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UPŘEDMLUVA 
 
 „Sezóna už nám pomale 

UFOTO ČÍSLA 
VIKTORE, DÍKY! 

 
 vrcholí, ale o účastnících play-off, 

respektive play-out, ještě není ani 
zdaleka rozhodnuto. Čeká nás tedy 
ještě jeden velmi zajímavý měsíc, 
který jistě nabídne hodně 
emotivních duelů.  

Jako průvodce 
následujícím hokejovým děním vám 
může posloužit jak je zvykem 
magazín o 1. lize, který v 5. čísle 
letošního ročníku svým čtenářům 
nabídne profily berounského 
Zbyňka Hrdela, Tomáše Klimenty a 
jeho parťáka Ctirada Ovčačíka, 
kadaňského obránce Romana 
Proška, třebíčském Lašovi a 
v neposlední řadě i články o Karlu 
Pláškovi, Ladislavu Rytnauerovi či 
Lukáši Sáblíkovi. 
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Snad se vám tedy bude 
toto číslo líbit. 

 
Příjemné čtení přeje HSfan  

CITÁT ČÍSLA 
  

„Nástup do zápasu byl z naší 
strany tragický. Nástup do druhé 
třetiny byl také tragický a třetí 

třetina byla tragická. Takže 9:2 je 
pro nás ještě celkem dobré.“ 

 
Petr Novák, trenér Berouna, 

neskrýval obrovské zklamání po 
prohře nad Havlíčkovým Brodem. 

  PLUS 
 

VÝKONY MLADÉ BOLESLAVI 
Bruslařský klub zatím přesvědčuje hokejovou veřejnost tím, že sen 
o postupu do extraligy není jen nesplnitelnou ambicí. Mladá Boleslav 
v 1. lize dominuje a málokdy jí potká herní výpadek. Zdá se tedy, že 
do klíčové fáze sezóny bude Mladá Boleslav skvěle připravená.    
 

NIKO KAPANEN 
První liga měla možnost vidět další hvězdu světového hokeje. Po zranění se totiž 
ve dvou zápasech v barvách Litoměřic ukázal Niko Kapanen, opora pražského Lva. 
Palec nahoru, že se postavil k rozehrání v 1. lize jako profesionál. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 MOSTECKÉ DLUHY 
V prosinci prosákly na veřejnost informace o neblahé finanční 
situaci v prvoligovém Mostě. Jak odvolaný trenér Leo Gudas, tak 
jeho nástupce Radek Mrázek potvrdili, že hráči, kteří nejsou 
kmenovými hokejisty Litvínova, nedostávají výplaty a takřka vše 
si musí platit sami. Jednatel klubu Ing. Valerij Korol však tvrdí, 
že dluží pouze dvěma osobám- Leo Gudasovi a Martinu Volkemu.  

 MINUS 

    

KONEC VIKTORA UJČÍKA 
Po třiatřiceti zmeškaných duelech se do prvoligového kolotoče vrátil Viktor Ujčík, 
předsezónní posila jihlavské Dukly. Bohužel duel se Šumperkem pro něj byl jeho 
posledním v kariéře. Jeho léčené koleno se totiž opět ozvalo a už nemělo smysl 
pokoušet své zdraví. Pro hokej obrovská škoda, ale i tak si zaslouží za své úspěchy 
poklonu. 
 



 TIPY NA ČLÁNKY 
1) Mostečtí hokejisté neviděli již od září peníze. Tedy podle tvrzení Leo Gudase (foto), dnes již 
odvolaného trenéra týmu, jenž se svěřil serveru iSport.cz. „Je to tady o ničem. Jak může trenér něco 
vykládat, když mu hráč řekne, že nemá na benzín a že už asi nebude jezdit?“ uvedl mimo jiné. Článek si 
můžete přečíst zde: http://isport.blesk.cz/clanek/hokej/188927/zoufaly-gudasuv-otec-v-moste-
hrace-neplati-co-jim-muzu-vykladat.html Magazín o 1. lize doporučuje svým čtenářům i rozhovor 
s Radkem Mrázkem, Gudasovým nástupcem na postu mosteckého trenéra. Interview naleznete zde: 
http://www.hcmost.cz/joomla/index.php/aktuality/10-aktuality/137-ted-musime-nejdrive-zapracovat-
na-fyzicce-rika-noy-kouc-radek-mrazek. Ing. Valerij Korol však Gudasovy informace o dluzích popřel, 
viz tento rozhovor: http://www.hcmost.cz/joomla/index.php/aktuality/10-aktuality/140-porad-je-v-
nasich-silach-se-barazi-vyhnout-soudi-ing-korol. Obrázek si udělejte sami. 
 
2) Viktor Ujčík skončil! Šokující zpráva přišla 4. ledna po utkání se Šumperkem. O důvodech ukončení 
své úspěšné kariéry se rozhovořil pro iDnes.cz. Interview zde: http://hokej.idnes.cz/viktor-ujcik-
rozhovor-o-konci-kariery-dhd-/hok_1liga.aspx?c=A140104_224544_hok_1liga_ber 
 
3) Lukáš Havel, momentálně hráč Havířova, byl odejit z Havlíčkova Brodu! A to kvůli chování vůči klubu. 
Podrobnosti ohledně jeho výpovědi naleznete v tomto článku: http://hokej.idnes.cz/havlickuv-brod-se-
zbavil-nejlepsiho-strelce-havla-fvw-/hok_1liga.aspx?c=A140108_111342_hokej_par 
 
4) Velmi zajímavý silvestrovský článek vyšel na oficiálních klubových stránkách Olomouce. Jakub Bartoň 
a Richard Diviš totiž ukončili kariéry a vrhli se na zpívání. Doufejme, že se jim bude dařit i 
s mikrofonem. Článek zde: http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Mora-prichazi-o-opory-Barton-s-
Divisem-meni-hokejku-za-mikrofon-2260 
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 VIDEOTÉKA 
PETR NOVÁK BYL PO PROHRANÉM DUELU S HAVLÍČKOVÝM BRODEM (9:2) HODNĚ 

ROZEZLEN, O ČEMŽ SVĚDČÍ V IRONICKÉM DUCHU VEDENÝ ROZHOVOR, NA JEHOŽ 
KONCI PAK PŘÍTOMNÉ NOVINÁŘE A TRENÉRY POTĚŠIL VÁNOČNÍMI DÁREČKY.  

