
Tentokráte totiž internetový 
občasník udělal žebříček 
největších osobností soutěže. 
Právě na hráčích s bohatými 
zkušenostmi budou v play-off ležet 
otěže jejich týmu.  
 Jako tradičně ale v obsahu 
naleznete i několik profilů 
prvoligových hráčů. Tentokráte se 
budeme věnovat především 
hráčům, kteří budou 
pravděpobobně bojovat ve finále 1. 
ligy. Chomutovským hráčům (David 
Hruška, Milan Kraft, Tomáš Duba) 
a rovněž také ústeckému Orctovi. 
Doufám, že to nezaujatým 
fanouškům nebude moc vadit.  

 
Příjemné čtení přeje HSfan a Ady 

CITÁT ČÍSLA 
 
"Musím to zmínit. Pepa Vašíček 
byl můj obrovskej kamarád a já 

věřím, že nám dnes strašně 
pomohl." 

 
Trenér Třebíče Kamil Pokorný 
vzpomněl po rozhodující výhře nad 
Ústí nad Labem na Josefa Vašíčka, 
tragicky zesnulé hokejové legendy. 

  PLUS 

   

 MINUS 

    

Piráti Chomutov 
Hodně prvoligových fanoušků očekávalo, že Chomutov se svým 
farmářským týmem (který má stejného majitele) "překvapivě" 
prohre. Ale nestalo se tak a Chomutov "očekáváně" zvítězil. Právě 
tři body z tohoto zápasu nakonec Kadani chyběly.  
 SK Horácká Slavia Třebíč 

Famózní jízda skončila až postupem do play-off. Více v milnících měsíce. 
Salith Šumperk 

Draci se zvedli a až do poslední chvíle bojovali o postup mezi osm nejlepších. 
Doplatili ale na výsledkovou krizi z ledna a do play-off se tak nedostali, i když 
bojovnost a snaha se Šumperským upřít nedá. 

 
 Zbyněk Sklenička 

Ústeckému univerzálu zřejmě znovu rupla elektronka v hlavě a 
znovu se předvedl. Tentokráte útok do oblasti hlavy a krku 
schytal třebíčský Vladimír Stejskal, který byl odvezen do 
nemocnice. Nakonec mladý útočník utrpěl "jen" otřes mozku. 

Rozhodnutí ČSLH 
Velmi iracionální rozhodnutí vynesl Pavel Setikovský, který nesáhl k odložení zápasu 
mezi Třebíčí a Benátkami n/J a jako náhradní termín utkání vybral úterý 21. února. 
Třebíč tak byla nucena sehrát v klíčové fázi sezóny tři zápasy ve třech dnech. 

Tomáš Duba 
Přišel jako spasitel, ale zatím chytá hodně špatně, navíc si poranil třísla. Magazín o  
1. lize ale předpokládá, že v play-off svoje kvality brankář z KHL prokáže. 
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RYCHLÉ ZPRÁVY 

Lukáš Havel v Třebíči skončil a zamířil do Hradce Králové 
 Um juniorského Mistra světa mohli třebíčští fanoušci 
obdivovat jen v 19 zápasech, v nichž tento třinecký forvard 
devíti brankami a devíti asistencemi pomohl posunout Horáckou 
Slavii z předposledního místa tabulky až do pozic, které by 
znamenaly vyhnutí se baráži o druhou nejvyšší soutěž. Jenže po 
bezmála dvaceti zápasech si ho stáhli Oceláři a obratem ho 
poslali do Hradce Králové. Odchod do východočeského mužstva 
Havla vzhledem k tomu, že pochází z Jihlavy a má tam rodinu. 
moc nepotěšil, ale s Hradcem Králové si třeba zahraje semifinále  
play-off. Je téměř jistě, že Lukáš Havel v Třinci po letošní 
sezóně skončí, to bude pro Havla doslova vysvobozením. Kampak 
asi tento postavou malý, ale výkony velký hokejista zamíří? 

Angel Krstev novou posilou Písku 
 Velkou posilu ohlásil v poslední přestupový den IHC Písek, 
který z pražské Sparty přivedl na hostování do konce ročníku 
člena širšího reprezentačního kádru Angela Krsteva, kterému 
unikla účast na zlatém MS 2010 jen o kousek. Byl totiž posledním 
hráčem, jenž se nevešel na soupisku budoucích světových 
šampionů. V létě se dohodl na smlouvě se Spartou, ale brzy se 
zranil a marodil až do února. Poté, co ohlásil návrat na led, se 
objevil na rozehraní ve dvou zápasech v jihočeském Písku, kde 
předvedl skvělé výkony. Zda ale naskočí i do nějakého klání v 
play-out je hodně nepravděpodobnou záležitostí. 
 

Chomutov odpálil přestupovou bombu sezóny. Do svých řad 
přivedl Tomáše Dubu! 

 Je velmi pravděpodobné, že se ve finále 1. ligy střetne 
Chomutov s Ústím nad Labem. A právě Tomáš Duba, jenž do 
pirátského celku přišel na hostování z Popradu, hrajícího KHL, 
by měl být trumfem Chomutova v boji o účast v baráži. 
„Rozhodovalo hned několik faktorů, že jsem se upsal 
Chomutovu. Je zde šance, že si prodloužím sezónu. Je možnost 
postoupit do extraligy, což je pro mě velká motivace. V 
neposlední řadě zde trénuje pan Sýkora a brankáře pan Bruk. 
To jsou klíčové hokejové faktory. Dále to mám blízko do Prahy 
a vyrostla zde nová aréna. Navíc podmínky, které mi Chomutov 
nabídl, byly výborné, takže nezbývalo nic jiného, než s nimi 
souhlasit,“ řekl respektovaný gólman pro oficiální klubové 
stránky Krušnohorců. 

  O tomto muži se můžete více dočíst v jednom z profilů, 
které jsou obsaženy v tomto čísle magazínu o 1. lize. 



 

UZajímavé posily ulovil nováček soutěže Šumperk, tou 
nejznámější je Jiří Heš 

 Draci, kteří sice měli dobrý start do soutěže, ale 
postupem času se propadávali tabulkou níž a níž, byli v 
přestupové uzávěrce hodně aktivní. Dohodli se totiž na 
střídavých startech hned čtrnácti hráčů. 
 Mezi nejznámější jména z této "hordy" nových posil patří 
Jiří Heš (foto), Zbyněk Spitzer, Lukáš Plšek a Tomáš Klimeš. 
První tři jmenovaní mají střídavé starty vyřízeny z 
druholigového Vsetína, Klimeš je pro změnu kmenovým hráčem 
Techniky Brno. 
 39letý Jiří Heš má za sebou 335 startů v české, a 348 
zápasů ve slovenské extralize. 32letý ex-znojemský zadák 
Tomáš Klimeš zase patří mezi prvoligové stálice. Ve druhé 
nejvyšší soutěži odehrál více jak 450 zápasů, pět desítek 
startů  pak nastřádal i v nejvyšší soutěži. Zadák Zbyněk 
Spitzer a brankář Lukáš Plšek zase patří k elitním druholigovým 
hokejistům. Pomůžou Šumperku k vítězství ve skupině play-out? 

Vladimír Říha odešel ze Znojma do Berouna 
 V uplynulém ročníku zažil technický hokejista životní 
sezónu. Na ledě si dělal co chtěl, několikrát projel s pukem na 
holi i přes celé hřiště. Jeho konečná bilance z loňského 
prvoligového ročníku činila dvacet vstřelených branek a třináct 
asistencí. Jenže po přesunu Orlů z české druhé nejvyšší 
soutěže do mezinárodní ligy známé pod zkratkou EBEL se Říha 
vzhledem k nižšímu ice-timu nedokázal prosazovat jako dříve. 
Ex-jihlavský hokejista tak raději po 25 zápasech, v nichž dal 
jen tři branky, zvolil návrat do 1. ligy. O jeho služby se 
okamžitě přihlásil Beroun, kam nakonec také 31letý forvard 
zamířil na hostování do konce ročníku. V dresu Medvědů 
výrazně ožil a zatím si připsal pět kanadských bodů. 

Chomutov si z Kadaně stáhl trojici forvardů 
 Piráti si v poslední přestupový den ze svého 
farmářského týmu stáhli Jana Heřmana, Ondřeje Fialu a 
Richarda Diviše (foto). Důvod je pochopitelný, čím širší kádr, 
tím lépe. „Od začátku sezóny jsme avizovali, že chceme mít 
mužstvo co nejvíce pohromadě. S koncem přestupního termínu 
jsme se snažili tým jen vhodně doplnit,” řekl čelní 
představitel Pirátů Jaroslav Veverka.  
 Kdo na to doplatil, byl ale celek Kadaně. Tento tým 
totiž musel oželet služby jednoho ze svých 
nejproduktivnějších hráčů Ondřeje Fialy (23 získaných bodů), 
dále pak Jana Heřmana, jenž v Kadani sbíral téměr bod na 
zápas (12 utkání/ 10 bodů), a v neposlední řadě i Richarda 
Diviše, který byl možná vůbec nejlepším hokejistou klubu, jenž 
vyznává žluto-bílo-černé barvy.  



 

UBeroun znovu odvolal trenéra, novým koučem Mistr světa 
Radoslav Svoboda 

 25. února sáhlo vedení Medvědů k již druhé změně na 
postu trenérů. Ještě před několika měsící na střídačce působil 
Jiří Doležal, toho nahradil Miloš Pecka. Jenže výkony týmu byly 
ještě horší než za Doležala a ráno před prvním utkáním play-out 
tak dostal padáka i Pecka. Zajímavé je, že o osudu trenéra 
částečně rozhodl i Jaroslav Nedvěd, který nejenže působí u 
týmu jako hráč, ale i jako výkonný ředitel. Novým trenérem se 
stal Radoslav Svoboda (foto), který v loňské sezóně působil 
jako asistent trenéra Řeháčka ve Vrchlabí a může se pyšnit 
titulem Mistra světa z roku 1985. Jeho dočasným asistentem 
bude nestárnoucí Nedvěd. "Museli jsme udělat změnu. Dát týmu 
nový impuls, ale vyjednávání byla složitá. V kontaktu jsme byli s 
několika možnými kandidáty, ale vždy se situace nějakým 
způsobem zkomplikovala. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, 
věřím, že se zvedneme," řekl prezident klubu Viktor Burkert st.   
 Další změnou ve vedení je to, že se do klubu vrátil 
dlouholetý manažer Josef Drda, který má pomoci Jaroslavu 
Nedvědovi v papírování. Obránce se tak bude moci soustředit 
jen na výkony na ledě. Pomůžou tyto změny k záchraně?  

Rostislav Marosz novou akvizicí Hradce Králové 
 Stejně jako Lukáš Havel i Rostislav Marosz byl nucen 
opustit svůj dosavadní prvoligový tým a musel tak zamířit do 
Hradce Králové. "Jsem z toho poněkud rozladěn, Rosťovi ale 
děkujeme za odvedený výkon," komentoval jeho odchod čelní 
představitel Mory Erik Fürst. A bylo za co děkovat, mladý 
útočník totiž podával velmi dobré výkony a po 28 zápasech v 
dresu Kohoutů se mohl chlubit bilancí 4+11. Šikovný hokejista 
se už od začátku svého působení v Olomouci stal oblíbencem 
fanoušků. Není divu, jeho pohotové pasy, krásné kličky a 
elegantní hra bavily všechny diváky bez rozdílu věku. Bývalý 
mládežnický reprezentant letos sehrál sedmnáct zápasů i v 
extralize, a vedl si poměrně dobře, když dal dvě branky a na 
dalších čtyřech se podílel asistencí.   

Benátky nad Jizerou ohlásily příchod dvou zkušených 
hokejistů- Jana Plodka a Karla Nedbala 

  Několika hráčům zapůjčeným z Liberce pozbyly, 
vhledem k vysokému počtu startů v ELH, střídavé starty 
platnosti. Jedná se například i o Petra Ulrycha. Dalším 
obráncem, který se s Benátkami rozloučil ještě před play-off, 
se stal ofenzivní zadák Michal Pavlů, jenž zamířil do 
extraligového Kladna. Vedení středočeského klubu tak muselo 
na ztráty klíčových hráčů nějakým způsobem zareagovat. 
Nakonec se Pojizeřané dohodli na příchodu Jana Plodka a 
Karla Nedbala (foto). Druhý jmenovaný přichází na střídavý 
start z Kolína, Plodek do farmářského celku Liberce zamířil na 
hostování z Mladé Boleslavi. Zatím se ale v "Libenátkách" 
objevil jen Karel Nedbal. A to navíc jen v jednom zápase. 



UZ krajského přeboru do nejúspěšnějšího klubu 
historie. To je příběh Martina Filipa. 

 Bývalý armádní klub HC Dukla Jihlava získal do 

 
svých řad před uzávěrkou přestupů na střídavé starty 
ostříleného Martina Filipa, který jako jediný hokejista 
zůstal ve Vrchlabí (nyní krajská soutěž) po loňském 
krachu. Tento šikovný útočník si tak zvykal na zcela 
odlišný styl hry, jenž je praktikován v krajském přeboru. 
"I když hraju stále hokej, zvykám si na trochu jiný sport. 
Hlavně v prvních přátelácích jsem si připadal jak v jiném 
světě, jak kdybych četl v jiné knížce," řekl pro MF Dnes 
o krajské lize forvard, který si letos zahrál v jednom 
týmu se svým synem Danielem.  
 Svoji premiéru v dresu Dukly si nemohl představit 
lépe. Získal totiž tři kanadské body! Je vidět, že tento 
hokejista stále umí. Kdybych měl na hlavě klobouk, tak 
bych před ním smeknul, celkem totiž ve 4 zápasech 
získal, to se podržte, devět asistencí! Gól zatím nedal. 
 Přesuny mezi Slovanem a Stadionem 
 Ústí nad Labem se netají úzkou spoluprácí s 
nedalekými Litoměřicemi. Stejně jako loni tak v poslední 
lednový den změnilo dres několik hráčů z těchto klubů. 
Zpět do Slovanu se vrátil zkušený bek Milan Vobořil. 
Stejným směrem zamířil i miláček fanoušků Stadionu Jan 
Kloz, který je ale momentálně dlouhodobě zraněný. Na 
opačnou stranu poslali Lvi Ondřeje Holomka, jenž se už po 
několikáté nedokázel udržet v kádru Slovanu nastálo, zato 
v Litoměřicích se mu dařilo takřka vše, na co šáhl. Dalším 
zadákem, jenž nabral směr Litoměřice, se stal Dominik 
Boháč. Oba dva obránci jistě budou cennými posilami pro 
závěrečné boje v play-out.  
 Dále bylo v Litoměřicích prodlouženo hostování 
Petru Přikrylovi, místnímu odchovanci. Naopak definivitně 
bylo oznámeno, že se Dušan Salfický do Litoměřic už 
nevrátí. Do svých řad ho totiž zlákal celek Pardubic. 

SK Kadaň změnila svůj realizační tým. A-mužstvo 
přebrala prvoligová legenda Radek Šíp 

 Přání většiny kadaňských příznivců se na počátku 
února vyplnilo. Vedení klubu totiž sesadilo Mikuláše 
Antonika z postu hlavního trenéra a udělalo z něj "jen" 
asistenta. „Nebyli jsme spokojeni s výsledky týmu v 
průběhu celé sezóny. Rozhodli jsme se proto pro změnu 
na pozici hlavního trenéra,” řekl k této změně prezident 
klubu Jaroslav Veverka. 
 Novým koučem severočeského celku se stal Radek 
Šíp, jenž ještě před několika lety řádil na prvoligových 
stadionech. V této sezóně doposud zastával post 
asistenta trenéra v Klášterci nad Ohří. Jak si v novém 
působišti tento skvělý bývalý forvard povede? 



 
STATISTIKY 

k 24.3.2012 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů 

  
1. Jaroslav Roubík (UNL) 58 bodů 1.  Lukáš Král (BNJ)  37 asistencí 
2. Lukáš Král (BNJ)  57  2. Martin Šagát (UNL)  35 
3. Milan Kraft (CHO)   56 3. Milan Kraft (CHO)   33 
4. David Hruška (CHO)  55  4. Jaroslav Roubík (UNL) 32 
5. Daniel Hodek (JIH)  51 5. Jan Klobouček (UNL) 30 
6. Martin Šagát (UNL)  48 6. Vojtěch Němec (HB) 29 
7. Michak Tvrdík (HK)  46 7. David Hruška (CHO)  28  TOP 3 cizinci (bodování)
8. Tomáš Nouza (PÍS)  45 
9. Patrik Moskal (HK)  43 
10. Vojtěch Němec (HB) 43 
11. Petr Haluza (OLO)  42 
12. Tomáš Čachotský (JIH) 41 
13. Radim Kucharczyk (OLO) 40 
14. David Dolníček (TRE) 40 
15. Jan Klobouček (UNL) 40 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Jan Klobouček (UNL) 40 bodů 
2. Aleš Holík (ŠUM)  38 
3. Tomáš Kolafa (JIH)  32 
4. Jakub Bartoň (OLO)  31 
5. Lukáš Pulpán (CHO)  26 
6. Jakub Grof (CHO)  26  
7. Tomáš Sedlák (ŠUM) 25 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Daniel Hodek (JIH)  31 gólů 
2. David Hruška (CHO)  27 
3. Jaroslav Roubík (UNL) 26 
4. Milan Kraft (CHO)   23 
5. Daniel Boháče (UNL) 23 
6. Patrik Moskal (HK)  22 
7. Petr Haluza (OLO)  22 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Aleš Holík (ŠUM)  12 gólů 
2. Jakub Bartoň (OLO)  12  
3. Jan Klobouček (UNL) 10  
 

 
 

 
TOP 3 asistentů (obránci) 1. Martin Šagát (UNL)  48 

 2. Vladimír Novák (KAD) 26 
1. Jan Klobouček (UNL) 30 asistencí 3. Brett Palin (CHO)  18 
2. Aleš Holík (ŠUM)  26  

TOP 3 gólmani (počet výher)3. Jakub Grof (CHO)  23  
  
1. Miroslav Hanuljak (CHO) 25 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. Jakub Čech (HK)  23 
 3. Šimon Hrubec (TRE) 22 
1. Jan Klobouček (UNL) 44 + bodů  
2. Martin Šagát (UNL)  37 TOP 3 gólmani (čistá konta)
3. Jiří Zeman (UNL)  34 

 
 

4. Milan Kraft (CHO)   33 1. Dominik Halmoši (JIH) 5 
5. Tomáš Rod (UNL)  33 2. Šimon Hrubec (TRE) 5 
6. Jaroslav Roubík (UNL) 32 3. Libor Kašík (OLO)  4 
7. Miloslav Gureň (UNL) 30  
8. Lukáš Handlovský (UNL) 29 Úspěšnost zákroků (min. 25 záp.) 
9. Jakub Lev (UNL)  29  

1. Libor Kašík (OLO)           94,47% 10. Petr Haluza (OLO)  26 
2. Šimon Hrubec (TRE)              93,34%  
3. Filip Novotný (JIH)           92,81%  TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
4. Miroslav Hanuljak (CHO)  92,23%  
5. Štefan Žigárdy (OLO)           92,18% 1. Marian Morava (HB)     154 TM 

 
2. Jaroslav Nedvěd (BER)     119 Průměr gólů na zápas (min. 20
3. Štěpán Hřebejk (CHO)    107 
4. Ondřej Malinský (KAD)    89 
5. Aleš Holík (ŠUM)     88 
 

Nejhorší +/- 
 
508. Petr Přindiš (MOS) - 27 bodů 
507. Lukáš Sláma (TRE) - 23  
506. Jan Hanzl (MOS)  - 21 
505. Tomáš Klíma (MOS) - 20 
504. Jaroslav Nedvěd (BER)  - 19 
 

  
záp.) 

 
1. Zdeněk Orct (UNL)  1,79 
2. Libor Kašík (OLO)  1,89 
3. Miroslav Hanuljak (CHO)     1,99 
 Nejvíce odchytaných minut
 

 
 
1. Šimon Hrubec (TRE)            2964 
2. Tomáš Štůrala (CHO)          2637 
3. Vojtěch Sedláček (PIS)      2553 
 
 



 

UTÝMOVÉ STATISTIKY PO ZÁKLADNÍ 
ČÁSTI 

TABULKY 
(po kliknutí na jméno klubu se Vám objeví klubové bodování) 

 
1. liga 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů 
1  HC Slovan Ústečtí Lvi  52  37  5  0  3  7  225:105  124  
2  Piráti Chomutov  52  32  6  0  4  10  202:116  112  
3  HC Olomouc  52  27  4  0  6  15  163:122  95  
4  HC Dukla Jihlava  52  28  1  0  4  19  153:127  90  
5  HC VCES Hradec Králové 52  21  6  0  2  23  166:147  77  
6  HC Benátky nad Jizerou  52  19  6  0  7  20  130:153  76  
7  HC Rebel Havlíčkův Brod  52  21  3  0  4  24  149:160  73  

8  SK Horácká Slavia 
Třebíč  52  15  8  0  10  19  132:145  71  

9  SK Kadaň  52  20  1  0  8  23  141:149  70  
10  HC Stadion Litoměřice  52  19  4  0  5  24  133:163  70  
11  IHC KOMTERM Písek  52  18  6  0  4  24  114:146  70  
12  Salith Šumperk  52  17  7  0  4  24  165:187  69  
13  HC Berounští Medvědi  52  14  6  0  3  29  127:169  57  
14  HC Most  52  9  4  0  3  36  113:224  38  
 
1. liga - DOMA 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů 
1  Piráti Chomutov 26  18  5  0  1  2  104:48  65  
2  HC Slovan Ústečtí Lvi 26  19  3  0  1  3  118:49  64  
3  HC Olomouc 26  18  2  0  3  3  92:41  61  
4  HC Dukla Jihlava 26  18  0  0  3  5  93:55  57  
5  HC Rebel Havlíčkův Brod 26  16  1  0  2  7  92:61  52  
6  HC VCES Hradec Králové 26  14  4  0  1  7  99:66  51  
7  Salith Šumperk 26  14  3  0  2  7  99:72  50  
8  SK Horácká Slavia Třebíč 26  10  5  0  5  6  79:62  45  
9  SK Kadaň 26  14  0  0  3  9  79:67  45  
10  IHC KOMTERM Písek 26  12  4  0  1  9  66:68  45  
11  HC Stadion Litoměřice 26  12  3  0  2  9  81:83  44  
12  HC Benátky nad Jizerou 26  11  3  0  3  9  66:67  42  
13  HC Berounští Medvědi 26  11  3  0  0  12  72:72  39  
14  HC Most 26  5  2  0  2  17  50:112  21  
 
1. liga - VENKU 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů 
1  HC Slovan Ústečtí Lvi 26  18  2  0  2  4  107:56  60  
2  Piráti Chomutov 26  14  1  0  3  8  98:68  47  
3  HC Olomouc 26  9  2  0  3  12  71:81  34  
4  HC Benátky nad Jizerou 26  8  3  0  4  11  64:86  34  
5  HC Dukla Jihlava 26  10  1  0  1  14  60:72  33  
6  HC VCES Hradec Králové 26  7  2  0  1  16  67:81  26  
7  HC Stadion Litoměřice 26  7  1  0  3  15  52:80  26  
8  SK Horácká Slavia Třebíč 26  5  3  0  5  13  53:83  26  
9  SK Kadaň 26  6  1  0  5  14  62:82  25  
10  IHC KOMTERM Písek 26  6  2  0  3  15  48:78  25  
11  HTUHC Rebel Havlíčkův BrodUT

12  HTUSalith Šumperk
 26  5  2  0  2  17  57:99  21  

UT 26  3  4  0  2  17  66:115  19  
13  HTUHC Berounští MedvědiUT 26  3  3  0  3  17  55:97  18  
14  HTUHC MostUT 26  4  2  0  1  19  63:112  17  
 

Tabulka návštěvnosti domácích zápasů  
 
1. Chomutov   2273 diváků 
2. Ústí nad Labem  2099 
3. Jihlava   1696  
4. Třebíč   1473 
5. Šumperk   1333 
6. Havlíčkův Brod  1245 
7. Litoměřice    1239 
8. Olomouc   1085 
9. Hradec Králové  1063 
10. Písek    883 
11. Most     401 
12. Benátky nad Jizerou  369 
13. Kadaň    339 
14. Beroun    320 

 

Úspěšnost přesilovek 
 
1. Ústí nad Labem  21,08% 
2. Šumperk   20,00 
3. Chomutov   19,85 
4. Hradec Králové  19,48 
5. Třebíč   18,11 
6. Jihlava   17,50 
7. Beroun   17,14 
8. Havlíčkův Brod  16,35 
9. Most    15,42 
10. Benátky nad Jizerou 14,49 
11. Litoměřice   14,12 
12. Kadaň   13,91 
13. Olomouc   13,30 
14. Písek   12,55 
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UMilníky 40.-52.kolo 
 

Sestava měsíce Hráč měsíce 
Aleš Holík, Šumperk, 2+14 Šimon Hrubec, Třebíč Jeden z hlavních strůjců úspěšného února 

Draků. Kapitán týmu získal 16 bodů, nejvíce 
z hráčů, kteří se vešli do sestavy měsíce. 

 
 

 
 Tomáš Kolafa, Jihlava, 1+8 
Jihlavský bek byl také velmi potentní. 
Ziskem devíti bodů (1+8) si zajistil 
bronzový stupínek v bodování obránců. 
Zažil opravdu povedený závěr sezóny.  

Marek Laš, Třebíč, 10+2 
Marek Laš se po většinu sezóny střelecky 
trápil, ale v období mezi vydáním 5. a 6. 
čísla magazínu se blýskl deseti vstřelenými 
brankami! Hodně z nich bylo klíčových. 

Marek Loskot, Litoměřice, 4+6 
Podával skutečně famózní výkony. Nebýt jeho, tak by 
Třebíč do play-off nepostoupila. K šílenství přiváděl 
střelce Berouna, Jihlavy i Litoměřic. V těchto třech 
zápasech vychytal nulu. Ve 4 zápasech pak kapituloval jen 
jednou, ve třech pak dvakrát. Nepovedly se mu jen zápasy 
s Havlíčkovým Brodem a Hradcem, v nichž inkasoval 
celkem 10x. Šimon Hrubec pomohl týmu ve 13 kolech k 11 
vítězstvím, vychytal i rozhodující nájezdy proti Ústí n/L. 

Mladoboleslavský forvard ve službách 
Litoměřic si ziskem deseti bodů zajistil 
vítězství v klubovém bodování. Play-off si  
ale nezahraje, chyběl jeden jediný bod. 

Adam Červenka, Šumperk, 9+4  
Červenka se rozjel až na začátku únoru, ale 
jeho jízda stála za to. Byl hlavním strůjcem 
vítězství Draků nad Litoměřicemi. 

Zápas měsíce Tým měsíce
STADION LITOMĚŘICE 
4:5p. SALITH ŠUMPERK 

 
Jednalo se o zápas 45. kola, a nic 
tehdy nenasvědčovalo tomu, že 
to pro Litoměřice bude naprosto 
klíčový zápas. Největší zklamání 
z tého prohry přišlo až 22. února, 
kdy bylo jasné, že Litoměřicím 
unikne postup o jediný bod. A 
právě dva body ztratil Stadion v 
utkání se Šumperkem, i když to 
Severočeši měli parádně rozjeté. 
Ještě v 58. minutě totiž vedli 
4:2, jenže Červenka a Haas 
dvěma slepenými góly vyrovnali a 
v prodloužení vsítil vítězný gól 
znovu Adam Červenka. 
 

 Zklamání měsíce 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ IHC KOMTERM PÍSEK 

 
 

 
Třebíč předváděla podobné výkony jako Češi na 
Mistrovství světa 2010. Horácká Slavia 
nedisponuje žádnými hvězdami, ale v lednu a únoru 
podávala skvělé bojovné výkony, stejně jako parta 
kolem Tomáše Rolinka před dvěma lety. Stejně 
jako zlatí hoši se i Třebíč spoléhala na výkony 
bezkonkurenčně nejlepšího hráče sezóny a jednoho 
z kandidátů na nejprestižnější individuální ocenění 
(cena pro nejužitečnějšího hráče sezóny, obdoba 
zámořské Hart Trophy), které bude náš magazín v 
dalším čísle udělovat. Bez Hrubce by to prostě 

Všechno měli ve svých rukou, jenže 
v únoru přišla série proher  (5 
proher ze sedmi únorových zápasů) 
a IHC tak vypadl z první osmičky, 
která zaručuje postup do play-off. 
Nejvíce určitě bolí ztráta bodů s 
Chomutovem. Ještě v 52. minutě 
totiž Písek vedl 2:0 a zdálo se, že 
postup do vyřazovacích bojů jim 
neunikne. Jenže dvěma góly, z toho 
jedním z oslabení, Chomutov zápas 
otočil a Písek poslal do play-out. 
Takový konec základní části hodně 
bolí, ale sezóna je úspěšná i tak, co 
b

nešlo, stejně jako bez Vokouna na MS 2010. Ale 
bez precizní defenzivy a bojovných výkonů hráčů v 
poli by to nešlo taktéž. Hokej je týmový sport, tak 
to je a taky bude. y za to Písek na podzim dal. 



FORVARD 

 

Do tohoto útočníka byste dnes jistě 
neřekli, že ještě před deseti lety byl 
nazýván zlobivým dítětem českého 
hokeje. Připomeňme si nyní hokejovou 
cestu a všechny průšvihy tohoto 
hokejisty, který se v poslední době k 
nepoznání změnil. K lepšímu. 

UDAVID HRUŠKA 

 
Autor: HSfan, Miroslav Votava, Petr Bílek, 

Jakub Novák, Milan Eisenhammer 
 

foto: Jan Čech, Jiří Mokrý 

CITACE HRÁČŮ ČERPÁNY Z: 



 

 David Hruška se narodil 8. 
ledna 1977 a už o čtyři roky 
později se postavil na brusle. „Já 
jsem začal už od malička v 

starou kauzu ze Vsetína, odkud se 
údajně poroučel kvůli tomu, že prý 
zcizil v kabině výstroj a následně ji 
prodal. Sezónu 1999/00  

Sokolově. Tenkrát mi byly čtyři 
roky a k hokeji mě přivedl můj táta. 
Pravé křídlo jsem hrál už od 
začátku.“ V sezóně 1994/95 za 
tamní Baník odehrál v první lize pět 
zápasů a připsal si šest bodů. O 
tom, že jde o produktivní talent 
nebylo pochyb. Již v sedmnácti 
letech tak zkusil své štěstí za 
Atlantikem, kde hrál za tým Red 
Deer Rebels. V osmadvaceti 
zápasech potom nastřádal stejný 
počet bodů. Na konci sezóny se 
však rozhodl pro návrat do Čech. 
"Šel jsem to zkusit v sedmnácti do 
juniorské soutěže v zámoří a 
myslím si, že jsem měl dobrý 
půlrok. Vedl jsem kanadské 
bodování, všechno bylo v pořádku. 
Jenže byl jsem mladý kluk, hodně 
netrpělivý, šel jsem do neznáma. 
Nevěděl jsem, co od toho očekávat. 
Nerozuměl jsem si s trenérem, 
chtěl jsem vyměnit do jiného týmu. 
Bohužel se to nestalo. Možná 
kdybych měl víc trpělivosti, mohl 
jsem tam zůstat. Věřím, že bych na 
NHL měl," trochu litoval 
promarněné šance v rozhovoru pro 
Miroslava Votavu. Už 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B TM 
1994-95  HC Baník CHZ Sokolov (1.liga)           5  2  4  6  4 
1995-96  Red Deer Rebels (WHL)                  28 14 14 28  6 
         HC Petra Vsetín (E)                     5  1  0  1  - 
         HC Petra Vsetín (E,p-o)                 1  0  0  0  - 
1996-97  HC Petra Vsetín (E)                    20  4  2  6  4 
         HC Petra Vsetín (E,p-o)                 6  2  4  6  0 
         HC Baník Sokolov (1.liga)               4  3  0  3  - 
1997-98  HC Petra Vsetín (E)                    14  5  1  6  0 
1998-99  HC Opava (E)                            4  1  0  1  0 
1999-00  HC Becherovka Karlovy Vary (E)         43 17 10 27 10 
         SK Kadaň (1.liga)                       1  1  0  1  0 
2000-01  HC Becherovka Karlovy Vary (E)         50 14  5 19 12 
         HC Becherovka Karlovy Vary (baráž o E)  6  0  1  1  0 
2001-02  HC Chemopetrol Litvínov (E)            19 14  3 17  0 
         HC Havířov Panthers (E)                23 17 12 29  2 
2002-03  HC Slavia Praha (E)                    37 13 13 26 10 v juniorské 

soutěži si vysloužil první průšvih. 
"Protelefonoval moc peněz," řekl 
dnes již zesnulý agent Jaromír 
Henyš.  

         HC Slavia Praha (E,p-o)                15  2  2  4  0 
2003-04  HC Slavia Praha (E)                    51 18 19 37 12 
         HC Slavia Praha (E,p-o)                19  4  5  9 12 
2004-05  HC Slavia Praha (E)                    41  8  4 12  6 
         HC Slavia Praha (E,p-o)                 7  2  1  3  0 
2005-06  HC Slavia Praha (E)                    51 11  9 20 24  Nadruhou stranu ho 

nevydařené zámořské angažmá zas 
tak mrzet nemusí, protože po 
návratu z Kanady zamířil do 
Vsetína, se kterým tak mohl slavit 
svůj první mistrovský titul. Ve 
Vsetíně působil elitní střelec i další 
dvě sezóny, ale velkou hvězdou 
tamního klubu se nestal (většinou 
seděl jen na střídačce). Zisk tří 
titulů ale všechny individuální 
neúspěchy přebil. Zajímavý byl jeho 
odchod z valašského týmu. "O tom 
se hodně napsalo. Pro mě je 
důležité, že jsem si s vedením 
klubu vše vyříkal a neodešel 
nakonec ve zlém. Vše bylo trochu 
jinak," vybavil si pro idnes.cz 

         HC Slavia Praha (E,p-o)                15  2  2  4  2 
2006-07  HC Slavia Praha (E)                    52 23  9 32 22 
         HC Slavia Praha (E,p-o)                 6  1  2  3  - 
2007-08  HC Slavia Praha (E)                    52 22 13 35 16       
         HC Slavia Praha (E,p-o)                19  6 10 16 16 
2008-09  HC Slavia Praha (E)                    52 31 14 45 16       
         HC Slavia Praha (E,p-o)                18  3  5  8  2 
2009-10  HC Slavia Praha (E)                  35  7  6 13 14 
   KLH Chomutov (1.liga)               10  4 14 18  6 
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)              16  8  4 12  6 
         KLH Chomutov (baráž)                    5  3  0  3  0 
2010-11  HC Energie Karlovy Vary (THC)           3  3  2  5  0 
         HC Energie Karlovy Vary (E)            34 19 13 32 16 
         KLH Chomutov (1.liga)                  14  4  3  7  0 
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)              12  5  8 13  2       
Celkem v extralize                         654 240 172 412 196 
Celkem za Chomutov                              57 24 29 53 14     
 
Draft NHL: 
1995     Ottawa Senators (131.celkově) 
 
UReprezentace: 
1995    Česká republika (MS 18)                    5  2  4  4   4 
1997    Česká republika (MS 20)                    7  0  1  1   2 
2001-02 Česká republika                            3  0  0  0   0 
2003-04 Česká republika                            1  0  0  0   0 

 



 

Hráčské info 

 

8.1.1977 
182cm, 90kg 

hůl pravá 
útočník 

52Z, 27G, 28A, +22 +/- 

sokolovský odchovanec zahájil v Karlových Varech. 
Tento ročník se šikovnému útočníkovi povedl a ve 43 
zápasech zaznamenal 27 bodů. V následující sezóně 
neodvrátilo ani jeho devatenáct bodů závěrečnou 
baráž. Karlovy Vary nakonec ale svou extraligovou 
příslušnost v souboji s Chomutovem uhájily, avšak 
David Hruška své působiště změnil. Novým 
hokejovým domovem se pro zkušeného mazáka stal 
Litvínov. V polovině ročníku se však znovu stěhoval- 
do Havířova. Okolnosti jeho odchodu se pak ještě 
dlouho propíraly. Hráči jej totiž obvinili, že odcizil 
peníze z klubové kasy. Marně se tehdy bránil, byl 
problémový (v Plzni prý sebral zálohu na plat a 
zmizel. "Nakonec se ukázalo, že to byl někdo jiný.  

Ale trochu mě mrzí, že se mi za to nikdo 
neomluvil," tvrdil Hruška v interview s Květoslavem 
Šimkem. Hruškovi vzali otisky prstů a pak ho 
vyměnili do Havířova. Hrušku to hodně zasáhlo a 
dokonce chvíli mluvil o konci kariéry. „Cítil jsem to 
jako křivdu. Ke všemu jsem se vždycky přiznal. Ale 
tady jsem měl čisté svědomí.“ A co stálo za tím, že 
si údajně musel "vypůjčovat" peníze a výstroj od 
svých spoluhráčů? V té době byl totiž závislý na 
automatech a pochopitelně jako každý gambler 
časem nasekal velké dluhy. „Na hrací automaty už 
nemyslím. Když jdu kolem, vždycky si vzpomenu, 
jak jsem byl hloupý,“ říká dnes. Hruška navíc často 
do noci flámoval. „Byly chvíle, kdy jsem mu chtěl 
namlátit. Honil jsem ho ve tři ráno po barech Řekl 
jsem mu: Když nebudeš hokeji dávat všechno, 
budeš se živit rukama," prozradil pro MF Dnes 
Jaroslav Paulus. Poté, co Hruškovi zemřel otec, se 
právě pan Paulus stal jeho hokejovým 
opatrovníkem. Pomáhal mu urovnávat dluhy i 
průšvihy. Jak se mu za to hráč odvděčil? „Penězi 
ne, Jarda je nejbohatší člověk v Sokolově,“ tvrdí 
Hruška. 
 Přes všechny osobní problémy  nakonec v 
sezóně 2001/2002 nastřílel v v součtu 31 gólů a 
stal se tak poprvé nejlepším střelcem naší nejvyšší 
soutěže. V průměru dával 0,7 gólu na utkání, což je 
famózní bilance. Na Hruškovi byla znát, po 
nepovedeném litvínovském angažmá, znovu tolik 
potřebná chuť do hry. "To, že jsem chvíli uvažoval 
o konci kariéry, byla jenom první reakce na to, jak 
se ke mně v Litvínově zachovali - že na mě naházeli 
nějakou špínu, co vůbec nebyla pravda," obhajoval 
svoji pověst pro hokej.cz. "Nebyl jsem nikdy žádný 
svatoušek, když jsem ale něco udělal, tak jsem se k 
tomu přiznal. 
 