VIDEO ZDE: http://www.youtube.com/watch?v=gzrLbXIgbC8 

 
 POVEDENÉ VIDEO SHRNUJÍCÍ EXISTENCI MOTORU OD ČERVNA DO PROSINCE LOŇSKÉHO 

ROKU MŮŽETE ZHLÉDNOUT ZDE: 
http://www.youtube.com/watch?v=BIQtC0lg4m4&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gzrLbXIgbC8
http://www.youtube.com/watch?v=BIQtC0lg4m4&feature=youtu.be


 

USTATISTIKY 
k 21. 1. 2014 

HRÁČSKÉ STATISTIKY  
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů

 
1. Tomáš Čachotský (JIH) 63 bodů 
2. David Výborný (MB)  55 
3. Tomáš Klimenta (MB) 52 
4. Michal Broš (MB)  51 
5. Tomáš Nouza (MB)   46 
6. Miloslav Čermák (LIT) 44 
7. Denis Kindl (OLO)  39 
8. Petr Polodna (HB)  39 
9. Milan Mikulík (MB)  37 
10. Lukáš Havel (HAV)  36 
11. Adam Zeman (JIH)  35 
12. Jan Knotek (OLO)  33 
13. Radek Hubáček (JIH) 33 
14. Radim Kucharczyk (OLO) 31 
15. Jaroslav Roubík (UNL) 29 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 29 bodů 
2. Aleš Holík (ŠUM)  25 
3. Milan Toman (MB)  24  
4. Zbyněk Sklenička (UNL) 22 
5. Ctirad Ovčačík (MB) 21 
6. Jakub Grin (UNL)  19 
7. Tomáš Pavelka (MOS) 17 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Tomáš Nouza (MB)  28 gólů 
2. Adam Zeman (JIH)  26 
3. Miloslav Čermák (LIT) 25  
4. Lukáš Havel (HAV)  21 
5. Tomáš Klimenta (MB) 20 
6. Michal Broš (MB)  19 
7. Tomáš Čachotský (JIH) 18 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 10 gólů 
2. Aleš Holík (ŠUM)   8  
3. Martin Dudáš (ŠUM)  6  
 

 TOP 5 juniorů (bodování) 
  
1. Tomáš Čachotský (JIH) 45 asistencí 1. Adam Chlapík (LIT)  15 
2. David Výborný (MB)  42 2. Luboš Rob (ČB)  13 
4. Tomáš Klimenta (MB) 32 3. Aleš Jergl (OLO)  10 
3. Michal Broš (MB)  32 4. Martin Procházka (LIT)  8 
5. Petr Polodna (HB)  27 5. Daniel Graca (HAV)   7 
6. Denik Kindl (OLO)   26 

TOP 3 cizinci (bodování)7. Milan Mikulík (MB)  23  
  
1. Roman Rác (OLO)  27 

TOP 3 asistentů (obránci) 2. Martin Jakúbek (HAV) 21 
 3. Jaroslav Koma (HAV) 15 

1. Milan Toman (MB)  23 asistencí  
2. Zbyněk Sklenička (UNL)  22 TOP 3 gólmani (počet výher)
3. Tomáš Sedlák (ŠUM) 19 

 
 

 1. Michal Valent (MB)  23 
TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. David Rittich (JIJ)  23 

 3. Lukáš Daneček (HAV) 20 
1. Ctirad Ovčačík (MB)         + 39  
2. Tomáš Klimenta (MB) 38 TOP 3 gólmani (čistá konta)
3. Michal Broš (MB)  35 

 
 

4. Milan Mikulík (MB)  32 1. Tomáš Halász (OLO)  6 
5. Roman Němeček (MB)         32 2. Roman Will (MB)  5 
6. David Výborný (MB)             31 3.-4. Michal Valent (MB) 4 
7. Tomáš Čachotský (JIH) 29 3.-4. Martin Falter (TRE) 4 
8, Jan Knotek (OLO)  29  
9. Tomáš Nouza (MB)               26 Úspěšnost zákroků (min. 20 záp.)
10. Roman Rác (OLO)  23 

 
 

 1. Tomáš Halász (OLO)        94,72% 
Nejhorší +/-

 

zdroj statistik: hokej.cz 

TOP 5 nejtrestanějších hráčů 
 
1. Václav Skuhravý (ČB)    123 TM 
2. Lukáš Bohunický (MB)    113 
3. Martin Szakal (KAD)    111 
4. Boris Žabka (MB)     97 
5. Vladislav Kubeš (BER)    95 
 

 2. Tomáš Vošvrda (OLO)      94,59% 
 3. Michal Valent (MB)         94,50% 
485. Lukáš Chalupa (BER)    - 21 4. Matúš Kostúr (KAD)         93,83% 
484. Tomáš Brunec (ŠUM)   - 20 5. Martin Falter (TRE)        92,80% 
483. Kryštof Kafan (MOS)    - 20  
482. Václav Čížek (MOS)   - 18  Průměr gólů na zápas  
481. Vítězslav Nedrda (MOS)   - 18  (min. 20 záp.)
 

 
1. Tomáš Halász (OLO)            1,53 
2. Tomáš Vošvrda (OLO)          1,54 
3. Michal Valent (MB)  1,62 
 

Nejvíce odchytaných minut 
1. Tomáš Štůrala (ŠUM)          1981 
2. Lukáš Daneček (HAV)    1907 
3. Martin Falter (TŘE)            1897 
 
 



 

UTÝMOVÉ STATISTIKY  
 

TABULKA 
TABULKA PRŮMĚRNÉ NÁVŠTĚVNOSTI P Tým Z V VP PP P Skóre B 

DOMÁCÍCH ZÁPASŮ  
 1.  BK Mladá Boleslav  41  33  1  3  4  178:71  104  
1. České Budějovice  3737 diváků 
2. Mladá Boleslav  2444  2.  HC Olomouc  41  29  0  2  10  139:65  89  
3. Havířov   2071 

HC Dukla Jihlava  41  22  8  2  9  136:92  84  3.  4. Jihlava   1855 
5. Třebíč   1552 

4.  HC Rebel Havlíčkův Brod  41  23  2  2  14  118:107  75  6. Olomouc   1354 
7. Litoměřice    1167 HC Stadion Litoměřice  41  20  2  6  13  134:117  70  5.  8. Havlíčkův Brod  1047 
9. Šumperk    987 6.  HC AZ Havířov 2010  41  18  5  0  18  114:111  64  
10. Ústí nad Labem   860 
11. Most    470 SK Horácká Slavia Třebíč  41  17  4  4  16  101:101  63  7.  
12. Beroun    363 

8.  HC Slovan Ústečtí Lvi  41  13  4  3  21  111:121  50  13. Kadaň     311 
14. Benátky nad Jizerou  279 

HC Benátky nad Jizerou  41  12  4  6  19  89:118  50  9.   
VYUŽITÍ PŘESILOVÝCH HER10.  Salith Šumperk  41  10  9  2  20  113:148  50   

 
1. Mladá Boleslav  30,56 % HC Berounští Medvědi  41  12  2  6  21  79:124  46  11.  
2. Olomouc   20,69 

SK Kadaň  41  11  1  7  22  79:125  42  12.  3. Litoměřice   19,32 
4. Ústí nad Labem  17,45 

ČEZ Motor České Budějovice  41  10  4  2  25  80:104  40  13.  5. Jihlava   16,97 
6. Šumperk   16,84 HC Most  41  9  2  3  27  92:159  34  14.  
7. Havířov   15,08 
8. Havlíčkův Brod   13,86 

 

 

9. Most    13,79 
10. Beroun   13,30 
11. Třebíč   12,12 
12. Benátky n/J  12,00 
13. České Budějovice  11,46 
14. Kadaň    10,45 

 

ÚSPĚŠNOST OSLABENÍ 
 
1. České Budějovice  86,77 % 
2.-3. Mladá Boleslav  86,21 
2.-3.. Benátky n/J  86,21 
4. Olomouc   85,47 
5 Jihlava   85,44 
6. Třebíč    85,33 
7. Kadaň   84,92 
8. Ústí nad Labem  84,34 
9. Havlíčkův Brod  84,21 
10. Šumperk   83,68 
11. Havířov   83,14 
12. Beroun   81,72 
13. Most    79,21 
14. Litoměřice   77,91 

 

http://www.hokej.cz/tym/89/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/24/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/16/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/124/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/500/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/714/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/17/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/126/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/91/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/563/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/26/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/39/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/1721/?season=2013&competition_id=2231
http://www.hokej.cz/tym/122/?season=2013&competition_id=2231


 
BK MLADÁ BOLESLAVU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Ml. Boleslav  2:0  Jihlava 
Benátky n/J  4:3sn.  Ml. Boleslav   

Ml. Boleslav  7:2  Most 
Ústí n/L  3:6  Ml. Boleslav   
Ml. Boleslav  6:0  Havířov 
Ml. Boleslav  2:1  Olomouc 

Č. Budějovice  1:2  Ml. Boleslav   
Ml. Boleslav  5:1  Havl. Brod 

Třebíč  3:4  Ml. Boleslav   
Šumperk  3:6  Ml. Boleslav   
Ml. Boleslav  3:0  Kadaň 

 

TOMÁŠ KLIMENTA 
Všestranný útočník se díky skvělým výkonům v tomto 
období prodral na třetí příčku kanadského bodování 
druhé nejvyšší soutěže. Forvard se zkušenostmi 
z Liberce či Třince už překonal dvacetigólovou hranici 
a splňuje tak přesně to, co si od něj vedení 
Bruslařského klubu před sezónou slibovalo. Klimenta je 
zkrátka spolehlivý. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 PŘÍCHOD NEJPRODUKTIVNĚJŠÍHO OBRÁNCE SLOVENSKÉ 
ELH 
Zajímavou akvizici získala Mladá Boleslav ze slovenské Banské 
Bystrice. Středočeši totiž do svých řad zlákali do té doby 
nejproduktivnějšího obránce slovenské extraligy Erica Melanda 
(na fotce), beka amerického původu! V tamní nejvyšší soutěži 
během pětadvaceti odehraných kol nasbíral na zadáka více než 
slušných šestnáct bodů. Jeho bilance je o to obdivuhodnější, že 
to pro něj bylo teprve první seniorské angažmá. Až do sezóny 
2012/2013 totiž působil v zámořských univerzitních soutěžích. 
24letý bek má tedy velmi slušný potenciál, který je umocněn 
ještě tím, že se jedná o praváka, jichž není na trhu zrovna 
nepřeberné množství. 
 
VÝMĚNA JIRÁNKA ZA JARŮŠKA 
BK Mladá Boleslav a Orli Znojmo sáhli k hráčskému trejdu. Na 
jih Moravy zamířil do konce ročníku Tomáš Jiránek, do města 
automobilů pak na stejně dlouhou dobu Richard Jarůšek. Oba 
dva hráči v letošním ročníku nepatřili k tahounům svého mužstva, 
změna prostředí jim tak může prospět. Zvlášť v Jarůškovi se 
skrývá velký potenciál. Však v loňské sezóně byl 
nejproduktivnějším hokejistou Znojma. Do konce ledna bude 
v dresu Orlů působit i obránce David Pojkar. Ten by se však 
narozdíl od Jiránka měl na závěr ročníku opět vrátit.  
 



 
UHC OLOMOUC 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Olomouc  2:1  Beroun 
Jihlava  2:1sn.  Olomouc   

Olomouc  4:1  Benátky n/J 
Most  0:2  Olomouc   

Olomouc  5:2  Ústí n/L 
Ml. Boleslav  2:1  Olomouc   

Olomouc  4:0  Havířov 
Olomouc  6:1  Č. Budějovice 
Havl. Brod  2:1  Olomouc   

Třebíč  0:7  Olomouc   
Olomouc  8:5  Šumperk 

 
TOMÁŠ VOŠVRDA 

Předsezónní posila z Liberce stále přesvědčuje 
hokejovou veřejnost, že právě on je nejlepším 
gólmanem druhé nejvyšší soutěže. Po delší pauze 
způsobené zraněním se Tomáš Vošvrda vrátil na led 
snad v ještě lepší formě... Vychytal nulu s Havířovem, 
jednu branku pak inkasoval od silné Jihlavy a v duelu 
s Mladou Boleslaví pochytal 39 střel! Fenomenální. 
Recept na Vošvrdu našel až Šumperk. 

 
HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 

 STŘÍDAVÉ STARTY RADIMA MATUŠE A MARKA RŮŽIČKY 
Formou střídavých startů mohou Olomouci vypomáhat třinečtí útočníci Radim Matuš a 
Marek Růžička. První jmenovaný loni svými technickými schopnostmi oslnil fanoušky 
Šumperka, Marek Růžička zase letos díky novému pravidlu dostává hodně šancí v A-
týmu Ocelářů.  
 
PŘÍCHOD TOMÁŠE DRTILA 
Zajímavou posilu do zadních řad získala Olomouc z Mostu. Na Hanou totiž zamířil 
šumperský odchovanec Tomáš Drtil (na fotce), jenž má pomoci Moře zastoupit 
zraněné zadáky. Jedná se o hráče Kladna, jenž úvod sezóny strávil v Mostě., 
kde odehrál 23 zápasů, v nichž se mu povedlo nasbírat pět kanadských bodů. 
Hostování v Olomouci je tak vzhledem k bídné finanční situaci Baníku pro ex-
píseckého Drtila vysvobozením. Pomůže Kohoutům k zopakování barážové účasti? 
 
STARONOVOU POSILOU I ADAM RUFER 
Dalším útočníkem Třince, který zamířil do Olomouce v rámci střídavých startů, se stal 
Adam Rufer, jenž se v Moře objevoval i loni a odehrál za ni celé prvoligové play-off. 
Letos má poměrně stabilní pozici v extraligovém Třinci, takže je otázkou, jak moc 
bude Kohoutům v následujících týdnech k dispozici. 
 
UZKOUŠKA IVO CRHÁKA 
Mora zkouší schopnosti Ivo Crháka, odchovance Komety Brno, který v minulosti 
působil v nižších zámořských soutěžích. Letos to 21letý forvard zkoušel i v Kadani, 
tam však nenasbíral v sedmi zápasech ani bod a opět si hledal nové angažmá. 