 
 
 



 

TPomohlo mi, že jsem T Todešel do Havířova, 
kam si mě vytáhl trenér Výborný, za což 
jsem mu do dneška vděčný. Jsme rád za 
šanci, kterou mi dal a že mě nechal hrát. Je 

kontraktu se sešívanými. 
T Hruška po příchodu do Prahy překopal 
celý svůj dosavadní život a stal se úplně 
jiným člověkem. Už nepřitahoval problémy,  

to trochu zadostiučinění, že se to otočilo. 
Je spousta hokejistů, kteří hokeji v 
určitém období nedávali všechno. Já jsem 
si tím prošel v osmnácti letech. Čím je 
člověk starší, tak o tom víc přemýšlí. Začal 
jsem víc trénovat a vyplácí se mi to," 
komentoval sezónu 2001/2002, která byla 
v jeho kariéře zlomová. „Když ho Litvínov 
vyměnil, řekl jsem mu: Jsi pro mě čistý list 
papíru. On ho popsal jenom pozitivně. 
Pomohl nám zachránit ligu,“ prozradil pro 
Milana Eisenhammera František Výborný, 
tehdy ještě trenér Havířova. Na jeho 
krátkou epizodku vzpomínal pro idnes.cz i 
Robin Bacul, jeho havířovský spoluhráč z 
jedné formace. "Davida předcházela špatná 
pověst, ale myslím, že to bylo nafouklé, 
přijali jsme jej stejně, jako každého 
jiného," vzpomíná. "On za to ukázal, že je 
opravdu výborný hokejista. Má rychlost, 
vytříbenou techniku a skvěle zakončuje. 
Týmu pomohl, o tom není sporu," dodal 
Bacul. "Hruška je vynikající hráč," chválil 
jej i Václav Eiselt. "Zapadl k nám výborně. 
Je rychlý, má střelu. Dobře, že jsme ho 
měli." A jaký byl tehdy vlastně Hruškův 
recept na góly? "Hráč se musí rozhodnout 
správně v  
 

situaci, kdy tam jít a kdy je naopak lepší si 
počkat. Když vidí, že mají beci kotouč, tak 
tam nemá cenu chodit a zbytečně ztrácet 
síly. Je to na chytrosti hráče a schopnosti 
vyhodnotit během momentu situaci." 
 Titul Krále střelců vynesl Hruškovi 
nejen pozvánku do reprezentace (odehrál v ní 
celkem čtyři utkání), ale také smlouvu v 
pražské Slavii. Davida Hrušku sice lákal kouč 
František Výborný do Litvínova, kde po 
Havířovu nastoupil na další trenérskou štaci, 
ale Slavia dostala přednost. "S panem 
Výborným jsme se o Litvínovu bavili. Ani jsem 
neměl nic proti tomu, že bych se tam vrátil, 
ale byl jsem v té době už domluvený ve Slavii 
s panem Růžičkou. Plácli jsme si a nechtěl 
jsem měnit plány," tvrdí excelentní střelec 
pro hokej.cz. "Nabídky jsem samozřejmě 
krom té litvínovské ještě nějaké měl, ale 
rozhodl jsem se pro Slavii. Vladimír Růžička 
je kvalitní trenér, býval špičkový hráč a co 
rozhodlo hlavně: ve Slavii je hodně kvalitní 
mančaft," dodal o důvodech jeho uzavření 



 

 

 
A hlavně, zářil na ledě. "Spoustu věcí jsem si 
uvědomil. Dřívější problémy jsem hodil za 
hlavu a soustředil se jen na hokej. Došlo mi, 
že jestli chci něčeho dosáhnout, mám ve 
Slavii poslední šanci," přiznal tehdy. "Určitě 
mě příchod do Slavie změnil i po 
mimohokejové stránce. Hlavně po té životní. 
Do té doby jsem byl mladý kluk, nevybouřený. 
Prostě jsem si žil svým životem a spoustu 
věcí jsem si neuvědomoval. Od příchodu do 
Slavie se to rapidně změnilo. Spousta lidí mi 
nevěřila, dávali mi ve Slavii půl roku a říkali, 
že tady dlouho nevydržím. Jsem za to 
strašně rád, že jsem to zvládl a dokázal jim, 
že se můžu změnit. Něčím jsem si prošel, 
jsem už starší, koukám na svět jinak. Mám 
perfektní vztah s přítelkyní, která mi 
pomohla k tomu, abych se zklidnil. Jsem 
momentálně šťastný člověk," tvrdil v 
interview s Miroslavem Votavou a dodal, že 
ho otcovství (společně s přítelkyní vychovává 
po jejím rozvodu dvě děti) taktéž hodně 
změnilo. "Člověk určitě na to kouká jinak, 
když jde po tréninku domů. Můžete s dětmi  

Tvyrazit někam ven, do kina, do zoologický. Je to 
větší zodpovědnost, poznávám jiné hodnoty, dívám 
se na to jinak. A nedělám už věci, co jsem dělal v 
mládí." 
 Klid v osobním životě se pochopitelně, jak 
již bylo výše zmíněno, odrazil i na výkonech na 
ledovém kolbišti. Sokolovský odchovanec strávil na 
Slavii osm úspěšných sezón a navíc si vybudoval 
pověst jedné z hvězd soutěže a také statut 
jednoho z nejlepších kanonýrů extraligy. A to i 
přesto, že ho Vladimír Růžička zaúkoloval i 
defenzivními povinnostmi. "Nebylo to jednoduché, 
přicházel jsem do Slavie s pověstí střelce, nikdy 
jsem nebyl zvyklý moc bránit. Jsem ale rád, že 
jsem se to ve Slavii naučil. První sezony byly pro 
mě těžké, musel jsem víc bránit, nedával jsem tolik 
gólů. Změnil jsem se v komplexnější hráče, je to 
pozitivní," kvitoval útočník, jenž vzpománá zejména 
na úspěšnou spolupráci s legendárním Josefem 
Beránkem.  
 Už ve své premiérové sezóně v hlavním 
městě naší republiky slavil mistrovský titul. Pátou 
trofej pak do své vitrínky přidal po sezóně 
2007/2008. Rok nato dokráčel se Slavii znovu až 
do finále, kde sice Pražané podlehli Karlovým 
Varům, ale Hruška jistě i tuto sezónu považoval za 
úspěšnou. Ovládl totiž statistiku nejlepších střelců 
nejvyšší soutěže. Korunku pro Krále střelců si 
vysloužil 31 trefami v základní části a vyrovnal tak 
osobní rekord ze 7 let starého angažmá v 
Havířově, respektive Litvínově.  "Určitě mě to 
lákalo vyhrát, když už je člověk tak blízko. Občas 
jsem se na tabulku podíval a říkal si, že by to už 
zase mohlo vyjít," přiznal Hruška.  

Jistě znáte miniseriál studia Buly MOMENTY PLAY-OFF. Jeden díl 
je věnován i Davidu Hruškovi. 

 Nebyl by to ale Hruška, kdyby si ani ve 
Slavii nezadělal na problémy. Právě v sezóně  Zhlédnout můžete zde 

http://www.youtube.com/watch?v=td7r-ihkMes


 

2008/2009, kterou okořenil ziskem 
koruny pro Krále střelců, totiž řídil pod 
vlivem alkoholu (1,68 promile alkoholu v 
krvi) a ke vší smůle ho "lapili" policisté. 

zápase přehrál konkurenty z Ústí nad 
Labem. Ale nepostup do extraligy jistě 
Hrušku mrzel, a sezónu tak logicky 
považoval za neúspěšnou. Touhu zahrát  

"Pil jsem čaj se slivovicí, pak jsem si dal 
ještě nějakou navíc. V televizi už jsem 
slyšel, že slivovice s čajem může na 
nachlazení zabrat. Ale holt jsem si dal o 
pár panáků víc. Potom jsem normálně 
usnul a jel jsem ráno do Prahy. Jsem 
zvyklej jezdit takhle brzo, protože není 
provoz. Vůbec mě nenapadlo, že bych 
mohl mít takovéhle promile," popisoval 
Hruška. "Měl jsem tři paraleny, tak to 
tomu možná napomohlo," řekl pro ČTK. "S 
policií jsem spolupracoval. Můžu 
odmítnout dechovou zkoušku, ale já jsme 
se ničemu nebránil," dodal Hruška, který 
pak strávil několik chvil na policejní 
stanici. "Byl jsem tam nějakou dobu. Vzali 
mi krev, podal jsem prohlášení a odjel 
jsem normálně do Prahy, když jsem neměl 
žádnou hladinu." 
 Pojďme ale zpět k hokeji. Po 
individuálně nejpovedenější sezóně 
nastala jak ze strany Slavie, tak ze 
strany Hrušky krize. "Na každého přijde 
nějaký útlum. Měl jsem pět šest sezon, 
kdy jsem dal víc jak 24 branek. I teď 
jsem měl nějaké dobré zápasy, ale spíš se 
mi nedařilo, nebylo to ono," komentoval 
špatnou formu v rozhovoru s Petrem 
Bílkem. Na konci prosince se pak vedení 
Slavie odhodlalo k razantnímu kroku-
souhlasilo s jeho přestupem do 
prvoligového Chomutova. S Davidem 
Hruškou se tak Slavia rozloučila po 
dlouchých osmi letech. "Jako vyhazov to 
neberu. Nemám se za co stydět. Udělal 
jsem pro Slavii dost. Holt se mi letos 
nedařilo. Chomutov má ambiciózní tým, je 
to výzva. Ve Slavii jsem toho dokázal 
dost, už nebylo moc co dokazovat. Když 
přišla tahle nabídka, ani jsem moc 
neváhal. Ve Slavii jsem prožil hezká léta, 
budu vzpomínat dobře," řekl pro MF 
Dnes. "Vyhrál jsem s ní dvakrát titul a 
třikrát jsme byli ve finále, takže si o 
Slavii myslím jen to pozitivní."  
 Chomutovské angažmá začal 
skvěle. Ve zbytku ročníku 2009/2010 
získal včetně bilance v prvoligovém play-
off a v baráži 33 bodů, které stihl 
nasbírat v 31 duelech. Jeho nový 
zaměstnavatel navíc slavil titul, když ve 
finálové bitvě v rozhodujícím sedmém 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kvalita-ktera-trva-exkluzivni-postel-excel-ii/3498800?rtype=V&rmain=7829945&ritem=3498800&rclanek=11577605&rslovo=436569&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/assessment-centre-1764011/1764011?rtype=V&rmain=7827355&ritem=1764011&rclanek=11577605&rslovo=428108&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/slevy-az-90-na-ty-nejlepsi-nabidky-ve-vasem-meste-a-se-100-zarukou/10998211?rtype=V&rmain=7832785&ritem=10998211&rclanek=11577605&rslovo=420765&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zpevnete-povolene-partie-10846261/10846261?rtype=V&rmain=7827752&ritem=10846261&rclanek=11577605&rslovo=427991&showdirect=1


 
Karlových Varech, David Hruška 
neváhal a do západočeského celku 
zamířil. A dařilo se mu fantasticky. Ve 
34 zápasech, které stihl v dresu 
Energie před svým návratem do 
Chomutova odehrát, získal 32 bodů a 
nastřílel úctyhodných 19 branek.  
Nebylo tedy divu, že se ho Karlovy 
Vary snažily stůj co stůj získat 
natrvalo, ale Piráti byli neoblomní a 
kanonýr s nevalnou pověstí se tak vrátil 
do druhé nejvyšší soutěže. Než si ale 
zvykl na odlišný styl a tempo hry v 1. 
lize, bylo již pozdě. "Jít z extraligy do 
první ligy není tak lehké, jak by si 
někdo mohl myslet. Hraje se tam úplně 
jiný hokej. Víc kontaktní, s fauly, které 
se nepískají," myslí si Hruška.  

si extraligu ale neúspěch v baráži proti 
Mladé Boleslavi z hlavy nevyhnal, a 
když se naskytla možnost hostovat v 
první polovině sezóny 2010/2011 v 

zahraji právě za Chomutov," přeje si 
Hruška. "Jsem v Chomutově šťastný a 
jsem rád, že zde můžu být,“ uzavírá 
svůj profil v šestém čísle magazínu. 

 Nedařilo se ani Radku Dudovi a 
ostatním spoluhráčům a tak tentokráte 
museli chomutovští sklonit hlavy před 
svými rivaly z Ústí nad Labem. „Hlavně 
se psalo v novinách, že musíme ligu 
vyhrát. Ve finále jsme dostali facku, 
kde jsme zaslouženě prohráli s Ústím, 
které nás jednoznačně přehrávalo. 
Když jsem následně koukal na baráž, 
tak Ústí bylo jednoznačně lepší než 
Boleslav a zasloužilo si vyhrát. Bohužel 
koncovky nezvládli a to je prostě hokej. 
My jsme dostali facku a teď se z toho 
budeme muset ponaučit," zhodnotil 
neúspěšné play-off v rozhovoru s 
Jakubem Novákem.   

UZpověď Davida Hrušky 
zdroj: hokejkv.cz, autorka: Tereza Janovská 

 

Jak byste popsal svoji roli v týmu? 
„Od malička jsem dával góly, což jsem udržoval celou svou kariéru. Musím to 
zaklepat, ale zatím se mi to daří dodnes.“  

Co je podle Vás základem úspěchu v hokeji? 
„Každý hokejista musí mít k hokeji chuť a hlavně píli. Bez tohoto se žádný 
hokejista neobejde. Když se k tomu navíc přidá zdraví a trošku štěstí, tak je to 
pak skvělé.“  

Co si na ledě říkáte, když provedete velkou chybu? 
„Já si to moc na ledě nepřipouštím. Hokej je hra chyb a kdo jich udělá méně, tak 
vyhrává. Já si myslím, že z mých chyb se žádné závěry nedělají.“  

Jaké jsou Vaše koníčky? Co nejraději děláte v letní přestávce? 
„Jako každý hokejista mám rád jiné sporty, ať už je to fotbal nebo tenis.“  

Jaká je Vaše přezdívka a jak vznikla? 

„Spoluhráči mi říkají různě jménem a také mi říkají Hroudo, ale jak to vzniklo, to 
už si bohužel nepamatuji, protože je to už dlouho.“  

Co děláte v autobuse při dlouhých cestách? 
„Většinou si čtu noviny nebo si lehnu a spím. Běžně to, co dělají ostatní.“ 

Jakou hudbu rád posloucháte? Na jaký film se rád podíváte? 
„Z hudby nemám vyloženě svůj vyhrazený styl. Mám rád takové ty klasické filmy, 
teď se mi hrozně líbí Gladiátor.“  

Co Vás dokáže nejvíce naštvat? 
„Nejsem ten typ, který se snadno naštve. Málokdy se to stane, takže nevím, co z 
toho mě dokáže nejvíce naštvat.“ 

Jak by podle Vás vypadal ideálně strávený den? 
„Když mám volno, tak často vyrážím na různé výlety třeba do Říma anebo do 
Benátek. To je pro mě ideální den.“ 

 Jedním z důvodů prohraného 
finále bylo označeno právě půjčování 
hráčů do extraligy. I přes zájem o 
Hruškovy služby tak podsaditý forvard 
celý ročník 2011/2012 strávil v 
kmenovém Chomutově. Vedení Pirátů 
totiž pochopitelně nechtělo zopakovat 
stejný omyl. Hruška tento fakt přijal 
bez protestů. Uvidíme, zda se 
tentokráte Chomutov a Hruška, jenž 
letos hraje v parádní formě a díky 27 
gólům si zajistil druhé místo ve 
statistice střelců, v play-off představí 
v lepší formě než loni, a zda konečně 
letos pod novým trenérem a v nové 
krásné aréně postoupí do nejvyšší 
soutěže. „Určitě bych si ještě rád 
extraligu zahrál. Pořád věřím, že si jí 

Jaký je Váš životní vzor? 
„Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Myslím si, že žádný životní vzor nemám, protože 
se snažím vzít od každého něco.“ 

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo a pití? 
„Jídlo vyložené oblíbené nemám a z pití mám nejraději jemně perlivou vodu.“ 

Kdybyste si mohl přát tři věci…  
„Zdraví, štěstí a mít stále úsměv na tváři.“  
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HC Slovan Ústečtí Lvi 
Důležitou osobností v historii tohoto klubu byl 
dlouholetý předseda JUDr. Oldřich Rejch, který za 23 
let svého působení v nejvyšší funkci klub stabilizoval. Z 
hráčských ikon pak nesmíme opomenout Vlastimila 
Patzenhauera, Jana Kloboučka nebo Pavla Janků, který 
sice odehrál za Slovan jen pět sezón, ale i za takto 
krátkou dobu se nesmazatelně zapsal do jeho historie. 

Piráti Chomutov  
Největší legendou je bez větších diskuzí Miroslav Klůc 
(foto), který byl dokonce vloni v zimě na domácím 
stadioně slavnostně uveden do Síně slávy českého 
hokeje, Do historie severočeského klubu se 
nesmazatelně zapsal i jeho bratr. Z dávné hokejové 
minulosti jmenujme ještě Josefa Seilera. Z novodobých 
hokejistů nejde opomenout Stanislava Mikšovice, Petra 
Jíru nebo Ladislava Bouška. 

HC Dukla Jihlava 
Výčet legend tohoto klubu by se nevešel ani na celý arch 
papíru. Pokud mám být stručný, tak na tomto místě 
uveďme oba bratry Holíky, Jana Suchého, Ladislava 
Šmída staršího a... No, radši shlédněte tento dokument.  
To bude lepší. ZDE SE NA NĚJ MŮŽETE PODÍVAT  

HC Olomouc 
Ano, Jiří Dopita je hrající evropskou legendou, ale statut 
legendy v Moře si oproti jiným nezaslouží, protože zde 
strávil jen pár sezón. Richard Brančík, to je jiná. Tato 
dlouholetá ikona klubu už v Olomouci ale po loňské čistce 
nepůsobí. Další hrající legenda Milan Ministr však ano a 
stále hraje parádní hokej. 

HC Rebel Havlíčkův Brod 
Pozor, nepleťme si pojem odchovanec a legenda. Jiří a 
Jaroslav Holík (foto dole), Jan Suchý a mnozí další jsou 
sice odchovanci Rebelu, ale hokejové jméno si udělali až 
v Dukle Jihlava. Kdo jsou tedy největší legendy tohoto 
klubu z Vysočiny? Žádná výrazná se nenabízí. Ale 
dlouholetý trenér Petr Novák si respekt za svoje 
úspěchy jistě zaslouží. Ale je to legenda? Spíše ne... 

HC VCES Hradec Králové 
Jaroslav Roubík. To je jméno, které vás okamžitě trkne 
při vyslovení HC Hradec Králové, byť už v klubu 
nepůsobí. Z dalších si pak pozornost zaslouží Ladislav 
Štorek nebo dlouholetý brankář Ladislav Blažek. 

UHC Berounští Medvědi 
Do nedávna v týmu působil Petr Šinágl, který už ovšem 
válčí za Litoměřice. Ani Jiřího Novotného v současném 
kádru nenajde, v létě totiž nečekaně ukončil svoji 
bohatou kariéru. A hodně chyběl. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10328170157-trinact-zivotu-dukly/


 

USK Horácká Slavia Třebíč 
Přínos Vladimíra Bouzka (foto nahoře) je v 
současnosti možná hodně nedoceněný. Ale tento 
úspěšný hokejista a později i trenér toho udělal 
pro Třebíč tolik, jako nikdo jiný předtím, ani po 
něm. Třebíčští by mu měli před stadionem 
postavit sochu, ale ani to by nedokázalo splatit 
jeho přínos pro Horáckou Slavii. Vrstevníkem 
Bouzka byl i Miroslav Sláma. Z novodobých hráčů 
nelze opomenout Stanislava Nerudy, Oldřicha 
Bakuse, Tomáše Zelenku, Marcela Hrbáčka, 
Jiřího Olivu, Martina Fryaufa a mnohé další. 

HC Benátky nad Jizerou 
Ještě za druholigové éry Benátek nad Jizerou 
zářil v jejich dresu Martin Kocman, Jiří Jakeš či 
Lukáš Zajíček. Potencionál stát se legendou má i 
současný hokejista Josef Skořepa.  

SK Kadaň 
Žádná výrazná osobnost v Kadani dlouhou dobu 
nepůsobila. S přimhouřením obou očí tak mezi 
legendy zařadíme alespoň tyto hráče: Tomáše 
Polanského, Davida Richtera, Jaroslava 
Kreuzmanna a Jiřího Kuchlera.  

HC Stadion Litoměřice 
Ani v případě Litoměřic nelze hovořit o 
legendách, ale spíš o hráčích, kteří za svého 
působení ve Stadionu udělali největší dojem. 
Může se jednat například o Vlastimila 
Patzenhauera, Daniela Tvrzníka a Ladislava 
Slížka. 

IHC Komterm Písek  
To v Písku jedna pravá legenda je. Jedná se o 
Tomáše Švihovce (foto dole). K jeho osobě ve 
stručnosti. Byl to gentleman jak na ledě, tak i 
mimo led. Obětoval se pro písecký hokej a i díky 
němu patřil jihočeský celek v dávné historii k 
nejlepším manšaftům tehdejší doby. O jeho 
osobnosti se více můžete dozvědět v tomto 
článku: ZDE. 

HC Most 
Mostecký hokej nemá v současnosti pro 
vychovávání klubových legend jako u ostatních 
týmů příležitost. Když se objeví nějaká 
hvězdička, okamžitě odejde za lepším. To je ale 
pochopitelné. Po legendách se tak musíme 
poohlédnout do daleké minulosti. Jmenujme 
Jaroslava Fišera, Adolfa Horáka, Josefa Prchala, 
Karla Urbana nebo Josefa Randu. Pokud nejste 
fanouškem Mostu, tak vám jistě tato jména nic 
neříkají, ale příznivci Baníku jejich jména jistě 
dobře znají.  

HC Salith Šumperk 
Nemusíme se dívat do minulosti, abychom našli 
legendu. Stačí se podívat na současnou soupisku 
Draků a už na vás jedno jméno vyskočí. Jedná se 
pochopitelně o Aleše Holíka, současného kapitána 
Draků. Z dalších jmen, tentokráte již z dob 
rannějších, uveďme mimo jiných Ivo Winklera, 
Stanislava Prýla, Jaroslava Miklendu, Pavla 
Urbana nebo Miroslava Cába. 

http://www.ihcpisek.cz/clanek.asp?ID=1564


 

GÓLMAN 

Další výraznou osobností 1. ligy je 
bezpochyby Zdeněk Orct, který 
dokonce drží rekord v počtu 
vychytaných nul v naší nejvyšší 
soutěži. Připomeňme si nyní 
kariéru tohoto ústeckého 
brankáře. CITACE HRÁČŮ ČERPÁNY Z: 
 
Autor: HSfan, Tomáš Pokorný, Martin 

Pešout 
foto: Miroslav Rosendorf 

 

UZDENĚK ORCT 



„Byl jsem rád, že se mi to poštěstilo, ale
nenastupoval,“ popsal svá působení. 

 nijak zvlášť jsem to neprožíval, protože jsem stabilně 

 Zdeněk Orct začínal s hokejem v sedmi letech v 
Liberci, kde k této populární kolektivní hře přičichl a 
dodnes, 34 let poté, ho hraje stále na té nejvyšší úrovni. 
Nejprve působil na postu obránce, ale protože často 
chytal před svým domem a v Liberci hledali náhradu za 
brankáře, který se rozhodl skončit, obdržel nabídku od 
svého kouče Stanislava Freiburga. Chytání ho bavilo, s 
nabídkou souhlasil a v brance nakonec i skončil. Můžeme 
tak panu Freiburgovi děkovat, že šťastnou shodou 
okolností zachránil jednoho z nejlepších extraligových 
brankářů všech dob. „Na své hokejové začátky vzpomínám 
moc rád. Měl jsem štěstí na trenéry a také mi hodně 
pomohl otec. Já sám bych asi jako malý kluk nedokázal 
vstávat ráno sám na trénink, jet na něj tramvají pak do 
školy apod. Otec mě k hokeji vedl a já jsem mu strašně 
moc vděčný za vše.“  

S velkým hokejem začínal Orct v Litvínově, kde už 
v devatenácti pravidelně chytal za družstvo mužů, kde 
tehdy působila taková esa ledního hokeje jako Vladimír 
Růžička, Petr Rosol, Jiří Šlégr, Robert Lang či Robert 
Reichel. „Těžko se dá posoudit, zda byl Robert Reichel 
nejlepší hokejista, s kterým jsem měl tu možnost hrát, 
jelikož jsem chytal za spoustou skvělých hokejistů: ve své  
 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                Z   Min  OG  Zás  Prům.   % SO 
1989-90  CHZ ČSSP Litvínov (E)              27     -   -    -  4,08    -  - 
1990-91  HC CHZ Litvínov (E)                56     -   -    -  3,27 89,8  - 
1991-92  HC Chemopetrol Litvínov (E)        38     -   -    -  3,38    -  - 
1992-93  HC Chemopetrol Litvínov (E)        47     -   -    -  3,30 91,0  - 
1993-94  HC Chemopetrol Litvínov (E)        38     -   -    -  3,22    -  - 
1994-95  HC Litvínov (E)                     -     -   -    -  2,86 91,6  - 
1995-96  HC Litvínov (E)                     9     -   -    -  4,93    -  - 
1996-97  HC Chemopetrol (E)                 29     -   -    -  3,27 91,6  - 
1997-98  HC Chemopetrol (E)                 50     -   -    -  2,52 93,7  - 
         HC Chemopetrol (E,p-o)              1     -   -    -  8,00 86,7  - 
1998-99  HC Chemopetrol (E)                 20  1137  56  675  2,96 92,3  3 
1999-00  HC Chemopetrol (E)                 50  2865 123 1695  2,58 93,2  5 
         HC Chemopetrol (E,p-o)              7   429  16  254  2,24 94,1  0 
2000-01  HC Chemopetrol (E)                 43  2479  93 1294  2,25 93,3  5 
         HC Chemopetrol (E,p-o)              6   377  14  184  2,23 92,9  0 
2001-02  HC Vagnerplast Kladno (E)          41  2339 120 1346  3,08 91,8  1 
         HC Vagnerplast Kladno (E,baráž)     5   247  12  113  2,91 90,4  0 
2002-03  HC Vagnerplast Kladno (1.liga)     34  2061  72 1032  2,10 93,5  1 
         HC Vagnerplast Kladno (1.liga,p-o) 10   621  18  349  1,74 95,1  1 
         HC Vagnerplast Kladno (E,baráž)     6   365  13  175  2,14 93,1  1 
2003-04  AK Bars Kazaň (RUS1)                8     -   -    -  2,00 89,9  - 
         AK Bars Kazaň (RUS1,p-o)            2     -   -    -  4,56    -  - 
         HC Rabat Kladno (E)                39  2254  92 1396  2,45 93,8  1 
2004-05  HC Rabat Kladno (E)                47  2715 114 1447  2,52 92,7  2 
         HC Rabat Kladno (E,p-o)             7   420  18  233  2,57 92,8  1 
2005-06  HC Rabat Kladno (E)                44  2471 121 1418  2,94 92,1  3 
2006-07  HC Rabat Kladno (E)                48  2666 140 1586  3,15 91,9  1 
         HC Rabat Kladno (E,p-o)             3   178   8  103  2,70 92,8  0 
2007-08  HC GEUS OKNA Kladno (E)            39  2205 103 1318  2,80 92,8  4 
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-o)         3   178   6  112  2,02 94,9  0 
2008-09  HC GEUS OKNA Kladno (E)             6   359  28  226  4,68 89,0  0 
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-out)       1     8   2    2 15,00 50,0  0 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)      8   448   8  213  1,07 96,2  2 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)  1    27   2    7  4,44 77,8  0 
2009-10  HC Slavia Praha (E)                 2    90   7   43  4,67 86,0  0 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     25  1474  46  706  1,87 93,5  1 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 10   530  24  232  2,72 89,7  1 
2010-11  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     26  1461  56  648  2,30 92,1  2 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)  5   256  10  110  2,34 91,7  1 
U         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     1    59   3   18  3,05 85,7  0 
 

  



 

Hráčské info 

 

28.4.1970 
185cm 
85kg 

hůl levá  
brankář 

22Z, 2 SO, 92.91%, 1.79G/Z 
 

době Rosol, Růžička, Svoboda - to jsou pojmy jako hrom. 
Nerad bych nikomu ublížil, ale Reichel je osobnost i mimo led, 
ale jak říkám Litvínov vychoval spoustu hráčů pro NHL, a tak 
Robert není určitě sám, na kterého vzpomínám nejraději.“  
V úvodu svého angažmá v Litvínově udělal Orct i jeden velký 
exces. „Začátkem 90. let jsem ve Zlíně dostal gól a rozhodčí 
se mi smál. Tak jsem mu dal ránu. Spadl hlavou na mantinel, já 
dostal trest na osm zápasů. Trenéři Beránek s Hlinkou mi dali 
strašnou nálož. Ten rozhodčí dopískal sezonu a skončil.“ 
Ročník 1992/1993 se Orctovi velmi vydařil, což mu vyneslo i 
nominaci na Mistrovství světa 1993, kde sice do hry nezasáhl, 
ale byl členem národního týmu, takže si bronzovou medaili, 
kterou naše reprezentace v Německu vybojovala, určitě 
zaslouží. Ve 23 letech to pro něj musela být určitě velká 
zkušenost do budoucna, kterou pak jistě mockrát využil.  

„Byl jsem rád, že se mi to poštěstilo, ale nijak 
zvlášť jsem to neprožíval, protože jsem 
stabilně nenastupoval,“ popsal svá působení 
v dresu s lvíčkem na prsou. 
           Až do sezóny 1993/1994  byl v Cheze 
neotřesitelnou jedničkou, jenže poté ho na dva 
ročníky z brány vytlačil jiný talentovaný 
gólman, Petr Franěk, který Severočechy 
dotlačil až do finále, v němž ovšem tradiční 
hokejová bašta neuspěla. „No tenkrát mi bylo 
25 let. To se dá říct, že gólman zraje, ale 
určitě by měl chytat. Samozřejmě jsem odejít 
chtěl. V té sezóně chytal Petr Fraňek 
fantasticky. Nebyla to ostuda za ním sedět. 
Petr se dostal až do nároďáku. Já odejít chtěl, 
jak jsem řekl, ale oddíl mi to neumožnil. Finále 
jsem silně prožíval, ačkoliv jsem nechytal. 
Historie se neptá a já chtěl být v kádru, který 
prvně vyhraje pro tohle město titul.“  

Barvy Litvínova pak hájil dnes již 41letý 
gólman až do sezóny 2001/2002, poté poprvé 
v seniorské kariéře změnil působiště, když se 
s Chemiky nedohodl na nové smlouvě a odešel 
do podprůměrného extraligového Kladna. 
"Kdybychom se s Litvínovem dohodli na smlouvě 
do konce února nebo března, asi bych zůstal. 
Jednání se ale nakonec táhla hrozně dlouho, 
navíc jsem z nich měl dost špatný pocit. Když 
vám jsou do smlouvy vsouvány takové body, 
jako že při nedostačujících výkonech vám bude 
základní odměna zkrácena až o padesát 
procent, tak tomu se lze jedině vysmát! To 
neexistuje snad nikde v extralize. Přišlo mi, 
jako by nás považovali za kus nábytku, který 
není schopen odejít jinam.  
 
 
 



 

TZnovu opakuji, nešlo o otázku finanční, 
nýbrž o mezilidské vztahy. Generální 
manažer Macholda řekne, že vám dá to a 
to. Pak to ovšem neschválí představenstvo 

zadupou do země.“  Vrchol zmaru pak přišel 
v nespěšné baráži z pohledu Kladna, po 
němž musel Orctův tým snést trpkost 
sestupu. "Poprvé v životě zažívám baráž.  

a vy musíte na další jednání čekat celý 
měsíc. Jednat s hráčem, o něhož máte 
zájem, jednou měsíčně, mi přijde trošku 
málo."  

Z podobných důvodů odešel i 
Robert Kysela, nové vedení Litvínova tak 
udělalo opravdu velké chyby hned v úvodu 
řízení svého klubu. Jak již bylo zmíněno, 
Orct si jako nové působiště vybral Kladno, i 
když se o něj zajímal třeba Třinec, který 
na tom byl, co se týče klubových ambicí, o 
něco lépe, než středočeský celek. "Mám v 
Litvínově rodinu, chtěl jsem, aby to bylo 
blízko, takže jsem před Třincem 
preferoval Kladno. Důležitou roli sehráli 
také trenéři, Miloše Hořavu dobře znám a 
na trenéra Zdeňka Vojtu jsem měl dobré 
reference. V Kladně jsem se setkal s 
férovým jednáním. Hokej zde v klubu dělají 
lidé, kteří chtějí tým dostat na výsluní let 
minulých. Kladno bylo také jediným klubem, 
který chtěl vyhovět nám oběma s 
Robertem Kyselou dohromady, jsme velcí 
kamarádi a v začátku si navzájem v novém 
působišti jistě prospějeme,“ prozradil 
důvody, proč si vybral právě Kladno. 
„Třinec je moc daleko. V Litvínově jsem 
dostavěl barák, mám tam rodinu a všechny 
kamarády a známé. Ty bych si asi s sebou 
do Třince vzít nemohl a já k tomu, abych 
mohl chytat dobře a v pohodě, potřebuji 
kvalitní zázemí," dodal pro hokej.cz. Zájem 
o Orcta byl i v zahraničí, konkrétně 
z Finska. "Každý vidí jenom peníze, ale ty 
nejsou pro mě v tomto ohledu tak 
rozhodující. Nevím, ale brankářů si asi v 
České republice hodně váží, všude, s kým se 
jednal, ať už se jednalo o Litvínov nebo o 
Třinec, bych byl s finančními podmínkami 
spokojen." 
 Premiérová sezóna se Orctovi moc 
nepovedla, dokonce několikrát do novin 
prohlásil, že ho Kladenští nemají rádi. „To 
člověk vycítí. Tak jak jsem to řekl do novin, 
za tím si stojím. V podstatě mi nikdo 
neřekl, abych odsud vypadl nebo něco 
podobného, ale je to cítil. Myslím, že po 
jednom zápase se to nezlepší. To bychom 
museli začít všichni hrát, je to jenom 
otázka výsledků. Takový už je život 
každého sportovce. Když se daří, tak ho 
vynášejí do nebes a když ne, tak ho 



 

Tproto, že sezona se vyvíjí výborně a věříme, že 
i bez něj už nám play off neunikne,“ řekl o 
důvodech uvolnění Orcta tehdejší manažer 
klubu Otakar Černý. „Peníze na hokej se 
neshánějí v regionu jednoduše a takovou 
nabídku šlo jen stěží odmítnout. V žádném 
případě to ale neznamená, že bychom nechtěli 
do play off nebo něco podobného, co v této 
souvislosti často slýcháme. Věříme, že to 
fanoušek Kladna pochopí, protože takový 
obchod klubu rozhodně pomůže,“ dodal pro 
hokej.cz. K celé situaci se vyjádřil i sám 
Zdeněk Orct, kterému se do Ruska moc 
nechtělo. „Vedení klubu si musí zdůvodnit samo, 
proč se mě rozhodlo do Kazaně uvolnit. Z 
reakce fanoušků mám určitě strach. Ale 
doufám, že si každý o celé věci udělá správný 
úsudek. Věřím, že jsem je nezklamal,“ řekl pro 
hokej.cz. „Poslat mě sem napadlo vedení 
Kladna. Asi za mě dostali nějaké peníze a snad 
jsem svému klubu tímto přestupem pomohl. Pro 
mě je to ale velmi dobrá zkušenost, zejména 
pokud jde o hokej," dodal ČTK. Přestupem do 
Kazaně si prý Orct finančně nijak zásadně 
nepomohl. "Podmínky jsou tady jen o trochu 
lepší než v Čechách. Spíš jsem chtěl pomoci 
Kladnu. Výhodné je to hlavně proto, že mám 
novou a velmi dobrou profesionální zkušenost," 
zdůraznil zkušený brankář.  

V Kazani si ho fanoušci záhy oblíbili, o 
čemž svědčí mimo jiné reakce fanoušků. 
"Úkolem 'barsů' je vybojovat medaile. Nemusí  

  

V té je pokaždé těžké se postavit do brány a 
můžu říct, že nic horšího nemůže extraligového 
hokejistu potkat než hrát baráž. Je to o 
nervech, o ničem jiném," říkal pro Tomáše 
Pokorného před neúspěšnou sérií s jeho 
mateřským Libercem. „V mužstvu panovalo až 
nezdravé sebevědomí. Náš tým před rokem 
vystupoval sebevědomě pouze navenek, uvnitř 
každý jakoby skrýval obavy, jak to vlastně 
dopadne. Měli jsme také za to, že se nám nemůže 
nic stát. A jak to dopadlo…“    

185 centimetrů vysoký brankář dodržel 
smlouvu a Buldoky do druhé nejvyšší soutěže 
následoval. Orct byl v 1. lize nakonec jasně 
nejlepším gólmanem a pomohl Kladnu k rychlému 
návratu do extraligy, když v baráži Středočeši 
porazili Havířov. V následujícím ročníku 
(s datováním 2003/2004) chytal za Kladno tak 
skvěle (úspěšnost zákroků téměř 
čtyřiadevadesát procent), že se o něj začala 
zajímat i ruská Kazaň, kam také nakonec 
liberecký odchovanec na hostování do zbytku 
ročníku zamířil. „Nabídky na Orctův přestup či 
hostování přicházely do klubu často, i v loňské a 
předloňské sezoně. Vždycky jsme Zdeňka 
udrželi, ale tentokrát jsme se rozhodli jinak. I  
 



 

Tbýt zlatá, stačí bronz. O zlato budou bojovat až 
příští rok. Vypadá to ale, že by díky Zdeňkovi mohli 
něco dokázat," soudil kazaňský novinář AbdullínT 
TDžaudat. "Sláva Alláhovi, že nám jej poslal. Není 
sice nejmladší, ale vypadá velmi slibně. Kupodivu 
těmi nejlepšími jsou u nás vždy Češi, kteří nemají 
nějaké velké tituly," mínil zase fanoušek klubu 
Mansur. „Ani nevím, čím to, že jsem byl u nich tak 
populární. Možná to bylo mým stylem. Ruští 
brankáři chytají jinak než čeští,“ prozradil pro 
Tomáše Pokorného Orct. Sám Orct i přes obdiv 
fanoušků už od počátku svého přesunu na východ 
tvrdil, že se po dvouměsíčním hostování do rodné 
domoviny vrátí. V Kazani tak odehrál jen osm 
zápasů v základní části, v play-off pak kvůli zranění 
naskočil jen do dvou utkání, a než se Orct uzdravil, 
AK Bars vypadl v semifinále vyřazovací části 
s Magnitogorskem. „Stálo to ale za to. Dva měsíce 
se dají hravě vydržet. Ale nevím, zda bych tam 
mohl být celý rok,“ přemýšlí Orct. „To už je na mě 
asi moc dlouhá doba. Jsem rodinný typ, raději to 
mám doma.“ K jeho návratu domů přispěl i strach 
z létání. „To jsem snášel úplně nejhůř. Třeba na 
velké časové posuny si člověk zvykne, ale létání pro 
mě byl problém. Hodně jsem se bál,“ přiznává. „Rád 
jsem na zemi, a když už musím do vzduchu, tak s 
nějakou pořádnou společností. Ruským letadlům 
jsem moc nedůvěřoval. A úplně nejhorší bylo, když 
lidé za letu normálně telefonovali,“ děsí se. Ani 
automobilová doprava Orcta neuspokojila. 
„Legendy, které se o ní vyprávějí, jsou pravdivé. 
Předpisy se tam nedodržují, chodci nemají žádná  
 

práva. Když jsem poprvé zasedl za volant, 
pořádně jsem se klepal,“ připouští Orct. Také 
přítelkyně s dcerou, které ho v povolžském 
městě doprovázely, si na nové prostředí dlouho 
zvykaly. „První týden vůbec nevyšly z domu. Ale 
pak se rozkoukaly a přítelkyně nakonec jezdila 
i autem.“ Rusko je země mnoha kontrastů, 
poznal Orct. „Je tam spousta bohatých lidí a 
ještě více chudých. Nic mezi tím,“ řekl pro 
Tomáše Pokorného. V Kazani se mu ale líbilo. 
Říká se, že na hokejové mapě Ruska patří k 
nejhezčím městům. S tím český brankář 
souhlasí. „Na ruské poměry je Kazaň hezké 
město. Ale s českými se to nedá srovnávat,“ 
tvrdí hráč, který většinu života strávil v 
severočeském Litvínově. Hokejovým domovem 
pro něj ale tehdy bylo Kladno, s jehož vedením 
se po návratu z Ruska dohodl na nové dvouleté 
smlouvě. Těšil se, až si znovu pořádně zachytá. 
V Kazani se dokonale seznámil s defenzivním 
pojetím ruské ligy. „Byl to velký rozdíl. Kazaň 
patří mezi útočné týmy a stejně na mě šlo 
velmi málo střel. Rusové prostě vůbec nepálí z 
dálky a snaží se všechno zametat až do 
kuchyně,“ poznal Orct. „Takže budu mít teď v 
Kladně zase víc práce za méně peněz,“ smál se.  
 



 

Hned ve své premiérové sezóně po svém návratu z Kazaně zažil jednu z nejhezčích sezón své kariéry, jelikož v NHL 
zrovna byla výluka, a do Kladna se vrátila spousta místních odchovanců, včetně Tomáše Kaberleho či Jaromíra Jágra. „Je to 
pro mě mimořádná sezona. Hrát v jednom týmu s Jardou Jágrem, na to se nezapomíná. Dokud jsem ho neviděl osobně hrát 
před sebou na ledě, myslel jsem si, že celý humbuk je jen nafouklá bublina. Ale on je opravdu výjimečný hráč. Stejně jako 
Tomáš Kaberle. Za sedmnáct let, co hraju hokej, jsem nechytal za lepším obráncem než je on.“ Hokejisté z NHL ale Orctovi 
zároveň i ztěžovali práci. „Určitě je to znát, že musím čelit atakům hráčům z NHL. Třeba takový pardubický Aleš Hemský. 
Vůbec jsem ho neznal a koukal jsem, jak rychlý a šikovný je to hráč. Kluci z NHL jsou pro ostatní hráče velkým příkladem, 
svými dovednostmi a důrazem motivují mladé kluky v týmu. U nás v Kladně je to ohromně znát.“ 

Po sezóně 2004/2005 se NHL znovu rozeběhla, z Kladna tak odešlo hned několik hokejistů, Orct ale ve středočeském 
celku setrval ještě další čtyři ročníky. V sezóně 2007/2008 se pak Zdeněk Orct dočkal ojedinělého primátu, když překonal 
Petra Břízu v počtu vychytaných nul v nejvyšší soutěži, když si v zápase proti Spartě připsal 45. čisté konto. „Je to příjemný, 
ale i zkreslující, protože jsem na rozdíl od ostatních celou kariéru strávil u nás. Ale zase na druhou stranu když se podíváte, za 
jaké týmy jsem chytal (Litvínov, Kladno), sbírat ty nuly nebylo tak jednoduchý,“ řekl Orct, který netušil, že se po utkání se 
Spartou před očima Petra Břízy, který byl na tribuně, dočkal primátu v této historické statistice. „Vůbec ne. Já jen věděl, že 
těch nul mám tak 20, 30. Máma mi sice vede kroniku, kterou mi v roce 1977 založil děda, abych měl jednou památku. Ale 
nedíval jsem se do ní,“ řekl pro deník AHA! „Pokud mužstvo chce bránit a brání dobře, hodně to brankáři ulehčí. Po maximálně 
dvaceti střelách za zápas pravděpodobnost čistého konta roste. Vážím si toho, ale nijak vysoko mezi mými úspěchy ten rekord 
nefiguruje,“T dodal.  

Jenže Orct už od té doby moc nul do své extraligové sbírky nepřidal, jelikož na příležitost v brance Kladna čekal 
talentovaný Miroslav Kopřiva, který se ujal roli jedničky a chytal tak spolehlivě, že se probojoval i do národního mužstva.  



 

úspěšnost zákroků 96,2 % a průměr obdržených gólů 
na zápas těsně nad hranicí jedné branky. Orct asi 
tehdy netušil, že příští rok už bude kmenovým 
hráčem Slovanu. Ale vzhledem k tomu, že o něj 
vedení Kladna už nemělo zájem, hledal si zkušený 
gólman nové působiště a vybral si právě severočeské 
Ústí nad Labem, i když věděl, že ve Slovanu panuje 
velká konkurence v podobě Dušana Salfického a 
Radka Fialy, ke kterým se pro sezónu 2010/2011 
přidal i nadaný mladíček Pavel Francouz. „Loučení s 
Kladnem nebylo žádné. Zkrátka nic. Prostě smutná 
tečka,“ říkal smutně. „Pouze fanoušci mi zavolali, z 
čehož jsem měl radost. S týmem ani vedením 
neproběhla žádná komunikace. Po skončení sezóny 
jsem se dozvěděl, že končím z novin a teletextu. 
Nikdo nebyl schopen zvednout telefon a říct, 
děkujeme a pro příští rok s tebou nepočítáme. 
Ukřivděný z toho nejsem, ale je to trošku smutné,“ 
dodal pro Martina Pešouta. „Měl jsem nabídky ze 
zahraničí, konkrétně z Běloruska (Dynamo Minsk), 
ale nakonec to kvůli mému věku padlo, i když to 
stejně nebylo na post jedničky. Z extraligy se už 
nikdo neozval. Za Ústí jsem rád, mám to blízko z 
Litvínova. Znám všechny lidi z klubu, včetně 
generálního manažera Roberta Kysely. V komunikaci 
žádný problém nebyl. Přestup mi zařídil agent 
Spálenka, který se o mně velice dobře stará,“ 
prozradil zase průběh jednání se svým novým 
zaměstnavatelem, ve kterém na střídačce působí 
Petr Rosol, s kterým Orct v Litvínově hrával.  

 Hned ve své premiérové celistvé sezóně mezi 
Lvy se Orct zařadil mezi nejlepší prvoligové 
brankáře, když si procentuální úspěšnost zákroků   
 „Horší by bylo, kdyby tady byli dva 

pětadvacetiletí gólmani s ambicemi být 
jedničkou. Zamlada bych to snášel určitě hůř,“ 
sdělil Orct o konkurenci, který by v některých 
případech mohla přejít až v nevraživost, jak 
tomu ale u tandemu Kopřiva-Orct nebylo. 
V sezóně 2008/2009 odchytal Orct za Buldoky 
jen šest utkání, a aby měl zápasovou praxi a 
rozehrál se po zranění, zamířil do prvoligového 
Ústí nad Labem. „Všechno se to upeklo hrozně 
rychle. Beru to jako fakt a jsem rád, že si po 
tom svém zranění můžu někde zachytat,“ 
přiznává dřívější brankář Litvínova Zdeněk Orct. 
Toho kontaktovalo vedení ústeckého klubu, aby 
sehnalo dočasnou náhradu za zraněného Dušana 
Salfického. „Ústí to chtělo mít rychle vyřešené a 
tohle byla asi nejschůdnější varianta,“ myslí si 
brankář, který má ve sbírce dvě stříbrné medaile 
z české/československé nejvyšší soutěže. 
„Trápilo mě zranění ruky, a když jsem se dal do 
kupy, tak jsem si natrhl hýžďový sval. Prioritou 
pro mě samozřejmě bylo chytat extraligu, ale v 
Kladně se parádně rozchytal Kopřiva, takže jsem 
nakonec rád za šanci v Ústí,“ dodal čtyřicetiletý 
Orct.  Ve Slovanu se Orct dostal do velmi dobré 
formy, po osmi odehraných zápasech měl  



 

držel vysoko za hranicí 93 procent Dobré výkony 
vynesly bývalému reprezentačnímu gólmanu i 
pozvánku do extraligové Slavie, kde nakonec 
odehrál dvě utkání. V prvním klání se paradoxně 
musel postavit střelám svých bývalých 
spoluhráčů z Kladna. "Těší mě, že jsem ve svém 
věku dostal příležitost opět si zachytat 
extraligu. Tento zápas pro mě měl pochopitelně 
zvláštní příchuť. Moc emocí ve mně ale 
necloumalo, soustředil jsem se pouze na utkání. S 
kladenskýma klukama mám velmi dobré vztahy. 
Jsem také šťastný, že na mě fanoušci Kladna 
nezapomněli a několikrát vyvolali mé jméno,“ řekl 
pro tn.cz o své premiéře v sešívaném dresu. 
Působení na Slavii mělo ale dle očekávání jen 
jepičí život, po devadesáti odchytaných minutách 
dal extralize vale, a dosud se v ní neobjevil. „Já 
už jsem ve svém věku rád za jakoukoli šanci, 
kterou dostanu. Jsem už přeci jen na sklonku 
kariéry a mnoho mě toho v bráně už nečeká.“  Se 
Slovanem se pak Orct probojoval až do 
prvoligového finále, kde ale byli šťastnější Piráti, 
kteří pak ale v baráži nestačili na Mladou 
Boleslav.      
 I v následující sezóně se musel potýkat 
Orct s velkou konkurencí, tentokrát ne 
s Dušanem Salfickým, ale Pavlem Francouzem. 
Liberecký odchovanec tak nakonec v základní 
části nastoupil k 26 utkáním, v play-off ho pak 
postupem času právě Francouz vytlačil z postu 
jedničky, který odchytal krom jednoho zápasu 
všechny barážové a finálové duely. Tou jedinou 
výjimkou bylo čtvrté utkání baráže proti Mladé 
Boleslavi. Ale ani Orct nezabránil porážce 2:4. 
„Pavel Francouz je jeden z našich 
nejtalentovanějších brankářů. Vidím v něm velkou 
perspektivu. Myslím si, že za poslední rok se 
hodně psychicky zvedl. Má před sebou velmi 
solidní budoucnost, a pokud bude v těchto 
výkonech pokračovat, tak to může být jeden  

Zdeněk Orct letos naskočil do 22 utkání, v nichž se mu povedlo 
udržet dvě čistá konta. Úspěšnost zákroků se mu vyšplhala na téměř 

devadesát tři procent. Občas se ale tento brankář, jenž bude s 
největší pravděpodobností v play-off krýt záda Vladislavu 

Koutskému, dopustí nějaké chyby, a čas od času tak pustí laciný gól. 
 

z našich nejlepších brankářů v této kategorii. Mě strašně 
moc překvapil. Je s ním navíc velmi dobrá spolupráce a 
komunikace. To, že jsem se do brány moc nedostal, mě 
vůbec nemrzelo, že jsem nechytal tak dlouho. Úspěch jsem 
mu přál. Se svojí smůlou všem moc přeji úspěch. Přál jsem 
si, aby dochytal celou baráž a zvládli jsme to.“ Přání se ale 
Zdeňkovi nesplnilo, Slovan v sedmém rozhodujícím mači na 
svého tradičního barážového soka nestačil, a tak i letos 
musí svádět boje v prvoligových vodách. Žádné osobní cíle 
si do startu právě probíhajícího ročníku nedával. „Tak u mě 
je to pořád stejný, v mém věku. Já jsem rád, že tu další 
sezónu můžu ještě začít jako aktivní sportovec a chtěl 
bych tu sezónu ve zdraví přežít a Ústí pomoct. Jinak 
nějaké speciální cíle nemám. Hlavně přežít,“ sdělil Orct pro 
web hcusti.ct. „Vím, že konec jednou přijde a že ta doba 
není daleko. Každý další rok už beru jako bonus. Rád bych 
dokázal, že gólman nemusí být odepisovaný ani ve čtyřiceti 
letech. V tom je pro mě vzorem Hašek,“ řekl Zdeněk Orct 
závěrem.  



TOP 10 

 

UTOP 10: OSOBNOSTI

Není náhoda, že žebříček TOP 10 osobností 
zařazujeme právě do tohoto čísla, které je 
věnováno především play-off. Právě 
osobnosti totiž mají velmi často rozhodující 
vliv na tom, jak bude jejich tým v play-off 
úspěšný. O vítězi bylo pochopitelně 
rozhodnuto již od začátku, ale kdopak se 
umístil za Dopitou na druhém místě? 
Meluzín, Bělohlav, Hruška nebo snad někdo 
jiný? 
 

Autor: HSfan 
foto: isport.cz 

 



 

 

 

   

   

7. JAROSLAV NEDVĚD 
O, 42 LET, BEROUN 

    Druhý nejstarší hráč celé soutěže 
a zároveň i druhý nejstarší hokejista 
tohoto žebříčku. A rovněž také 
jediný zadák v této TOP 10. O 
Jaroslavu Nedvědovi je v tomto čísle 
magazínu obsáhlý článek, takže k 
této osobě jen ve stručnosti: 479 
extraligových startů, 245 získaných 
bodů v naší nejvyšší soutěži, 760 
trestných minut. To jsou extraligové 
statistiky tohoto dlouhána.  

10. DANIEL HODEK  
Ú, 38 LET, JIHLAVA 

    Začněme hokejistou, který 
narozdíl od svých kolegů za svoji 
kariéru nedosáhl na takové úspěchy. 
Čím se ale může pyšnit je to, že v 1. 
lize působí již 16. sezónu. A to je 
panečku obrovská porce. 
Pochopitelně si za tu dobu vytvořil 
jihlavský ostrostřelec skvělou 
pověst. V letošní sezóně se dokonce 
stal nejlepším kanonýrem druhé 
nejvyšší soutěže. 

8. DAVID HRUŠKA 
Ú, 35 LET, CHOMUTOV 

    Nechme hovořit fakta: 5 
mistrovských titulů z naší nejvyšší 
soutěže, tři stříbrné medaile, vítěz 1. 
ligy, dvojnásobný nejlepší střelec 
extraligy, 225 extraligových branek, 
několik reprezentačních startů... 
Stále vám to ještě nestačí? Přidejme 
úspěch nejčerstvější. Známý 
bouřlivák David Hruška se stal 
druhým nejlepším střelcem této 
prvoligové sezóny. 9. TOMÁŠ DUBA 

B, 30 LET, CHOMUTOV  

   Nejmladším hráčem našeho 
žebříčku je Tomáš Duba. Ve svých 
třiceti letech se může pyšnit dvěma 
juniorskými tituly (z let 2000 a 
2001) a vítězstvím v play-off 2007 
naší nejvyšší soutěže. Tehdy oblékal 
dres Sparty. Jeho předchozí úspěchy 
a skvělá pověst ho vyšvihla až do 
KHL. V této čím dál kvalitnější 
soutěži obsadil pozici jedničky v 
brankovišti nově vzniklého týmu HC 
Lev. Nyní na něj čeká další výzva- 
postup do extraligy. Uspěje? 

5. JAN ALINČ 
Ú, 39 LET, ÚSTÍ N/L 

    Kdežto Radek Bělohlav strávil 
svoji kariéru převážně v České 
republice, Jan Alinč procestoval 
takřka celou Evropu. Vyzkoušel si 
německou nejvyšší soutěž, několik 
sezón odehrál ve finské SM-lize, 
desítky startů pak nastřádal i ve 
švédské Elitserien. Největší jméno si 
však udělal za svého působení v 
Litvínově, které mu vyneslo i 
pozvánku na Olympijské hry 1994. 

6. RADEK BĚLOHLAV  
Ú, 41 LET, PÍSEK 

    Radek Bělohlav, hrající asistent 
trenéra Josefa Řeháčka, byl před 
vypuknutím této sezóny na 11. místě v 
historickém bodování naší nejvyšší 
soutěže (558). S 974 starty v ELH 
se pak zařadil na bronzový stupínek 
za Josefa Řezníčka a Františka 
Ptáčka. K těmto pozoruhodným 
statistikám přidal do své vitríny i 
titul Mistra světa z Vídně 1996. 



 

 

4. MILAN KRAFT 
 

Ú, 32 LET 
CHOMUTOV 

 

 

3. ZDENĚK ORCT 
B, 41 LET 
ÚSTÍ N/L 

U2. ROMAN MELUZÍN 
Ú, 39 LET 
ŠUMPERK 

 

        Nebýt jeho prokletého 
těla, kdo ví, kam až by to 
dotáhl. Tento šumperský 
hokejista totiž platil v 90. 
letech minulého století za 
jednoho z nejlepších hráčů v 
České republice. V dresu 
Zlína sbíral jeden bod za 
druhým a vzorně 
reprezentoval i naši vlast  na 
třech Mistrovství světa, z 
nichž si odvezl dvě zlaté 
medaile. Jenže pak přišel 
únavový syndrom a Meluzín se 
do elitní hokejové společnosti 
již nevrátil. Nyní tento 
hrající asistent trenéra sbírá 
body "jen" v 1. lize. 

    Byl považován za velký 
talent našeho hokeje. Úvod 
svého zámořského angažmá 
se mu povedl na jedničku, 
jenže pak přišla výluka a 
častá zranění, a bylo po 
slibně rozjeté kariéře. 
Kapitán juniorských Mistrů 
světa z roku 2000 a nejlepší 
útočník tohoto turnaje tak 
putoval jen po angažmách v 
Evropě. Velká škoda, že jeho 
tělo je porcelánové. Vždyť v 
sezóně 2003/2004 nasbíral 
ze Penguins v NHL 
úctyhodných 44 bodů. Navíc 
dal 19 branek, což bylo na 
jeho věk parádní číslo... 

      Ústecká 
jednička/dvojka/trojka 
(vyberte si) sice nikdy 
nezískala cenu pro nejlepšího 
brankáře extraligy, ale za 
svých 22 let v nejvyšší 
soutěži vytvořila jeden z 
dosud platných rekodrů. 
Vychytal totiž nejvíce 
čistých kont v celé historii 
naší elitní ligy. Jenže 
týmových úspěchů se tato 
legenda litvínovského a 
posléze i kladenského hokeje 
nedočkala. Pomineme-li 
bronzovou medaili z MS 1993 
a extraligové stříbro z play-
off 1995.  

1. JIŘÍ DOPITA 
Ú, 43 LET 
OLOMOUC 

  
 Kdybychom Dopitu neobsadili na první místo našeho 
žebříčku, vysloužili bychom si pozvánku na prohlídku u 
doktora Chocholouška. I když tento hokejista už 
pochopitelně nezáří jako v časech své největší slávy, pořád 
je z Dopity cítit jakási nepopsatelná aura legendy. Když 
Dopita přiznal , že tečoval vyhozený puk, připravil tak sice 
tým o početní výhodu, ale pro něj je mnohem důležitější  
slovo ČEST. A na té si zakládá. A právě proto tak těžce nesl, 
že ho Kometa Brno v loňské sezóně odstavila na druhou, co 
na druhou, na pětadvacátou kolej. Závěr své kariéry po 
hořkém konci v nejvyšší soutěži si tak přišel osladit do 
Olomouce, kde tento šumperský odchovanec začínal se 
seniorským hokejem a navíc je i majitelem tamního 
hokejového klubu, který letos přijemně překvapil třetím 
místem po základní části.  
 Výčet jeho úspěchů už jsme uváděli v minulých 
číslech, ale jen ve stručnosti (pro ty co nečetli, nebo si to 
chtějí ještě připomenout a zavzpomínat na staré dobré 
časy): olympijský vítěz, trojnásobný Mistr světa, 
sedminásobný šampión extraligy, 152 reprezentačních 
zápasů. Stop, to stačí! Také se vám z toho zatočila hlava? 
Mně tedy ano... Dopita je prostě hrající legenda. 



 

OBRÁNCE 

O zkušeném hráči zadních řad 
Medvědů z Berouna jsme psali 
už loni, ale to byl článek 
mapující pouze ročník 
2010/2011, kdežto nyní si 
popíšeme cestu kontroverzního 
hokejisty od jeho počátků až do 
letošní sezóny. 
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        Mohutný zadák se narodil 
v Liberci, kde dodnes hraje a zastává 
post kapitána jeho mladší bratr Petr. 
Pod Ještědem začínal také s hokejem, 

jsme si ale říkali, že se to letos už 
nesmí stát a konečně se to povedlo. Je 
to prostě super pocit,“ dodal. 
 

hrál za tehdejší TJ Stadion. Během 
vykonávání povinné vojenské služby 
hájil barvy Písku. Po ukončení vojny se 
vrátil do mateřského klubu, který 
tehdy hrál ve 2. lize. I pro tuto 
skutečnost se v ročníku 1990/1991 
stěhoval do pražské Sparty, ale po 
dvou sezónách znovu změnil působiště, 
když se upsal extraligové Olomouci. Po 
dvouletém angažmá v Moře se vydal za 
moře, kde působil v dresu Cincinnati 
Cyclones. Rok strávený v USA ale 
zkušenému zadákovi stačil, a tak se 
znovu vrátil do České republiky, kde si 
ho vyhlédla pražská Sparta. Produktivní 
zadák se hned ve své premiérové 
sezóně po severoamerické štaci v IHL 
zařadil mezi opory Pražanů a v základní 
části nasbíral jednadvacet bodů. 
 V následujícím ročníku 
(1996/1997) se bodově liberecký 
odchovanec ještě zlepšil (11+23), ale 
trenéry jistě nepotěšilo jeho 121 
trestných minut. V nadcházející sezóně 
pak na tomto nelichotivém faktoru 
zapracoval a krom dobré produktivity 
(10+19) si odseděl na jeho poměry 
pouhých 50 minut. Po třech letech 
v Holešovicích si odskočil na jeden rok 
do finské SM-ligy, ale toto angažmá 
trvalo jen jeden rok, po němž se znovu 
uchýlil do pražské Sparty. A udělal 
nejlépe, jak mohl, Pražané totiž 
dokázali porazit ve finálové sérii Vsetín 
poměrem 3:0 na zápasy! Ano ten 
Vsetín, který do té doby ovládl pět 
předchozích ročníků. 

Hráčské info

Statistiky 
Sezóna   Klub                                  Z  G   A   B  TM 
1990-91 Sparta Praha                          32  3   5   8  
1991-92 HC Olomouc                            39  8  10  18  
1992-93 HC Olomouc                            38 13  11  24   
        HC Olomouc (p-o)                       3  0   2   2 
1993-94 Birmingham (ECHL)                      2  1   1   2 
        Cincinnati (IHL)                      44  2  10  12  89 
        Cincinnati (IHL, p-o)                 11  1   3  16  
1994-95 HC Sparta Praha                       35  6  15  21  71 
        HC Sparta Praha (p-o)                  6  3   3   6   
1996-97 HC Sparta Praha                       49 11  23  34 121 
        HC Sparta Praha (p-o)                 10  0   3   3  14 
1997-98 HC Sparta Praha                       44 10  19  29  50 
        HC Sparta Praha (p-o)                  3  0   0   0   0 
1998-99 HPK Hämeenlinna (FIN)                 53  5  20  25  64 
        HPK Hämeenlinna (p-o)                  8  0   2  27  14 
1999-00 HC Sparta Praha                       49 11  15  26 104  
        HC Sparta Praha (p-o)                  9  1   0  27   6 
2000-01 HC Sparta Praha                       39  4  13  17  83 
        HC Sparta Praha (p-o)                 12  1   5  23  20 
2001-02 HC Sparta Praha                       49  9  28  37  70 
        HC Sparta Praha (p-o)                 13  0   6  43  60 
2002-03 HC Sparta Praha                       31  2   9  11  46 
        HC Sparta Praha (p-o)                 10  0   1  12  32 
2003-04 HC BT Liberec                         33  1   6   7  71 
        HC Slovan Bratislava                  24  3   5   8  28 
2004-05 Nizhnekamsk (RUS)                      9  0   0   0   2 
        MsHK Žilina (SVK)                     29  4   7  11  24 
2005-06 Anyang Halla (KOR)                    33  8  18  26  85  
2006-07 Anyang Halla (KOR)                    35 19  33  52 100 
2007-08 HC Sparta Praha                       29  2   1   3  85 
        Jesenice (SLO)                        17  0   6   6  55 
2008-09 HC Berounští Medvědi (1.liga)         29  5  10  15  95 
        HC Berounští Medvědi (1-l p-out)      11  1   8   9  50 
        HC Lasselsberger Plzeň (E p-o)         9  0   1   1  76 
        NED Hockey Nymburk (2.liga)            9  1   3   4  34 
2009-10 HC Berounští Medvědi (1.liga)         45  6  17  23  91 
        HC Berounští Medvědi (1.l p-out)       4  0   1   1  24 
2010-11 HC Berounští Medvědi (1.liga)         40 10  15  25  79 
        HC Berounští Medvědi (1.liga, p-o)     4  0   2   2   2 
        HC Vagnerplast Kladno                  6  0   3   3   2 
        HC Vagnerplast Kladno (p-out)         11  0   6   6  16 

 

24. 9. 1969 
197cm, 95kg 

hůl pravá 
obránce 

45Z, 8G, 14A, -19 +/-, 119TM 

"Na hru na krásu 
byl dostatek času v základní části, v 
play off se ale museli všichni do 
jednoho podřídit taktice. Sem tam šlo 
udělat nějakou kličku navíc, jenže jsme 
chtěli hlavně vyhrát. Přestože jsme v 
play off ani jednou neprohráli, většinu 
zápasů jsme vyhráli těsně. Bylo 
důležité hrát poctivě zezadu, ani 
Pardubicím v prvním kole jsme nechtěli 
dát sedmičku a hokejově je znemožnit, 
důležité bylo prostě vyhrát,“ řekl tvrdý 
obránce o úspěšné taktice Sparty. 
„Když se člověk celý rok snaží, myslí na 
titul a pak nevyhraje, tak je potom 
pochopitelně naštvaný. Od začátku 



 

Mistrovské oslavy si zopakoval i v play-off 
2002, kdy taktéž hájil barvy Sparty. 
Nedvěd na sebe upozorňoval zejména 
nedisciplinovaným chování, v play-off si 
totiž odseděl 60 trestných minut, za což 
může hned několik desetiminutových 
trestů. I ve finále ELH proti Vítkovicím 
neudržel statný zadák na uzdě své emoce. 
Po skončení druhého klání byl hlavním 
aktérem potyčky při cestě do kabin. 
Jaroslav Nedvěd dokonce hokejkou rozbil 
jednu ze zářivek z osvětlení chodby. Velká 
škoda jeho několika incidentů z play-off, 
jelikož ty daly trochu zapomenout na 
úchvatné výkony dnes již 42letého obránce 
ze základní části, v níž získal 37 bodů 
(9+28), což je jeho osobní rekord v nejvyšší 
české hokejové soutěži. Za zmínku pak 
určitě stojí i osmačtyřicet plusových bodů 
v hodnocení +/- (nejlepší výsledek v lize).  
        Spartu po tomto skvělém ročníku 
opustil, jelikož o něj i přes platnou smlouvu 
nestála, a tak podepsal řízný bek smlouvu  

s mateřským Libercem. „Zahraniční 
nabídky sice byly, ale podepsání nové 
smlouvy mi trvalo dlouho (konec června)  
i proto, že nezáleží jen na rozhodnutí 
mém, ale jde i o celou rodinu, je to 
závažný krok. Nejsem zlatokop, abych 
odjel někam do Ruska pro "zlaté pruty", 
ale chci pracovat a věnovat se hokeji 
systematicky. Nahrávalo mi i to jednání s 
Libercem a i když jsem jako správná váha 
dlouho váhal, nakonec je z toho nová 
smlouva s Libercem,“ komentoval svůj 
příchod k Bílým Tygrům, kde tehdy 
zastával post kouče jeho otec, taktéž 
křestním jménem Jaroslav. 
      Liberecké angažmá se mu ale vůbec 
nepovedlo, bodově polevil a v počtu 
trestných minut oproti předešlým 
ročníkům nepolevil. Nejvíce na sebe pak 
dnes už berounský zadák upozornil 
v zápase proti Vítkovicím, v němž málem 
inzultoval rozhodčího. Sedm minut do 
konce zápasu totiž za atakování Martina 
Tomáška, kterého, jak sám říká, doslova 
přetáhl, přičemž se na tváři útočníka 
slezského celku objevila krev, obdržel 
trest do konce utkání, což 197 
centimetrů vysoký hokejista neunesl a 
rozjel se k hlavnímu rozhodčímu, kterým 
tehdy byl pan Kolísek. Nedvěd jako 
útočnou zbraň použil svoji hokejku, ale 
cíl nezasáhl. „Ke kontaktu nedošlo. To, co 
mohlo znít jako kontakt hole s přilbou, 
byly spíše zvuky něčí výstroje. 
Každopádně jsem mu ale udělil druhý 
trest do konce utkání za nesportovní 
chování a vše uvedl do zápisu,“ řekl hlavní 



 

sudí o této situaci, která z hlediště 
vypadala velmi nebezpečně. A co na to 
hlavní aktér Nedvěd? „Moje první 
vyloučení bylo zcela vymyšlené. Ven měl 
jít naopak Tomášek. Snad deset vteřin mi 
držel hokejku a byl jsem vyloučený za to, 
že jsem se ho snažil od sebe odstrčit a 
hůl vytrhnout. No a v následné přesilovce 
daly Vítkovice gól. To mě vytočilo, tak 
jsem ho při příštím střídání přetáhl. 
Kdybych dostal dvě plus dvě, tak nic 
neřeknu. Takhle jsem byl na rozhodčího 
hrozně naštvaný a udělal jsem to, co jsem 
udělal. A jestli dostanu nějaký trest? To 
neřeším. Prostě se to již stalo,“ řekl 
nelámaje si hlavu. Jinak na odbočku, toto 
vyjádření bylo zbaveno několika 
sprostých slov na adresu hlavního 
rozhodčího, jinak by totiž starší bratr 
legendárního Petra Nedvěda neušel 
padesátitisícové pokutě za kritiku sudího.  
       S velkou pravděpodobností měl tento 
incident velkou roli při rozhodování 
vedení Liberce, zda tohoto ofenzivního 
hokejisty uvolnit ze svých služeb, jak se 
pak také v polovině ledna stalo. 
„Dlouhodobě jsme s ním nebyli příliš 
spokojeni a hledali vhodné řešení. Byl to 
celý komplex věcí. Hráče, který má plnit 
určitou roli, charakterizuje také jeho 
smlouva. Musí ovšem plnit svoje 
záležitosti. Pokud jsou tyto věci v 
nesouladu, vládne nespokojenost,“ sdělil o 
důvodech odchodu obrovitého zadáka 
generální manažer týmu zpod Ještědu 
Ctibor Jech. „Je to asi život. Něco  

Tpodobného jsem během své kariéry 
nepoznal. Ale někdy to zkrátka 
nesedne. Nikomu nic nevyčítám, 
netvrdím, že by to kromě mě byla 
chyba ještě někoho jiného. Vůbec 
ne. Prostě jsme měli jiné 
představy, do Liberce jsem šel ze 
Sparty s tím, že budu hrát líp, než 
jsem potom hrál. Dostal jsem se do 
psychické krize, nevěděl, kudy kam. 
Doufám, že tohle bude řešení,“ řekl 
o svém rozpoložení po odchodu 
z mateřského klubu. 
          Novým zaměstnavatelem 
kontroverzního hokejisty se stal 
Slovan Bratislava. „Měl jsem i jiné 
alternativy, jenže bych musel ještě 
čekat. I vzhledem k situaci v 
rodině, protože manželka má za 
měsíc rodit, pro mě Slovan 
znamenal nejschůdnější řešení. Je 
to nejblíž, mohu zajet domů autem,  



 

Tnebudu někde za Polárním kruhem nebo v 
situaci, že bych se mohl vrátit za tři 
měsíce. Tak mi to vyhovuje,“ zhodnotil 
důvody podpisu kontraktu s elitním 

hrát, v jednom z těch utkání by určitě 
rozhodl. Do toho se nám zranil 
reprezentační gólman Rybár. Chyba 
rovněž byla, že jsme ke konci základní  

klubem našich sousedů. Angažmá na 
Slovensku splnilo svůj účel. "Určitě mě to 
dostalo z psychické krize. Nevím, čím to 
mohlo být. Cítil jsem se tehdy strašně 
dole. Až jsem se bál, že se probudím a 
bude to zase stejné jako předtím v 
Liberci, kde jsem ani na tréninku nebyl 
schopen cokoli udělat, třeba jen nahrát. 
Nikdy bych nevěřil, že se to může stát. V 
Bratislavě jsem najednou jezdil, posílal 
puky druhým. Po dvou dnech na ledě jsem 
si říkal, teď je dobře, ale zítra budu 
znovu v háji. Ovšem hned první zápas v 
Trenčíně se mi povedl parádně. Strašně 
jsem pak chtěl, abychom v play off 
postoupili do finále. Hokej mě zase bavil, 
chtěl jsem si ho co nejvíc užít. Přes půl 
sezony jsem se trápil, přál jsem si co 
nejvíc zahrát. Když to člověku jde, je to 
zábava," emotivně zhodnotil klady svého 
angažmá.          
       V základní části nesbíral oproti 
nadcházejícímu play-off Jaroslav 
Nedvěd tolik bodů, ale toho to tolik 
nemrzí. "I v dlouhodobé soutěži 
jsem šancí měl spoustu. Ale na Slovensko 
jsem nešel, abych si hlásil druhé 
asistence a jezdil za rozhodčími, když 
zapsali místo mě někoho jiného. Měl jsem 
třeba jasnou nahrávku a oni místo mého 
čísla padesát pět zahlásili dvacet pět. 
Takhle jsem ve Skalici přišel o dvě 
asistence, ale nejezdil jsem loudit a 
někoho opravovat. Věděl jsem, že za to 
ve smlouvě nic nemám, ani jsem se tímhle 
způsobem nechtěl zviditelňovat. Stačil 
mi dobrý pocit ze hry, z toho, že se ke 
mně ostatní kluci i trenéři chovali dobře, 
vědomí, že místo v té kabině i na ledě 
prostě mám, že jsem platný hráč a daří 
se. To člověk prostě vycítí, řeknou mu to 
lidé z okolí. Zkrátka pohoda." 
       Titul s nejslavnějším slovenským 
týmem liberecký rodák nezískal, 
v semifinále play-off Bratislavu v sedmi 
zápasech vyřadil Zvolen. "V kabině 
zavládlo zklamání, ale Slovan vyhrál 
Kontinentální pohár, v klubu sezonu 
hodnotili jako úspěšnou. Nechci mluvit o 
žádných kdyby. Ovšem se Zvolenem jsme 
třikrát prohráli v prodloužení. Věřím, že 
kdyby Zdeno Cíger nedostal trest a mohl 



 

Tčásti ztratili druhé místo v tabulce. Drželi 
jsme se na ní celou dobu, jenže v závěru 
ztratili body s celky, které se rvaly o záchranu. 
Sedmý zápas jsme pak hráli ve Zvolenu, což se 

budeme tam z někoho dělat blbce. Určitě to 
nepodceňuji. Před dvěma roky jsem viděl v 
Liberci na soustředění nějaký korejský klub a 
dostávali pořádně do těla. Fyzicky byli dobře  

ukázalo jako rozhodující. Na Slovensku to v 
play off byla velká výhoda, domácí prostředí 
týmům svědčilo. Tam se hraje prodloužení, 
dokud nepadne gól. V sedmém utkání se hrálo 
asi čtyřicet minut navíc, jeli jsme osmkrát dva 
na jednoho. Jak na tréninku. Nedali jsme a pak 
dostali takovou haluz," zhodnotil první štaci ve 
slovenské nejvyšší soutěži specialista na 
přesilové hry.  
      V play-off potkala bratislavské hokejisty i 
jedna kuriózní situace, před jedním ze zápasů 
proti Zvolenu anonym zavolal na policii, že 
v autobuse Slovanu je bomba. "Na jedno utkání 
jsme přijeli čtvrt hodiny před zahájením, 
poněvadž nám v Bratislavě hodinu a půl 
prohledávali autobus policisté se zrcátky a 
speciálně cvičeným psem. Nakládali jsme 
výstroj, načež někdo zavolal, že tam je bomba. 
Sedli jsme si do kabiny a čekali, až autobus 
prohlédnou. Podobnou zkušenost už mám z 
derby se Slavií, když jsem ještě hrál za 
Spartu. I play off bývá na ledě vypjaté 
vždycky. Tam jsme se řezali. Ale aby se děly 
takové věci i v zákulisí, to jsem ještě nezažil." 
        I přesto, že si působení ve Slovanu 
pochvaloval, v Bratislavě do startu dalšího 
ročníku nevydržel, jelikož nemohl slovenský 
tým vyhovět jeho platovým požadavkům. Ruský 
Nižněkamsk ale lukrativní kontrakt zkušenému 
obránci nabídnout mohl... Jenže v nejvyšší 
soutěži hrané na území Ruska Nedvěd 
nedokázal naplnit vysoká očekávání, které do 
něj vkládalo vedení a po devíti zápasech se 
stěhoval zpět na Slovensko, tentokráte však ne 
do Slovanu, nýbrž do Žiliny.  
         Cestování Nedvědovi asi nevadí, o čemž 
svědčí to, že v sezóně 2005/2006 se vydal 
společně se svým kamarádem Patrikem 
Martincem do jihokorejského Anyang Hallu 
sídlícího v Soulu, kde tehdy koučoval Mistr 
světa z roku 1996 Otakar Vejvoda. „Ze 
začátků to vypadlo, že budu hrát za Vsetín, už 
jsem s tím počítal a docela jsem se tam těšil. 
Chtěl jsem si zase zahrát českou extraligu. A 
najednou, jako blesk z čistého nebe, přišla 
tahle nabídka. Nebudu zapírat, dolary jsou 
dolary. Dal jsem také na doporučení Jirky 
Kročáka a Pavla Šreka, kteří dříve hráli v 
Japonsku a byli nadšení.“ 
 Přípravu na nový ročník korejské 
soutěže ale nepodceňoval. „Jirka Kročák mi 
říkal, ať si nemyslíme, že tam přijdeme a 



 

Tvybavení. T TUrčitě to nebude podřadná 
soutěž.“ Po dvou letech, během nichž 
v Anyangu zářil, svoje angažmá v Koreji 
ukončil. Na toto působiště ovšem vzpomíná 

jsem si jel poslechnout, o co jde. Byl jsem 
absolutně uvolněný, ramena svěšená. Nečekal 
jsem žádný atak, Nedvěd mě překvapil. 
Jediné štěstí bylo, že jsem měl plexisklo,  

dodnes. "Byl jsem velký bílý muž, kterého se 
všichni báli. S Patrikem Martincem se nám 
povedly obě sezony. Patrikovi se v Koreji asi 
líbilo ještě víc a ještě tam zůstal. Mně se v 
Koreji také líbilo, ale ne tolik, abych 
tam vydržel ještě jeden rok. Navíc 
očekáváme třetí přírůstek do rodiny a termín 
porodu vychází zrovna na dobu, kdy bych měl 
odlétat do Koreje. Tam manželka 
samozřejmě rodit nechce, já bych byl v 
Koreji zas půl roku sám. Je neřešitelné, 
abych jezdil tam a zpátky." 
         Přípravu na ročník 2007/2008 zahájil 
v pražské Spartě, smlouvu pak podepsal ve 
francouzském Rouenu. Jenže poté, co se 
upsal tomuto zahraničnímu celku, o jeho 
služby projevila zájem právě Sparta, jejíž 
vábení Nedvěd vyslyšel a smlouvu s Rouenem 
rozvázal. „Abych pravdu řekl, tak tohle léto 
pro mě nemohlo mít špatný konec. V Koreji 
jsem chtěl skončit. První mé myšlenky patřily 
Francii, chtěl jsem si tam zahrát. Pak přišla 
nabídka ze Sparty trénovat s nimi. Tak jsem 
to přijal a vzal jsem to jako výzvu. V srpnu 
jsem odjel do Francie na týden, odehrál jsem 
za Rouen i jeden turnaj. Nakonec o mě 
Sparta projevila zájem a já zůstávám v 
Holešovicích, což je pro mě ta nejlepší 
varianta. Do Francie se chci ale někdy vrátit, 
líbí se mi tam. Jsou tam dobré podmínky i 
zázemí.“ 
      Jenže angažmá ve Spartě, kde se 
v jednom týmu setkal se svým mladším 
bratrem Petrem, provázelo z pohledu 
Nedvěda několik skandálů. Ten první se 
datoval k září 2007, kdy hlavou udeřil 
libereckou hvězdu Leoše Čermáka. "Čermák 
mě seknul, já do něj strčil a on nasimuloval 
pád. Rozhodčí to posoudil, jak to posoudil. 
Bohužel. Mě by hanba fackovala, takhle 
simulovat. Asi jsou v Liberci schopný pro 
výsledek udělat víc, než si myslíme. Bylo to 
trapný! Kdybych se tak dotkl tříletého 
dítěte, tak nespadne. Takhle se na led svalí 
jen sra… Je to prostě buz… a filmuje. Asi 
jsou v Liberci schopní pro výsledek udělat 
víc, než si myslíme.  Nic víc k tomu nemůžu 
říct,“ popsal situaci Nedvěd. Pochopitelně 
zcela opačný názor měl třebíčský 
odchovanec Čermák. „Nedvěd mě nejprve 
hákoval, poté mě sekl přes lýtka. Po konci 
základní hrací doby na mě něco křičel, tak 