 
HC DUKLA JIHLAVAU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Ml. Boleslav  2:0  Jihlava   
Jihlava  2:1sn.  Olomouc 
Č. Budějovice  1:3  Jihlava   
Jihlava  2:1  Havl. Brod 

Třebíč  1:3  Jihlava   
Jihlava  6:0  Šumperk 
Kadaň  3:1  Jihlava   

Jihlava  3:2sn.  Litoměřice 
Beroun  2:1  Jihlava   
Havířov  7:1  Jihlava   

Benátky n/J  0:5  Jihlava   

ADAM ZEMAN 
Poprvé v sezóně se hráčem období nestal Tomáš 
Čachotský, nýbrž jeho parťák ze středu první formace 
Adam Zeman. Tomu se dařilo zejména střelecky. Díky 
parádní formě se tak dotáhl na Tomáše Nouzu, 
s kterým v následujících týdnech svede zajímavý 
souboj o korunu krále střelců. Po boku Tomáše 
Čachotského se to Zemanovi klidně může podařit.   

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 SBOHEM, VIKTORE! 
Ikona Dukly Jihlava a jeden ze symbolů zlaté éry českého hokeje Viktor Ujčík (foto) 
se rozhodl v jedenačtyřiceti letech ukončit svou bohatou kariéru. Důvodem je obnovení 
zranění, kvůli kterému letos stihl odehrát pouze tři duely. Kdyby pokračoval pod 
injekcemi, hazardoval by se svým zdravím. A to má každý jen jedno... 
 
PODLIPNIK NA OLYMPIÁDU! 
Jediným zástupcem 1. ligy, který se představí na Zimních olympijských hrách v Soči, 
je jihlavský obránce Matič Podlipnik, jenž bude reprezentovat Slovinsko s hvězdným 
Anže Kopitarem na soupisce. Rozhovor ZDE. 
 
PETR VLK PRODLOUŽIL SMLOUVU 
Trenér týmu Petr Vlk se upsal Dukle na další dva roky. Může tak v klidu pokračovat v dobře 
rozjeté práci s mladými hokejisty. „Petr má k dispozici spoustu mladých kluků, které se 
nebojí zapracovávat postupně do týmu. Pro trenéra je samozřejmě vždy jednodušší, když si 
skládá tým z hotových hráčů, než když musí mladé hráče učit a vychovávat. To je další 
důvod, proč jsem se pro prodloužení kontraktu s trenérem rozhodl. To je první krok. Do 
budoucna po něm budu chtít, aby se vyjádřil, jak si představuje realizační tým, potom bude 
následovat krok dva, tedy podpisy s dalšími lidmi," uvedl jednatel klubu Bedřich Ščerban.  
 
UPETR JAROŠ OPĚT TRENÉREM BRANKÁŘŮ 
Dukla Jihlava získala zajímavou posilu do realizačního týmu. Po štaci v běloruském Dinamu 
Minsk se totiž na Vysočinu vrátil Petr Jaroš, špičkový trenér brankářů. Ten přerušil své 
působení v KHL z rodinných důvodů. Dukle se upsal na dva roky. 
 

http://hcdukla.cz/clanek.asp?id=Hrozne-moc-se-tesim-rika-Matic-Podlipnik-ktery-bude-na-Olympiade-branit-svetove-hvezdy-6769


 
HAVU LÍČKŮV BROD 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Havl. Brod  7:3  Kadaň 
Litoměřice  5:3  Havl. Brod   

Havl. Brod  9:2  Beroun 
Jihlava  2:1  Havl. Brod   

Havl. Brod  2:1sn.  Benátky n/J 
Most  0:2  Havl. Brod   

Havl. Brod  0:5 (kont.)  Ústí n/L 
Ml. Boleslav  5:1  Havl. Brod 

Havl. Brod  2:1  Olomouc 
Havl. Brod  4:1  Č. Budějovice 
Havířov  5:4pr.  Havl. Brod   

  

PETR POLODNA 
Zkušený útočník se bude muset v následujících 
týdnech vyrovnávat s odchodem svého parťáka Lukáše 
Havla, s nímž si bývalá opora Chomutova skvěle 
rozuměla. Utkání proti Havířovu, za který už tehdy 
paradoxně Havel nastoupil, však ukázalo, že by se Petr 
Polodna měl podílet na produktivitě i bez propuštěného 
kanonýra. Polodna dal totiž AZetu hned dvě branky. 
Skvělé  zápasy ale odehrál i předtím.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 VYHAZOV LUKÁŠE HAVLA! 
Po úspěšně zvládnutém mači s Ústeckými Lvy byl ze smlouvy vypovězen nejlepší střelec 
Havlíčkova Brodu Lukáš Havel (foto). Za jeho šokujícím odchodem pochopitelně nestojí 
jeho výkony, ale neprofesionální chování. Podle oficiálních klubových stránek se bývalý 
kanonýr pražské Slavie provinil neprofesionálním vystupováním a chováním vůči klubu. 
Zkušený útočník nakonec zakotvil v Havířově. 
 
NÁVRAT MARTINA ONDRÁČKA 
Do Havlíčkova Brodu se opět vrátil útočník Martin Ondráček. Ten sice loni v dresu 
Rebelu nasbíral solidních jednatřicet kanadských bodů, ale ani to mu nezaručilo místo 
v sestavě pro právě probíhající ročník. Sezónu tak zahájil v Berouně, kde se však i 
vzhledem ke svému zranění trápil a hledal formu. Probudí odchovance pražské Slavie 
návrat do Kotliny? 
 
KONEC PŮSOBENÍ  PATRIKA PETRUŠKY 
Opačným směrem, tedy do Berouna, zamířil útočník Plzně Patrik Petruška. Tento 22letý 
útočník toho ovšem za Havlíčkův Brod letos příliš neodehrál. Konkrétně jen osm utkání, 
v nichž se jednou prosadil i střelecky.  
 
UPŘÍCHOD VOJTĚCHA SEDLÁČKA 
Havlíčkův Brod získal dalšího kvalitního brankáře. Krom Kacetla, Dolejše či Šindeláře 
mohou Rebelové využívat i Vojtěcha Sedláčka, jenž doplatil na příchod Romana Málka 
do pražské Sparty. Na druhou stranu po odchodu Málka z Vítkovic se nyní duo 
Šindelář-Dolejš v bráně Rebelu moc objevovat nebude. Takže vítaná posila.  
 