 

protože jinak jsem také mohl mít zloměný 
nos. Takto jsem dostal pouze ránu do zubů, 
ze kterých mi začala téct krev.“   
       Po tomto nechutném výstupu Nedvěda 

Zelenkou. T„Nijak se neštítím toho, že jde až 
o druhou ligu. Dlouho jsem ji neviděl a 
myslím, že velký rozdíl oproti první lize není.“ 

pro média pochopitelně následovaly tresty. 
Celkem překvapivě dostal tehdejší obránce 
Sparty trest jen na jeden zápas, od klubu 
pak pokutu. "S Jardou jsme se sešli, 
vysvětlili jsme mu představy o 
reprezentování našeho klubu, se kterými se 
jeho chování neslučovalo. Z toho důvodu jsme  
mu udělili finanční pokutu dle našich 
interních předpisů," řekl o udělení trestu pro 
Nedvěda generálním manažer Sparty Petr 
Bříza na oficiálních stránkách klubu. 
       Chování Nedvěda se ale k lepšímu po 
tomto incidentu neobrátilo, hned v listopadu 
totiž společně se svým bratrem napadl tehdy 
slávistického bouřliváka Radka Dudu. „Člověk 
je naštvanej, tak trochu některé zákroky 
přiostří. Ale nebylo to nic extrémního. To, co 
se stalo mezi mnou a Dudou, si pusťte na 
videu, já nemám čas při zápase takové věci 
sledovat. Byl před naší brankou, tak jsem ho 
sekl, on se po mně ohnal a už jsme se prostě 
drželi,“ řekl pro hokej.cz. 
       Nebylo tedy divu, že se s ním Sparta po 
devětadvaceti utkáních rozloučila. Milovník 
piva a golfu se pak vydal na další mezinárodní 
štaci, upsal se totiž slovinské Jesenici, která 
hrála rakouskou ligu a domácí play-off pak 
sehrálo v konfrontaci s dalšími slovinskými 
týmy. Ve vyřazovacích bojích se libereckému 
odchovanci dařilo a s novým zaměstnavatelem 
slavil titul. „V Rakousku působí hodně 
Kanaďanů, takže se tam hraje úplně jiný 
hokej. Puk se nastřelí a jde se víc do těla. U 
nás se hráči chtějí do poslední chvíle 
hokejem bavit. Rakouskou ligu bych postavil 
maličko výš než naši první ligu,“ zhodnotil 
kvality soutěže, kde od nynějšího ročníku 
působí i jihomoravské Znojmo, pro hokej.cz, 
„Ve čtvrtfinále rakouské ligy jsme nešťastně 
vypadli v rozhodujícím zápase, chuť jsme si 
spravili vítězstvím ve slovinském šampionátu,“ 
dodal. Působení ve Slovinsku si pochvaloval i 
z hlediska osobního života. „V Alpách bylo 
krásně. Tak často jsem si během sezóny 
nikdy v kariéře nezalyžoval. Vyrazil jsem 
vždycky, když jsme nehráli zápas. Někdy to 
bylo i třikrát týdně.“  
 Ale i toto angažmá mělo jepičí život, 
protože v dalším ročníku (2008/2009) už 
zase působil jinde, konkrétně v druholigovém 
Nymburku, kam zamířil společně se svým 
dlouholetým parťákem ze Sparty Jiřím 

 
       Ale poté, co přišla z druhé nejvyšší 



  

soutěže pro Nedvěda nabídka, neváhal a 
zamířil do Berouna, kde tehdy zastával 
post kouče Otakar Vejvoda. U Medvědů 
pak setrval až do konce sezóny. Výborná 

sponzorů, jimž se na začátku sezony 
slibuje, že to tentokrát bude lepší.“ 
T       Sliby se ale v novém ročníku naplnily, 
jelikož se Medvědi s Nedvědem v sestavě  

forma mu dokonce vynesla pozvánku do 
Plzně, které vypomáhal v extraligovém 
play-off. „Zrovna jsem se těšil na nedělní 
kachnu, když mi zavolal Milan Tichý, že má 
Plzeň nějaké problémy s obránci. Před 
uzávěrkou přestupů si mě Plzeň dopsala na 
soupisku právě pro tento případ. Tak jsem 
se sbalil, zajel pro hokejky a přijel. Takže 
jsem si kachnu už nedal, snědl jsem jenom 
špagety. Milan mi stihl zavolat včas,“ sdělil 
hráč s číslem 55 na dresu pro Petra Naara. 
Nebyl by to snad ani Jaroslav Nedvěd, 
kdyby se ani v těchto vyřazovacích bojích 
nevyvaroval skandálu. Po vyhrané sérii totiž 
ukazoval na jednoho z pardubických hráčů 
obscénní gesta, a pak se do něj v rozhovoru 
pro média tvrdě opřel. O jakého 
konkrétního hráče šlo, však nevěděl ani 
Nedvěd. „Celou sérii mně sprostě nadával, 
osočoval a snažil se mě vyprokovat. Pro mě 
to bylo takový zadostiučinění, že mi za to 
ta desítka stála. Já se mu teďka můžu 
vysmát do ksichtu, protože my jsme tam o 
on jede domů, někam zpátky na Slovensko 
nebo vodkaď je. Mně to je jedno. Já 
nejsem rasista, ale ať jede do pr....,“ řekl 
hokejista, jenž v devíti zápasech 
extraligového play-off za Indiány nasbíral 
76 trestných minut! S Plzní nakonec 
nervově labilní zadák vypadl v semifinále, 
kde Západočeši nestačili na pražskou 
Slavii.  
       Následující ročník (2009/2010) pak 
strávil v Berouně, v němž získal 23 bodů. 
„Už loni jsme se bavili o tom, že funguji 
jako prodloužená ruka trenéra. Nicméně se 
mnou to tu nestojí a nepadá. Pokud se 
povede vychovat pár kluků pro áčko 
Sparty, budu jedině rád,“ komentoval svůj 
přínos pro tým serveru hokej.cz.  Medvědi 
v předminulém ročníku nakonec museli hrát 
jen o udržení, ale k účasti v play-off 
chybělo jen čtrnáct vteřin, jenže Vrchlabí 
v samotném závěru klíčového utkání 
s Berounem nakonec vyrovnalo, což 
znamenalo další účast Středočechů v play-
out. „Je to obrovské zklamání. Ty body 
jsme samozřejmě mohli získat jinde v 
průběhu základní části, ale když se to sešlo 
takhle, byla to obrovská škoda. Popáté v 
řadě se tu hrálo o udržení, což se 
projevuje na únavě lidí kolem hokeje i 



 

Tprobojovali do předkola play-off, tam 
ovšem Beroun nestačil na překvapení 
loňských vyřazovacích bojů Vrchlabí, 
které je v sezóně 2009/2010 poslalo 

který v životě nehrál seniorský hokej. 
Bylo vidět, když hráli spolu, jak Patrik 
šel nahoru. Měl klid a hrál jednoduše. 
Jarda Nedvěd je proto pro Spartu  

do play-out. „Selhali jsme v koncovce, 
byli jsme strašně málo produktivní. 
Navíc Vrchlabí perfektně načasovalo 
formu a zářil především brankář 
Koutský. Vrchlabí navíc hrálo dosti 
vyrovnanou sérii se Slovanem, takže 
jsou schopní potrápit i favorita. Na 
první ligu poskládali tým dobře, měli 
tam řadu zkušených kluků. Navíc v 
Berouně se šest let hrálo o udržení, 
takže řada našich hráčů si ho zkusila 
poprvé v kariéře. Rozhodně se projevil i 
fakt, že jsme během nadstavbové části 
vyhráli jen dva zápasy. Já osobně jsem 
se toho bál už v momentě, kdy jsme si 
to uhráli. Měli jsme klid, možná nám 
malinko chyběla touha po vítězství a asi 
se dostavilo i uspokojení. Odnaučili 
jsme se vyhrávat a už se to nepovedlo 
nastartovat. Kdežto Vrchlabí se 
udržovalo v euforii, protože po jedné 
porážce ve druhé skupině třeba 
dvakrát vyhrálo,“ prozradil v interview 
s Liborem Kultem pro hokej.cz. 
        Dobré výkony zkušeného zadáka si 
pochvalovalo i vedení Berouna. „Celkově 
táhl mužstvo, na přesilovky je 
vynikající. I v jeho věku odehraje na 
vysoké úrovni většinu zápasů. V play-
off až tak výrazný nebyl, ale my jsme 
věděli, že hrál se zraněním. Ke konci se 
mu nakumulovalo hodně zápasů, začal 
jezdit na Kladno. Měl naražené rameno 
a naražený bok. Zápasy nehrál 
zdravotně v pořádku. Co se týče 
produktivity, tak byl klíčovou postavou 
v přesilovkách, ale i ve hře pět na pět a 
v oslabení. Když nehrál, tak tým nebyl 
tak sebevědomý. Podle mě, cítil i 
určitou zodpovědnost směrem k 
trenérům. Myslím, že měl s trenéry 
dobrý vztah. Dokázali ho ukočírovat na 
správnou stranu. Držel se, co se týče 
disciplíny. Pár vyšších trestů tam měl, 
to už by nebyl on. Ale určitě toho bylo 
méně a celkově to bylo pozitivně znát 
na jeho hře,“ řekl o největší hvězdě 
Berouna dnes už bývalý výkonný ředitel 
Medvědů Filip Vaněček. „Jarda Nedvěd 
ukazoval svou kvalitu i na Kladně a já 
před ním smekám. On také hodně 
pomohl Patrikovi Husákovi. To je kluk, 



 

 
důležitý tím, že dokáže vychovávat další 
hráče. Musím říct, že to odvedl na 
výbornou. Samozřejmě, že měl i zápasy, 
kdy dostal zbytečně desítku nebo někdy 
i vyšší trest. Když to ale srovnám s 
minulou sezonou, kdy měl těch excesů 
více, tak bych řekl, že se hodně držel. 
Podle mě je to jiný Jarda Nedvěd, než 
který byl před pěti roky,“ pochvaloval si 
přínos pro tým tehdejší sportovní ředitel 
mužstva Jaromír Látal. 
        Herních kvalit Nedvěda využilo v 
závěru ročníku i extraligové Kladno, 
které bojovalo o vyhnutí se baráži. „Mezi 
kluby funguje spolupráce. Během sezony 
chodili kluci k nám, teď si Kladno vytáhlo 
mě a Jirku Haška. V minulé sezoně jsem 
si říkal, že bych si extraligu ještě mohl 
vyzkoušet. Nějaké náznaky se objevily, 
ale nakonec z toho sešlo. Letos jsem o 
něčem takovém nijak nepřemýšlel,“ řekl 
bek, jenž za Buldoky nakonec v 17 
zápasech získal devět bodů (0+9), pro 
Libora Kulta. Cíl, tedy záchrana  

Textraligového hokeje, se na Kladně i díky 
bodové potenci vášnivého golfisty podařilo 
splnit.    
 V nadcházející sezóně, která právě 
vrcholí, už nastupuje Nedvěd nejen jako 
hokejista, ale i jako výkonný ředitel Berouna, 
když na tomto postu vystřídal Filipa Vaněčka, 
jenž z osobních důvodů neprodloužil se 
středočeským klubem smlouvu. „Moc času na 
rozmyšlenou jsem neměl, přestože jsem byl 
kandidátem číslo jedna. Po poradě s Ríšou 
Žemličkou a Petrem Břízou jsem zjistil, co 
všechno to obnáší, a nabídku jsem přijal. Všude 
se snaží šetřit, tak možná proto vznikl nápad, 
že bych se kromě hraní podílel i na chodu 
celého klubu, když jsme se dohodli na mém 
působení v roli hráče,“ řekl pro hokej.cz 42letý 
obránce. „Občas se mi svírá žaludek jako při 
maturitě, když vidím, co všechno mě čeká. 
Hokejové stránky se nebojím, tam si myslím, že 
jsem silný. Na věci kolem financí, sponzorských 
smluv nebo jednání s radnicí nejsem tolik 
zvyklý a musím se do toho dostat. Jako hráč 
problémy vnímáte, ale po tréninku jedete domů 
a máte čistou hlavu. Řešíte jen hokej. Teď k 
tomu přibude i nutnost zabývat se případnými 
potížemi klubu jako takového. Nejvíc se ovšem 
obávám toho, abych nemyslel jen na starosti s 
klubem, což by se podepsalo na výkonech. 
Nerad bych na ledě nějak škodil kvůli tomu, že 
půjdu na vhazování s tím, že se mi hlavou bude 
honit, proč neodešly výplaty nebo proč se 
neposlal nějaký fax,“ dodal hokejista pro 
server hokej.cz, Pro Nedvěta bude tato sezóna 
asi jeho poslední. Odejde se ctí? 

Zajímavý rozhovor s berounským pilířem zadních řad přinesl web 
hchk.cz. Dozvíte se tam, kolikrát je Jaroslav v kontaktu se svým 
bratrem, jak vidí šance Berouna na záchranu a dále poodhalil důvody, 
proč jsou mladší hráči ve stínu zkušenějších. PŘEČÍST ZDE 

 

Jaroslav Nedvěd obsadil s 22 body druhé místo v klubovém bodování. Hrozivě 
ale vypadá jeho statistika plus/minus (19 záporných bodů) a také počet 
trestných minut (119).  

http://hchk.cz/clanek.asp?id=Stejne-chyby-stejne-znamky-Chybi-nam-Dominik-Furch-horekuje-veteran-Nedved-3233


GÓLMAN 

 

Po celý rok náš magazín 
kritizoval vedení Chomutova, že 
podceňuje situaci v brankovišti. 
Na konci ledna však všem 
kritikům sklaplo, protože do 1. 
ligy se přestěhoval brankář HC 
Lev (hrajícího KHL) Tomáš 
Duba. Panečku, to je ale posila! 
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Statistiky 
 
Sezóna   Klub                             Z  Min.  OG Zás.  Prům.    %  SO 
1996-97  HC Sparta Praha (E) - dor.      20   899  49    -  3,27     -  - 
1997-98  HC Sparta Praha (E) - dor.      41  2460 103    -  2,51     -  - 
1998-99  HC Sparta Praha (E) - jun.      34  1851  95    -  3,08     -  - 
1999-00  HK Lev Slaný (2.liga)            1    60   5    -  5,00     -  0 
         HC Sparta Praha (E) - jun.      30  1670  73  744  2,62  91,1  0 
2000-01  HC Berounští Medvědi (1.liga)    8   426  18  186  2,54  91,2  0 
         HC Sparta Praha (E) - jun.      14   774  41  380  3,18  90,3  0 
         HC Sparta Praha (E,p-o) - jun.   2    60   6   30  6,00  83,3  0 
2001-02  SaiPa Lappeenranta (FIN)        47  2755 152 1351  3,31  89,9  3 
2002-03  SaiPa Lappeenranta (FIN)        34  1888  86  900  2,73  91,3  3 
2003-04  HC Znojemští Orli (E)           47  2568 103 1303  2,41  92,7  4 
         HC Znojemští Orli (E, p-o)       7   412  20  255  2,91  92,7  0 
2004-05  HC Lasselsberger Plzeň (E)      35  2008  83 1138  2,48  93,2  1 
2005-06  Leksands IF (SWE)               22  1191  65  580  3,28  89,9  1 
         Leksands IF (SWE, baráž)         3   165   9   72  3,27  88,9  0 
2006-07  TPS Turku (FIN)                  8   444  27  211  3,65  88,7  0 
         HC Sparta Praha (E)             28  1589  74  901  2,79  92,4  3 
         HC Sparta Praha (ECC)            1    59   3   11  3,07  78,6  0 
         HC Sparta Praha (E, p-o)        16   927  41  518  2,65  92,7  2 
2007-08  HC Sparta Praha (E)             37  2086  93 1014  2,67  91,6  4 
         HC Sparta Praha (ECC)            3   180  12   62  4,00  83,8  0 
         HC Sparta Praha (E, p-o)         2    99   7   43  4,24  86,0  0 
2008-09  HC Sparta Praha (E)              7   313  10  163  1,92  94,2  1 
         Ässät Pori (FIN)                14     -   -    -  3,35  90,0  - 
         Ässät Pori (FIN, p-d)            1     -   -    -  7,00  78,1  - 
2009-10  HC Oceláři Třinec (E)           23  1185  51  594  2,58  92,1  1 
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)       1     9   2    6 13,33  75,0  0 
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)            4   160   5   85  1,88  94,4  0 
         PSG Zlín (E)                    29  1657  63  844  2,28  93,1  5 
         PSG Zlín (E, p-o)                4   256  14  143  3,28  91,1  0 
 
Celkem v nejvyšší soutěži ČR            240 13269 566 7007  2,56  92,5 21 
 
 
Reprezentace: 
Sezóna                                    Z  Min.  OG Zás.   Prům.   %  SO 
1999     Mistrovstí světa (U18)           2    79   3   20   2,30  87,0  0 
2000     Mistrovstí světa (U20)    0 0   0    0   -,--  --,-  - 
2001     Mistrovstí světa (U20)           7   420   8  143   1,14  94,7  2 
2004-05  Reprezentace ČR                  1    40   5   17   7,50  77,3  0 
U2007-08  Reprezentace ČR                  2    86   8   43   5,58  84,3  0 
Celkem seniorská reprezentace             3   126  13   60   6,19  82,2  0 

 Sympatický 
brankář se narodil před 
30 lety v hlavním městě 
České republiky. Ve své 

protože tam byla 
možnost, že bych dělal 
prvního gólmana. A přišlo 
mi to jako dobrá  

hokejové kariéře dal před 
Slavií přednost slavnější a 
úspěšnější Spartě. Už od 
mládežnických let byl 
zjevný jeho velký talent a 
nemíjely ho tak 
reprezentační pozvánky. 
V roce 2000. respektive 
2001, byl dokonce členem 
zlaté české juniorské 
reprezentace. Na svém 
prvním šampionátu sice 
neodchytal ani minutu, 
zato na tom druhém 
chytal naprosto famózně 
(v sedmi zápasech dostal 
jen osm gólů) a jeho 
úspěšnost zákroků 
(94,7%) dokonce 
přesvědčila i vedení 
Penguins, aby si tohoto 
dvojnásobného 
juniorského Mistra světa 
a nejlepšího brankáře 
téhož turnaje v 7. kole 
draftu NHL vybrali do 
svého týmu. Jenže ani 
přesto, že Duba nadále 
podával kvalitní výkony, si 
šanci prosadit se do 
nejslavnější hokejové ligy 
světa nikdy nezískal.  

Hráčské info 
2.7.1981 
183cm 
80kg 

hůl levá 
6Z, 90,98%, 2.59 G/Z, 1 SO 

 V následující 
sezóně, s datováním 
2001/2002, měl nastat 
Dubův hokejový průlom. 
Zároveň ale bylo jasné, že 
ve Spartě to nebude, 
jelikož v tomto 
holešovickém klubu 
působila stabilní a 
neotřesitelná brankářská 
dvojice Bříza-Přikryl. 
Hledání nového angažmá 
nakonec dospělo k 
překvapivému závěru, 
Dubísek, jak se 
pražskému rodákovi 
přezdívá, totiž zamířil do 
finské Lappeenranty. "Po 
delším rozmýšlení jsem se 
rozhodl pro Laapenrantu, 



zkušenost. Na Ameriku mám ještě dost 
času. Tam můžu odejít kdykoli, ale kdo ví, 
jestli by se mi ještě někdy naskytla 
možnost hrát ve finské lize," říkal pro 

 
idnes.cz tehdy ještě devatenáctiletý 
talent.  V Lappeenrantě se mladičkého 
Duby ujal Vladimír Machulda, český 
útočník a jedna z výrazných postav SM-
Ligy. "Hodně mi pomohl. On sice neumí moc 
anglicky, ale co se týče zázemí, tak pro mě 
udělal moc. Má tu dobré jméno," vzpomíná 
na svého slavného spoluhráče. 
 Když smlouvu se skandinávským 
celkem podepisoval, asi netušil, že by mohl 
dostat tolik příležitostí, které nakonec od 
trenérů obdržel. Odchytal totiž 47 utkání, 
a to i přesto, že s Dubou brankářský 
tandem tvořil o deset let starší kolega 
Sami Lehtinen. "Jsem tu s třicetiletým 
brankářem, ale zatím sázejí na mě," radoval 
se pro hokej.cz. "Vycházíme spolu dobře, 
Vláďa Machulda mi řekl, že dělá dvojku 
celý život, ale je jasné, že to pro něho není 
příjemné."  V té době to ale nebyl ojedinělý 
případ, že mladý brankář dostal tolik šancí. 
"Není to jako u nás, kde je na postu 
jedničky tentýž hráč třeba pět až osm 
let," říká Duba a pro příklad nemusí chodit 
moc daleko: "Třeba v Jokeritu dělá 
jedničku sedmnáctiletý Kari Lehtonen," 
prozradil tehdy pro hokej.cz. Lehtonen je 
nyní největším talentem finské brankářské 
školy (byl zvolen jedničkou draftu NHL). V 
současnosti září v Dallasu Stars.  
 

 Ale ani v dobré formě chytající Duba 
nepomohl svému týmu k postupu do play-off. 
Se svými individuálními výkony však mohl být 
spokojen. "Možná mi trošku chybějí zkušenosti 
a občas pustím nějaký ten hloupý gól," pokrčí 
skromně rameny. "Oproti juniorům je to však 
obrovský skok a mile mě to překvapilo. Ze 
začátku se mi dařilo, postupně jsem se jakoby 
přizpůsobil ostatním, ale nemusím se za nic 
stydět."  Spolehlivý Duba si pochvaloval i SM-
ligu a Finsko jako takové. "Je to tu parádní. 
Vše tu příjemně funguje. Několikrát jsem byl 
ve Švédsku, ale ve Finsku to je ještě lepší," 
rozplývá se a chválu pěje i na místní soutěž. 
"Hraje tu spousta skvělých hráčů. Hokej tu má 
spád, hodně se střílí a rozhodčí celkem dost 
pouštějí hru,

 

" zhodnotil nejvytíženější brankář 
ročníku 2001/2002 úroveň finské nejvyšší 
soutěže pro oficiální web českého hokeje. 
"Někdy jsem si připadal jako na střelnici. Byl 
jsem ale rád, že jsem byl neustále v 
permanenci, vyhovuje mi to." Nadruhou stranu 
musel potvrdit, že je finská liga pro brankáře 
lehčí než ta česká. "TVe Finsku nejsou hráči tak 
chytří, hrají hodně přímočaře, snaží se mít tah 



 

na branku, střílet a dorážet, třeba i s 
gólmanem až za čáru. V české lize člověk 
musí víc přemýšlet, když útočník najíždí, v 
Česku se střílí k bližší tyči, vymýšlejí  se 
kulišárny. Na druhou stranu dost chytří jsou i 
obránci, takže mi zametou dost prostoru," 
porovnal v rozhovoru pro Jiřího Punčocháře. 

 I v následující sezóně dostával hodně 
příležitostí a dokonce se jeho statistiky 
pohybovaly o jednu třídu výše než v 
premiérovém ročníku mezi seniory. Ale ani 
skvělý Duba nedokázal Lappeenrantu 
dotáhnout do play-off. Vyřazovací boje ve 
Finsku zas tak velkou hokejovou událostí 
narozdíl od naší soutěže nejsou. Tvrdí to i 
Tomáš Duba. "Dvakrát jsem tam konec 
sezony sledoval a musím říci, že u nás má play 
off větší váhu. Možná je to tím, že Finové 
sledují ligu celý rok a zápasy o titul pak 
berou jako hezký závěr. Oproti naší extralize 
nepanují při play off ve Finsku takové emoce, 
nejde tam o život. Lidé fandí stejně celý rok. 
Je ale fakt, že náboj zápasů asi bude v obou 
zemích stejný. Kdo prohraje sérii, pro toho 
sezona končí."T  Ročník 2002/2003 si 
každopádně sparťanský odchovanec zpestřil  

jinak, než účastí v play-off. Byl totiž povolán 
do seniorské reprezentace! I přestože do 
žádného zápasu v dresu s národním znakem na 
prsou nezasáhl, byla pro něj příprava s 
reprezentací obrovsky cennou zkušeností. 
"Jsem hrozně rád, že mě pozvali a že jsem 
mohl přijet. Už na začátku sezóny, kdy se nám 
hodně dařilo, jsem si tajně přál, že by mě mohli 
pozvat na některý z turnajů. Jsem rád, že 
mohu být s mužstvem a aspoň trénovat," tvrdil 
Duba.  

 Ve Finsku se Duba seznámil s jednou 
tamní obyvatelkou a z nezávazného vztahu se 
nakonec vyklubalo manželství. "Snaží se mluvit 
česky, náš jazyk ji zajímá. Které slovo jí jde 
nejlépe? Určitě miláčku," komentoval před 
několika lety znalost českého jazyka jeho 
ženy. Dá se tak říci, že právě seznámení se 
svou dnešní manželkou je hlavní výhrou v jeho 
skandinávském angažmá. "Asi jo. Žádné týmové 
úspěchy jsem tam bohužel neměl, ale tenhle 
úspěch byl dobrej," usmál se "Dubísek". 

 Po druhé sezóně v zemi tisíce jezer byl 
ale nucen odejít a vrátil se do České republiky, 
konkrétně do Znojma, kam byl zapůjčen 
pražskou Spartou. "Ve Finsku jsem chtěl 
zůstat, moc se mi tam líbilo, ale určití lidé na 
mě tlačili, abych se vrátil do české extraligy. I 
Sparta, jejíž jsem hráčem, mi to dala jasně 
najevo. Ani se jim moc nedivím. Chtějí také 
vidět, jak vlastně  

 
 



 

chytám, jestli to zvládnu," řekl pro idnes.cz. 
Přesto se dá jeho návrat na domácí kluziště 
Tpovažovat za další krok směrem kupředu v 
jeho kariéře. Přijal totiž výzvu prosadit se i 

já s tím nemohl nic dělat," řekl pro web 
hcorli.cz. Dnes již 30letý brankář se 
tak musel znovu stěhovat. "TStěhování 
už bylo dost, potřeboval bych v jednom 

v naší nejvyšší soutěži. Byla to ale těžká 
zkouška, protože u nás moc šancí mladí 
brankáři nedostávají. Duba se ale hozené 
rukavice nezalekl a stal se neotřesitelnou 
gólmanskou jedničkou Znojma. Tato sezóna 
se zařadila mezi vůbec nejpovedenější v jeho 
kariéře. "Na jihu Moravy panovala v oddíle 
rodinná atmosféra. Znojmo je menší město, 
každý tam zná každého. Všechno se tam 
točilo kolem slovenských hokejistů, kteří tým 
táhli," vzpomíná na ročník 2003/2004 "Byl 
jsem tady jen jednu sezónu a v podstatě se 
nám vydařilo úplně všechno. Vyhráli jsme 
letní pohár, dostal jsem se do reprezentace i 
do Utkání hvězd, vyhrál anketu Nováček 
sezóny, takže to všechno bylo fantastický. 
Měli jsme dobrý mužstvo, skončili čtvrtí po 
základní části a byla velká škoda, že jsme v 
sedmém zápase vypadli se Slavií na nájezdy," 
dodal v rozhovoru s Petrem Frömelem a 
nastínil tak fakt, že se stal Nováčkem roku.  

A když se podíváte na jeho statistiky, 
musíte uznat, že si tuto cenu zasloužil. 
Chytil totiž téměř 93 procent 
projektilů svých soupeřů. 

 

 
"Před časem 

jsem si chytání hodně bral. Dost jsem o 
chybách a ostatních věcech přemýšlel. 
Ale během angažmá ve Finsku náš tým 
často prohrával a já se naučil pouštět 
nezdary z hlavy. Zápas se nepovedl, 
mrzelo mě to. Snažil jsem se však 
pustit tyhle myšlenky z hlavy. Podle 
mého to je důležité," řekl brankář, 
jehož zápasový den probíhá jako u 
většiny ostatních hráčů. "Po tréninku si 
zajdu na oběd. Dám si kuřecí maso nebo 
nějaké těstoviny. Doma si tak na 
hodinku lehnu a pak mířím zpátky na 
zimák. Někdy mám problém se 
probudit. To pak spím ještě v první 
třetině a musím střídat... Ne, vážně. 
Před zápasem potřebuju být v klidu. 
Pěkně odpočinutý, čerstvý. Ale to vám 
řekne každý." 

 I přes oboustranou spokojenost 
musel Duba po této sezóně znovu 
změnit působiště. "Znojmo mě sice 
chtělo koupit od Sparty, ale ta mě 
nechtěla pustit a další sezónu mě 
poslala do Plzně. Taková byla situace a 

 



 

klubu zůstat delší dobu. Pokaždé si musíte 
zvykat na nové spoluhráče, na život v jiném 
prostředí. Letos jsem neměl na vybranou. 
Byl jsem hráčem Sparty a ta mě dala do 
Plzně. Vzal jsem to normálně, jako 
profesionál. Zvažoval jsem určité možnosti 
v zahraničí. Před časem mě draftoval 
Pittsburgh, ovšem v NHL teď bude výluka, 
takže klub ani nejednal s novými hokejisty 
o kontraktech. Je ale fakt, že na odchod 
do zámoří mám ještě čas," prozradil pro 
Václava Jáchima, redaktora webu hokej.cz. 
Pro oficiální stránky Třince pak nastínil 
fakt, že byl blízko s Penguins, kteří ho 
draftovali. "Měl jsem dělat dvojku 
Fleurymu. Jenže bylo to špatně 
načasované, právě se chystala v NHL 
stávka a oni dlouho nikoho nepodepisovali. 
Byl jsem z toho tehdy celkem zklamaný," 
řekl Duba. 

 Před Dubou čekala klíčová sezóna, 
protože se ne nadarmo říká, že na nováčka 
padne ve druhé sezóně herní krize. 
"Stoprocentně musím svoji pozici, kterou 
jsem si loni vybojoval, letos obhájit. 
Pamatuju si, co říkal Petr Bříza na adresu 
těch, kteří výkonnostně vyskočili a měli 
jednu povedenou sezonu. Břízka tvrdil, že 
teprve druhý rok v soutěži ukáže, kdo je 
skutečný gólman. Moc dobře vím, že mě  

Tčeká těžká práce. Střelci už vědí, kdo 
jsem. Připraví se na mě, pokusí se využít 
mých slabin. Budu pod větším tlakem. 
Ovšem s tím počítám. Sezona v Plzni je 
tak pro mě ohromnou výzvou." A je vidět, 
že když chytá Duba pod tlakem, tak 
podává skvělé výkony. Důkazem buď jeho 
juniorský titul z roku 2001, povedené 
angažmá ve Finsku a konečně i ročník 
2004/2005 okořeněný výlukou v NHL, ve 
kterém Duba stejně jako v předchozích 
letech zářil. Odchytal 35 zápasů a 
úspěšnost zákroků si držel nad famózní 
hranicí 93 procent. A to mu bylo teprve 
23 let! Výborná forma pochopitelně 
upoutala i reprezentační trenéry, kteří 
nakonec plzeňského gólmana do jednoho 
zápasu v sezóně 2004/2005 nasadili. "Už 
jsem přestával doufat, že si za nároďák 
zahraju. Letos jsem to navíc opravdu 
nepředpokládal. Prožívám zvláštní sezonu, 
mám za sebou adaptaci v Plzni. Fakt jsem 
na národní tým nemyslel," dušoval se 
tehdy v interview pro hokej.cz. Na svou 
premiéru ale moc v lásce vzpomínat 
nebude. Dostal totiž pět gólů a po dvou 
třetinách byl vystřídán svým kolegou 
Adamem  
 



 

Svobodou. 
  I přes to, že Duba chytal výborně již 
druhý rok v řadě, ho Sparta do svého kádru 
nechtěla. Duba se tak rozhodl pro angažmá ve 

kmenové Spartě znovu padlo. Pražané spoléhali na 
jiný brankářský tandem- Dušan Salfický a Petr 
Přikryl. "Bylo to pro mě nepříjemné překvapení, s 
něčím takovým jsem nepočítal. Cítím zklamání, ale  

Skandinávii a vrátil se do milovaného Finska, 
konkrétně do jeho bývalého klubu z 
Lappeenranty. Jenže za tento tým neodehrál 
ani jedno mistrovské utkání. Co bylo důvodem? 
"Dohodli jsme se tak, že Tomáše uvolníme na 
hostování za určité odstupné, a že mu jeho plat 
budeme hradit my. Jenže představitelé 
Lappeenranty nereagovali, nevzali v potaz naše 
upomínky. Nedodrželi původní ujednání," řekl 
pro hokej.cz generální ředitel pražského klubu 
Luboš Koželuh. Věc měla totiž háček. Zmíněná 
transakce byla odsouhlasena oběma kluby, 
hráčův zástupce Jiří Hamal zprostředkoval ale 
jen jejich kontakt. "Timo Tikkinen, manažer 
SaiPy, přišel s tím, že Sparta bude nadále 
Tomáše platit, a Lappeenranta za něho uhradí 
odstupné. Jenže mně se to moc nezdálo. 
Nechali jsme věc posoudit u finských právníků 
a ti jednoznačně sdělili, že podobný krok je ve 
Finsku nezákonný," konstatuje Jiří Hamal. S 
návrhem, který připravil Timo Tikkinen, by 
nesouhlasily finské finanční úřady. 
"Informovali jsme ho tedy, že požadujeme, aby 
byla transakce provedena klasickým 
způsobem," říká Hamal. Finský klub se měl se 
Spartou vyrovnat za hráčovo hostování, navíc 
bylo nutné, aby se s Dubou domluvil na 
podmínkách ročního kontraktu. "Jenže to se 
nestalo. Proto jsme museli zasáhnout," 
pokračoval Luboš Koželuh. Tomáš Duba  

nedostal minimálně tři měsíce zaplaceno. "V 
červenci jsme dali první výzvu, SaiPa nereagovala. 
Tomáš v Lappeenrantě zůstat nemohl. Kdybychom 
dodrželi původní dohodu, dostal by se Duba do 
problémů s finskými zákony. A při jednáních o 
kontraktu se SaiPou se manažer Tikkinen stále 
nemohl rozhoupat," naznačuje Jiří Hamal. O Dubu 
přitom jevily zájem další kluby. "Dlouho jsme 
čekali, ale pak už to nemělo smysl. Objevila se 
nabídka z Leksandu, kterou jsme přijali," sdělil v 
rozhovoru s Václavem Jáchimem. 

 Tyto letní tahanice pochopitelně Dubu 
poznamenaly a sezóna 2005/2006 se mu tolik jako 
ty předchozí nepovedla. Navíc jeho Leksand 
nepodával vůbec dobré výkony a musel projít 
barážovými boji. "Rok v Leksandu se mi nepovedl. 
Nebylo to podle mých představ, šance, že bych 
mohl odejít do zámoří, se tím pádem ztenčila," 
přiznal. Tomáš Duba byl tedy rád, že přišlo jaro a 
mohl si vybrat nového zaměstnavatele. Angažmá v 



 

musím vzít skutečnost takovou, jaká je," sdělil pro 
oficiální web českého hokeje. T"Myslel jsem si, že za 
Spartu mohu nastupovat. Vedení se ale bohužel 
rozhodlo jinak a já to musím akceptovat," dodal. 

příště můžu být třeba jen na střídačce. O to větší je 
moje motivace, chtěl bych týmu pomoci. Kromě 
dvacítek jsem zatím žádný úspěch nezískal a bylo by 
fajn se Spartou něco udělat. A jestli bych měl chytat  

 Dvojnásobný juniorský Mistr světa nakonec 
přijal k velké radosti jeho manželky nabídku 
finského TPS Turku. "Jsem rád, že už mám za sebou 
období nejistoty. Dlouho jsem nevěděl, co bude, bylo 
to pro mě dost těžké," líčil s úlevou pro server 
hokej.cz. "Klub má tradici, v 90. letech i počátkem 
tohoto století získávalo Turku jeden titul za druhým. 
Ale v uplynulém ročníku skončil klub až desátý. Je 
jasné, že v TPS budou chtít nyní vybojovat lepší 
výsledek. Mají ambice, což se mi líbí. Turku by rádo 
zaútočilo na lepší příčky," dodal v interview s 
Václavem Jáchimem.  

 Jenže vše bylo nakonec úplně jinak. Další 
zvrat v kariéře Tomáše Duby! Turku totiž po osmi 
kolech Dubovy vypovědělo smlouvu, jelikož se po 
vážném zranění z marodky TPS vrátil slavný finský 
brankář Jani Hurme. "Důvodem je skutečnost, že si 
klub nemůže dovolit, aby platil Hurmeho i mě," tvrdil 
Duba. Když český gólman uzavíral kontrakt s Turku, 
věděl, že návrat někdejšího finského reprezentanta 
do hry může jeho situaci podstatně ovlivnit. "Ano, to 
riziko skutečně existovalo. Ovšem nezdálo se být 
moc reálné, aby se Hurme uzdravil a dostal 
přednost," prozradil pro hokej.cz. Pikantní na všem 
je skutečnost, že Duba se nepříjemnou novinku o 
vyhazovu dozvěděl v den, kdy za ním na návštěvu  

přiletěl jeho otec. "Táta se přijel podívat, jak mi to ve 
Finsku chytá. A v ten samý den mi řekli, že končím. 
Ironie, že?" 

 

 Jenže jak čas ukázal, může být finskému celku 
vděčný, že dalo přednost Hurmemu. Sparta totiž 
změnila názor a dala Dubovi šanci jako dvojce za 
Dušanem Salfickým. V listopadu si pak za svůj 
mateřský celek připsal extraligový debut. "Byl to velký 
zážitek. V různých soutěžích jsem odchytal přes 
dvěstě zápasů, ale návrat na Spartu je pro mě srdeční 
záležitost. Naskočil jsem a hned vyhrál. Určitě na to 
budu strašně rád vzpomínat," rozplýval se Tomáš Duba 
v rozhovoru s Miroslavem Votavou. Salfický pak po 
zbytek sezóny nebyl v moc dobré pohodě. "Není to pro 
něho nic jednoduché, má těžkou úlohu nahradit Petra 
Břízu. Je na něho vyvíjený obrovský tlak," komentoval 
nevyrovovnané výkony brankáře, který je znám svými 
pozápasovými oslavami.  Duba tak nakonec Salfického z 
brankoviště vytlačil. "Snažil jsem se šanci chytit, ale 
že to vyjde až takhle a půjde tak rychle, to jsem asi 
ani sám nečekal. Prostě si užívám zápas od zápasu, kdy 
chytám. Ale vím, že když mi nějaký zápas nevyjde, 



 

nebo jen sedět, tak je mi to celkem jedno. Hlavní 
je, abychom něco vyhráli," přál si.  

 Se zkušeným gólmanem, jemuž vzal pozici 
jedničky, vycházel Duba dobře. "Myslím si, že je 
správné, jak spolu vycházíme. Dušan je starší 
kolega, má mnoho zkušeností, může mi poradit. 
Vždy, když se cítím naštvaný, mi pomůže slovem. 
Dušan bere svoji situaci sportovně a s humorem," 
ocenil přístup dvojnásobného Mistra světa.  
Dušan Salfický byl téhož názoru. "Každý gólman 
vám řekne, že chce chytat. Já ale nemám důvod 
být na Tomáše zapšklý. Jsme v jednom mančaftu. 
Vždycky jsem se, ať už jsem byl jednička nebo 
dvojka, snažil s tím druhým si navzájem pomáhat. 
Když za mnou přijde, tak mu poradím. Něco 
probereme, prodiskutujeme. Ale je to především 
práce Pepy Bruka, který mu dává to hlavní. Tomáš 
chytá výborně, držím mu palce, aby nás dotlačil 
co nejdál," řekl pro čtenáře serveru hokej.cz.  

 Přání Dušana Salfického i Tomáše Duby 
se vyplnilo. Tomáš Duba totiž dobrými výkony 
(úspěšnost zákroků držel na 93% hranici) 
dotáhnul Spartu až k extraligovému titulu! 
T"Kdybyste mi řekli loni v říjnu, kdy jsem končil v 
TPS Turku, že vyhraju se Spartou titul jako 
první brankář, tak bych si myslel, že vám pobyt v 
sanatoriu musí prodloužit ještě o několik let,"  

usmíval se. "Takhle pohádkově jsem si to vůbec 
nepředstavoval," dodal v rozhovoru pro Jaroslava 
Tomase. "Dřina se mi vyplatila. Trvalo to pět let, 
ale nelituju. V téhle sezoně jsem všechno 
zúročil," radoval se v rozhovoru pro MF DNES. 
"Splnil jsem si dětský sen. Ani jsem tu 
skutečnost nemohl na ledě unést. Před plnou 
halou, my máme titul a já poslední zápas s nulou," 
pravil nadšeně pro idnes.cz. 
 Duba ovšem ve finálové sérii příliš 
nezářil, oproti svým výkonům ve čtvrtfinále a 
semifinále působil nejistě, dělal chyby a často 
pouštěl laciné góly. "Finále bylo hrozným křtem, 
protože jsem nevěděl, co od něj čekat. Myslím, 
že vítězství by mi mohlo pomoct. Teď budu mít 
pocit, že jsem už něco dokázal. A lidi mi budou 
věřit," doufal. V posledním zápase nakonec 
napravil zkažený dojem a vychytal čisté konto. 
"Všichni viděli, že mé výkony nebyly dobré. Bylo 
to pro mě první finále, a tak všichni museli 
pochopit, že to pro mě není lehké. Jsem strašně 
rád, že jsem chytal za mužstvem, které si umí 
výsledek pohlídat. Snažil jsem se mu pomoct, ale 
sílu mi dodávalo vědomí, že všichni přede mnou 
hrají skvěle," poznamenal Duba v rozhovoru s 
Jaroslavem Tomasem.  
 Tomáš Duba po povedené sezóně ale 
nezpychl a pokračoval v tvrdé práci. Dokonce 
trénoval i s legendou Dominikem Haškem. Jak 
Haška, tak i Dubu, totiž spojuje osoba Josefa 
Bruka, proslulého trenéra brankářů. "Spolupráci  
 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dreveny-nabytek-a-hracky-s-pohadkovymi-motivy/10972152?rtype=V&rmain=7831269&ritem=10972152&rclanek=12876355&rslovo=419540&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/exclusive-intim-gel-v-luxusnim-baleni-11032673/11032673?rtype=V&rmain=7836489&ritem=11032673&rclanek=12876355&rslovo=424328&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/staci-malo-a-uvidite-vic-evropska-ocni-klinika-lexum/10833847?rtype=V&rmain=7832433&ritem=10833847&rclanek=12876355&rslovo=431773&showdirect=1


 

s panem Brukem si nemůžu vynachválit. Klape nám to a jsem za to 
strašně rád. Hodně mi to pomáhá. Trenér brankářů je zrcadlem 
gólmana na tréninku a v zápasech. Rozebíráme spolu hru, všechny 
zápasy i tréninky. Hned mě upozorní na chybu, na kterou bych 
přišel sám o něco později. Je skvělé mít trenéra brankářů, 
navíc když je to takové eso, jako je pan Bruk," vychvaloval svého 
nynějšího kouče v Chomutově.  

PŘEČTĚTE SI ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY 
Tomáš Duba představuje brankářskou 

výstroj: čtěte ZDE 
Rozhovor s finskou manželkou: čtěte ZDE 

 

 

 Dalším důležitým milníkem onoho roku byla svatba s 
dlouholetou přítelkyní Hannou. Na předsvatební cestě ve Venezuele 
šlo ale zamilovanému páru o život, jak prozradili v interview pro 
čtenáře webu idnes.cz. "To bylo maso," vzpomíná pro MF Dnes již s 
úsměvem na situaci, kdy se zblízka dívali do hlavně pistole. 
"Procházeli jsme se, ale najednou se před námi otočil malý kluk s 
pistolí, chtěl asi peníze. My jsme ale žádné neměli a pokračovali 
jsme dál," líčí nevšední zážitek. "Teď už to beru jako správně 
okořeněnou  letní dovolenou. Ale když jsme si v hotelu uvědomili, co 
se mohlo stát, pěkně jsme se klepali." Rok 2007 se i přes tuto 
událost navždy zapsal zlatým písmem do životopisu usměvavého 
gólmana. Vždyť komu se v jednom kalendářním roce povede získat 
extraligový titul a ještě k tomu se oženit? 

 

"Já mám oblíbené číslo 7, 
a všechno přišlo v roce 2007. Byl to nádherný rok, těžko se bude 
opakovat a budu na něj vždy vzpomínat. Ale život tím nekončí, 
hokejový ani společenský. Jdu s chutí dál do toho a těším se na to, 
co mě čeká."        
 Jenže udržet se na vrcholu je těžký úkol, a dokážou to jen ti 
nejlepší hokejisté. Bohužel i Dubu potkala krize, jako vůbec všechny 
Sparťany. Zvláště vyřazovací boje se nadanému gólmanovi vůbec 
nepovedly a za 99 minut hry inkasoval sedm branek. Nebylo tedy 
divu, že po této neúspěšné sezóně se rozhodli Pražané zvýšit   

http://hokej.idnes.cz/video-k-play-off-tomas-duba-ukazuje-co-vsechno-obleka-hokejovy-brankar-1kv-/hokej.aspx?c=A091106_160236_hokej_lge
http://hokej.idnes.cz/manzelce-hokejoveho-golmana-duby-chybi-v-cesku-finska-sauna-p4r-/hokej.aspx?c=A101223_100301_hokej_rou
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nechte-si-zrepasovat-stary-sejf-ci-trezor-prodlouzite-jim-zivotnost/10126480?rtype=V&rmain=7827787&ritem=10126480&rclanek=11847499&rslovo=466836&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/ing-fondy/5514749?rtype=V&rmain=7827092&ritem=5514749&rclanek=11847499&rslovo=466468&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/cestovni-pojisteni-zamestnancu/26212?rtype=V&rmain=7828377&ritem=26212&rclanek=11847499&rslovo=425585&showdirect=1


 

Tkonkurenci v brankovišti a do svých řad přivedli 
Tomáše Pöpperleho. Ten nakonec dostal od trenérů 
již od úvodu ročníku více prostoru a z Duby, který 
dovedl Spartu k extraligovému titulu, udělal 

Ocelářům. Jenže i podepsání kontraktu s 
Třincem se ukázalo jako krok vedle. V první 
sezóně v dresu Slezanů odchytal pouhých 24 
zápasů (včetně jednoho duelu v play-off) a i  

gólmanskou dvojku. "Samozřejmě bylo těžké se s 
tím vyrovnat. Byl jsem vždycky zvyklý chytat, i 
když jsem byl ve Spartě s Dušanem Salfickým, tak 
jsem odchytal většinu zápasů. Je to dost 
nepříjemný pocit," komentoval svoji situaci pro MF 
DNES. "Nevím, proč dostával více prostoru Tomáš. 
To je asi otázka na vedení. Je ale pravda, že minulá 
sezona nevyšla podle představ. Hlavně závěr. A i 
když jsme nehráli nijak oslnivě celou dobu, tak 
závěr jsme vyloženě zkazili, i když jsme se dlouho 
drželi. Přišla tři zranění v sezoně a vedení hledalo 
alespoň náhradu, aby měli solidní dvojici. Je to 
smůla, ale můžu si za to sám," dodával. 

 Nakonec se Duba rozhodl k odchodu. 
"Během podzimu jsem se dozvěděl, že moje 
přítomnost nevytváří dobré klima na brankářském 
postu a že bych měl jít raději pryč," poznamenal 
okolnosti jeho odchodu. Duba přijal hned první 
nabídku, která mu přistála na stole. Kontrakt mu 
totiž nabízelo finské Pori. Jenže ani v tomto týmu 
nedostával moc příležitostí a navíc tento skromný 
klub musel podstoupit barážové boje (ty byly 
úspěšné). "Nevzpomínám na tu sezónu moc dobře,“ 
soukal ze sebe v rozhovoru pro hokej.cz. „Začínal 
jsem ve Spartě, kde jsem měl nějakou pozici a byl 
spokojený,“ vyprávěl dále. „Měli jsme silný tým, 
jenže pak jsem dostával málo příležitostí a bylo mi 
jasné, že budu muset odejít, protože klub sázel na 
Tomáše Pöpperleho,“ zrekapituloval známá fakta. 
„Manželka byla v osmém měsíci těhotenství, takže 
jsem věděl, že musíme zůstat v Praze nebo jít do  

 Finska. I proto jsem přijal první nabídku a 
odmítl působení v kazažské Astaně, která 
hraje KHL,“ připojil ještě. "V Pori mi ihned 
řekli, že přesně takovou brankářskou dvojku 
potřebovali. Tou větou mi dali najevo úplně 
všechno," konstatoval v rozhovoru s Václavem 
Jáchimem. „Jediným pozitivem tohoto 
ročníku tak bylo, že se mi narodila dcera. 
Jinak bych nejraději na tu sezonu úplně 
zapomněl,“ hodnotil tento ročník pro 
hcocelari.cz. „Byla pro mě opravdu 
zklamáním. Na sezonu jsem se poctivě 
připravoval a chtěl jsem v ní opět zaútočit na 
nároďák. Ale bohužel...“ 

 Konec ročníku 2008/2009 byl tedy 
pro "Dubíska" vysvobozením. Ve Spartě už na 
něj nezbylo místo, a tak se upsal třineckým 



Tv následujícím ročníku dostával více příležitostí jeho 
konkurent- Peter Hamerlík. Třinec se tedy rozhodl poslat 
Dubu na hostování do Zlína. T„Samozřejmě mě to mrzí, že 
jsem odešel, protože před sezonou měl Třinec obrovské 

pro brankáře je to určitě krok dopředu," sdělil v interview s 
Michaelem Langrem.  

 V kádru Popradu vznikl národnostní mix. V jedné 

 
ambice a počítal jsem s tím, že se budeme s Peterem 
Hamerlíkem prát o místo. Odchytal jsem tři vítězné zápasy, 
pak přišlo zranění a trenéři už mě do branky nepustili. 
Myslím, že jsem si zasloužil trochu jiné jednání,“ neskrýval 
roztrpčení v rozhovoru s Drahomírem Kvasničkou. I ve Zlíně 
musel Tomáš Duba bojovat s velkou konkurencí v podobě 
mladého Jakuba Sedláčka. Z tohoto gólmanského 
minisouboje nakonec vyšel vítězně, podle očekávání, 
zkušenější Duba, který se trenérům odvděčoval výbornými 
výkony. Právě fakt, že Dubovy statistiky byly na velmi 
vysoké úrovni, mu zaručilo angažmá v nově rodícím se týmu 
HC Lev. "V KHL jsem nikdy nechytal, teď jsem i bez účasti v 
národním týmu dostal šanci ukázat se v Rusku. Zřejmě mi 
pomohlo to, že jsem měl dobrý konec sezony ve Zlíně. KHL 
beru tak, že mám šanci si zachytat proti nejlepším 
hokejistům v Evropě. V KHL je spousta špičkových hráčů,  

kabině sedí Švédové, Češi, Slováci, Kanaďané a Američané. 
Problémem ale jazyková bariéra není. Naopak na Dubu působí 
některé situace úsměvně. "Občas je to komedie, když to tak 
sleduju. Sedí u sebe cizinci a někdo to překládá do 
angličtiny, někdo do ruštiny, Švédové si to pak říkají mezi 
sebou. Je to taková všehochuť. I trenér by rád mluvil celou 
dobu plynule, ale vždycky musí počkat, než si to mezi sebou 
přeloží a pak to ještě poví i rusky. Ale zatím to funguje," 
přiblížil pro ČTK Duba. Bohužel úvod ročníku poznamenala 
největší tragédie v hokejové historii. Během jednoho dne 
(když nepočítáme ruského forvarda Alexandra Galimova, 
který zemřel na následky popálenin několik dní po letecké 
katastrofě) totiž z hokejové mapy zmizel kompletní tým 
Lokomotivu Jaroslavl. "Nejvíc vzpomínám na Pepu Vašíčka, s 
kterým jsem vyhrál mistrovství světa do 20 let. A na Honzu 
Marka, s kterým jsem byl na každém z mých tří srazů s 
národním mužstvem. Všichni to byli moc fajn kluci a budou  

 
 



 

nám moc chybět," sdělil a dodal, že z létaní má 
velký respekt.  „Přiznám se, že z létání jsem 
měl respekt vždy, a tato tragédie to ještě více 
umocnila. I z toho důvodu jsem měl hned z 

Chomutov, kam také zkušený 
gólman zamířil. „Rozhodovalo hned 
několik faktorů, proč jsem 
podepsal Chomutovu. Je zde šance,  

našeho prvního letu po katastrofě obrovský 
strach! Naštěstí nelétáme ruskými stroji, 
máme skvělé letadlo, vynikající posádku, a tak 
se ty dlouhé lety dají v pohodě zvládnout," řekl 
pro stránky hclev.eu.  

 Ve Lvu vytvořil solidní brankářský 
tandem s Jánem Lacem. Žádný konkurenční boj 
mezi nimi ale neprobíhal. „Rozumíme si spolu 
skvěle. S Jančim jsme vrstevníci, v létě jsme 
spolu absolvovali nejednu grilovačku, kde jsme 
se ještě víc zblížili. Takže mezi námi není 
žádný problém, podporujeme sa navzájem, 
hecujeme sa a fandíme si.“ Duba se 
pochopitelně zezačátku musel aklimatizovat a 
zvyknout si na lepší soutěž než naší extraligu. 
„Bylo to těžké. Soutěž je mnohem rychlejší a 
hrají tam skutečně jedni z nejlepších hráčů. 
Rusové jsou šikovní. Hrají tam i další hráči z 
předních národních týmů. Zapracování se bylo 
hodně těžké. Složité to bude ale i v 1. lize, 
protože teď nějak nevím, co hráči budou dělat. 
Je to jiná soutěž a musím si zvyknout,“ nastínil 
pro piratichomutov.cz. Poprad i přes ne příliš 
vysoký počet získaných bodů získal v ruských 
kruzích značný respekt. „Byl jsem až 
překvapen z toho, jak nás brali dobře. Po 
zápasech většinou říkali, že nás vítají v KHL. 
Myslím si, že určitě jezdili rádi i k nám pod 
Tatry, protože je tam krásné prostředí a bylo 
to pro ně zase něco jiného. Zimní stadión pro 
ně byl překvapením vzhledově, ale i úzkým 
kluzištěm. Byl to pro týmy KHL nezvyk, ale 
postupně, jak jsme porazili Kazaň nebo Dynamo 
Moskva, tak jsme si získali respekt a soupeři  

věděli, že to s námi nebudou mít 
jednoduché. Také jsme několik 
silných týmů potrápili, některé 
jsme i porazili," řekl v interview s 
Jakubem Novákem. 

 
 
 

 Jenže i Dubu potkal 
hráčský výprodej na konci ledna, ke 
kterému se vedení nováčka KHL 
odhodlalo poté, co bylo jasné, že 
play-off 2012 bude bez účasti 
československého klubu. O Dubu 
mělo zájem několik finských i 
českých týmů z nejvyšší soutěže, 
ale nejlepší finanční podmínky 
nakonec předložil prvoligový 



 

že si prodloužím sezónu. Je možnost 
postoupit do extraligy, což je pro mě 
velká motivace. V neposlední řadě zde 
trénuje pan Sýkora a brankáře pan Bruk. 
To jsou klíčové hokejové faktory. Dále to 
mám blízko do Prahy a vyrostla zde nová 
aréna. Podmínky, které mi Chomutov 
nabídl, byly výborné, takže nezbývalo nic 
jiného, než s nimi souhlasit,“ poodhalil 
důvody přesunu do celku prvoligového 
favorita na oficiálních stránkách Pirátů. 
„Já bych chtěl Chomutovu co nejvíce 
pomoci. Pokud postoupíme, tak to budu 
brát jako splněný cíl. Jdu sem s tím, že 
chceme vybojovat extraligu, nic jiného 
mě nezajímá,“ řekl rázně pro Jakuba 
Nováka.  

 Premiérové klání v dresu Pirátů 
se nové brankářské jedničce nepovedlo a 
po první třetině byl vystřídán svým 
kolegou Řehořem. Hned ve druhém 
zápase ale vychytal čisté konto. Jenže v 
dalších zápasech šla jeho forma dolů a 
navíc si v Třebíči poranil třísla. Na play-
off by ale měl být v pořádku. „První T

obrázek o 1. lize jsem si již udělal. Musím 
říct, že se tu bruslí víc než v extralize. 
Nedivím se, že kluci z extraligy mívají s 
přechodem problémy. I já to mám těžké,"  

Tnastínil rozdíly pro Libora Kulta, 
redaktora serveru hokej.cz.  

T Pokud by Chomutov s Dubou v 
sestavě postoupil do extraligy, je 
pravděpodobné, že by se mohl 
sparťanský odchovanec objevit v kádru i 
v ročníku 2012/2013. „Určitě by mě 
lákalo vrátit se do KHL, ale ne za každou 
cenu. Mám rodinu, a pokud by to nebyl 
Poprad, tak bych hodně zvažoval, jestli 
bych šel do Ruska. Pokud bychom letos 
postoupili a Chomutov by projevil zájem, 
tak nevidím důvod, proč bych nezůstal 
tady, to by bylo super,“ uzavřel svůj 
profil v šestém čísle magazínu o 1. lize. 

 ÚSPĚCHY TOMÁŠE DUBY 
 
* Juniorský Mistr světa 2000 
* Juniorský Mistr světa 2001 
* Extraligový vítěz 2006/2007 
 
 
PŘIPÍŠE SI TITUL VÍTĚZE 

1. LIGY V SEZÓNĚ 
2011/2012? 



 PLAY-OFF . . . 
. . . BOLÍ 

ANALÝZA 

U

OBSAH 
  

* 57-66......... Porovnání Ústí a Chomutova  
 * 67-71.......... Ústí n/L vs. Třebíč 
 * 72-76.......... Chomutov vs. Rebel  

* 77-81.......... Olomouc vs. Benátky n/J  
* 82-86.......... Jihlava vs. Hradec Králové  
  

 
 

Poznámka: 

PŘÍLOHA K PLAY-OFF 
U minisouboje je maximální známka 10. 



 

PŘEHLED 

CHOMUTOV 

NEBO ÚSTÍ? 
foto: Miroslav Rosendorf 



 BRANKÁŘI 

14/20 19/20 

 Tento text jsem psal ještě před uzávěrkou přestupů. Poté, co se ale rok 2012 přehoupl z ledna na 
únor jsem musel notně toto porovnání zcela překopat. Zprvu zde stálo, že největší rozdíl mezi oběma 
týmy je v brankovišti. Ale ono to vlastně platí i teď, akorát že se změnily údaje na miskách vah. Převahu 
v tomto klíčovém aspektu by dle papírových předpokladů měli mít Piráti. A jaktože došlo k tak radikální 
změně v porovnání těchto dvou týmů? Důvodem je totiž Tomáš Duba. Ano, tento brankář o jehož kariéře 
si můžete přečíst i v tomto čísle magazínu, se stal aktérem největšího přestupu letošní prvoligové 
sezóny. Vždyť tento gólman, který zaujmul pozici jedničky po Miroslavu Hanuljakovi (foto), má za sebou 
velké úspěchy. Stal se dvakrát juniorským Mistrem světa a se Spartou došel až k extraligovému titulu. 
Do Chomutova přišel na hostování z HC Lev, hrajícího nejlepší evropskou soutěž zvanou KHL. Jedničkou 
Ústí nad Labem bude vzhledek ke zranění Pavla Francouze pravděpodobně Vladislav Koutský. 



 OBRANA 

14 16/20 /20 
 V minulých letech v tomto aspektu Chomutov za svým rivalem zaostával, ale s příchodem Václava 
Sýkory přivedlo vedení Pirátů do defenzivy ty pravé hráče. Brett Palin do hry vnesl potřebný důraz, což 
se vloni očekávalo od Roberta Schnabela, který ale vyhořel. Jeff Jillson zase pomohl dobrou 
rozehrávkou, David Havíř uplatňuje bohaté zkušenosti ze Znojma a Pardubic, Jakub Grof diriguje 
přesilové hry, Petr Macháček a Jaroslav Mrázek do hry přidali jistotu. Lukáše Pulpán se po 
promaroděném ročníku dostal zpět do výborné formy a sbíral takřka bod na zápas. 
 To obrana Ústí nad Labem tak jistě nevypadá. Jan Klobouček . byť nejproduktivní zadák celé 
soutěže, čas od času předvede minelu, která může rozhodnout celý zápas. David Pojkar do hry vůbec 
nezasáhne, jelikož hostuje ve Skalici. Další známý bek Kamil Černý se zase po zranění velmi těžko 
dostává do své bývalé formy z Tábora a Karlových Varů. Ale aby jsme neskončili negativně, tak čtveřice 
Miloslav Gureň, Lukáš Poživil (foto), Petr Hořava a především Jiří Zeman patří k absolutní špičce 1. ligy. 



 ÚTOK 

17 17/20 /20 
 Oba dva týmy mají rovnocenné ofenzivní síly. V Ústí nad Labem září hráči, kteří za sebou sice 
většinou nemají hvězdnou kariéru, ale předvádí minimálně obdobné výkony jako forvardi Chomutova, jež 
mají ve světě zvučnější jména. Dám příklad. Jaroslav Roubík strávil až na několik zápasů celou svoji 
kariéru v 1. lize, Dwight Helminen ještě předloni hrál v severoamerické NHL. Ale když tyto dva útočníky 
porovnáte, zjistíte, že Jaroslav Roubík letos nastřílel o dvacetdva branek více. Ano, Dwight Helminen 
sice odehrál vzhledem k vážným rodinným problémům dvakrát méně utkání než ústecká opora, ale i tak 
je to propastný rozdíl. Tím ale nechci říci, že americký forvard hraje špatně, to vůbec ne... Piráti se ale 
spoléhají na jiné hráče, než na nejzvučnější letní posilu Helminena, která do play-off ale nezasáhne, 
stále totiž řeší rodinné problémy. Kanadské bodování opanoval Milan Kraft, který konečně zůstal zdravý 
a jeho statistiky tak konečně naplňují vysoká očekávání. Hruška se stal 2. nejlepším střelcem 1. ligy, 
Petr Jíra se po zranění vrátil do staré (dobré) formy. V Ústí krom zmíněného Roubíka hodně branek 
střílí Martin Šagát, Rok Pajić nebo Jan Alinč. Z extraligy se na play-off vrátil Robin Hanzl.  



 TRENÉŘI 

10 15/15 /15 

 I trenéři mohou značnou měrou ovlivnit výkony svého týmu v psychicky náročném play-off. V 
tomto aspektu má navrch Chomutov. Ale ten rozdíl není tak propastný. Petr Rosol je totiž také kvalitním 
koučem, o čemž svědčí úspěchy Slovanu v minulých letech pod vedením tohoto kouče. Václav Sýkora 
přicházel do Chomutova s tím, že si sám vybere hráče do svého týmu. Jeho filozofie, která spočívá 
především v zabezpečené obraně, se Chomutovu zatím celkem vyplácí, i když start do ročníku se jim 
vůbec nepovedl. Nový herní systém by už ale Piráti měli mít v play-off zažitý a uvidí se tak, jak bude 
precizní defenziva úspěšná v očekávané finálové sérii proti Ústí nad Labem.  

foto: Miroslav Rosendorf 



 PŘESILOVÉ HRY 

5/5 4/5 
 Ústečtí mají vyšší procento úspěšných přesilovek. A to je rozhodující. Na druhou stranu 
Chomutov má velký potencionál na zlepšení svých početních výhod. Vždyť na modré je připraven vyslat 
svoji pumelici Jakub Grof (foto) a s ním i kolega Lukáš Pulpán, obránce s ofenzivními choutky. Zakončit 
je připraven David Hruška. A věřte, jeho střely skoro vždy neminou cíl. Nikola Gajovský zase bude celou 
přesilovku dirigovat. Milan Procházka se zase postará o černou práci před brankářem. Milan Kraft může 
zase zúžitkovat své zkušenosti z početních výhod z NHL. No, prostě ofenzivní uragán, který ale letos 
nemá takovou sílu, jak by si mnozí přáli. Zejména v první polovině ročníku se Piráti potýkali s chabou 
koncovkou. To Ústí spoléhá na přínos Jana Kloboučka, staronové posily Robina Hanzla nebo Jana Alinče, 
který letos na Slavii dokázal, že je to stále hokejistou extraligové úrovně. 
 Možná právě přesilovky budou rozhodovat o osudu celé série. 



 SAMOSTATNÉ NÁJEZDY 

4/5 3/5 
 Pokud by došlo v případné finálové sérii k samostatným nájezdům, tak by schopnost proměňování 
této dovednostní soutěže mohl přinést jednomu z týmů důležité vítězství. A kdo je tedy v této činnosti 
lepší? Piráti letos absolvovali sedm zápasů, které musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Chomutovu 
se v nich moc nedařilo, vyhráli totiž jen třikrát. To Ústí ze čtyř pokusů slavilo třikrát, z toho jednou 
právě proti krajskému rivalovi. Je tedy celkem jasné, kdo je v této činnosti úspěšnější. Ale který z týmů 
by byl tím lepším v očekávaném finálovém duelu Chomutov-Ústí? Určitě bude rozhodovat i štěstí. 
 Říká se ale, že připravenému štěstí přeje. A připravený je dle mého názoru více Slovan, přestože 
v bráně uč nečaruje zraněný Pavel Francouz. O proměňování nájezdů by se měl postarat Jan Alinč, 
hračička Pajić nebo Miroslav Třetina. V Chomutově patří mezi kandidáty na nájezdy Gajovský, Hruška 
nebo Pulpán. 

foto: Miroslav Rosendorf 
 



 PODPORA FANOUŠKŮ 

4/5 3/5 
 Není to zásadní faktor, ale jistý vliv určitě na výkony jednotlivých týmů má. Ale klidně se může 
stát, že podpora od vlastních příznivců může leckterým hráčům svázat ruce, ale ani Chomutovským, ani 
Ústeckým, by se to stát nemělo. Na obou stranách jsou totiž hokejisté, kteří už toho leccos zažili. 
 Všeobecně se ústečtí příznivci v porovnání s Piráty považují za ty hlučnější, ale jistě se najdou 
osoby, které to vidí přesně naopak. Každopádně oba dva tábory patří k nadprůměrným v 1. lize a jistě 
vytvoří výbornou kulisu v předpokládaném vzájemném finále. Určitě se dočkáme i zajímavého chorea, 
zejména kotel Slovanu se čas od času parádním transparentem vytasí, jak může vidět i na fotce dole.  

foto: Miroslav Rosendorf 



 KLÍČOVÉ MOMENTY 

6/10 9/10 
 Kdo má v kádru plzeňského Jana Kováře, tak nakonec proklouzne až do baráže. Toto rčení platilo 
v předcházejících dvou letech. V sezóně 2009/2010 zařídil zlatým gólem velký talent českého hokeje 
titul pro Chomutov, o rok později se několika body podílel na vítězství Ústí nad Labem. O tohoto hráče 
se pochopitelně strhl boj i letos, tentokráte jako vítězové vzešli Piráti. Uvidíme, zda Kovář nakonec za 
Severočechy nastoupí, ale pokud ano, bude velkým trumfem party kolem Václava Sýkory. Dalším mužem, 
který může sám rozhodovat zápasy, je brankář Tomáš Duba, což dokázal na juniorském Mistrovství 
světa v roce 2001. David Hruška je zase obávaným střelcem, zrozeným pro play-off. 
 Na druhé straně mohou rozhodnout výkony Jana Alinče, ale kdo se k němu připojí? Jan 
Klobouček? Ten určitě ne, není totiž moc spolehlivým obráncem. Vladislav Koutský? Možná, ale ne každý 
rok je posvícení. Jaroslav Roubík? I přes svůj vysoký věk moc psychicky náročných zápasů neodehrál. V 
tomto aspektu tedy jasně vítězí Chomutov.  

foto: Miroslav Rosendorf 



 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

74/100 86/100 
 Dle našeho žebříčku, ve kterém jsme porovnávali osm různých aspektů (každý měl jinou 
důležitost), se letos stane prvoligovým vítězem celek Chomutova.  
 Papírové předpoklady jsou sice pěkná věc, zejména pro novináře, ale stejně se ukáže až na ledě.  



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2012 1. LIGA 

NÁŠ TIP

ÚSTÍ N/L VS. TŘEBÍČ 

 

4:1 

OSOBNOSTI SÉRIE 
JAROSLAV ROUBÍK ŠIMON HRUBEC JAN ALINČ 

   Není pochyby o tom, že tento 
hokejista je jedním z nejlepších 
hráčů soutěže. V žebříčku TOP 100 
hokejistů sezóny, který vyjde v 
posledním letošním čísle, má šanci 
umístit se dokonce na první příčce. 
To v anketě fanoušků Ústí Král Lví 
Arény už má titul zajištěn. 

Ve Slavii dokázal, že je to hokejista 
extraligové úrovně. Bylo by hodně 
zajímavé, kdyby se tento harcovník v 
baráži potkal právě s Růžičkovou Slavií. 
Prvník krokem je ale přejít přes 
čtvrtfinále, a Alinč, světem protřelý 
forvard, to moc dobře ví. Neříkej hop, 

kud nepřeskočíš. 

Třebíčští fanoušci věřící v zázrak ve 
čtvrtfinále upínají své síly na tohoto 
talentovaného muže. Nejlepší brankář 
druhé nejvyšší soutěže chytal v 
posledních kolech famózně. Proč by 
nemohl pokračovat ve výborných 
výkonech i v play-off? 

do

TVÁŘÍ V TVÁŘ 
 Nejproduktivnější útočníci 

O ex-hradeckém kapitánovi Jaroslavu Roubíkovi byla již řeč o několik 
centimetrů výše. Co k tomuto hráči ještě napsat? Nejlépe bude, když se 
podíváte na nějaký sestřih ze zápasu Slovanu a uděláte si o jeho 
precizní hře obraz sami. David Dolníček, nejproduktivnější forvard 
Třebíče, má asi nervy ze železa. Předloni rozhodl vítězným nájezdem o 
postupu Horácké Slavie do čtvrtfinále přes Vrchlabí (v šesté sérii 
klíčového duelu), letos si tento počin zopakoval v utkání proti Lvům.  

Nejproduktivnější obránci 
 

Brankáři 

O Janu Kloboučkovi jsme již několikrát psali jako o jednom z 
nejpřeceňovanějších hráčů 1. ligy. Statistiky totiž vypovídají o tom, že 
tento bek nemá v 1. lize konkurenci. Ve skutečnosti je ale tak pátým 
šestým nejlepším zadákem (dle mého mínění). I to je ale známkou vysoké 
kvality. Třebíčský zadák David Rangl sice sbírá body, ale občas udělá 
hrozivou minelu. Tato vlastnost ho spojuje s Janem Kloboučkem. 
Třinecký zadák má dělovou ránu, i proto letos nasázel solidních pět 
branek. 

 Vladislav Koutský má těžkou pozici. Musí totiž zastoupit zraněnou 
hvězdu Pavla Francouze. Zopakuje své výkony z loňských vyřazovacích 
bojů, kterými si loni od našeho magazínu vysloužil ocenění Hráč play-
off? To Šimon Hrubec je hlavním kandidátem na několik prestižních 
ocenění: nejužitečnější hráč, nejlepší brankář a třeba přidá i nějakou 
další trofej. Uvidíte v příštím čísle jediného magazínu o 1. lize. 



 

ANALÝZA 

UÚSTÍ N/L 
DOKÁŽÍ LVI ZNOVU PŘEHRÁT CHOMUTOV? 

Zápasy s Třebíčí v této sezóně 
 

Třebíč 3:2pp. Ústí n/L 
Ústí n/L 4:3 Třebíč 

Třebíč 3:4sn. Ústí n/L 
Ústí n/L 1:2sn. Třebíč 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jaroslav Roubík  58b 
2. Martin Šagát  48b 
3. Jan Klobouček  40b 
 
Nejlepší střelec 
Jaroslav Roubík  26G 
 
Nejlepší +/- 
Jan Klobouček  +40 
 
Nejproduktivnější bek 
Jan Klobouček  40b 
 

Klíč k úspěchu 
Dokonalý mix 

 
V sestavě Slovanu nechybí bojovní mladíci, zkušení 
mazáci, skvělí brankáři, spolehliví obránci, 
produktivní útočníci, kanonýři ba ani hokejisté 
určeni na černou práci. To je velké plus. 

foto: Miroslav Rosendorf Pavel Francouz je momentálně na marodce. Škoda. 

 UUNL UTRE 

BRANKÁŘI 8 10 

OBRANA 9 5 

ÚTOK 9 5 

TRENÉŘI 8 6 

PŘESIL. 9 6 

NÁJEZDY 7 7 

FANOUŠCI 7 8 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 9 7 

CELKEM 66 54 

 



 

UOčima Adyho UKostra týmu 
 

Jaroslav Roubík 

Jaroslav Roubík je hráčem, který by 
klidně mohl hrát v extraligovém týmu 
prim. Bohužel už v jeho věku asi těžko 
sežene angažmá v nejvyšší soutěži. 
Jediné naděje Roubíka, bývalého 
kapitána Hradce Králové, se tak upírají 
k tomu, že si extraligu zahraje za Ústí 
nad Labem. 

Jiří Zeman 
 

Jiří Zeman oproti Janu Kloboučkovi tak 
oslnivá čísla nemá. zato ale v hlasování 
o Krále lví arény, což je fanouškovská 
anketa o nejlepšího hráče měsíce, má 
stejně bodů jako zmíněný Klobouček. 
Pro mužstvo je tak tento defenzivní 
obránce, jenž loni dlouho marodil, 
hodně důležitý. 
 Vladislav Koutský 

 

Ústí nad Labem se bohužel bude muset 
ve vyřazovacích bojích obejít bez 
klíčového muže loňského tažení do 
baráže Pavla Francouze, jenž je 
dlouhodobě zraněný a jeho návrat na 
led je zatím v nedohlednu. Pozici 
jedničky tak zřejmě zaujme Vladislav 
Koutský, podle našeho magazínu 
nejlepšího hráč play-off 2011. 

 
  
 Slovan si v sezóně nepřipsal žádný 
velký zkrat, na domácím ledě kraloval, 

UOčima HSfana 
 

 Ti druzí. Ano, toto 
spojení je pravdivé. Slovan 
zůstává oproti svému rivalovi z 
Chomutova trochu ve stínu 
médií. Ale není se čemu divit, 
vždyť v Chomutově otevřeli 
novou arénu, vytvořili z 
českého klubu orgazinaci, 
která připomíná týmy z NHL, 
láká do svého klubu ty největší 
hvězdy... Nic z toho Ústí nad 
Labem nabídnou nemůže, ale 
přesto jsou výsledky Slovanu v 
dlouhodobém měřítku 
kvalitnější než ty pirátské.  

prohrál na něm pouze čtyřikrát, což je určitě 
dobrý předpoklad pro play-off. Navíc 
podstatnou část sezóny hrál Slovan bez opor 
z loňské sezóny Robina Hanzla a Jana Alinče, 
kteří byli v extralize hvězdami svých klubů. 
Závěr sezóny byl docela nečekaný a Lvi 
dvakrát klopýtli, možná uspokojení, možná 
podcenění, možná… Kuriózní je, že tři kola 
před koncem nastoupili proti Kadani, která 
soupeřila s partnerským týmem Lvů, tedy 
Litoměřicemi o postup do play-off bez deseti 
klíčových hráčů a zápas doma prohráli. O dva 
dny jeli do Litoměřic s plnou sestavou a svou 
„rezervu“ vypráskali 6:2. Poslední zápas však 
opět na domácím ledě nezvládli, a opět 
s konkurentem Litoměřic o postup do play-
off, s Třebíčí. Právě tu také „vyfasovali“ do 
čtvrtfinále play-off. 

 Už před startem 
tohoto ročníku bylo jasné, že 
se základní část pro tyto dva 
ambiciózní celky bude hrát jen 
o to, kdo bude mít v případném 
sedmém zápase výhodu 
domácího prostředí. Tuto 
drobnou, ale poměrně důležitou 
výhodu, si za vítězství v 
základní části vybojovali rytíři.  

  Hrubec bude Slovan trápit, moc gólů 
v sérii nepadne, vždyť Slovan má v brance 
hvězdu minulého play-off a pro některé 
střelce Slovanu noční můru Vladislava 
Koutského, který loni deptal ústecké střelce 
ve čtvrtfinále play-off. Série bude 
jednoznačná, 4:0 na zápasy, i když pokaždé 
bude rozhodovat jeden, dva góly. Už tak 
jednoznačné nebude semifinále, kde podle 
mého názoru zamíří Ústí opět na Vysočinu, 
tentokrát více severozápadně. Nejsem si jist, 
že zrovna tato sezóna bude pro ústecké ta 
povedená. Boží mlýny melou... 

 Podle mě bude Třebíč 
Lvy hodně kousat, zvláště 
pokud bude Šimon Hrubec 
pokračovat ve skvělých 
výkonech ze závěru sezóny. 

TIP: SEMIFINÁLE TIP: FINÁLE 
 

 

foto: Miroslav 
Rosendorf 



 

USK HS TŘEBÍČ 
S HRUBCEM V BRÁNĚ NENÍ NIC NEMOŽNÉHO 

ANALÝZA UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. David Dolníček  40b 
2. Marek Laš   34b 
3. Martin Dočekal  25b 
 
Nejlepší střelec 
David Dolníček  17G 
 
Nejlepší +/- 
David Dolníček  +11 
 
Nejproduktivnější bek 
David Rangl  17b 

Zápasy s Ústím n/L v této sezóně 
 

Třebíč 3:2pp. Ústí n/L 
Ústí n/L 4:3 Třebíč 

Třebíč 3:4sn. Ústí n/L 
Ústí n/L 1:2sn. Třebíč 

 

Klíč k úspěchu 
Šimon Hrubec 

 
Gólman je základ úspěchu. O tomto rčení se letos 
přesvědčili i v Třebíči, kde Šimon Hrubec navázal 
na loňské povedené výkony z Písku a stal se 
klíčovým mužem sestavy Kamila Pokorného. 

Nejlepší brankář sezóny je bezesporu třebíčský Šimon Hrubec. 

 UUNL UTRE 

BRANKÁŘI 8 10 

OBRANA 9 5 

ÚTOK 9 5 

TRENÉŘI 8 6 

PŘESIL. 9 6 

NÁJEZDY 7 7 

FANOUŠCI 7 8 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 9 7 

CELKEM 66 54 

 



 

UOčima Adyho UOčima HSfana UKostra týmu 
 Marek Laš 

Tento kmenový hráč Slovanu, proti 
kterému se paradoxně ve 
čtvrtfinále play-off Třebíč utká, 
bude asi nejdůležitějším hráčem 
svého týmu ve vyřazovacích bojích. 
Třebíč potřebuje takovéhoto 
bojovníka, který je obrovským 
srdcařem, a zároveň technicky 
zdatným forvardem. Navíc v 
poslední době chytil skvělou formu 
a dostal se i do sestavy měsíce, 
kterou náš magazín měsíc co měsíc 
sestavuje.  