 
ULITOMĚŘICE 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Č. Budějovice  0:3  Litoměřice   
Litoměřice  5:3  Havl. Brod 

Třebíč  3:2  Litoměřice   
Litoměřice  5:0  Šumperk 
Kadaň  2:4  Litoměřice  
Havířov  3:1  Litoměřice   
Litoměřice  4:2  Beroun 

Jihlava  3:2sn.  Litoměřice   
Litoměřice  4:0  Benátky n/J 

Litoměřice  4:2  Most 
Ústí n/L  4:6  Litoměřice   

MILOSLAV ČERMÁK 
Litoměřický snajpr zažívá životní sezónu. Role tahouna 
mu nesmírně svědčí a je klidně možné, že se stane i 
nejlepším kanonýrem soutěže. V tomto období sice 
kdovíjak bodově nezářil, ale stále byl 
nejnebezpečnějším hráčem svého týmu, s kterým si 
s největší pravděpodobností zahraje i play-off. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 NIKO KAPANEN OBLÉKL DRES STADIONU 
Za Litoměřice si v zápasech proti Berounu a Jihlavě 
zahrál hvězdný Niko Kapanen (foto)! Tento útočník 
pražského Lva se v partnerském Stadionu rozehrával po 
dlouhodobém zranění. První liga tak měla tu čest, že si 
v ní zahrál Mistr světa z roku 2011, dvojnásobný vítěz 
Gagarinova poháru, vítěz MSJ 1998, stříbrný a bronzový 
olympionik a držitel pěti medailí ze světových šampionátů. 
Ve výčtu Kapanenových úspěchů bychom ještě málem 
zapomněli na to, že se objevil ve více než 400 zápasech 
slavné NHL. Nejvíce se mu dařilo v Dallasu, zahrál si 
však i za Atlantu Thrashers a Phoenix Coyotes. V Evropě 
se šikovný útočník proslavil coby hráč mateřského HPK a 
Kazaně. Od léta roku 2012 hraje za Lev Praha. „Jsem 
rád, že jsem sem mohl jít a že jsem dostal příležitost 
tady hrát. Líbilo se mi tu,“ uvedl slavný Fin.  
 
SEDLÁČEK A NOVOTNÝ DO JINÝCH PRVOLIGOVÝCH 
CELKŮ 
Litoměřickou svatyni už letos nebudou střežit Vojtěch 
Sedláček (nově Havlíčkův Brod) ani jeho kolega Filip 
Novotný (čerstvě Horácká Slavia). Brankářskou dvojici pro 
zbytek ročníku tak vytvoří sparťanský mladíček Tomáš Král 
a velezkušený Petr Přikryl.  



 
UAZ HAVÍŘOV 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Most  2:5  Havířov   
Havířov  6:3  Šumperk 
Ústí n/L  7:0  Havířov   
Havířov  3:0  Kadaň 

Ml. Boleslav  6:0  Havířov   
Havířov  3:1  Litoměřice 
Olomouc  4:0  Havířov   
Havířov  4:1  Beroun 

Č. Budějovice  2:1  Havířov   
Havířov  7:1  Jihlava 

Havířov  5:4pr.  Havl. Brod 
 

JAN MARUNA 
Miláček havířovských fanoušků zazářil zejména 
v souboji s nedalekým Šumperkem. Za stavu 2:3 pro 
hostující Draky vzal totiž odpovědnost na svá bedra. 
Ve 42. minutě nejprve vyrovnal, o deset minut později 
pak dokonce strhl vedení na stranu AZetu. Krom dvou 
branek si navíc v tomto duelu připsal i dvě asistence. 
Marunovi se však dařilo i v jiných zápasech. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 NOVOU POSILOU LUKÁŠ HAVEL! 
Útočníka, který byl překvapivě vyhozen z Havlíčkova 
Brodu, nakonec uloupil prvoligovým soupeřům 
Havířov! A to i přes to, že Lukáš Havel (na fotce), 
bývalý parťák Romana Červenky z prvního 
slávistického útoku, vyjednával s Motorem, který o 
jeho služby měl opravdu eminentní zájem. Na jeho 
příchodu k nováčkovi soutěže má jistě vliv, že je 
kmenovým hráčem Třince, jenž vydatně spolupracuje 
právě s AZ. I přes jeho nepříliš dobrou pověst se 
rozhodně jedná o skvělou posilu, která může Havířov 
dotlačit třeba i do semifinále. Branky dávat umí, 
což Slezané potřebují jako sůl.  
 
DAVID PASTRŇÁK NA MSJ 
Havířovský klub na přelomu roku skvěle reprezentoval 
David Pastrňák. Tento odchovanec AZetu byl klíčovým 
forvardem české dvacítky (v 5 zápasech získal tři 
body), která dosáhla velkého úspěchu v podobě 
vítězství nad favorizovanou Kanadou. Hokejista, jenž 
má letos šanci být draftován v 1. kole, momentálně 
působí ve Švédsku. Otázkou však je, jak dlouho tam 
ještě bude. Jeho kariéra určitě směřuje do prestižní 
National Hockey League. 



 
USK HS TŘEBÍČ 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Třebíč  7:1  Šumperk 
Kadaň  2:4  Třebíč   

Třebíč  3:2  Litoměřice 
Beroun  0:2  Třebíč   
Třebíč  1:3  Jihlava 

Benátky n/J  1:3  Třebíč   
Třebíč  2:4  Most 

Ústí n/L  0:3  Třebíč   
Třebíč  3:4  Ml. Boleslav 

Třebíč  0:7  Olomouc 
Č. Budějovice  0:3  Třebíč   

 

JAKUB ČUŘÍK 
Adeptem na tuto cenu by mohl být i Martin Falter, 
toho však ze hry na pár zápasů vyřadilo zranění, takže 
volba logicky musí padnout na jeho spoluhráče Jakuba 
Čuříka. Tento hbitý útočník měl prsty v důležitém 
vítězství s Benátkami nad Jizerou (2+1), branku dal i 
Ústí nad Labem, Šumperku, Motoru a Mladé Boleslavi. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 VÝPOMOC LIBORA PIVKA 
Během reprezentační pauzy se v Třebíči ve dvou duelech objevil 
velezkušený Libor Pivko (na fotce). Tento 33letý útočník patří brněnské 
Kometě, jíž však převážnou část letošního ročníku chyběl. Po tříměsíční 
zápasové absenci se tak na vlastní žádost vytáhlý forvard, jenž loni 
působil v Dinamu Minsk, zamířil na krátkou výpomoc do partnerské 
Horácké Slavie. Té ex-pardubický hokejista výrazně pomohl a třemi 
vstřelenými brankami přispěl ke dvěma důležitým vítězstvím. Jeho další 
působení v 1. lize je však nejasné. Je však možné, že během olympijské 
pauzy na nějaký ten zápas do Třebíče dorazí. Ale to je spíše utopie... 
 
ZRANĚNÉHO FALTERA NAHRADÍ FILIP NOVOTNÝ 
Po příchodu Romana Málka do pražské Sparty začaly v 1. lize škatulata, 
hejbejte se. Litoměřice, partnerský celek, totiž opustili Vojtěch 
Sedláček a Filip Novotný. První jmenovaný posílil Havlíčkův Brod, 
Novotný pak Horáckou Slavii. Nová akvizice Třebíče je paradoxně 
odchovancem konkurenční Dukly Jihlava. Tým z Vysočiny tímto 
příchodem reagoval na dlouhodobější zranění Martina Faltera. 
 