Jakub Kania 

Tohoto třebíčsko-třineckého 
zadáka nic nerozhodí (snad krom 
rozhodčího), což se bude mladému 
bekovi v rozhodující fázi sezóny 
náramně hodit. Flegmatický zadák 
už na Horácku kroutí svoje třetí 
vyřazovací boje. 

Šimon Hrubec 
 

Šimon Hrubec je nejlepší prvoligový 
gólman, ale extraliga je pro něj v 
současnosti nedosažitelná. V 
brance Českých Budějovic totiž 
čaruje Jakub Kovář, který nerad 
do brankoviště pouští své 
konkurenty. Ale kdyby Kovář 
zamířil do zahraničí... 

 
 SK Horácká Slavia Hrubec. 
Ano, myslím si, že tento název by 

 
 

 Co napsat? Splněný sen je 
tento klub vystihoval mnohem lépe. Co 
dokázal tento brankář je obdivuhodné, 
prakticky sám vychytal Třebíči 
vítězství v poslední čtvrtině 1. ligy. Pro 
mě je to jasný favorit na 
nejužitečnějšího hráče soutěže. Ano, 
čtete dobře, tento klub poslední 
čtvrtinu ligy vyhrál! Celou sezónu 
Horáci okupovali barážové příčky, 
fanoušci protestovali, přesto tento 
klub slaví postup do play-off. Pro 
příznivce Třebíče to musí být sladká 
pohádka a pro samotné hráče ještě 
sladší. Fanoušci je po většinu základní 
části odsuzovali, kritizovali, a když 
jsem jim řekl, že oni do baráže 
nepůjdou, že to srdíčkem třebíčští 
borci „umlátí“, leckdo tomu přestával 
věřit. Ale to, že Třebíč na poslední 
chvíli proklouzne do play-off, tomu 
jsem nevěřil ani já! Tento tým opět 
dokázal, že když se hraje srdcem, je 
možné i nemožné, například poražení 
Chomutova a Ústí ve třech dnech! 
Hráči Třebíče ale nejsou stroje, proto 
v play-off dojdou po finiši základní 
části síly. To nic nemění na tom, že 
tohle je pohádková sezóna klubu 
z Vysočiny. 

slabé slovo. To, co dokázala Třebíč v 
poslední čtvrtině soutěže, se zapíše do 
dějin klubu s bohatou tradicí 
nesmazatelným písmem. Vždyť po 10 
kolech se nehovořilo takřka o ničem 
jiném, než že jubilejní 15. prvoligová 
sezóna může být na dlouhou dobu tou 
poslední. Nebylo se čemu divit, 
Horácká Slavia hrála špatně a držela 
se na chvostu tabulky. Po protestech 
fanoušků se ale zázračně tým z 
Vysočiny vzepjal a pomalu, ale jistě, se 
dral tabulkou výš a výš. I přes aféru s 
odložením zápasu nakonec do play-off 
Horáci postoupili. Důvody? 
- famózní Hrubec: bez něj by to nešlo 
- skvělá parta: mladý tým bez žádných 
machýrků 
- bojovníci v sestavě: Laš, Kaut, 
Stejskal, Čech, Přibyl... to je jen 
zlomek hokejových rytířů 
- podpora fanoušků: narozdíl od Kadaně 
nebo Písku 
- hráči si nepřipouštěli tlak na svou 
osobu: stále se soustředili jen na 
výchozí pozici pro play-out 
- zafungovala chemie: tenhle tým si 
prostě sedl ve všech ohledech. 

TIP: ČTVRTFINÁLE TIP: ČTVRTFINÁLE 

 



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2012 1. LIGA 

NÁŠ TIP

CHOMUTOV VS. HAVL. BROD 
 

 

4:1 

OSOBNOSTI SÉRIE 
DAVID HRUŠKA 

MILAN KOSTOUREK TOMÁŠ DUBA 

  O tomto hráči je v tomto čísle 
magazínu, řekl bych, docela 
zajímavý článek. Věhlasného 
kanonýra tak netřeba podrobně 
popisovat. Jedno je ale 
pravděpodobné, pokud letos 
Chomutov nepostoupí, Hruška 
zřejmě odejde. Jeho ambice 
pochopitelně míří výš. 

 V základní části Duba vyhořel, ale já i 
přes úvodní mizerné výkony očekávám, 
že právě Duba bude tím důvodem, že 
Chomutov po několikaletém snažení 
stane ne před, ale za branami extraligy. 
Jenže já už se mýlil tolikrát, že nemá 
cenu mě vůbec poslouchat... Radši si 
udělejte vlastní názor. 

Milan Kostourek je jednou z 
nejvýraznějších persón v novodobé 
historii Chomutova. Tento útočník už 
ale obléká barvy Rebelu. Se svými 
výkony v základní části byl 
nespokojen, napraví svoji 
pošramocenou reputaci v play-off? 

TVÁŘÍ V TVÁŘ 
 Nejproduktivnější útočníci 

Milan Kraft uloupil Davidu Hruškovi prvenství v interním bodování až v 
posledním kole. Ale je to dobře, zase psát o Hruškovi by bylo již 
ubíjející. O bývalém spoluhráči Maria Lemieuxe a Jaromíra Jágra se 
můžete dočíst v jednom z profilů, který je umístěn v tomto čísle 
magazínu. To havlíčkobrodský Vojtěch Němec do play-off oproti 
Kraftovi zřejmě nezasáhne, protože úspěšně obléká barvy brněnské 
Komety Brno, ve které se blýskl v jednom zápase pěti body (2+3). 

Nejproduktivnější obránci 
 

Brankáři 
 

Lukáš Pulpán se po zranění dostal do skvělé formy a bodoval takřka 
v každém zápase. Marian Morava, kapitán Rebelu, sice sbírá hodně 
bodů, ale pro tým moc užitečný není, o čemž svědčí 129 trestných 
minut. Nevím, jaký je v soukromí, ale na ledě se chová jako prase 
(nic proti těmto živočichům). Určitě nejsem v tomto ohledu 
objektivní, ale někdy prostě není ústupku. Averze je averze. 

To samé jako v případě Hrušky. Co byste chtěli o Tomáši Dubovi 
ještě vědět? Zajímavostí, která snad v tomto čísle ještě na účet 
tohoto gólmana letos nepadla, je, že jeho vzorem je Bříza. A on je 
Dub(a), oba dva jsou tak listnaté stromy. Ne, vařím z vody, ukončíme 
jeho medailonek. To jste si oddechli, že? Jaroslav Suchan, brankář 
Rebelu, je spolehlivým gólmanem, ale v této sérii se bude muset 
vypořádat s pořádným zápřahem. Poletí na něj určitě hodně střel.  



 

UPIRÁTI CHOMUTOV 
PODAŘÍ SE POSTUP MEZI ELITU JIŽ LETOS? 

ANALÝZA UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Milan Kraft   56b 
2. David Hruška  55b 
3. Milan Procházka  36b 
 
Nejlepší střelec 
David Hruška   27G 
 
Nejlepší +/- 
Milan Kraft   +33 
 
Nejproduktivnější bek 
Lukáš Pulpán   26b 

Zápasy s Havl. Brodem v této sezóně 
 

Havl. Brod 5:4 Chomutov 
Chomutov 6:2 Havl. Brod 
Havl. Brod 1:3 Chomutov 
Chomutov 5:1 Havl. Brod 

 

Klíč k úspěchu 
Tomáš Duba 

 
Chomutov konečně (po dlouhých letech) získal 
kvalitního, ale opravdu kvalitního gólmana. Byl by 
tak hřích tohoto faktu nevyužít již v letošním 
ročníku. Kdy jindy, než s Dubou v bráně?  

Milan Procházka se nikdy nevzdá. Žádný puk pro něj není ztracený. 

 UCHO UHB 

BRANKÁŘI 10 8 

OBRANA 9 6 

ÚTOK 9 8 

TRENÉŘI 10 3 

PŘESIL. 8 5 

NÁJEZDY 7 6 

FANOUŠCI 7 7 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 9 7 

CELKEM 69 50 

 



 

UOčima Adyho 
  
 Už v létě dali jasně najevo, že 
pro vytoužený postup do extraligy 
udělají všechno: nová hala, příchod 
trenéra z KHL, mnoho zámořských posil, 
a aby toho nebylo málo, tak klub přivedl 
před koncem přestupního období eso 
z Kontinentální hokejové ligy, brankáře 
Tomáše Dubu! Ten je však pro tým spíše 
slabinou, než oporou, ale měl by se 
zvednout, pokud ne, bude to problém, 
protože jak Řehoř, tak Hanuljak 
extraligu nemůžou vychytat. Já však 
věřím, že Duba se do své formy dostane, 
i když ve čtvrtfinále to asi ještě nebude. 
Oba týmy, jak Havlíčkův Brod, tak 
Chomutov, mají totiž útočně laděné 
týmy, takže o branky nebude nouze. 
Piráti by ale s Havlíčkovým Brodem 
neměli mít výrazné problémy. 
V semifinále pravděpodobně narazí na 
Dopitovu Olomouc, ale pokud chtějí 
uspět a postoupit do extraligy, musí si 
s takovým týmem poradit. Finále už 
budou mít usnadněné, takže by jim měli 
zbít síly na baráž, ať už tam bude 
kdokoliv, Chomutov musí postoupit. Pokud 
ne letos, už se to nepovede nikdy. Jejich 
motto pro play-off je „Věřím“ a já také 
věřím, že letos se do extraligy dostanou. 

TIP: VÍTĚZ 1. LIGY 

UKostra týmu 
 

 
UOčima HSfana 

 
 Václav Sýkora sice dostal od David Hruška 

vedení klubu dvouletý limit na postup 
do extraligy, ale už v letošní sezóně 
nikoho z chomutovských fanoušků ani 
hráčů nezajímá nic jiného než 
vytoužený průnik do nejvyšší 
soutěže. Dostatečně kvalitní kádr na 
tento úkol Piráti mají, ale to se v 
jejich případě hovořilo i v 
předcházejících dvou ročnících a jak 
jste sami mohli vidět, skutek utek.  

Konečně setrval v kádru 
prvoligového Chomutova celou 
sezónu a hned se to pozitivně 
projevilo na jeho výkonnosti. Jak 
náš magazín předpovídal, 35letý 
forvard nastřílel v 1. lize hodně 
branek (27). Sokolovský 
odchovanec chce do extraligy. 
Zahraje si ji v Chomutově? 

 Čím se ale bude lišit play-off 
2012 od těch předchozích je jasné, 
Chomutov se konečně může spoléhat 
na skvělého gólmana- Tomáše Dubu. 
Ten sice zatím nepodává vůbec dobré 
výkony, ale během play-off se do 
tempa ligy jistě vžije a bude 
klíčovým mužem výběru trenéra 
Sýkory. Jakub Grof 
 Bylo by hodně zajímavé 
sledovat, jaký průvan by zavládl v 
sestavě, kdyby se ani letos neprobil 
do elitní soutěže. Odešel by Hruška, 
jehož ambice míří na nejvyšší mety? 
A kdo by ho následoval? Nebo by 
zůstal kádr pohromadě a pokusil se o 
reparát? No, počkejme si... 

 

TIP: VÍTĚZ 1. LIGY Odchovanec Karlových Varů zažil 
dva velké týmové úspěchy. Stal se 
juniorským Mistrem světa (byť do 
hry nezasáhl) a navíc se stal se 
svým mateřským klubem 
Vicemistrem ČR. Dočká se tvořivý 
obránce dalšího úspěchu v podobě 
vítězství v baráži?  

Tomáš Duba 
 

Závěr základní části mu hrubě 
nevyšel, musel si zvykat na odlišný 
styl hry. Podle magazínu o 1. lize ale 
v play-off tento gólman prokáže 
své špičkové kvality. Kmenový hráč 
HC Lev přišel do Chomutova s 
jediným cílem, pomoci k postupu do 
extraligy. Podaří se mu to? 



 

UHC REBEL 
VE JMÉNU JOSEFA VAŠÍČKA! 

ANALÝZA UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Vojtěch Němec  43b 
2. Milan Kostourek 37b 
3. Jan Semorád  34b 
 
Nejlepší střelec 
Jan Semorád   17G 
 
Nejlepší +/- 
Vojtěch Němec  +20 
 
Nejproduktivnější bek 
Marian Morava  25b 

Zápasy s Chomutovem v této sezóně 
 

Havl. Brod 5:4 Chomutov 
Chomutov 6:2 Havl. Brod 
Havl. Brod 1:3 Chomutov 
Chomutov 5:1 Havl. Brod 

Klíč k úspěchu 
Zlepšení defenzivy 

 
Pokud chce Havlíčkův Brod uspět, musí zlepšit 
svoji obranou činnost. Ale to půjde ztěží, když 
nejvíce času na ledě tráví (pokud není zrovna na 
trestné) chybující provokatér Marian Morava. 

Marian Morava se podruhé v řadě stal nejproduktivnějším bekem svého týmu. 

 UCHO UHB 

BRANKÁŘI 10 8 

OBRANA 9 6 

ÚTOK 9 8 

TRENÉŘI 10 3 

PŘESIL. 8 5 

NÁJEZDY 7 6 

FANOUŠCI 7 7 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 9 7 

CELKEM 69 50 

 



 

UOčima Adyho UOčima HSfana UKostra týmu 
Jan Semorád 

 

 
  
 Rebel prožívá úplně 

 
  
 Před sezónou vyhlašovalo vedení 

opačnou situaci, než je 
v Benátkách. Tým s velkými 
ambicemi měl letos přání hrát do 
pátého místa a nutno podotknout, 
že to bylo přání vzhledem ke kádru 
Rebelů dosti reálné. Jenže sezóna 
se Rebelům vůbec nevedla, dospělo 
to dokonce k odchodu oblíbeného 
kouče Petra Nováka, Fanoušci 
Havlíčkova Brodu to nesli velmi 
nelibě, obzvláště když do týmu 
přišel jako hlavní trenér Karel 
Dvořák. Výkony se nezlepšili, ba 
naopak. Nové posily fanoušky 
nepřesvědčily (Kostourek, 
Polodna). Rebel nevěděl do 
posledního kola, jestli se do play-
off vůbec dostane. Nakonec se to 
povedlo, jenže… Čeká je úkol dosti 
složitý, Rebel se totiž střetne 
s chomutovskými Piráty. 
Semifinále, což byl cíl Rebelu před 
sezónou, vypadá dost nereálně.  

jako hlavní cíl postup do semifinále play-
off, ale postupem času se mety snižovaly 
a snižovaly až v lednu jako hlavní cíl 
vedení vytyčilo jen postup do vyřazovací 
části. Na tuto metu nakonec Havlíčkův 
Brod dosáhl, ale klub s takovým 
rozpočtem a s takovými dobře placenými 
forvardy v útoku (Kostourek, Meidl, 
Polodna, Vondráček, Rytnauer) by měl 
pomýšlet více, než jen na čtvrtfinále.  

Vojtěch Němec za podivných 
okolností odešel (a pak se zase 
vrátil), Milan Kostourek a Petr 
Polodna zase nenaplnili předsezónní 
očekávání, Václav Meidl nenavázal 
ne předešlý ročník, Rytnauer už je 
hluboko za zenitem... Zbývá tedy 
Jan Semorád, který podává ještě 
lepší výkony než loni v dresu Orlic. 

 Když porovnáte rozpočet  
Třebíče a Rebelu, dostanete značný 
rozdíl, ale při pohledu na body vám musí 
být jasné, že vlastník klubu firma ŽSD 
vyhodila peníze z okna, protože jak je 
vidět, jde postoupit do play-off i s 
daleko nižším rozpočtem.  
 Pojďme ale k šancím Rebelu v 
play-off. Upřímně jsou hodně, hodně 
malé. Zaprvé se tým z Vysočiny střetne 
s Chomutovem, což je soupeř, který by 
neměl prohrát čtyři zápasy v jedné sérii 
se sedmým celkem tabulky, a navíc, a to 
je hlavní, je letos Havlíčkův Brod oproti 
loňské sezóně v herní krizi.   
  

Jan Pavlík 
 

 

 
TIP: ČTVRTFINÁLE TIP: ČTVRTFINÁLE 

 
Po odchodu Jaroslava Komy do 
Mladé Boleslavi a posléze do 
Vítkovic, převzal vůdčí roli v 
defenzivě Rebelu Jan Pavlík. Tento 
obránce je hodně nedoceněným 
hráčem, ale fanoušci Havlíčkova 
Brodu moc dobře ví, že v něm mají 
spolehlivého obránce, kterého 
Rebelu může závidět většina 
prvoligových klubů. 

Jaroslav Suchan 
 

Jihlavský odchovanec moc laciných 
gólů nedostává a již pátou sezónu 
je spolehlivým strážcem 
havlíčkobrodské svatyně. Zejména 
v závěru chytil neskutečnou formu, 
a nebýt ještě lepšího Šimona 
Hrubce, byl by nominován naším 
magazínem do sestavy měsíce. 



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2012 1. LIGA 

NÁŠ TIP 

4:1 
 

OLOMOUC VS. BENÁTKY N/J 
OSOBNOSTI SÉRIE 

LUKÁŠ KRÁL JIŘÍ DOPITA JAKUB BARTOŇ 

  Výborný hokejista s ještě lepšími 
morálními hodnotami (při absenci 
marodů Dopity a Mikela zastával post 
kapitána týmu). Přitom ještě před 
třemi lety ho na diskuzích fanoušci 
Mory kritizovali, letos ale všem 
pochybovačům sklaplo. Jakub Bartoň 
bude hlavním kandidátem na ocenění 
Obránce sezóny. 

Ne, už to není hráč světové extratřídy. 
Občas dokonce na to, že Dopita hraje v 
1. lize, prvoligoví fanoušci pozapomněli 
(včetně mně). Kvůli častým zraněním 
totiž odehrál jen něco přes 30 zápasů. 
Dopita se  ale fanouškům ve vyřazovací 
části do myslí určitě ještě vryje. 
Dopita je totiž vítězným typem, 
kterých je na světě pomálu. 

 
Většinu své kariéry strávil ve třetí 
nejvyšší soutěži, v posledních dvou 
letech se ale neodmyslitelně zařadil 
mezi největší ikony ligy o jeden 
stupínek výše. Vloni zářil v Chrudimi, 
letos exceloval v Benátkách nad 
Jizerou. 

TVÁŘÍ V TVÁŘ   
 Nejproduktivnější útočníci 

Olomouckým statistikám vévodil Petr Haluza. S Jakubem Bartoněm se 
pere i o vítězství v anketě Kohout měsíce. O tom, kdo si toto prestižní 
ocenění na základě hlasů od fanoušků, odnese do své vitrínky, se 
rozhodne až v play-off. Výborné vedení puku, přesné a účelné pasy, 
správné rozhodování. To jsou základní hokejové vlastnosti Lukáše 
Krále, druhého nejproduktivnějšího hráče letošní sezóny. 

Nejproduktivnější obránci 
 

Brankáři 

Sympaťák Jakub Bartoň, jenž studuje na Univerzitě Palackého, už se 
jistě těší na léto, na to. až si zase zahraje svůj milovaný sport- golf. 
Nejdříve se ale bude muset soustředit na své povinnosti v Olomouci, s 
kterou bude v play-off chtít dojít minimálně do semifinále. Jan 
Jaroměřský dostal životní šanci a chytil ji pevně za pačesy. Hozenou 
rukavici zvedl až nad hlavu a zařadil se mezi základní stavební pilíře 
sestavy Benátek nad Jizerou. Pokud si ho na příští rok stáhne Liberec, 
nebude to překvapení. 

 Na trenéry Olomouce čeká těžké rozhodnutí. Komu dát přednost, 
mladému leč v základní části statisticky úspěšnějšímu Liboru Kašíkovi, 
nebo zkušenému Žigárdymu? Magazín tipuje na jedničku "Žigiho". To 
situace v brankovišti Benátek nad Jizerou je o něco jasnější. 
Jedničkou by měl být zkušený Jiří Stejskal, který patří mezi TOP 10 
nejkvalitnějších brankářů druhé nejvyšší soutěže. 



 

ANALÝZA 

UHC OLOMOUC 
DOPITA = NADĚJE NA ÚSPĚCH 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Petr Haluza   42b 
2. Radim Kucharczyk  40b 
3. Jakub Bartoň  31b 
 
Nejlepší střelec 
Petr Haluza   22G 
 
Nejlepší +/- 
Petr Haluza  +26 
 
Nejproduktivnější bek 
Jakub Bartoň   31b 

Zápasy s Benátkami v této sezóně 
 

Olomouc 3:4pr. Benátky 
Benátky 1:3 Olomouc 
Olomouc 8:1 Benátky 

Benátky 2:1sn. Olomouc 
 

Klíč k úspěchu 
Vyrovnanost 

 
Nějakou větší slabinu v celku Mory byste asi 
hledali těžko. Oba dva brankáři jsou vynikající, 
obránci taktéž a o útočnících ani nemluvě. Bude to 
ale stačit na finále? 

Libor Kašík se popere o post jedničky se Štefanem Žigárdym. 

 UOLO UBNJ 

BRANKÁŘI 9 6 

OBRANA 8 5 

ÚTOK 8 7 

TRENÉŘI 7 7 

PŘESIL. 3 5 

NÁJEZDY 6 6 

FANOUŠCI 5 3 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 8 5 

CELKEM 54 44 

 



 

UOčima Adyho UOčima HSfana UHvězda týmu 
 
 

 
 
 Olomouc před sezónou 

 
 

 Olomoučtí hokejisté, Jiří Dopita 

funkcionáři i fanoušci se modlili, aby 
Hradec Králové přeskočil páté 
Benátky nad Jizerou. Přání se stalo 
skutečností a Hanáci se místo 
nebezpečného Hradce Králové utkají 
se zmíněnými Benátkami nad Jizerou. 
Ne že by měli být Středočeši 
nějakými otloukánky, ale při pohledu 
na soupisku Hradce a Benátek je 
kvalita na straně Východočechů. Pro 
Olomouc by tak postup do semifinále 
měl být povinností, kdyby se tak 
nestalo, byli bychom svědky jednoho 
z největších překvapení za 
posledních deset let- Benátky v 
semifinále play-off 1. ligy!  

získala velké eso, Jiřího Dopitu. 
Všem muselo být jasné, že letos 
bude mít Olomouc nemalé cíle. To 
zatím do puntíku splnila, skončila 
hned za dvěma giganty. Do Vánoc 
s nimi navíc držela krok. Jasně 
tedy dala najevo, že s Olomoucí 
se musí počítat i v bojích o ty 
nejvyšší příčky.  
 Ve čtvrtfinále jde Mora 
na Benátky, myslím si, že by ji 
nemělo dělat problém přes tento 
skromný klub přejít, i když Lukáš 
Král bude zlobit. V semifinále už 
to nebude tak snadný oříšek, ale 
pořádný ořech. Že Piráti postoupí 
do semifinále, o tom snad nikdo 
nepochybuje. Pokud ale Duba 
bude chytat jako doposud a Kašík 
si bude udržovat čísla 
z dosavadního průběhu sezóny, 
tak může být vyrovnaný duel na 
světě. Olomouci by měli konečně 
pomoct fanoušci, kterých letos 
moc nechodilo, ale říká se, že 
play-off je jiná soutěž a na Hané 
to zase ožije! 

V základní části se Dopita do formy 
dostával velmi ztěžka, ale místy záblesky 
své hokejové geniality měl. Jeho 
schopnosti na buly, obrovské zkušenosti, 
velké individiuální kvality, vůdcovské 
schopnosti a jiné nesporné Dopitovy 
vlastnosti Moře v play-off jistě velmi 
značnou měrou pomohou. 

 Dle mého názoru se ale tento 
scénář na hokejové kluziště 
nepřenese a Olomouc se v klidu 
probojuje do dalšího kola vyřazovací 
části. Tam by ale měla být pro 
Kohouty konečná, přece jen porazit 
Chomutov čtyřikrát v sedmi 
zápasech je nad jejich síly. Ale třeba 
se dočkáme dalšího překvapení a 
Mora se prokouše až do finále.    

Jakub Bartoň 
 

  

TIP: SEMIFINÁLE TIP: SEMIFINÁLE  

Litoměřický odchovanec by si svými 
výkony jistě vysloužil pozvánku do 
některého extraligového týmu pro letošní 
play-off, stejně jak tomu bylo i v loňském 
ročníku. Jenže letos je 1. liga delší než 
obvykle a navíc Olomouc letos určitě 
bude chtít dokráčet minimálně do 
semifinále, a ne do čtvrtfinále, jak loni. 
Takže play-off ELH pro Bartoně asi letos 
padá.  

Libor Kašík 
 

Nadaný gólman, který letos absolvoval 
juniorské Mistrovství světa, bude muset 
o post jedničky pro play-off ještě hodně 
bojovat. Na šanci totiž čeká Štefan 
Žigárdy, jenž by v drtivé většině 
prvoligových týmů byl neotřesitelnou 
jedničkou. Kdo dostane šanci? 



 

UBENÁTKY N/J 
PŘEKVAPÍ I V PLAY-OFF? 

ANALÝZA 

Klíč k úspěchu 
Domácí prostředí 

 
Nikdo nejezdí do Benátek nad Jizerou rád. Tamní 
stadion a atmosféra jako z krajského přeboru 
vyvolávají v hlavách hráčů nezvyklé pocity. Doplatí 
na to Olomouc, nebo se s tím Hanáci vyrovnají? 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Lukáš Král   57b 
2. Josef Skořepa  38b 
3. Vít Jonák   23b 
 
Nejlepší střelec 
Lukáš Král   20G 
 
Nejlepší +/- 
Petr Kica   +13 
 
Nejproduktivnější bek 
Jan Jaroměřský 23b 
 

Zápasy s Olomoucí v této sezóně 
 

Olomouc 3:4pr. Benátky 
Benátky 1:3 Olomouc 
Olomouc 8:1 Benátky 

Benátky 2:1sn. Olomouc 
 

Josef Skořepa bude na letošní sezónu určitě vzpomínat jen v tom nejlepším. 

 UOLO UBNJ 

BRANKÁŘI 9 6 

OBRANA 8 5 

ÚTOK 8 7 

TRENÉŘI 7 7 

PŘESIL. 3 5 

NÁJEZDY 6 6 

FANOUŠCI 5 3 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 8 5 

CELKEM 54 44 

 



 

UOčima Adyho UOčima HSfana UKostra týmu 
 

 
 
 Tento malý klub prožívá 

 
  
 Benátky nad Jizerou mohou v 

Jiří Stejskal 
 

fantastickou sezónu! Kdo by to 
před sezónou řekl, že po odchodu 
Tomáše Urbana budou hrát 
Benátky v první šestce? Já tedy 
rozhodně ne! Benátky měly výborný 
vstup do soutěže, skvěle do týmu 
zapadl Lukáš Král a prakticky po 
všechny kola byly v místech 
zaručující play-off. Jednoho času 
dokonce na místě čtvrtém, dlouho 
se pohybovaly na pátém místě, 
jenže díky nevydařenému začátku, 
kde z pěti zápasů vyhrály jen 
jedinkrát, se propadly na šesté 
místo. Benáky už ale mají splněno, 
to ale neznamená, že čtvrtfinále 
jen tak odkloužou, ba naopak, 
Olomouc už letos dokonce dvakrát 
porazily, v play-off na to tak budou 
chtít navázat. Já si ale nejsem 
jist, jsou-li toho schopny. Bude 
záležet, jak play-off sedne 
druhému nejproduktivnějšímu 
hráči soutěže Lukáši Královi. Tak 
nebo tak, Benátky uhrají 
maximálně dva zápasy.  
    

letošním play-off jen příjemně překvapit, a 
to by měla být jejich výhoda, protože ten 
kdo musí, je jejich soupeř. Je dost možné, 
že Benátky budou kousat, stejně jako v 
minulých dvou letech (jako předloni 
Chrudim a posléze i Ústí nad Labem, a loni 
Znojmo), ale postup do semifinále je jen 
jejich snem a myslím si, že v něj nevěří ani 
hráči. Ale určitě ze sebe vydají maximum 
a pokusí šokovat prvoligovou veřejnost v 
podobném stylu jako se to loni povedlo 
Vrchlabí. Co se týče kádru, tak odchody 
Michala Pavlů a Petra Ulrycha dosti 
zkomplikovaly situaci v zadních řadách 
středočeského celku. Posila Jan Plodek se 
ještě v dresu Benátek neobjevil, takže 
jeho starty v play-off jsou 
nepravděpodobné. Stále ale opakuji, že 
účast ve čtvrtfinále je něco navíc a farma 
Liberce si bude vyřazovací boje užívat. Pro 
mladé hráče to bude navíc další dobrá 
zkušenost ze seniorského hokeje. Třeba 
účastník juniorského MS Jiří Říha se má 
ještě hodně učit, aby z něj vyrostl 
extraligový bek. A právě play-off mu může 
v jeho rozvoji hodně pomoci.  
     

29letý brankář se nikdy nemohl 
cítit jako neotřesitelná jednička. 
Ať už to bylo v druholigovém 
Jablonci, tak i v 1. lize. O 
extralize ani nemluvě. 
Konkurentem Jiřího Stejskala v 
letošní sezóně je mladý talent 
Robin Blažíček. Lepší statistiky 
má Stejskal, takže lze usuzovat, 
kdo dostane v play-off prostor. 

Jan Jaroměřský 
 

TIP: ČTVRFINÁLE TIP: ČTVRTFINÁLE 
 

Lukáš Král 

Od mladého beka se před 
sezónou moc nečekalo, ale už od 
začátku soutěže se usadil v 
horních příčkách kanadského 
bodování mezi obránci celé 1. ligy. 
Jeho hra má sice k ideálu ještě 
kus cesty, ale v Benátkách nad 
Jizerou po odchodu Michala Pavlů 
do Kladna lepšího obránce asi 
nenajdete. 

 
Jen ti největší optimisté před 
tímto ročníkem očekávali, že by 
se tento zkušený hokejista mohl 
vyrovnat Tomáši Urbanovi, jenž 
vloni zazářil a pomohl Benátkám 
do play-off. Jenže nová posila z 
Chrudimi díru po odchodu 
výtáhlého útočníka dokonale 
zacelila. Jeden z kandidátů pro 
cenu o nejužitečnějšího hráče. 



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2012 1. LIGA 

JIHLAVA VS. HRADEC K. 

NÁŠ TIP 

3:4 

OSOBNOSTI SÉRIE 
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

(JIH) 
LUKÁŠ HAVEL (HK) DANIEL HODEK (JIH) 

  
Zkušený forvard si letos vytvořil osobní 
rekord v počtu vstřelených branek a 
zároveň se stal Králem střelců celé 
soutěže. V play-off ale loni vyhořel (v 
10 zápasech dal jen jednu branku). 
Napraví svoji reputaci z loňské 
vyřazovací části?  

 Hradecký klub v poslední přestupový 
den hodně posílil. Nejenže přivedl 
talentovaného Rostislava Marosze, 
ale navíc i Lukáše Havla, který je 
možná nejtechničtějším hráčem v 1. 
lize. Hradci určitě hodně pomůže. 

Kvůli podobným hráčům se chodí 
na hokej. Jihlavský štírek sice 
letos zažil mírně řečeno 
rozpačitou základní část, ale nic 
ze své hokejové geniality po 
odchodu dvorního centra Bakuse 
neztratil.  TVÁŘÍ V TVÁŘ   

 Nejproduktivnější útočníci 

Nejproduktivnější obránci 
 

Brankáři 
 Ne že by Dominik Halmoši a Filip Novotný chytali špatně, ale 

pokud chce Dukla pomýšlet na lepší příčky, měla by si pořídit lepší 
gólmany (hlavně zkušenější), nebo čekat na to, že se Novotný nebo 
Halmoši dostanou zpět do formy. To hradecký goalkeeper Jakub 
Čech podává celkem solidní výkony, ale k ideálu to má také 
poměrně daleko.  

 

O jihlavském kanonýrovi Hodkovi již řeč byla, přenecháme tedy 
prostor na těchto řádcích jeho soupeři- Michalu Tvrdíkovi. Ve 
druhé polovině sezóny se tento forvard nebývale rozjel, bude 
pokračovat ve skvělých výkonech i v play-off? Pokud ne, tak svůj 
úkol nahradit Jaroslava Roubíka nesplní. Až v play-off se totiž 
hráči oddělí na ty průměrné a naopak na ty elitní. Zvládne 
dotáhnout svůj tým do semifinále? 
 

Jihlavský Tomáš Kolafa, jehož jméno přímo svádí k přezdívce 
Kofola, letos získal téměř třikrát více bodů než v jeho dosavadním 
bodově nejplodnějším ročníku. V play-off se ale musí vyvarovat 
dvouminutových trestů (letos jich nastřádal na dvě desítky). Jiří 
Hendrich je stálicí v barvách Hradce Králové. Bezmála 110 kilový 
bek překonal desetibodovou hranici již pošesté. Letos 33letý 
zadák nastřádal třináct bodů (4+9). Tož, slušná  to bilance. 



 

ANALÝZA 

UHC DUKLA JIHLAVA 
PRVNÍ ZKOUŠKA BEZ OLDŘICHA BAKUSE 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Daniel Hodek  51b 
2. Tomáš Čachotský  41b 
3. Michal Jeslínek  32b 
 
Nejlepší střelec 
Daniel Hodek    31G 
 
Nejlepší +/- 
Daniel Hodek    +14 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Kolafa  32b 

Zápasy s Hradcem K. v této sezóně 
 

Hradec K. 5:2 Jihlava 
Jihlava 3:0 Hradec K. 
Hradec K. 6:1 Jihlava 

Jihlava 4:5sn. Hradec K. 
 

Klíč k úspěchu 
Opory musí být oporami 

 
V loňském play-off Tomáš Čachotský, Oldřich 
Bakus (ukončil kariéru) ani Daniel Hodek nenavázali 
na dobré výkony ze základní části. Pro Duklu je tak 
důležité, aby se tato situace již neopakovala. 

Radek Hubáček je bratrem Mistra světa Petra Hubáčka. Oba dva 
spojuje nezlomná vůle, ohromné odhodlání a pochopitelně i bojovnost. 

 UJIH UHK 

BRANKÁŘI 6 7 

OBRANA 6 8 

ÚTOK 8 9 

TRENÉŘI 8 7 

PŘESIL. 6 8 

NÁJEZDY 3 6 

FANOUŠCI 9 6 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 7 7 

CELKEM 53 58 

 



 

UOčima HSfana
UKostra týmu 

 
Daniel Hodek 

Dukla má hodně dobrých útočníků, 
ale Daniel Hodek letos zažil skvělou 
sezónu. Zlepšil si dokonce už tak 
vysoký osobní rekord v počtu 
vstřelených branek. Nevidím tedy 
důvod, proč by ve střeleckých 
hodech nemohl pokračovat i ve 
vyřazovacích bojích.  

Tomáš Kolafa 
 

 Znojemští Orli mohou litovat, že 
Tomáše Kolafu ve svém kádru 
neudrželi i pro letošní sezónu. 
Právě defenziva celek hrající EBEL 
trápí nejvíc. Ale pojďme zpět k 
Jihlavě, kam ofenzivní obránce 
před letošní sezónou zamířil. V 
Dukle letos předváděl výkony, na 
které jsme od tohoto hráče zvyklí. 
Výkony to byly tedy velmi dobré. 

Filip Novotný 
 

Jihlava se částečně vyrovnala se 
ztrátou Milana Řehoře. Na tohoto 
chomutovského brankáře totiž dalo 
alespoň trochu zapomenout 
gólmanské duo Halmoši-Novotný. 
Druhý jmenovaný, jenž je 
odchovancem Dukly, má o něco lepší 
statistiky, bude tak asi jedničkou. 

UOčima Adyho 
 
 Dukla letos připomínala aprílové 
počasí, když už to vypadalo, že se zvedne 

 
 

 V Dukle se svítá na lepší časy, 
ale vytoužený postup je ještě stále v 
nedohledu. Práce, kterou Berdřich 
Ščerban v Dukle započal, ponese 
sladké plodky až za několik let, ale už 
aspoň nemusí nejúspěšnější celek naší 
historie s ostudou končit již před 
branami semifinále, jak tomu bývalo v 
nedávných letech. Vloni se tým z 
Vysočiny prokousal až do semifinále, 
na tuto metu by mohla Dukla 
dosáhnout i letos. Píši měla, ale jejich 
soupeř je víc než těžký a překonat jej 
bude převelice složitým úkolem.  

a může se ještě přiblížit prvním dvěma 
místům, přišla porážka, dvě, tři…. 
Zejména leden nebyl od jihlavských 
hráčů povedený. Ze všech týmů, co jsem 
měl letos možnost vidět, na mě Jihlava 
ze všech klubů působila nejlepším 
dojmem, lépe na mě zapůsobil snad už jen 
Chomutov. Už ve čtvrtfinále ji ale 
nečeká nic lehkého, Hradec Králové, 
který letos porazila jen jednou, a tak to 
bude chtít určitě změnit. Bude to 
nejvyrovnanější čtvrtfinále, rozhodne 
sedmý zápas a klíčové bude domácí 
prostředí. Dukla postoupí a to ji dodá 
sílu… V semifinále se Dukla střetne 
nejspíš s Ústím, i když ho letos ani 
jednou neporazila, tak play-off je jiná 
soutěž. Slovan těžce narazí na 
nestárnoucího Hodka a hlavně na 
vyrovnanou brankářskou dvojici Novotný-
Halmoši. Fanoušci v Jihlavě po dlouhých 
letech znovu ožijí a před zimákem se 
budou tvořit fronty. I to pomůže Dukle 
k postupu do finále. Tam už Jihlava 
vyčerpaná dvěma těžkými sériemi 
nebude Pirátům vzdorovat a lehce padne. 
I tak to bude pro Duklu od postupové 
sezóny nejlepší ročník v 1. lize. 

 S pomocí veterána Hodka, 
šikovného mága Čachotského, 
spolehlivého brankářského tandemu 
Novotný-Halmoši, produktivního 
zadáka Kolafy a triu elitních 
prvoligových forvardů Domin-Padělek-
Jeslínek se to ale může podařit. 
 Sečteno podtrženo, bude tato 
tato série ze všech čtvrtfinálových 
jednoznačně nejzajímavější. Střetnou 
se dva týmy s podobnými ambicemi. 
Kdopak asi zvítězi?  

  
 

TIP: ČTVRTFINÁLETIP: FINÁLE 



 

 HRADEC KRÁLOVÉU  
ROZTOČÍ SE OFENZIVNÍ URAGÁN?  

ANALÝZA UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Michal Tvrdík  46b 
2. Patrik Moskal  43b 
3. Vít Budínský  35b 
 
Nejlepší střelec 
Patrik Moskal   22G 
 
Nejlepší +/- 
Ondřej Poživil  +18 
 
Nejproduktivnější bek 
Jiří Hendrich  13b 

Zápasy s Jihlavou v této sezóně 
 

Hradec K. 5:2 Jihlava 
Jihlava 3:0 Hradec K. 
Hradec K. 6:1 Jihlava 

Jihlava 4:5sn. Hradec K. 
 

Klíč k úspěchu 
Ofenziva 

 
Hradec Králové má třetí nejkvalitnější útok v lize (podle 
jmen). A na to by měli Východočeši spoléhat i v play-off. 
Lukáš Havel, Michal Tvrdík, Vít Budínský, Patrik Moskal 
nebo Martin Koudelka umí dávat góly, hodně gólů. 

 UJIH UHK 

BRANKÁŘI 6 7 

OBRANA 6 8 

ÚTOK 8 9 

TRENÉŘI 8 7 

PŘESIL. 6 8 

NÁJEZDY 3 6 

FANOUŠCI 9 6 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 7 7 

CELKEM 53 58 

 



 

UOčima Adyho UOčima HSfana UKostra týmu 
 
 Patrik Moskal 

 

Ondřej Poživil 

V prvoligovém světě ještě není 
tak známým hokejistou, ale 
pomalu se dostává ze stínu svého 
bratra Lukáše. Určitě mu za 
chvíli bude druhá nejvyšší soutěž 
malá, pokud mu už není i dnes. Ze 
všech obránců Hradce Králové má  
dokonce nejlepší statistiku +/-. 