UNOVOU POSILOU KANAĎAN MILLER 
Třebíčský celek doplnil defenzivní zadák kanadského původu Riley Miller. 
Toho si nejprve vyhlédla brněnská Kometa, jenže ta ho nakonec uvolnila do 
svého partnerského týmu. Miller je typický Kanaďan. Hraje tvrdě a nebojí 
se shodit rukavice.  



 
ÚSTÍ NAD LABEMU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Ústí n/L  3:2pr.  Benátky n/J 
Most  2:6  Ústí n/L   

Ústí n/L  7:0  Havířov 
Ústí n/L  3:6  Ml. Boleslav 

Olomouc  5:2  Ústí n/L   
Ústí n/L  2:1sn.  Č. Budějovice 
Havl. Brod  0:5 (kont.)  Ústí n/L   

Ústí n/L  0:3  Třebíč 
Šumperk  4:3pr.  Ústí n/L   

Kadaň  1:3  Ústí n/L   
Ústí n/L  4:6  Litoměřice 

PETR PŘEUČIL 
Jaroslav Roubík se zranil, Jan Alinč se potýkal 
s nevyrovnanými výkony a Daniel Boháč byl poslán do 
Českých Budějovic. Těžko tak vybírat hráče období. 
Petr Přeučil však rozhodně nezklamal. Dařilo se mu 
střelecky, byť jen jeden ze čtyř jeho gólů pomohl 
Slovanu k vítězství. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 ODCHOD DANIELA BOHÁČE 
Lví smečku opustil zkušený Daniel Boháč (na fotce), jeden 
z nejproduktivnějších hráčů týmu v letošním ročníku. Ten odešel 
na hostování do trápících se Českých Budějovic. Slovan tak 
ztratil před důležitými boji o play-off velmi důležitého 
hokejistu, jelikož Boháč byl v předcházejících třech ročnících 
opravdu produktivní. V sezóně 2011/2012 dal třiatřicetiletý 
forvard úctyhodných 23 branek, rok nato nasbíral solidních 32 
kanadských bodů. Letos měl opět nakročeno k výbornému 
výsledku. Po 35 utkáních se totiž mohl pyšnit bilancí 12+11. Po 
svém příchodu na jih Čech se tak ihned stal i nejproduktivnějším 
hráčem Motoru.  
 
ÚSTÍ NAD LABEM SEZÓNU DOHRAJE 
Během minulého měsíce se situace Slovanu hodně zhoršila. Dokonce 
se spekulovalo, zda vůbec Ústečtí Lvi sezónu dohrají. K takovémuto 
scénáři však naštěstí nedojde. Akcionáři klubu se zavázali, že 
finančně zajistí průběh zbytku sezóny. Co bude ale se severočeským 
celkem dál? Jakou soutěž budou hrát Lvi za rok? 
 
UKONTUMACE VE PROSPĚCH SLOVANU 
Utkání s Havlíčkovým Brodem bylo zkontumováno ve prospěch Ústí 
nad Labem. To sice na ledě Rebelu prohrálo 4:3, vzhledem 
k neoprávněnému startu Jiřího Kadlece však Lvi berou tři body. 
 



 
UBENÁTKY N/J 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Ústí n/L  3:2pr.  Benátky n/J   
Benátky n/J  4:3sn.  Ml. Boleslav 

Olomouc  4:1  Benátky n/J   
Benátky n/J  3:2  Č. Budějovice 
Havl. Brod  2:1sn.  Benátky n/J   

Benátky n/J  1:3  Třebíč 
Šumperk  0:3  Benátky n/J   
Benátky n/J  3:0  Kadaň 

Litoměřice  4:0  Benátky n/J   
Beroun  2:1  Benátky n/J   
Benátky n/J  0:5  Jihlava 

 

MAREK SCHWARZ 
Posila z Liberce sice za Benátky nad Jizerou moc 
zápasů neodchytala, zato však farmářský tým dovedla 
ke dvěma důležitým vítězstvím. A v obou případech, 
tedy jak v utkání se Šumperkem, tak i v duelu s Kadaní, 
dokonce Schwarz vychytal nulu. Žádný hráč z pole 
kdovíjak nezazářil, takže je toto ocenění ve správných 
rukou, respektive ve správné lapačce a vyrážečce.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 ÚČAST NA MSJ 
I letos měly Benátky nad Jizerou 
zastoupení na juniorském světovém 
šampionátu. Českou dvacítku totiž ve 
Švédsku úspěšně reprezentoval Pavel 
Zacha (na fotce), liberecký supertalent, 
jenž už letos stihl nastoupit i k několika 
prvoligovým zápasům. Šestnáctiletý šikula 
však na mistrovství světa nebodoval. Jeho 
čas však jistě přijde.  
 
STŘÍDAVÉ STARTY TOMÁŠE FILIPPIHO 
V dresu Benátek nad Jizerou se objevil 
stabilní člen základní sestavy Liberce 
Tomáš Filippi. Tento jednadvacetiletý 
talent českého hokeje, jenž v loňském 
extraligovém ročníku zažil velký průlom (v 
51 zápasech nasbíral 25 bodů), se hned při 
své premiéře ve farmářském týmu blýskl 
vstřelenou brankou. Otázkou však je, zda 
to nebyl zároveň i jeho poslední gól 
v barvách prvoligových Benátek nad 
Jizerou. Filippi má totiž u Bílých Tygrů 
solidní pozici.  



 
SALITH ŠUMPERKU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Třebíč  7:1  Šumperk   
Havířov  6:3  Šumperk   
Šumperk  2:1sn.  Kadaň 
Litoměřice  5:0  Šumperk   

Šumperk  5:2  Beroun 
Jihlava  6:0  Šumperk   

Šumperk  0:3  Benátky n/J 
Most  3:6  Šumperk   

Šumperk  4:3pr.  Ústí n/L 
Šumperk  3:6  Ml. Boleslav 

Olomouc  8:5  Šumperk   
  

TOMÁŠ SEDLÁK 
Ofenzivně laděný obránce Šumperka má letos životní 
formu. Vede kanadské bodování zadáků a zastiňuje tak 
i Aleše Holíka, dalšího výborného beka. Tomáš Sedlák , 
jenž v tomto období sbíral jeden bod za druhým, se 
tak výraznou měrou podílí na solidních výkonech a 
výsledcích svého mužstva. Pokud se tedy Draci 
probojují do play-off, tak na tom bude mít zkušený 
obránce opravdu výrazný podíl.   

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 FANOUŠCI 
OBDAROVALI 
HRÁČE 
Jak bývá na 
šumperském zimním 
stadionu zvykem, v 
posledním domácím 
utkání před vánoční 
přestávkou se 
nadělovalo. Příznivci 
Šumperka tradičně 
předali hráčům a 
trenérům milou 
pozornost, na 
oplátku pak dostali 
společný dárek od 
hráčské kabiny. 
Velmi sympatické 
gesto, které jen 
potvrzuje fakt, že 
hokej je 
v Šumperku zkrátka 
více než jen sport.  