Jakub Čech 
 

Jakub Čech přicházel do Hradce 
Králové s tím, že bude o post 
jedničky bojovat s miláčkem 
publika Filipem Luňákem. Jenže 
původně vyrovnaný brankářský 
souboj dopadl ve prospěch ex-
táborského gólmana. Luňáka totiž 
vyřadilo ze hry vážné zranění. 

 
 
 Hradec nemá vůbec špatné 

 
 

 Základní část se hradeckým 
hokejistům moc nepovedla. Podle 
papírových kvalit by měli být někde v první 
trojce, ale už mnohokrát se příznivci 
hokeje přesvědčili, že zvučnost jmen 
rozhodně není vše. Každopádně Hradečtí 
dle mého názoru budou v sérii s Duklou 
mírnými favority, vždyť před uzávěrkou 
posílili o Lukáše Havla, jenž si drží vysoký 
standart jednoho bodu na zápas, a dále pak 
o štírka a šikovného mladíka Rostislava 
Marosze, a dále mají Východočeši na 
soupisce hvězdu českého týmu z letošního 
juniorského šampionátu Petra Holíka.  

mužstvo, ale Jaroslav Roubík 
hodně chybí a letos to bylo znát. 
Pár kol před koncem dokonce 
hrozilo, že se Východočeši v play-
off střetnou s jedním ze dvou 
gigantů. V horším případě dokonce, 
že je play-off mine úplně, nakonec 
ovšem Hradec zabral a vyškrábal 
se na uspokojivé páté místo. Možná 
i díky tomu, že se dařilo Michalu 
Tvrdíkovi. Hradec navíc přivedl 
z Třince ofenzivně laděného 
hokejistu Lukáše Havla, ze Sparty 
pak Tomáše Karpova. Je tedy 
jasné, že se Hradec nebude chtít 
spokojit jen se čtvrtfinále. Jenže 
to nebude mít vůbec jednoduché. 
V prvním kole play-off ho totiž 
čeká jihlavská Dukla s velkými 
ambicemi. Bude záležet, jak se 
k této sérii postaví fanoušci, 
během sezóny jich moc nechodilo a 
kotel nebyl zrovna na nějaké 
vysoké úrovni. Každopádně nás 
čeká vyrovnaná série! 

V první polovině sezóny podával 
fantastické výkony. Ve druhé 
části prvoligového ročníku už 
sice výrazně zvolnil, ale i tak si 
vytvořil osobní rekord v počtu 
získaných bodů. Dal tak 
zapomenout na předešlé 
rozpačité sezóny v dresu Hradce 
Králové, kam v roce 2008 
přestoupil z brněnské Komety,  

 Nový majitel tohoto klubu Petr 
Dědek si vytyčil jasný cíl, co nejdříve 
postoupit do extraligy. Je ale dost 
pravděpodobné, že čekání bude ještě 
hodně dlouhé, zvláště pokud dojde k 
uzavření extraligy. Každopádně cesta, 
kterou nový managament klubu nastolil, je 
velmi zajímavá a podle mého názoru 
nebude trvat dlouho a hradecký celek 
bude bojovat o první místo v tabulce. Kádr, 
který nyní v Hradci najdete, by stačilo v 
létě jen o pár hráčů doplnit, a rázem 
bychom měli jednoho z kandidátů na 
celkové prvenství. 

 

   

TIP: SEMIFINÁLE TIP: ČTVRTFINÁLE 
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PŘÍLOHA K PLAY-OUT 



ANALÝZA 

 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Marek Loskot  29b 
2. Jaroslav Hašek  29b 
3. Martin Novák  23b 
 
Nejlepší střelec 
Marek Loskot   14G Klíč k úspěchu

ULITOMĚŘICE 
STADION PROŽIJE POKLIDNÝ ZÁVĚR SEZÓNY 

 
 

Dobrá parta 
Nejlepší +/-  
Martin Dudáš  +9 Je známo, že hokejisté Litoměřic jsou jedna velká 

rodina. Pohoda v kabině i výborná atmosféra v 
Kalich Aréně by se mohla přenést i na led. I kdyby 
to nepomohlo v play-out, tak v baráži určitě.  

 Ondřej Martinka je oblíbencem 
místních fanoušků. Na svoji stranu si 
je přiklonil díky výborným výkonům. 

Nejproduktivnější bek 
Václav Drábek  16b 
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Jaroslav Hašek 

Po odchodu Jana Kloze zpět do Slovanu 
přebere vůdčí roli nejspíše právě 
Jaroslav Hašek. O tomto děčínském 
odchovanci jste si mohli přečíst v 
minulém čísle, ale jen pro připomenutí: 
Hašek si skvělou pověst vybudoval 
zejména působením v Chomutově, kde 
patřil mezi nejlepší hráče týmu. 

Ondřej Martinka 
 

Před touto sezónou odcházel spolehlivý 
obránce do Ruska s velkými ambicemi. 
Ale na první angažmá v cizině s láskou 
rozhodně vzpomínat nebude. K tomuto 
tématu se ještě vrátíme v knize 
Hvězdy 1. ligy, která by mohla vyjít o 
prázdninách a bude v elektronické 
podobě, pochopitelně zdarma. 

Petr Přikryl 
 

Gólmani v Litoměřicích se letos hodně 
točí, do hry jich v právě probíhajícím 
ročníku naskočila hned šestice. Nejvíce 
odchytaných zápasů má navrátilec do 
sestavy (ve Stadionu totiž začínal s 
hokejem)  Petr Přikryl, jenž sezónu 
načal v Písku, ale po odchodu Dušana 
Salfického zamířil na sever Čech.  

 
 
 Jsou asi ze všech týmů, 

UOčima HSfana 
  
 Tak ani letos to nevyšlo. 

co jim uniklo play-off, nejvíce 
zklamaní, naštvaní, frustrovaní… 
Není se čemu divit, vždyť 
v padesátém kole nastoupilo Ústí, 
tedy tým, s kterým Litoměřice 
spolupracují, proti Kadani, týmu 
který bojoval se Stadionem o 
play-off, bez deseti hráčů 
základní sestavy. Kadaň utkání 
vyhrála a hned o dva dny později, 
hrálo Ústí se Stadionem. Slovan 
nastoupil v plné sestavě a svoje 
„béčko“ vyprovodil z jejich ledu 
debaklem 6:2! To zdaleka nebylo 
vše, protože hned o další dva dny 
později nastoupilo Ústí proti 
dalšímu soupeři Stadionu o play-
off, proti Třebíči. Ústí muselo 
vyhrát, aby měly Litoměřice 
postup ve svých rukou. Nestalo 
se tak, a postup slavila Třebíč! 
Litoměřicím zbyly oči pro pláč a 
pro play-out. Hráči budou 
zklamaní a už to nebude ten 
bojovný Stadion, jaký býval, i 
když první zápas play outu zvládl 
Stadion na jedničku (rozstřílel 
Most 7:2), 

Litoměřická snaha o postup do play-off 
vyšla vniveč. Vloni na postupové pozici 
ztratil Stadion jeden bod. letos také. 
Je to hold smůla, ale Litoměřičtí by si 
měli sáhnout především do svého 
svědomí, když doma nedokázali porazit 
Beroun ani Most. Každopádně sezóna 
bude určitě hodnocena kladně, vždyť 
Litoměřice patří k těm nejskromnějším 
prvoligovým klubům. Navíc i umístění v 
dolní polovině tabulky má své výhody. 
Fanoušci uvidí na vlastním ledě dalších 
pět zápasů, kdežto při postupu do 
čtvrtfinále by pravděpodobně po 
čtyřech zápasech přišel konec sezóny. 
Ale to je opravdu jen malá útěcha, 
navíc hráči by si jistě raději přáli delší 
dovolenou, a ne bojovat takřka o nic až 
do konce března. 

 

 Vypadá to, že Stadion si bude 
play-out už jen užívat, protože na 
Beroun mají Severočeši náskok 14 
bodů, což už je takřka nesmazatelný 
rozdíl. Ale náboj dalších zápasů může 
být i tak velký, přece jen je rozdíl 
skončit devátý, nebo dvanáctý. A věrní 
fanoušci si další výhry jistě zaslouží.  

  

TIP: 12. MÍSTO 

 

TIP: 10. MÍSTO 



ANALÝZA 

 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jiří Charousek  35b 
2. Stanislav Mikšovic  29b 
3. Zdeněk Skořepa  27b 
 
Nejlepší střelec 
Vladimír Novák  14G 
 Klíč k úspěchu 
Nejlepší +/-

USK KADAŇ 
JMÉNA NEJSOU VŠE 

 Zkušenosti 
Ondřej Malinský +8  
 Veteráni ve službách Kadaně sice letos 

nepodávají vůbec dobré výkony, ale v play-out by 
své bohaté zkušenosti měli zúročit. S takovýmito 
harcovníky se takřka nedá sestoupit. 

Stanislav Mikšovic je hrající legendou 
partnerského Chomutova. Nejproduktivnější bek 

Tomáš Schmidt 18b  
 foto: fotokraus.cz 
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Vladimír Novák 

Vladimír Novák se během roku a 
půl vyšvihl z podprůměrného 
prvoligového hráče na jednoho z 
nejobávanějších kanonýrů celé 
soutěže. Po odchodu z Písku 
náramně ožil a v posledních dvou 
sezónách vstřelil celkem 27 gólů! 

Ondřej Malinský 
 

Sympatický zadák toho zažil za 
svou kariéru hodně. Angažmá ve 
Spartě, na Slovensku, hostovačky 
po různých klubech... Všechny 
tyto zkušenosti z něj udělaly 
lepšího beka. Pro média vstřícný a 
komunikativní zadák je 
nadstandartním hráčem jak v 
defenzivních, tak i v ofenzivních 
činnostech. 

Tomáš Závorka 
 

Tomáš Závorka se celou letošní 
sezónu musel potýkat s 
obrovskou konkurencí. Nejprve 
bojoval o post jedničky se 
zkušeným Kamilem Jarinou, a po 
příchodu Milana Řehoře přibyl 
další adept na post jedničky. Ten 
ale záhy odešel, a Závorka tak 
bude plnit jasné jedničky. 

 
 

 Kadaň své naděje na play off 

 
 

 Ať už Kadaň skončí na jakékolim 
živila dlouho, pak ale přišlo pár 
nepovedených zápasů a bylo po 
nadějích. Kadaň to ale nezabalila a 
v posledních pěti kolech dokázala 
zabrat, to ale hvězdami nabitému 
kádru k play off nestačilo. V play-
outu už to „hvězdy“ Kadaně jen 
odkloužou. Nepomůžou jim ani diváci, 
kteří chodili na stadion v malém 
počtu, i když byla Kadaň na pozicích 
zaručující play off. Rozdíl mezi nimi 
a předposledním Berounem tak bude 
po 62 kolech minimální. 

místě, bude letošní ročník brán jako 
velké zklamání. Kadaň vstupovala do této 
sezóny s jasným cílem- postoupit do 
play-off. A když se člověk podíval na 
soupisku, zjistil, že je to úkol víc než 
reálný. Jenže to by se veteráni v Kadani 
nesměli probudit z umělého spánku až v 
úplném závěru. Kde byla hlavní 
předsezónní Zdeněk Skořepa v první 
poloviny soutěže? Na chvostu klubového 
bodování, tak zní odpověď.O přínosu 
Václava Eiselt pro severočeský celek je 
škoda mluvit, protože po patnácti 
katastrofálních zápasech dostal padáka. 
Dlouholetá opora Ladislav Boušek už také 
nepřipomínal toho hráče z přechozích 
sezón. Jenže tohoto matadora alespoň 
omlouvá dlouhodobé zranění. 

 

 

 
 
  Pojďme už ale k vyhlídkám 

Kadaně do play-out. Myslím si, že by se 
farmářský celek Chomutova měl bez 
větších problémů zachránit, přece jen 
kvalita kádru hovoří jasně v jejich 
prospěch. Jenže Kadaň se v posledních 
letech už několikrát stala strůjcem 
nepříjemného překvapení. Třeba svým 
fanouškům připraví další.  

 
 
 
    

TIP: 12. MÍSTO TIP: 10. MÍSTO 



ANALÝZA 

 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Tomáš Nouza  45b 
2. Zdeněk Šperger  19b 
3. Jan Eberle   17b 
 
Nejlepší střelec

UIHC PÍSEK 
CÍL NESESTOUPIT TAKŘKA SPLNĚN 

 Klíč k úspěchu 
Tomáš Nouza   17G Tomáš Nouza 
  
Nejlepší +/- Je neskutečné s jakým rozdílem zvítězil v interním bodování 

Písku. Je jasné, že bez Nouzy by letos IHC bojoval o holé 
přežité. Ale co bude v další sezóně, po odchodu 
produktivního centra? Navíc je dosta pravděpodobné, že 
Nouza už letos dokončí ročník v Mladé Boleslavi. 

Jan Eberle   +7 
 
Nejproduktivnější bek 
Roman Němeček  10b 

Zdeněk Šperger, druhý muž 
interního bodování, získal 
19 bodů. První Nouza tak 
vyhrál s náskokem 26 bodů. 
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Tomáš Nouza 

O tom, že je Tomáš Nouza největší 
oporou IHC není pochyby. Do Písku 
přicházel s jasným cílem, splnit si svůj 
dětský sen a zahrát si s IHC play-off. 
V první sezóně po návratu z Mladé 
Boleslavi se mu to nepodařilo. Zůstane 
Nouza v jihočeském týmu i pro 
následující ročník? 

David Všetečka 

Když s Pískem prodlužoval smlouvu, 
jako hlavní cíl si vytyčil zlepšit své 
renomé, které si v katastrofální loňské 
sezóně hodně pošramotil. Jeho mise je 
úspěšná jen napůl. Neúčast v play-off 
určitě Všetečku hodně mrzí, ale 
individuální výkony podával dobré, 

Vojtěch Sedláček 
 

Stejně jako David Všetečka také tento 
sparťanský gólman přicházel na jih 
Čech s osobním cílem. Talentovaný 
brankář si totiž dobrými výkony v IHC 
chtěl vybojovat pozvánku na juniorské 
Mistrovství světa. A rovněž on svůj 
hlavní cíl nesplnil. Na šampionátu totiž 
dostali přednost jiní (Petr Mrázek, 
Libor Kašík). Nutno říci, že oprávněně. 

 
 
 Písku nevyšlo 
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 Co by Písek ještě v polovině 

posledních osm zápasů a bylo 
zle. I když v Chomutově 
dlouho živily naděje na 
postup, play off jim uteklo o 
6 minut! První zápas play-
outu Písek zvládl, ale ukáže 
čas, jak Jihočeši dopadnou 
v této zrádné minisoutěži.  

soutěže dal za bezpečnou pozici zaručující 
vyhnutí se baráži... Ale když už jste tak 
blízko, sedm minut od play-off, tak je 
obrovská škoda promarněnou šanci zahodit 
do povětří. Písek vedl v Chomutově ještě v 
52. minutě 2:0 a zdálo se, že vyřazovací 
boje už tento jihočeský celek nemohou 
minout, jenže pak dostali Chomutovští 
prostor a dvěma brankami překopali 
postupovou matematiku pro všechny týmy. 
Najednou byla na koni Třebíč, která v 
nájezdech rozhodla o tom, že postoupí. 
Litoměřice, Šumperk, Kadaň a právě Písek 
se tak musí smířit jen s play-out. Za 
všechno mohou pochopitelně jen sami 
hráči, a ne "domluvený" zápas Ústí nad 
Labem s Třebíčí. Dostat v 54. minutě gól z 
oslabení je trestuhodné a Písek na to 
doplatil. 

 Bude záležet, jak 
Písku pomůžou domácí 
fanoušci. IHC doma 
prohrávat nebude, ale ven si 
pro výhry také jezdit příliš 
nebude. Otázka je, zda bude 
nastupovat kanonýr Nouza, 
který nyní vypomáhá Mladé 
Boleslavi. Tak nebo tak, Písek 
prokáže kvalitu a play-out 
vyhraje, První krok udělali 
v domácím zápase se 
Šumperkem (vítězství 3:1). 

 Každopádně hráči, no hráči, spíše 
trenér Řeháček, si zaslouží pochvalu za to, 
jak se tým po úvodních nezdarech pod 
"trenérem" Milanem Stárkem vzepjal. Ale 
zároveň si zaslouží dostat na holou, jak v 
závěru roku vyhořeli jako papír. Ostatní 
konkurenti bodovali, a Písek ztrácel jeden 
bod za druhým až nakonec ztratil i pozici v 
play-off.  

 

 

 
   

TIP: 9. MÍSTO TIP: 9. MÍSTO 



ANALÝZA 

 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Adam Červenka  38b 
2. Aleš Holík   38b 
3. Michal Velecký  37b 
 
Nejlepší střelec 
Jakub Hulva   17G Klíč k úspěchu

UDRACI ŠUMPERK 
DO TŘETICE VŠEHO NEJLEPŠÍHO? 

 
 

Čaroděj Štůrala 
Nejlepší +/-  
Petr Gewiese  +4 S kvalitním gólmanech v zádech by byl velký hřích 

neuspět v případné baráži a sestoupit zpět do třetí 
nejvyšší soutěže. "Štůry" sice nemá skvosté statistiky, 
ale předváděné výkony odpovídají jeho renomé. 

Obránci Aleši Holíkovi uteklo 
prvenství v klubovém bodování jen 
proto, že Adam Červenka vstřelil 
více branek. 

 
Nejproduktivnější bek 
Aleš Holík   38b 
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Roman Meluzín 

I přes četná zranění a nemoci (Meluzín 
překonal únavový syndrom) je tento 
zkušený útočník stále forvardem, jehož 
schopnosti na profesionální úroveň 
stále bohatě stačí. Hrající asistent 
trenéra má pochopitelně velký vliv i na 
mladší spoluhráče. Učit se od 
dvojnásobného Mistra světa, co víc si 
přát? Aleš Holík 

Je škoda, že Aleš Holík hraje 1. ligu až 
v takto pozdním věku (je mu 33let). 
Jeho schopnosti by přitom po celou 
jeho kariéru na druhou nejvyšší soutěž 
stačily, ale vždy shoda náhod 
zapříčinila, že se tento ofenzivní bek v 
1. lize, až dosud, stabilně neuchytil.  

Tomáš Štůrala 
 

Šumperk inkasoval po Mostu nejvíce 
branek. Vinou tohoto gólmana to ale 
rozhodně není. Draci prostě hrají 
ofenzivní hokej, takže "Štůry" si musel 
zvykat, že bude mít hodně práce. 
Odchovanec Nového Jičína je jedním z 
nejlepších prvoligových gólmanů. 

 
 
 Tady je situace přece 
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 Pokud letos Šumperští sestoupí, 
jen jiná, Draci na pozicích play 
off nebyli, takže ani po 
posledním kole nebyli zklamaní, 
narozdíl od  svých soupeřů. 
Šumperk avizoval před 
začátkem soutěže, že se chtějí 
udržet a zatím si pro tento cíl 
jdou od prvního kola. V play-
outu budou patřit k těm lepším 
týmům, navíc na ně ani 
nezanevřou fanoušci a na 
Šumperk chodit budou i nadále. 
Drakům se sice první utkání 
nepovedlo a náskok Berouna se 
tak ztenčil na 10 bodů, ale 
Severomoravané si v devíti 
kolech připíšou jen minimum 
ztrát a baráž se jim konečně 
vyhne! 

tak už je to na zápis do Guinessovy knihy 
rekordů. Asi dlouho bychom ve 
statistikách hledali podobný úkaz, jaký 
by mohl v dubnu nastat. Nevíte oč jde? 
Pár dat:  
sezóna 2006/2007= postup do 1. ligy 
ročník 2007/2008= sestup do 2. ligy 
sezóna 2008/2009= postup do 1. ligy 
ročník 2009/2010= sestup do 2. ligy 
sezóna 2010/2011= postup do 1. ligy 
sezóna 2011/2012= sestup do 2. ligy ??? 
 Ti, kdo by si přáli tuto zajímavou 
situaci, ale musíme trochu zklamat, 
současný kádr Draků je totiž ze všech 
prvoligových sezón ten nejlepší. V bráně 
čaruje Tomáš Štůrala, v obraně sbírá 
body jako na běžícím páse Aleš Holík a 
precizní hrou si fanoušky na svou stranu 
přiklonil i Jiří Suchý. V útoku zase 
najdete několik na první ligu 
nadprůměrných hráčů: nájezdového 
mága Daniela Vrdlovce, dlouhovlasého 
kanonýra Jakuba Hulvu, ostříleného 
reprezentanta Romana Meluzína, 
defenzivního dříče Karla Pláška a mnohé 
další. Ne, to není kádr na sestup. 
Otázkou ale zůstává, zda si Šumperk 
zajistí záchranu v play-out nebo až v 
baráži. Téměř jisté je, že už v play-outu. 

 

 

 
 
 

TIP: 11. MÍSTO TIP: 11. MÍSTO 



ANALÝZA 

 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. David Švagrovský  33b 
2. Jaroslav Nedvěd  22b 
3. Tomáš Rubeš  21b 
 
Nejlepší střelec 
David Švagrovský  15G Klíč k úspěchu

UHC BEROUN 
ÚČAST V BARÁŽI JE HODNĚ REÁLNOU HROZBOU 

 
 

Kvalita kádru 
Nejlepší +/-  
Vladimír Říha  +1 Beroun nemá špatný kádr, rozhodně ne na sestup. Vždyť 

jména jako Robert Slipčenko, Jaroslav Nedvěd, Jiří 
Hašek, David Švagrovský, Vladimír Říha a mnozí další  
patří k nadprůměrným prvoligovým hráčům.  

 
Nejproduktivnější bek 
Jaroslav Nedvěd  22b 
 



 

UOčima Adyho UOčima HSfana UKostra týmu 
 

 
 
 Beroun začal sezónu 

 
  
 Beroun je jedním z 

Robert Slipčenko 

dobře, dalo by se říci, že velmi 
dobře, ale po polovině soutěže 
přišel zlom a Beroun šel tabulkou 
dolů, i přesto, že sparťanské 
posily jezdit nepřestaly, Žalčík, 
Přibyl a Forman za Beroun hrají 
každý zápas, ovšem i tak se 
Medvědům nedaří, pohled na 
tabulku je jasný. Beroun dokonce 
změnil trenéra, místo Pecky se 
týmu ujal Radoslav Svoboda. 
Beroun má kádr na to, aby se ze 
současné pozice v tabulce dostal, 
ale ve skupině o vyhnutí baráže 
bude chtít sbírat body každý 
včetně posledního Mostu. 
Z tohoto důvodu si myslím, že 
Beroun do prolínací soutěže 
„zahučí“. Otázkou samozřejmě 
je, jestli budou moci Berounští 
počítat s trojicí výše 
jmenovaných sparťanských 
mladíků.  Baráž je hlavně o 
psychice a bude záležet, jak to 
Medvědi ustojí, ale měli by si 
s tím poradit, vždyť v týmu jsou 
tak zkušení borci jako je třeba 
Jaroslav Nedvěd, Švagrovský a 
další. 

nejtradičnějších prvoligových klubů a nic 
nenasvědčuje tomu, ani chabé postavení 
Medvědů v tabulce, že letošní sezóna by 
měla být na delší dobu tou poslední. Klub, 
jenž hospodaří s jedním z nejnižších 
rozpočtů, by měl v těžkých bojích play-
outu (případně baráže) prokázat svoji 
nezpochybnitelnou kvalitu. Navíc 
současní hráči, byť je velké množství 
zapůjčeno ze Slavie či Sparty a mohlo by 
se tak zdát, že je jim další osud 
berounského hokeje lhostejný, se určitě 
nebudou chtít podepsat pod nejhorší 
sezónu v novodobých dějinách Berouna. 
Nikdo nechce, aby jeho jméno bylo 
spojováno se sestupem do 2. ligy. Určitě 
by pro ně nebylo příjemné číst: "V 
sezóně 2011/2012 Beroun po 18 
sezónách strávených v 1. lize spadnul do 
třetí nejvyšší soutěže. Sestupivší 
mužstvo nastupovalo v sestavě: 
Slipčenko, Soldán, Malý, Rubeš..." Ne, to 
není hezká představa. Všichni by si ale 
měli uvědomit, že tato situace klidně 
může nastat a odvrátit ji lze jen třemi 
způsoby: dát do toho srdce, dát do toho 
srdce a zase do toho  dát srdce. Jinak to 
nepůjde. 

Návrat Dominika Fucha na berounský 
led je hodně nepravděpodobný. 
Bohužel tuto momentálně 
extraligovou jedničku se zatím 
nikomu nepodařilo zastoupit. A to v 
Berouně letos chytala taková jména 
jako Michal Valent a Robert 
Slipčenko. Právě druhý jmenovaný by 
měl být pravděpodobně týmovou 
jedničkou pro závěr ročníku. 

Jaroslav Nedvěd 
 

TIP: 13. MÍSTO 
(ZÁCHRANA) 

Jaroslav Nedvěd je hlavní tváří 
středočeského klubu. Právě on je  v 
ohnisku pozornosti fanoušků 
soupeřova i svého týmu. Výkony 
pochopitelně už nejsou takové jako 
za jeho působení ve Spartě a v jiných 
klubech, ale stále se na něj dá 
spolehnout. Zejména v přesilovkách a 
při samostatných nájezdech. 

TIP: 13. MÍSTO 
(ZÁCHRANA) 

David Švagrovský 
 

V letošní sezóně konečně naplno 
využívá svého potencionálu a stal se 
nejlepším forvardem, možná i hráčem 
Berouna. 27letý útočník s mohutnou 
postavou přitom mohl hrát v Rusku, 
ale o této epizodce více v plánované 
knize Hvězdy 1. ligy, která by mohla 
vyjít okolo července. 



ANALÝZA 

 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Tomáš Rohan  22b 
2. Bohumil Slavíček  20b 
3. Kamil Tvrdek  18b 
 
Nejlepší střelec 
Martin Ondráček 11G Klíč k úspěchu

UHC MOST 
O OSUDU KLUBU SE ROZHODNE AŽ V BARÁŽI 

 
 

Marek Benda 
Nejlepší +/-  
Michael Šulc  +3 Karlovarský brankář ve službách prvoligového 

Mostu letos předváděl poměrně solidní výkony a v 
baráži by měl být klíčovým mužem Baníku. Alespoň 
on vlil do žil fanoušků Mostu trochu optimismu. 

 
Nejproduktivnější bek 
Martin Rohan  10b 



 

UOčima Adyho UKostra týmu 

Kamil Tvrdek 

Jedním z důvodů katastrofálního 
ročníku v podání Mostu je fakt, že 
jejich největší ofenzivní hvězda 
naskočila do hry až v listopadu. Loňský 
nejproduktivnější hráč Vrchlabí se 
totiž v přípravě zranil. Jeho forma po 
návratu z marodky nebyla ideální, ale 
časem už potřebné góly začal střílet. 

Martin Parýzek 
 

Původně jsem chtěl na tomto místě 
představit prvoligovému obecenstvu 
lotyšského reprezentačního zadáka 
Agriese Savielse. Jenže tento 
hokejista, jenž se účastnil několika 
MS, v prosinci z Mostu odešel. Pozici 
lídra obrany tak formálně převzal 
Martin Parýzek, zadák Karlových Varů, 
který sezónu načal v rodném Písku. 
 Marek Benda 

 

Experiment s angažováním Edgarse 
Lusinše nevyšel, ale Mostecké to 
nemusí příliš mrzet. Marek Benda, 
zapůjčený z Energie, totiž slabinou 
severočeského celku rozhodně není, i 
když občas nějaký ten laciný gól pustí. 
Ale ono chytat za defenzivou Baníku 
vůbec lehkým úkol není. 

 
 
 Most vstupoval do 1. 

UOčima HSfana 
  
 Mostecký celek byl s účastí v 

ligy s kvalitním a širokým 
kádrem, ale s málo kvalitním 
trenérem. Týmu se nedařilo, 
proto přišlo v každém zápase 
točení sestavou, nebyl jediný 
zápas, aby hráli stejní muži, 
což bylo problémem číslo 
jedna. V půlce soutěže mužstvo 
převzal zkušený trenér  
Vladimír Jeřábek, ale ani on 
tým nepozvedl, možná i proto, 
že neměl v týmu tak dobré 
hráče, jako Kamil Kaščák na 
začátku soutěže (Žejdla, 
Mavrojanidise nebo třeba 
Krejčího), proto i on tým 
opustil a ke kormidlu 
mosteckých hokejistů přišel 
další kouč, Václav Baďouček. 
Zdá se, že teprve on tým 
pozvedl. Výhra s Brodem, 
Olomoucí, Berounem, vyrovnané 
utkání s Jihlavou budiž 
důkazem. Most se poslední 
zápasy hodně zvedl. Ve skupině 
play out nabere formu a 
v baráži soupeře z 2. ligy 
přejede.  

baráži smířený už od poloviny ročníku. O 
tom, jak sezóna Baníku letos proběhla, 
se rozepíšeme až v následujícím čísle. 
Tyto řádky by měly být věnované šancím 
Severočechů na účast v baráži.  
 Co se týče kvality kádru, tak tam 
by měl Most druholigové celky 
převyšovat, to samé ale platilo vloni i v 
případě Písku, a všichni moc dobře vědí, 
jak špatně si nakonec IHC vedl. Ve 
prospěch Mostu dále hovoří Marek 
Benda. Tento mladý brankář rozhodně 
hlavním viníkem vysokých proher není, ba 
naopak, nebýt něj, kdo ví kolik bodů by 
vůbec Most vydoloval.  

foto: Miroslav 
Rosendorf  

 Kvalita kádru tedy hovoří jasně: 
Most by se měl udržet. Ale jak bylo 
zmíněno, papírové předpoklady mohou ve 
chvilce shořet na popel. Pokud by přece 
jen Baník sestoupil, hlavními důvody bude 
jistě velký kolotoč hráčů (v klubu se za 
sezónu vystřídalo takřka 70 hokejistů!), 
což pochopitelně na náledě v kabině 
nepřispělo, protože ani ti nejlepší hráči 
si nebyli svou pozicí v klubu jistí. 
Nastává jaro, které rozhodne o osudu 
Baníkovců. Nastává jaro, které bude pro 
budoucnost Severočechů klíčové.   

TIP: 14. MÍSTO 
(ZÁCHRANA) 

 

TIP: 14. MÍSTO (SESTUP) 



 

PLAY-OUT 2012 1. LIGA 
TABULKA 

 
Při pohledu na tabulku je zřejmé, že Beroun bude 
mít hodně těžký úkol během devíti zápasů smáznout 
desetibodovou ztrátů na Šumperk. Každopádně nic 
není nemožné a žádný tým nesmí v play-out nic 
vypustit. Určitě bude prestižní i boj o deváté 
místo. Přece jen je rozdíl skončit devátý, nebo 
dvanáctý. Mostečtí už jsou jasnými účastníky 
baráže, ale rozhodně bude zajímavé sledovat, jak si 
v play-out povedou a jakým způsobem tyto boje 
pojmou. 

OSOBNOSTI PLAY-OUT 
PETR PŘIKRYL (LIT) 

 
Odchovanec Stadionu se po 
dlouhých letech vrátil na delší 
časový úsek do svého klubu. 
Podával daleko lepší výkony než 
chybující veterán Salfický, ale 
play-off nakonec zůstalo pro 
tohoto známého brankáře jen 
nesplněnou metou. 

 

ZDENĚK SKOŘEPA (KAD) 

 
Kadaňský forvard ještě vloni oblékal 
barvy ambiciózního Chomutova a 
rovněž Pirátům i kapitánoval. To už o 
něčem svědčí. Úvod do sezóny měl 
ale ex-třinecký forvard 
katastrofální. Až v lednu a únoru 
prokázal svoje kvality a dokázal, že 
když se chce, tak to jde. 
 

TOMÁŠ NOUZA (PÍS) 

 
Jeho dětský sen se ani letos nesplnil. Už od mala snil 
o tom, že si zahraje s Pískem play-off, ale letos to i 
přes jeho obrovskou snahu prostě nevyšlo. Otázkou 
zůstává, zda Nouza nedokončí ročník v kmenové 
Mladé Boleslavi. Je rovněž hodně pravděpodobné, že 
Nouzu už v 1. lize v následujícím ročníku neuvidíme 
(asi odejde zpět do Mladé Boleslavi). Je to škoda, je 
to totiž  pan Hokejista. 

9.  Litoměřice  53  140:165  73  
10. Písek   53 117:147  73 
11. Kadaň  53  142:151  71  
12. Šumperk   53  166:190  69  
13. Beroun   53  129:170  59 
14. Most   53  115:231  38  

JAROSLAV NEDVĚD (BER) ROMAN MELUZÍN (ŠUM) 

 
Jaroslav Nedvěd si určitě představoval 
hezčí konec kariéry, než urputné boje v play-
out a pravděpodobně i v baráži. Třeba ale 
bude chtít odejít v lepším rozpoložení a 
kariéru si ještě o rok prodlouží. 

 
KAMIL TVRDEK (MOS) 

 
Legenda zlínského hokeje a dvojnásobný Mistr světa možná kroutí svoji 
poslední sezónu. Všichni ale doufají, že si svoji bohatou kariéru o minimálně 
ještě jeden rok prodlouží. Schopnosti na 1. ligu stále má, otázkou zůstává ale 
jeho poměrně chatrné zdraví. Každopádně i kdyby ukončil kariéru, tak zůstane 

 
Kdyby se nezranil, tak mohla sezóna Mostu 

v organizaci Draků. Jen si místo hrajícího asistenta bude říkat nehrající 
asistent. Jeho zkušenosti budou ale na ledě v případě jeho ukončení kariéry 
Šumperku hodně chybět. Avšak nepředbíhejme, třeba za rok Meluzín ovládne 
klubové bodování...  

vypadat úplně jinak. Ale také nemusela... 
Odpověď už se nedozvíme. Co se ale dozvíme 
je to, zda se podaří ex-vrchlabskému 
kanonýrovi vystřílet Baníku záchranu 1. ligy. 

http://www.hclitomerice.cz/
http://www.ihcpisek.cz/
http://www.skkadan.cz/
http://www.hokejsumperk2003.cz/
http://www.medvedi.cz/
http://www.hcmost.cz/


FORVARD 

 

Milan Kraft je jednou z největších 
hvězd 1. ligy. Nebýt četných 
zranění, asi by druhou nejvyšší 
soutěž nehrál. Vždyť před osmi lety
patřil k jedním z nejlepších hráčů 
v Pittsburghu Penguins. Jenže pak 
přišla výluka, která s největší 
pravděpodobností zapříčinila konec 
Kraftovy kariéry v zámořské NHL.  

UMILAN KRAFT

CITACE HRÁČŮ ČERPÁNY Z: 

 
Autor: HSfan, kolektiv autorů hokej.cz, 

Petr Bílek, David Matula 
Foto: Zdeněk Špinka, Jiří Mokrý, 

hokejkv.cz 
 

 



 

      Chomutovský útočník se narodil v lednu 
roku 1980 v západočeské Plzni. Hokej se 
učil pod dohledem svého otce „K hokeji mě 
přivedl otec. On sám hrával v Jihlavě a 

Spolupráci s Kraftem si pochvaloval i 
Corbet. "Uplynulý rok jsem hrál s 
Hejdukem. A to je úplně stejný typ," 
vyprávěl Corbet. Pro Milana to byla velká  

Statistiky 
 
Sezóna   Klub                                 Z  G  A  B  TM 
1995-96  HC Plzeň - dor. (E)                 49 54 41 95  -- 
1996-97  HC Plzeň - jun. (E)                 36 26 17 43  -- 
1996-97  HC Plzeň (E)                         9  0  1  1   2 
1997-98  HC Plzeň - jun. (E)                 24 22 23 45  12 
1997-98  HC Plzeň (E)                        16  0  5  5   0 
1997-98  HC Plzeň (E,p-o)                     1  0  0  0  -- 
1998-99  Prince Albert Raiders (WHL)         68 40 46 86  32 
1999-00  Prince Albert Raiders (WHL)         56 34 35 69  42 
2000-01  Pittsburgh Penguins (NHL)           42  7  7 14   8 
2000-01  Pittsburgh Penguins (NHL,p-o)        8  0  0  0   2 
2000-01  Wilkes-Barre/Scranton Penguins(AHL) 40 21 23 44  27 
2001-02  Pittsburgh Penquins (NHL)           68  8  8 16  16 
2001-02  Wilkes-Barre/Scranton Penquins(AHL)  8  4  4  8  10 
2002-03  Pittsburgh Penquins (NHL)           31  7  5 12  10 
2002-03  Wilkes-Barre/Scranton Penquins(AHL) 40 13 24 37  28 
2003-04  Pittsburgh Penquins (NHL)           66 19 21 40  18 
2004-05  HC Lasselsberger Plzeň (E)          17  2  4  6   6 
         HC Energie Karlovy Vary (E)         35  9 10 19  20 
2005-06  Avangard Omsk (RUS1)                28  2  5  7  14 
         HC Energie Karlovy Vary (E)         19  7  5 12  16 
2006-07  HC Energie Karlovy Vary (E)         25  6  3  9  28 
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)      3  0  0  0   8 
2007-08  HC Energie Karlovy Vary (E)         29  8  4 12  37  
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)     19  4  1  5  63 
2008-09  HC Slavia Praha (E)                 21  2  4  6   2 
2009-10  KLH Chomutov (1.liga)               38 15 28 43  36 
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)           16  6 13 19  22 
         KLH Chomutov (baráž)                 4  2  1  3  33 
2010-11  KLH Chomutov (THC)                   4  3  2  5   2 
         KLH Chomutov (1.liga)               34 14 23 37  10 
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)           13  5  8 13  12 
Celkem v Extralize                          194 38 37 75  82 
Celkem v Chomutově                          109 45 75 120 115 
 
UReprezentace: 
2000     Mistrovství světa juniorů           7  5  7 12   0   
2004     Mistrovství světa                   7  1  1  2   2   

 

 

Plzni. Když bylo po zápase, kolikrát mě vzal 
na led, takže od něj jsem měl tu možnost 
to vše odkoukat.“ Jeden z největších 
světových talentů byl už v patnácti letech 
nejlepším dorostencem v extralize a o rok 
později už zářil i mezi juniory. Kraft 
dokonce nakoukl v sezóně 1996/1997 mezi 
dospělé! V sedmnácti už hrál extraligu 
stabilně a na draftu 1998 byl tak 
pochopitelně na čelních pozicích. Jako číslo 
23 si ho vybral Pittsburgh.  