 
MEDVĚDI BEROUNU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Olomouc  2:1  Beroun 
Beroun  0:2  Č. Budějovice 
Havl. Brod  9:2  Beroun   

Beroun  0:2  Třebíč 
Šumperk  5:2  Beroun   

Beroun  5:0 (kont.)  Kadaň 
Litoměřice  4:2  Beroun   
Havířov  4:1  Beroun   
Beroun  2:1  Jihlava 

Beroun  2:1  Benátky n/J 
Most  4:2  Beroun   

LUKÁŠ CIKÁNEK 
Je zvláštní vyhlásit hráčem období hokejistu, který za 
Beroun v tomto období nastoupil jen ke dvěma 
zápasům. Jenže brankář Lukáš Cikánek v obou duelech 
dovedl svůj tým k vítězství! Jihlavě dovolil skórovat 
pouze jednou, i hráči Benátek nad Jizerou se trefili za 
záda kladenského brankáře ve službách Medvědů 
jedinkrát. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 NOVOU POSILOU MIROSLAV TŘETINA 
Bývalá opora Havlíčkova Brodu, které byla nedávno ukončeno působení v Českých 
Budějovicích, zamířila za Petrem Novákem, s nímž se Miroslav Třetina moc dobře zná 
z působení v Rebelu. Obnoví tito dva muži skvělou spolupráci, nebo bude zkušený útočník i 
nadále stagnovat?  
 
ODCHOD MARTINA ONDRÁČKA  
Kádr Berouna opustil Martin Ondráček. Tento útočník měl být jednou z největších 
předsezónních posil týmu, jenže kvůli zranění vynechal několik zápasů a do potřebné formy se 
nedostal. V devatenácti duelech v barvách Berouna se totiž forvard, jenž se vrací do 
Havlíčkova Brodu, prosadil pouze dvakrát. Jen pro zajímavost, v prvních čtyřech kolech 
loňského ročníku dal Ondráček pět branek, k nimž přidal dalších šest asistencí. Chvíli tedy vedl 
i kanadské bodování. Jak ale bylo řečeno, berounské angažmá mu z několika důvodů zkrátka 
nevyšlo. 
 
PŘÍCHOD PATRIKA PETRUŠKY 
Novou posilou trápícího celku se stal Patrik Petruška (na fotce). Tento útočník Plzně měl v první 
polovině sezóny vyřízeny střídavé starty do Havlíčkova Brodu, jenže za něj odehrál pouze osm 
utkání, v nichž se moc nepředvedl a hledal formu. V Berouně tato loňská opora Písku dostane 
určitě více příležitostí.  
 
UUKONČENÍ PŮSOBENÍ JANA LÁTALA 
Kabinu Berouna opustil společně s Martinem Ondráčkem i obránce Jan Látal. Tento hokejista 
s extraligovými zkušenostmi se vydal do slovenské nejvyšší soutěže, kde bude hájit barvy Žiliny. 



 

 
USK KADAŇ 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Havl. Brod  7:3  Kadaň   
Kadaň  2:4  Třebíč 

Šumperk  2:1sn.  Kadaň   
Havířov  3:0  Kadaň   

Kadaň  2:4  Litoměřice 
Beroun  5:0 (kont.)  Kadaň   

Kadaň  3:1  Jihlava 
Benátky n/J  3:0  Kadaň   

Kadaň  3:2  Most 
Kadaň  1:3  Ústí n/L 

Ml. Boleslav  3:0  Kadaň   
 

MATÚŠ KOSTÚR 
Kadani se v tomto období nedařilo. Těžko tedy 
vyzdvihnout jednoho hokejistu, jenž by si toto ocenění 
zasloužil. Matúš Kostúr sice také kdovíjak nezářil, ale 
stále byl pro svůj tým oporou, které se těžko dávaly 
branky. Výrazně pak přispěl k jediným dvěma 
vítězstvím Kadaně v tomto období. Od Jihlavy  
dokonce inkasoval pouze jednu branku. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 DALŠÍ ZMĚNA TRENÉRA 
Jiří Čelanský na střídačce Kadaně moc dlouho nevydržel. Po 
pouhých třech odkoučovaných duelech, v nichž stejně 
nedokázal dostat Sportovní klub z obrovské herní krize, ho 
totiž zlákala nabídka z extraligového Kladna. Severočeši tak 
museli hledat náhradu. Nakonec dali příležitost neznámému 
Miroslavu Buchalovi (foto), pro něhož je toto angažmá vůbec 
prvním mezi seniory. Dříve totiž trénoval jen chomutovskou 
mládež. Po Karlu Soudkovi a Jiřím Čelanském se tak jedná o 
třetího severočeského lodivoda sezóny. 
 
HANULJAK DO MOSTU 
Zkušený brankář Miroslav Hanuljak, jenž byl loni klíčovou 
postavou kadaňského celku, se už letos v brankovišti 
Sportovního klubu neobjeví. Jeho kmenový Chomutov ho totiž 
uvolnil na hostování do nedalekého Mostu.    
 
ZÁPAS S BEROUNEM KONTUMOVÁN 
Kadaň je v herní krizi, proto jí musí mrzet dvojnásob, že 
důležité vítězství nad Berounem bylo zkontumováno ve prospěch 
Medvědů (z původních 1:2sn. tedy tento duel  oficiálně skončil 
5:0). A to z důvodu neoprávněného startu obránce Martina 
Szakala, jenž měl sice z důvodu osobního trestu stopku, ale do 
hry po chybě vedení zasáhl.  
 



 
UČEZ MOTOR  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Č. Budějovice  0:3  Litoměřice 
Beroun  0:2  Č. Budějovice   
Č. Budějovice  1:3  Jihlava 

Benátky n/J  3:2  Č. Budějovice   
Č. Budějovice  3:4  Most 

Ústí n/L  2:1sn.  Č. Budějovice   
Č. Budějovice  1:2  Ml. Boleslav 

Olomouc  6:1  Č. Budějovice   
Č. Budějovice  2:1  Havířov 

Havl. Brod  4:1  Č. Budějovice   
Č. Budějovice  0:3  Třebíč 

 

HYNEK KŮDELA 
Motor nedává góly, takže zvolit nejlepším hráčem 
období útočníka by bylo asi nespravedlivé. Ani Hynek 
Kůdela sice nechytal kdovíjak skvěle, ale i tak 
v Českých Budějovicích vyčníval. V duelu s Berounem 
vychytal čisté konto, v utkání s Třebíčí pak byl jasně 
nejlepším hráčem svého týmu. Bohužel pro něj je na 
všechno sám... 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 NOVÝ PARTNER = ZMĚNA NÁZVU KLUBU 
České Budějovice získaly významného sponzora- skupinu ČEZ, která do A-mužstva napumpuje bezmála šest milionů 
korun a výrazně tak pomůže s naplňováním plánovaného rozpočtu. Takto významný sponzoring se pochopitelně někde 
musí promítnout. Klub se tak již nejmenuje HC Motor České Budějovice, nýbrž ČEZ Motor České Budějovice.  
 