Milan Kraft začínal s hokejem v Plzni pod dohledem svého otce.        Po draftu se vydal do zámoří, kde hájil 
barvy Prince Albert Raiders z 
juniorské WHL. “S odstupem času si 
myslím, že jsem udělal velice dobře, že 
jsem za oceán odešel už v 18 letech. 
Přestupem do juniorské ligy v zámoří jsem 
si lépe a rychleji zvykl na způsob 
amerického života. Plzeň mi v odchodu 
nebránila. Já jsem měl možnost odchodu i 
ve smlouvě. Mohl jsem vlastně odejít už po 
Vánocích v roce 1997, ale chtěl jsem si 
dodělat školu, takže jsem odešel až po 
sezóně.“             

Hráčské info 
 

17.1.1980 
193cm, 98kg 

hůl pravá 
útočník 

50Z, 23G, 33A, +33 +/-, 18TM 

 Na ročník 1999/2000 pak asi 
statný forvard do smrti nezapomene. Jako 
kapitán juniorského národního týmu pod 
vedením legendárního Jaroslava Holíka 
totiž dovedl svůj tým ke zlaté medaili! 
Český výběr tak ve švédské Skelleftea 
přepsal historii a poprvé v dějinách získala 
Česká republika titul. A nebýt Milana 
Krafta, asi by k tomuto úspěchu nedošlo. 
Vždyť velmi ceněný pravák v sedmi 
zápasech získal dvanáct bodů za pět 
branek a sedm asistencí. Ve finále dokonce 
vsítil v samostatných nájezdech zlatý gól. 
Tyto skvělé výkony ho dokonce vynesly do 
ALL-STAR týmu šampionátu a rovněž byl 
vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje.  
      V následujícím ročníku (2000/2001) si 
odbyl svoji premiéru v nejslavnější 
hokejové lize světa. V jednom útoku hrál 
s legendárním ruským hráčem Alexejem 
Morozovem. „Nejvíce jsem nastupoval s 
Alexejem Morozovem a Rene Corbetem. 
Myslím, že nám to šlo, kolem listopadu jsme 
byli možná nejlepší řada. Jenže Corbet se 
pak v Ottawě popral a přivodil si otřes 
mozku. Od té doby už to tolik neklapalo. 
Zkoušeli se s námi jiní hráči, až to nakonec 
skončilo tak, že mě poslali na farmu.“ 



 

pocta, vždyť Hejduk patří k nejlepším střelcům 
zámořské NHL. Také Corbet, stejně jako novináři, 
ale kapitánovi juniorských mistrů v prvních 
měsících severoamerické štace, radil: „Nebuď tak 

počítači," culil se jedenatřicetiletý útočník v 
interview s Petrem Bílkem. 
 V dalším ročníku už se Kraft objevoval 
výhradně v NHL, na farmě v AHL  

zakřiknutý, jdi do toho pořádně. Jinak vám říkám, 
ten Kraft bude fakt dobrý," prorokoval tehdy 
Corbet, a nezůstalo jen u něj. "Má skvělý přehled, 
dobře se orientuje před brankou. Umí dokonale 
přihrát," takto zase chválil juniorského světového 
šampiona asistent generálního manažera 
Pittsburghu Eddie Johnston. "Je to fakt velký 
talent. Ale chybí mu trochu dravosti. Málokdy 
někoho narazí, spíše se střetům vyhýbá. Kdyby 
občas někoho pořádně trefil, byl by to úplně jiný 
kluk," přidal se na stránkách deníku Tribune 
Review známý ruský útočník Kovaljov.  
  V době Kraftova působení v Penguins byla 
v Pittsburghu známá česká "mafie". „Vycházeli 
jsme spolu perfektně. Chodili jsme na večeře nebo 
se dělala různá posezení. Mně navíc hodně pomohl 
Martin Straka, u kterého jsem asi měsíc bydlel.“ 
V jednom týmu se pak potkal i s druhým 
nejslavnějším mužem historie NHL Mariem 
Lemieuxem.  "Já byl u toho, když se vracel. Ani 
když se zjistilo, že potají trénuje, moc se tomu 
nevěřilo. A najednou se objevil s výstrojí v kabině,  Milan Kraft patřil k velkým talentům, ale kosí ho zranění.  

 
byl to pro nás zážitek," komentoval 
nejemociálnější hokejový okamžik 21. století 
pro MF Dnes. Po návratu hvězdného Maria na 
led v průběhu rozjeté sezóny samozřejmě 
přibyla Kraftovi konkurence na pozici 
středního útočníka. „Já měl v Pittsburghu 
pozici třetího, čtvrtého centra a hrál jsem 
zhruba kolem osmi minut za zápas. Po návratu 
Maria jsem byl samozřejmě smířený s tím, že 
času na ledě strávím ještě méně a že mne 
možná pošlou i na farmu.“ V pár zápasech si ale 
přecejen Kraft zahrál v jedné lajně po boku 
Maria Lemieuxe. Pro 99,99% hokejistů 1. ligy 
to je něco nepředstavitelného, hrát vedle 
jednoho z nejlepších hráčů historie je pouze 
jejich nejtajněším snem. "Gól jsme snad nedali, 
ale bylo to skvělé. Ovšem i svazující. Když 
hrajete s Mariem, chcete se mu za každou 
cenu přiblížit, přihrát mu puk. Není to tak, že 
bych mu dal puk a šel se radovat z gólu. Je 
vážně těžké hrát s takovým hráčem."  
 Milan Kraft tak během zámořské 
kariéry hrál v jedné formaci s hráči, kteří si 
zaslouží statut legendy. "Hrál jsem s Martinem 
Strakou, chvilku s Mariem Lemieuxem, s 
Alexem Kovaljovem, to je vynikající hráč i 
člověk," vzpomíná. "S Jardou Jágrem jsem 
taky nějaký zápas v lajně odehrál. Chybí mi už 
jen Wayne Gretzky, ale to doženu už leda na 

Před sedmi lety byl oporou Pittsburghu v NHL, dnes působí jen ve 
druhé nejvyšší české soutěži. 



 

už nastoupil jen k osmi utkáním. V 68 zápasech za 
Tučňáky nasbíral šestnáct bodů (8+8). Po většinu 
této sezóny se ale trápil, po 20 kolech měl dokonce 
méně bodů než brankář Hedberg. "V útoku mu to 

bodů, se stěhoval výměnou za Petru Míku do 
nedalekých Karlových Karlových Varů.T "O téhle 
variantě jsme mluvili už před časem, nyní tedy k 
výměně dochází. Milan Kraft  

moc nejde, ale při bránění na sobě hodně 
zapracoval. Je velmi silný na puku a hlavně ve 
vlastní třetině odvádí hodně práce," pochvaloval si 
ale výkony jeho svěřence trenér Tučňáků Rick 
Kehoe. Během další sezóny stálé místo v sestavě 
Penguins neudržel, většinu zápasů odehrál ve 
farmářském Scrantonu. "Ze začátku bylo jasné, že 
mladé hrát moc nenechají a budou sázet spíš na 
veterány. Až později vytáhli Michala Sivka a mě. 
Hráli jsme s Janem Hrdinou, Kovaljovem, dokonce i 
Martinem Strakou. Prožívali jsme docela dobré 
časy, dávali góly, jenže mužstvo moc nevyhrávalo. 
Do toho jsem si zranil třísla. Později nás nechali 
hrát dole i z úsporných důvodů. Měli jsme totiž s 
Michalem oba dvoucestné smlouvy. Ve stejné době 
zároveň Penguins vyměnili jiné hráče za levnější. 
Chtěli ušetřit peníze, to hrálo roli,“ řekl o sezóně 
2002/2003 dnes již 32letý útočník.  
  V dalším ročníku už ovšem do nižší soutěže 
nemusel, jelikož v severoamerické NHL zářil. 
V tehdy podprůměrném Pittsburghu patřil 
k oporám mužstva a nakonec se jeho bodová 
bilance zastavila na čísle 40! Za zmínku stojí 
rovněž jeho devatenáct vstřelených branek. O  

Vytáhlý útočník přišel do Chomutova s cílem postoupit do extraligy, 
zatím se mu to ale nepovedlo. 

 
důvodech průlomové sezóny se rozhovořil pro 
hokej.cz. "Povedla se mi letní příprava. Udělal jsem 
pár věcí, které se osvědčily, takže v nich budu 
další roky pokračovat. Moc mi pomohli rodiče i 
přítelkyně - jejich podpora mě držela nad vodou. 
Sám jsem si dokázal, že v NHL mohu hrát dobrý 
hokej. To je strašně důležité. Prostor na ledě jsem 
dostal, i když ze začátku to nebylo nic moc. Teď 
po základní části jsme měli v klubu mítink, kde se 
vedení vyjadřovalo ke každému hráči zvlášť. Mně 
trenér řekl, že na mě byl přísný až moc. Prý se 
mnou panovala spokojenost."  
 Vrcholem sezóny pro Milana Krafta pak 
bylo domácí Mistrovství světa, kam byl nominován. 
Jenže pro Českou republiky skončil 
nejnavštěvovanější šampionát historie už ve 
čtvrtfinále, v němž naši reprezentanti nešťastně 
podlehli Američanům po samostatných nájezdech. 
Tehdy 24letý útočník na turnaji bodoval dvakrát, 
jednou se radoval z branky, podruhé pak z přesné 
asistence.  
 Zlomovým momentem v kariéře Milana 
Krafta se stala výluka, nebýt ní, možná by se i dnes 
proháněl plzeňský odchovanec po 
severoamerických kluzištích. Ročník 2004/2005 
tak musel začít v Plzni, ale po sedmnácti 
odehraných zápasech, v nichž nasbíral jen šest 

Pokud se ani letos Piráti neprobojují do nejvyšší soutěže, mohl by 
Kraft zamířit k Lvům z Popradu, jelikož tam koučuje jeho oblíbený 
trenér Radim Rulík. Kraft měl v KHL působit už vloni, ale Poprad 

se nakonec ročníku 2010/2011 neúčastnil. 



 

nebyl vytížený, jak by si představoval. V 
Karlových Varech bude hrát pod vedením 
Radima Rulíka, jemuž Milan hodně věří. Kraft 
doufá, že tahle změna pro něho bude vhodným 
impulsem,“ řekl dnes již nebožtík Jaromír 
Henyš (agent) o hlavním důvodu transferu. 
"Krafta jsme chtěli už v létě, tehdy to nevyšlo. 
Víme, že se Milanovi v Plzni moc nedařilo, ale 
věříme, že u nás odvede dobré výkony. Náš 
trenér Radim Rulík Krafta dobře zná, o jeho 
příchod stál. Trenér chce mít v týmu svěřence, 
jež v minulosti vedl. Kromě Krafta to je 
například Zdeněk Kutlák. Jsme přesvědčeni, že 
se Kraft rozehraje a že bude posilou. V 
Milanovi je bezpochyby víc, než zatím ukázal," 
řekl o příchodu juniorského Mistra světa 
z roku 2000 manažer Energie Miroslav Vaněk. 
        O zajímavé výměně se samozřejmě 
rozhovořil i vytáhlý centr. „TPo hokejové 
stránce to pro mě může být jedině lepší. V 

Túvodu sezony jsem se trápil. Potom se to 
zlepšilo, ale nedostával jsem na ledě tolik 
prostoru. Karlovarský tým nebude zcela 
neznámé prostředí. Docela se tam těším, 
setkám se znovu s trenérem Radimem Rulíkem.“  
Ovšem ani pod oblíbeným koučem se nedostal 
Kraft do hokejové pohody a ve 35 zápasech 
nastřádal na jeho poměry podprůměrných 19 
bodů. Pozvánku na Mistrovství světa do Vídně, 
kde Češi slavili po čtyřech letech titul 
světových šampiónů, tak nedostal.  
        Po skončení sezóny se všechny spory mezi 
hráči a majiteli zdárně vyřešili (v neprospěch 
hokejistů) a NHL se znovu rozeběhla. Do 
zámoří se ale Kraft už nevrátil, Pittsburgh 
s tehdy 25letým útočníkem přestal počítat. 
Zajímavou nabídku ovšem dostal i tak, jelikož 
Kraftovi nabídl jednoletý kontrakt bohatý 
Omsk. "Nabídka byla velice lukrativní. Milan si 
všechno zhodnotil a přijal,“ řekl Kraftův agent 
Jaromír Henyš. „Informace o Avangardu sbíral 
u Jaromíra Jágra. Spojil se s ním a ptal se, jak 
to v Omsku chodí. Klub má parádní zázemí, na 
zápasy cestuje leteckým speciálem, o hokejisty 
je tam výborně postaráno. Smlouvu pro Milana 
dotáhl do konce kolega Rich Winter a mohu 
říci, že kontrakt je skutečně na vysoké úrovni,“ 
dodal pro hokej.cz. 
        Na Sibiři ale moc dlouho nevydržel, 
královsky placený hráč totiž vůbec nesplnil 
přísná očekávání Omsku. V 28 zápasech dal 
totiž Kraft jen dvě branky, k nimž přidal sedm 
asistencí. V prosinci roku 2005 si tak musel 
Milan Kraft hledat nové angažmá. Kuriózní 
situace nastala v Německu, kde neznámý agent, 
který s Kraftem neměl nic společného, nabízel 
vytáhlého útočníka předním klubům DEL. 
„Přišel mi fax od Borise Čaply, který působí ve 
vedení Hamburku. Informoval mě, že neznámý  

Milan Kraft patří k nejlepším prvoligovým hráčům. 

 

V posledních pěti ročnících vždy musel plzeňský rodák vynechat část 
ročníku kvůli různým zraněním. 



 

 

agent nabízí Milana Krafta, ačkoli k tomu nemá 
žádné oprávnění. Milan o ničem nevěděl, já také 
ne,“ řekl Jaromír Henyš. „Jestliže v zámořské 
NHL mohou působit jen agenti s patřičnou 
licencí, měla by Mezinárodní hokejová federace 
zavést něco podobného. Kolem hráčů se pohybuje 
řada všelijakých lidí, kteří mnohdy bez skrupulí 
vystupují jejich jménem, ačkoli o tom daný 
hokejista ani neví. Bohužel, Česká republika v 
tomto ohledu není výjimkou. To jsem poznal i v 
případě Milana Krafta, jemuž někdo za mými 
zády telefonicky nabízel, že mu okamžitě sežene 
něco ve Švédsku,“ dodal. 
         Nakonec ho do svých řad zlákaly Karlovy 
Vary, i když se o Krafta zajímaly i přední 
evropské kluby. Závěr sezóny se Kraftovi povedl, 
kdežto na následující tři ročníky by nejradši 
zapomněl.  
 V první polovině sezóny 2006/2007 se 
Kraft vážně zranil, když si při jednom ze soubojů 
u mantinelu zlomil klíční kost a musel na operaci. 
T"Byl jsem pod narkózou, takže mě nic nebolelo. A 
kupodivu ani později jsem neměl žádné větší 
bolesti. Předtím se mi nic vážného nepřihodilo, 
takže nemohu srovnávat. Ale představoval  
 

Tjsem si to horší,“ řekl o operaci jeden 
z největších smolařů českého hokeje.  
 I v sezóně 2007/2008 odehrál 
v základní části místo 52 zápasů jen 29 
(8+4). Důvodem byla třísla. Play-off ale 
odehrál promarněný talent světové třídy 
celé a pomohl do té doby k nejlepšímu 
umístění Karlových Varů v historii, když 
s Energií došel až do finále extraligy, kde 
ovšem Západočeši nestačili ve vyrovnané 
sérii pražské Slavii. „Určitě budu mít na 
tuto sezonu samé krásné vzpomínky. Za ty 
tři roky se ve Varech vytvořila vynikající 
parta kluků, která dokázala dojít až takhle 
daleko. Je to obrovský úspěch pro celý 
karlovarský hokej.“ 
        Pro další sezónu si důrazný útočník 
jako nového zaměstnavatele vybral právě 
kata Energie, Slavii. Narážek na finále 
2008 se dočkal v kabině sešívaných 
spousty. „Hlavně když kluci podepisovali 
plakáty nebo dostávali hodinky. Říkali mi, 
abych si je pořádně prohlédl, že jsem je 
mohl mít taky.“  Jediným přáním Milana 
Krafta po příchodu do týmu pod vedením 
Vladimíra Růžičky bylo to, aby zůstal 
zdravý. Jenže přání se nesplnilo, třetí 
ročník v řadě promarodil. V přípravě si 
totiž poranil rameno „Před sezonou jsem 
musel na operaci, která se však nepovedla. 
V lednu jsem tedy musel podstoupit druhý 
nevynucený zákrok. Ta druhá operace mě 
hodně ranila. Šel jsem za doktorem, že mi 
pomůže, ale to se nestalo.“ 

Milan Kraft si vydělal zejména díky angažmá v Omsku. 
V extralize tak  

V Karlových Varech Kraft působil mimojiné během výluky v NHL. 



 

odehrál jen 21 zápasů. Promarodil i celé play-off, 
kdy se jeho bývalý klub Karlovy Vary radoval 
z titulu, kdežto jeho zaměstnavatel skončil až 
druhý. Z titulu se tedy neradoval ani na druhý 

UDotazník Milana Krafta (piratichomutov.cz) 

Jaký byl ve škole Váš nejoblíbenější předmět, krom tělocviku? 
pokus. Kraft se tak dá označit za takového 
českého Mariána Hossy, tomu ale zisk Stanley 
Cupu na třetí pokus přecejen vyšel. 

„Zeměpis. Matika a čeština nepatřily k těm nejvíce milovaným 
předmětům, raději jsem se zahleděl do map, nebo i chvilkami 
prozkoumával minulost v dějepise.“   Nové angažmá pro sezónu 2009/2010 

Kraft nenašel v nějakém předním evropském klubu, 
ale v prvoligovém Chomutově. K Pirátům šel krom 
toho, že kontrakt byl po finanční stránce jistě 
zajímavý, i kvůli Radimu Rulíkovi, který tehdy 
koučoval ambiciózní celek. 

Byli rodiče s prospěchem ve škole spokojení? 

„Asi takhle. Jednou jste dole, jednou nahoře. Takže to bylo takový, že 
chvilku nadprůměr, chvilku podprůměr, ale každopádně maturitu mám.“  „Logicky někoho 

napadne, že jde o krok zpět, ale pro mě je 
důležité, že já to tak neberu. Nepůjde o nějaké 
udržovací příčky v první lize, budeme se prát o 
extraligu. Právě ambice klubu rovněž přispěly k 
tomu, že jsem přijal chomutovskou nabídku.“ 

Váš dosavadní největší hokejový zážitek, popřípadě úspěch? 

„Jeden není, to po mně chtít nemůžete (směje se). Ale určitě do té 
síně slávy patří možnost zahrát si NHL a jednoznačně MS dvacítek, 
kde jsem byl s panem Rulíkem.“        První ročník se dvojnásobnému Vicemistrovi ČR 

povedl. Sice párkrát také kvůli zranění nemohl do 
hokejového kolotoče naskočit, ale i přes nižší 
počet zápasů (38) získal 43 bodů (15+28), což mu 
zajistilo druhou pozici v klubovém bodování. V play-
off díky 22 bodům (8+14) taktéž obsadil stříbrnou 
pozici. I díky němu nakonec Chomutov slavil titul  -
Vítěz 1. ligy. V baráži ovšem 

Kdo byl v mládí vaším vzorem, popřípadě kdo je jím teď? 

„Dnes už to není nikdo, ale v minulosti se mi líbil Jirka Kučera a 
Wayne Gretzky. V zámoří těch hvězd pak bylo několik, měl jsem tu 
možnost je vidět na vlastní oči. To je taky něco jiného.“  

Severočeši ztroskotali 
na Mladé Boleslavi. Kdybyste mohl, co byste změnil v hokejových pravidlech? „Myslím, že v extralize jsou 
hráči vyspělejší. Dávají do toho víc, hlavu. V první 
lize jsou v průměru mladší kluci, kteří chtějí hrát 
za každou cenu, aby byli vidět. I proto se mi to tu  

„Asi nic. My s tím stejně nic nenaděláme. Mění to za nás jiní, ale v 
poslední době co se změnila ta dvě pravidla, tak si myslím, že je to 
odzkoušený již ve Švédsku, takže to zřejmě funguje, proč s tím 
nepřijít i u nás.“  

 

Milane, nastupujete s číslem 14, jedná se o vaše oblíbené číslo? 
Jak jste se k němu dostal?  

„Je to moje nejmilejší číslo. A vlastně jsem se k němu dostal díky 
otci. On když končil, měl právě dres s číslem 14 a já jsem si ho prostě 
vzal. Pokud je volná, snažím se, abych ji měl.“  

Dokážete si představit, že byste se čísla 14 vzdal a hrál s jiným? 

„Vzdát? To ne. I když, záleží na postavení. Teď kdyby někdo přišel s 
tím, že chce mojí 14ku, tak bych ji nedal. Ale pokud by to bylo opačně, 
že já bych někam přišel a ona byla zabraná tak bych i vybral buď 
devítku, nebo bych celé číslo obrátil a byla by to 41.“  

Jak se vám líbí Chomutov jako město? 

„Kdekoliv jsem byl, tak jsme si s rodinou zvykli. Můžete si tady najít 
to svoje. To je prostě všude stejné.“  

Jaký sport máte rád krom hokeje? 

„Tenis, hrál jsem ho i závodně.“  

Blondýna, bruneta nebo zrzka? 

„Manželka.“  Kraft strávil u Tučňáků čtyři ročníky. Po 
výluce se do NHL už nevrátil.  



 

Tněkdy zdá rychlejší. Když do toho dáte tu 
hlavu, hodně se to vyplatí,“ porovnal pro 
Libora Kulta kvalitu 1. ligy s nejvyšší 
tuzemskou soutěží.  

       Ve druhém ročníku v dresu Pirátů 
znovu část sezóny promarodil, ale i tak 
obhájil druhou pozici v klubovém bodování. 
Ziskem 37 bodů (14+23) v 34 zápasech si 
tak držel průměr jednoho bodu na zápas, 
stejně tak jako ve vyřazovacích bojích, kde 
ve 13 kláních zaznamenal pět zářezů a osm 
asistencí. I v bodování play-off se umístil 
mezi chomutovskými hráči na druhé příčce. 
Kraft si tak u Pirátů drží vysoký standart, 
čtyřikrát v řadě obsadil v nejsledovanější 
statistice stříbrnou pozici ve svém týmu. 
 Do svého třetího ročníku v pozici 
Piráta šel Kraft už jako kapitán. „Byl jsem 
kapitánem na dvacítkách a potom už jsem 
měl jen „áčka“. Musím říct, že je jedno kdo 
to písmeno má, je nás tu zkušených víc,“ 
řekl pro piratichomutov.cz. „Myslím si, že 
od velkého zvyšování hlasu v kabině jsou tu 
spíš trenéři. Já se budu snažit kluky hlavně 
vyburcovat. Jinak samozřejmě jsme tu 
zkušené mužstvo, takže si jistě řekneme, 
co chceme hrát. A pokud někdo udělá 
chybu, tak je to většinou taková chyba, 
kterou si každý uvědomí a připomínat mu ji 
je skoro i zbytečné,“ dodal pro Davida 
Matulu letošní nejproduktivnější hráč 
týmu. Dovede svůj tým do extraligy? 

Milan Kraft byl letos dlouhou dobu na druhém místě klubového bodování. Ale 
ve druhé polovině ročníku zahájil famózní stíhací jízdu a v posledním kole 

uzmul prestižní ocenění Davidu Hruškovi. Ziskem 56 bodů v 50 zápasech se 
umístil na třetím místě v 1. lize. 

   KRAFTOVI PARŤÁCI Z JEDNÉ LAJNY V 
 

PITTBURGHU VE ZKRATCE  
  

Alexej Morjozov  
35letý forvard je jedním ze symbolů KHL a v současnosti 
je kapitánem bohaté Kazaně, s kterou slavil dvakrát 
triumf v Gagarinově poháru. Olympijský medailista a 
dvojnásobný Mistr světa je považován za jednoho z 
nejlepších hráčů působících v Evropě. Po výluce v NHL už 
zůstal v rodné domovině, i když o něj byl v zámoří stále 
velký zájem. Morozov rovněž kapitánuje ruské 
reprezentaci. Nutno podotknout, že úspěšně. 

 
 

 
René Corbet 

Parťák Milana Krafta z jedné formace za jeho působení v 
Pittsburgu vloni ukončil svoji bohatou kariéru. Dnes již 
38letý forvard byl do NHL draftován v 1. kole Coloradem, 
kde sehrál čtyři sezóny po nichž byl vyměněn do Calgary. 
Na přelomu nového tisíciletí hrál za Penguins, ale šanci 
stát se hvězdou v NHL promarnil a vydal se do Německa, 
kde strávil dlouhých 8 let v barvách Mannheimu. Poslední 
dva roky působil v norské nejvyšší soutěži. Mezi jeho 
největší úspěchy patří zisk Stanley Cupu 1996 s 
Coloradem. V NHL odehrál 362 zápasů s bilancí 58+74.  Důrazný útočník se během své kariéry často stěhoval. 

Oblékal dres osmi klubů ze tří zemí a pěti soutěží.  



 

LEGENDA 

Jiří Holík, odchovanec Havlíčkova 
Brodu, jenž se nesmazatelně do 
dějin nejrychlejší kolektivní hry 
zapsal díky působení v Dukle a 
pochopitelně i v reprezentaci, je 
rekordmanem v počtu startů 
v národním mužstvu. Vždyť mladší 
bratr Jaroslava Holíka jich 
zaznamenal 319! 
  

Autor: HSfan, Václav Jáchim 

UJIŘÍ HOLÍK 



      Legenda československého hokeje se 
narodila v Havlíčkově Brodě (tehdy to byl 
ale ještě Německý Brod) 9. července 

 
1944. V roce 1962 si Jiří Holík zahrál 
s Havlíčkovým Brodem nejvyšší soutěž, o 
rok později pak přestoupil do jihlavské 
Dukly, kde sedmkrát slavil mistrovský 
titul. Narozdíl od svého bratra byl 
Jaroslav ten klidnější, a pro své soupeře 
příjemnější hokejista.  
 Během své kariéry startoval na 
čtrnácti Mistrovstvích světa, což je 
společně se Švédem Tumbou Johanssonem 
světový rekord. Pokaždé, až na Vídeň 
1967. si odvezl cenný kov, třikrát pak ten 
nejcennější (1972, 1976, 1977).  
       V roce 1978 poprvé (krom příchodu 
du Dukly) změnil své působiště. To už bylo 
v době, kdy ukončil reprezentační kariéru. 
Holík zamířil za hranice naší vlasti, a 
odešel do německého Rosenheimu, kde 
setrval dva ročníky, načež přestoupil do 
WAT Wien a poté do Wiener EV. 
Hokejovou kariéru ukončil čtyřnásobný 
účastník Olympijských her v roce 1985,  

poté co oslavil 41. narozeniny. 
 V době své největší slávy 
patřil Holík k nejlepším levým 
křídlům na světě. Nejenže bodoval a 
dával branky (v reprezentaci celkem 
132), ale také patřil k defenzivním 
jistotám československého 
národního týmu. „Člověka mrzí, že 
se nemohl finančně zabezpečit. Ale 
když se podívám na hráče, jako je 
třeba Standa Konopásek, který byl 
nevinně pět let ve vězení, tak si 
říkám, že jsem si nežil tak špatně,“ 
řekl pro Václava Jáchima, ex-
redaktora hokej.cz. 
     Jiří Holík dostal i nabídku 
z NHL, ale nakonec se rozhodl 
setrvat v Československu. „Jediná 
šance, jak se za moře dostat, byla 
emigrace. K tomu jsme ale s 
bratrem, narozdíl od kamarádů 
Venci Nedomanského a Ríši Fardy, 
nikdy nenašli odvahu.“  Kdyby do 
zámoří odešel, byl by jistě hvězda… 



 TIPY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY 
1) Stránka fanclubu Chomutova piratskesrdce.cz zveřejnila sérii velmi, ale opravdu velmi 
zajímavých rozhovorů. Pro ty, kteří mají čas a rozhovory je baví, určitě doboručuju všechny, 
byť jsou hodně obsáhlé, ale to na kvalitě rozhodně neubírá, ba naopak.  
 
Rozhovor s tvrdým kanadským obráncem Brettem Palinem 
Rozhovor s bojovným forvardem Jaroslavem Hafenrichterem 
Rozhovor s chomutovským šikulou Nikola Gajovským 
Rozhovor s generálním manažerem Chomutova Jaroslavem Veverkou 
 
 2) Server idnes.cz přinesl zajímavý rozhovor s Radkem Bělohlavem. V obsáhlém interview se 

písecký hokejista rozpovídal o své kariéře i o tom, jak v letošní sezóně dokázal skloubit pozici 
asistenta trenéra a zároveň i hráče. Rozhovor čtěte zde 
 
3) Oficiální stránky Berouna uveřijnily rozhovor s Petrem Branišem. Tento hokejista, jenž před 
několika lety po hlavě spadnul do střely a od vážného zranění ho zachránila helma, před dvěma 
lety ukončil kariéru. Jak nyní žije a jaku se mu daří? Dozvíte se do zde 
 
4) V Mostu se letos již potřetí měnili trenéři. Vladimír Jeřábek rezignoval a jeho pozici zaujal 
Václav Baďouček. Rozhovor s novým trenérem přinesl redaktor serveru hokej.cz Libor Kult. 
Interview si můžete přečíst: ZDE 
 
5) Zajímavý článek přinesl server idnes.cz. Chomutovský funkcionář Jaroslav Veverka poodhalil 
pikantnosti z akademie Pirátů. No věděli jste například, že na sobě hráči nosé čipy (kvůli kontrole 
samozřejmě), nebo že se na pokojích vypíná po dvaadvacáté hodině internet? Čtěte ZDE 
 
6) Ústečtí Lvi zůstali stejně jako loni v marketingové kampani pro play-off u vojenské tematiky. 
Místo vojáků ale letos vyrukují do vyřazovací části jako rytíři. Více ZDE 
 
7) Libor Kult pořídil pro čtenáře serveru hokej.cz rozhovor s litoměřickým trenérem Tvrzníkem, 
který neskrýval obrovské zklamání po neúspěšném závěru sezóny a obvinil Ústí nad Labem z 
podvodu. Rozhovor si můžete přečíst ZDE Rozhovor se stejným mužem pořídil i idnes.cz. Rozhovor 
ZDE 
 

http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/brett-palin/
http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/jaroslav-hafenrichter/
http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/nikola-gajovsky/
http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/tajne-rozhovory-/#!
http://hokej.idnes.cz/konec-kariery-se-blizi-vi-belohlav-a-uz-mysli-na-trenovani-pm9-/hok_1liga.aspx?c=A120209_1730206_hok_1liga_elv
http://www.medvedi.cz/story.asp?id=17467
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=260&id=55858&view=clanek
http://hokej.idnes.cz/akademie-chomutovskych-piratu-internet-do-deseti-a-hlidaci-cipy-pwu-/hok_1liga.aspx?c=A120215_1733548_hokej_ten
http://hokej.idnes.cz/ustecka-slechta-razi-za-postupem-s-rytiri-a-kralem-klobouckem-i-ps1-/hokej.aspx?c=A120222_201607_hokej_lge
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=260&view=clanek&id=56053
http://hokej.idnes.cz/litomerice-se-zlobi-na-usti-na-lede-se-nerozhodovalo-tvrdi-trener-p9c-/hok_1liga.aspx?c=A120224_1738522_hok_1liga_elv
http://hokej.idnes.cz/litomerice-se-zlobi-na-usti-na-lede-se-nerozhodovalo-tvrdi-trener-p9c-/hok_1liga.aspx?c=A120224_1738522_hok_1liga_elv


VIDEOTÉKA  
PŘIPOMEŇME SI ZÁVĚR ZÁPASU VRCHLABÍ-BEROUN ZE SEZÓNY 2009/2010. V 
TOMTO ZÁPASE ŠLO O VŠE. KDO VYHRAJE, POSTOUPÍ DO PLAY-OFF. JEŠTĚ 

PATNÁCT VTEŘIN PŘED KONCEM VEDL BEROUN, ALE PAK LADISLAV GENGEL POSLAL 
ELEKTROMONTÉRY DO VYŘAZOVACÍ ČÁSTI. 

Strhující závěr si můžete připomenout zde 

 
 JISTĚ SI I VY VZPOMÍNÁTE NA ROZHODUJÍCÍ DUEL FINÁLOVÉ SÉRIE PLAY-OFF 

2010 MEZI CHOMUTOVEM A ÚSTÍM NAD LABEM. POKUD SI CHCETE SVÉ VZPOMÍNKY 
OŽIVIT, TAK KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ MŮŽETE. 

ZDE 

http://www.youtube.com/watch?v=PvPa3dynvqo
http://www.youtube.com/watch?v=HY0WacnKLXc&feature=related


VIDEOTÉKA 2  
Šimon Macháň si zřejmě spletl dny a svého Valentýna prožil již o den dříve. Jeho vyvolený 

Vít Budínský ale polibek od svého spoluhráče odmítl. Teď vážně. Je vidět, že v kabině 
Hradce Králové panuje přátelská atmosféra. Čas pokusu o polibek je přibližně kolem času 

1:30. P.S.: Koukejte za hovořícího trenéra Mičku. 
Strhující závěr si můžete připomenout zde 

 
 Gólman Ústí nad Labem Vladislav Koutský se snažil rozehrát, v tu chvíli mu ale praskla jeho 

gólmanská hůl. Jakpak to asi dopadlo? 
VIDEO ZDE 

 

http://tvhradec.cz/Reportaze/Sport/HC-Hradec-Kralove/Body-zustavaji-v-Sumperku--Hradec-zde-prohral-i-po.aspx
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-Qfasxs8DUU#t=291s


 
ARCHIV MAGAZÍNŮ 

ROČNÍK 2011/2012 
1. číslo: ZDE 
 

Uwww.hstrebic.cz 

2. číslo: ZDE 
 
3. číslo: ZDE 
 
4. číslo: ZDE 
 
5. číslo: ZDE 
 

OBSAHY ČÍSEL 
 
1. číslo: Průvodce sezónou, Petr Polodna, Jan Hranáč, Zdeněk Čáp 
 
2. číslo: Radek Bělohlav, Alexandr Lhotský, David Havíř, Milan Kostourek, Šimon 
Hrubec, Jan Alinč, Vladislav Kubeš, HC Most, SK HS Třebíč 
 
3. číslo: Roman Meluzín, Lukáš Havel, Jakub Bartoň, Milan Procházka, Jiří Jebavý, 
Marek Vaniš, Lukáš Král, HC Hradec Králové, Piráti Chomutov 
 
4. číslo: Jakub Kania, Petr Ulrych, Jindřich Kotrla, Jaroslav Hašek, Jaroslav Kůs, 
Žebříček klubů, IHC Písek, HC Berounští Medvědi 
 
5. číslo: Žebříček trenérů, Jiří Dopita, Štěpán Hřebejk, Michal Pšurný, Radek Míka, 
Martin Záhorovský, HC Ústí nad Labem, SK Kadaň 
 

http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1112/magazin_cislo_1_2011.pdf
http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1112/%C4%8C%C3%ADslo_2_oprava.pdf
http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1112/Cislo_3_2011.pdf
http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1112/Cislo_4_2011.pdf
http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1112/c%C3%ADslo_5_2011.pdf


 ZÁBAVA 
Hlášky a přeřeky komentátorů Nejzajímavější oslavy gólů v NHL  

zhlédnout můžete zdePotřebujeme vyhonit!  
 

Naši mají snahu, ale nemají puk. Áááá, už 
ho mají… Brankář Dzurilla ho vytahuje ze 

sítě. 
 

Puk zastavila až kovová konstrukce z umělé 
hmoty. 

 
Po 60 minutách střetnutí mezi Německem a 

USA před 77 000 diváky skončilo nerozhodně 
1:0. 

 
Jestli si Salomonsson myslí, že přejde přes 

Petrovického, tak se velmi mýlí. A 
Petrovický jde na trestnou lavici za 

podražení.
 

Scénka Daniela Čecha  
ZHLÉDNOUT MŮŽETE ZDE  

Žigmund Pálffy vede puk do útočného pásma. 
A je v dobré střelecké pozici… Žigo 

střííííílej! Neeee, dělá kličku, Žigo, kam 
jedeš? Odtud se góly nedávají. Góóóóóól!!! 

 
Vyhráli jsme buly, ale zatím nemáme puk. 

 
Nedal, přátelé, nedal… v bráně byla díra, že 
by se tam Trabant vměstnal… a on nedal. 

 
A vedeme dvojgólovým rozdílem 4:1. 

 
Inkasoval úder, kterému se vyhnul. 

 
Dobrý večer, v Trenčíně se už dohrálo, na 
stadiónu jsem zůstal už jen já a rolbař, a 

pomalu se začínám bát. 
 

Statistiky jsou jako bikiny. Naznačí hodně, 
ale neprozradí všechno. 

 
THTTSlovákům dnes nic nevychází, dnes by jim i 
chleba spadl na namazanou stranu, i kdyby 

byl úplně suchý...T 

http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2167
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1954
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1954
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1954
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2175
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2175
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1854
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1854
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1854
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1938
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1938
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1938
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1938
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/576
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/576
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/576
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/576
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2255
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1889
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1889
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2231
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1753
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/369
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/369
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/369
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2059
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2059
http://www.youtube.com/watch?v=uRBP-bcfsco
http://www.youtube.com/watch?v=9xoArki0yA4


 
KVIZ 

TEST 

výsledky na další straně! 

kdo je to? 

 
Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš klub? Poznáš hráče? 
1. indicie: rok založení 1945 1. indicie: narozen 1973, útočník 

Maximálně 10 bodů z 
obou tajenek. Za každou 
použitou indicii -1 bod. 

2. indicie: letecká tragédie 2. indicie: dlouhovlasý defenzivní út. 
3. indicie: asistentem trenéra je Jan Votruba  3. indicie: loni Znojmo a Plzeň 
4. indicie: hraje (hrál) zde Dwight Helminen 4. indicie: dnes Šumperk 

 5. indicie: Piráti 5. indicie: kř. jméno Karel 
 

10 otázek Obránce Detroitu Jakub Kindl 
je odchovancem jakého klubu? 6) Který hráč neobléká dres Třebíče?1) Kdo je kapitánem Chomutova?  

a) Zdeněk Okál a) David Hruška 
b) Martin Dočekal b) David Havíř 
c) Milan Přibyl c) Milan Kraft 
d) Vladimír Stejskal d) Petr Jíra 
7) V jakém klubu hraje Kamil Tvrdek?2) Kdo je hl. trenérem Ústí n/L?  
a) Hradec Králové a) Jaromír Šindel 
b) Most b) Robert Kysela 
c) Šumperk c) Petr Rosol 
d) Ústí nad Labem d) Václav Sýkora  8) Kolik let je Tomáši Klimtovi?3) Za jaký tým EHL hrál loni Jakub Bartoň? 

a) Pardubice 
b) Třinec 
c) Vítkovice 
d) Plzeň 
4) Kde nikdy nehrál Tomáš Ficenc? 
a) Jihlava 
b)  Ústí 
c)  Vítkovice 
d)  Třinec 
U5) Jakub Kindl je odchovancem… 
a) Olomouce 
b) Šumperka 
c) Jihlavy 
d) Litoměřic 
 

 Za jaký extraligový tým hrál loni 
olomoucký zadák Jakub Bartoň? a) 32 

b) 34 
c) 38 
d) 40 
9) Kdy byl založen hokejový oddíl v Kadani? 
a) 1947 
b) 1967 

 c) 1987 
Pokud jste dosáhl/a… jste…d) 1997  

20-26 bodů Prezident klubu 
U10) Kterému klubu patří Filip Novotný? 

16-19 bodů Generální manažer a) Slavia Praha 
b) Kladno 
c) Sparta Praha 
d) Zlín 

12-15 bodů Hlavní trenér 
7-11   bodů Asistent trenéra 
3-6     bodů Trenér mládeže 
0-2     bodů Nosič vodZa každou správnou odpověď 1 bod y  



 

UPŘÍŠTÍ ČÍSLO: OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 
2011/2012 

DATUM VYDÁNÍ BĚHEM MS 
 

- TOP 100 hokejistů 
- Play-off 2012 

- Momenty sezóny 
- Představení Vítěze 1. ligy 

- Rozbory jednotlivých týmů 
- Udílení trofeji 

- A mnoho článků (Dušan Salfický, Martin Filip, Tomáš Nouza a další)… 

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, weby extraligových klubů 
Výsledky kvizu 10 otázek
Kdo je to? 

 
1) c   5) b  9) a 

1. Radim Kucharczyk 2) c   6) a  10) c 
2. Petr Polodna 3) c   7) b 
3. Rostislav Malena 
UPoznáš…? 
klub: Piráti Chomutov 
hráč: Karel Plášek 

4) d   8) c 
 

UKontakty 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
Ady:     vadlejsek@seznam.cz 
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