PŘÍCHOD DANIELA BOHÁČE 
Novou posilu do ofenzivy sehnal Motor z konkurenčního Ústí nad Labem. Na hostování do konce sezóny totiž České 
Budějovice sehnaly Daniela Boháče, hokejistu s bohatými extraligovými zkušenostmi. Boháč hrál letos ve velmi 
dobré formě a byl i hodně produktivní. Pro Jihočechy se tak jedná o zajímavou akvizici.  
 
NOVOU POSILOU I ROK PAJIČ 
Další posilou do ofenzivy se stal slovinský útočník Rok Pajič. Ten není prvoligovým fanouškům zdaleka neznámým. 
Však to byl právě on, kdo před lety táhnul Vrchlabí, odkud pak odešel na další povedenou štaci do Ústí nad 
Labem. Po odchodu ze Slovanu hrál rok v Itálii, první polovinu letošního ročníku pak strávil v britské nejvyšší 
soutěži a posléze oblékal barvy Bolzana, které hraje mezinárodní EBEL ligu. Nesmírně šikovný útočník je určitě 
výbornou posilou do řad trápícího se Motoru. Však má bohaté zkušenosti i ze seniorských mistrovství světa.   
 
POSILY DO OBRANY – NOVÁK A PLATIL 
Posilování Motoru, zdá se, nikdy neskončí. I v tomto období rozšířilo kabinu hned několik hráčů. Krom již 
zmíněného Daniela Boháče se kádr rozrostl o dva obránce. Tím prvním je Jan Novák, jemuž bylo ukončeno 
hostování v Chomutově, takže se opět může připojit k českobudějovickému týmu, v němž letošní ročník zahajoval. 
Další akvizicí do defenzivních řad se stal Jan Platil. Tento zkušený obránce, jenž v minulosti působil v KHL či 
finské nejvyšší soutěži, přichází na jih Čech na zkoušku. V poslední době se však tento bývalý reprezentant 
potýkal s otřesnou formou a bídnou fyzičkou. Otázkou tak je, zda se skutečně jedná o posilu. 
 



 
UHC MOST 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Most  2:5  Havířov 
Most  2:6  Ústí n/L 

Ml. Boleslav  7:2  Most   
Most  0:2  Olomouc 

Č. Budějovice  3:4  Most   
Most  0:2  Havl. Brod 

Třebíč  2:4  Most   
Most  3:6  Šumperk 
Kadaň  3:2  Most   

Litoměřice  4:2  Most   
Most  4:2  Beroun 

PAVEL PISAŘÍK 
Nadějný útočník v Mostě získává cenné zkušenosti se 
seniorským hokejem, které velmi brzy uplatní i 
v Litvínově. Pisařík totiž na farmě předvádí skvělé 
výkony a je rozhodně nejlepším útočníkem týmu. 
V tomto období dal hned pět branek a i nadále je tak 
nejlepším střelcem posledního celku tabulky. Ani jeho 
góly však k mnoha získaným bodům nevedou. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 VÝMĚNA TRENÉRŮ 
Novým trenérem týmu se stal Radek Mrázek, kouč, jenž v první polovině 
ročníku úspěšně vedl litvínovskou juniorku. Mrázek nahradil na pozici hlavního 
trenéra Lea Gudase, který byl kvůli neuspokojivým výsledkům mužstva 
odvolán. Od této změny si krom zlepšení postavení v tabulce vedení klubu 
slibuje i prohloubení spolupráce s extraligovou Vervou. Realizační tým rozšířil 
i Lukáš Bednařík, bývalý vynikající hokejista a mostecký odchovanec.  
 
PŘÍCHOD HANULJAKA 
Baník získal do svého brankoviště výraznou posilu, přestože zrovna na postu 
gólmana výraznější slabina díky výborným výkonům mladého Lukáše Horáka 
nebyla. Příchod Miroslava Hanuljaka (na fotce) však poslednímu týmu tabulky 
jistě prospěje, přestože to tak zatím nevypadá, jelikož loňský strůjce 
kadaňského zázraku zatím inkasuje hodně často. Na tom má však podíl 
zejména defenziva Mostu. Zkušený gólman přišel do Baníku na hostování do 
konce ročníku. Jeho působení má však jedno velké ale. V případě účasti 
mosteckého celku v baráži by do ní nemohl naskočit (neměl by odehraný 
dostatečný počet zápasů- jak podivné pravidlo), což je pochopitelně hodně 
nemilá zpráva. Příchod Hanuljaka pak vyústil v odchod Martina Volkeho. 
 
UTOMÁŠ DIVÍŠEK TRÉNUJE S MOSTEM 
Chystá se obrovský návrat? S hráči Baníku se totiž připravuje velezkušený Tomáš 
Divíšek, jenž si momentálně hledá angažmá. Jeho návrat do mateřského celku je 
však hodně nepravděpodobný. Ale kdo ví... 
 



 

UMILNÍKY OBDOBÍ 
 

SESTAVA OBDOBÍ HRÁČ OBDOBÍ 
TOMÁŠ VOŠVRDA Tomáš Klimenta (7+9) Olomoucký brankář se po zranění vrátil 

do skvělé formy. Dokazuje tak, že je 
nejlepším gólmanem 1. ligy. 

 
 

 

 
TOMÁŠ SEDLÁK (4+6) 

Šumperský obránce zažívá životní 
sezónu. Je nejproduktivnějším zadákem 
soutěže a zároveň je i nejčastěji 
bodujícím hráčem Šumperka.   

 CTIRAD OVČAČÍK (3+5) 
Ovčačík se díky povedenému období 
zařadil mezi kandidáty na ocenění pro 
nejlepšího obránce. Je perfektní 
v defenzivě a užitečný v útoku.  

ADAM ZEMAN (8+2) 
Jihlavský útočník těží z přihrávek 
Tomáše Čachotského. Díky sedmi 
brankám se opět zařadil do boje o titul 
kanonýra sezóny. 

V tomto období nelze zvolit jiného hráče. Tomáš Klimenta 
zkrátka všechny ostatní předčil minimálně o jednu třídu. 
Předsezónní posila z extraligového Třince se dokonce 
zapojila do boje o vítězství v kanadském bodování! Druhý 
útok Mladé Boleslavi ve složení Mikulík-Broš-Klimenta se 
tak může směle měřit i s elitní formací Bruslařského klubu 
(Nouza – Výborný - Pabiška). Vyrovnané útoky jistě budou 
hrát v play-off a případné baráži důležitou roli. 

 
MILAN MIKULÍK (5+6) 

Formace Mikulík-Broš-Klimenta šlapala 
jako hodinky. První jmenovaný si dokonce 
vysloužil nominaci do sestavy období. 

 

PŘEKVAPENÍ  TÝM OBDOBÍ
OBDOBÍ 

VYHAZOV LUKÁŠE HAVLA 
 

 ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ 
BK MLADÁ BOLESLAV HOKEJOVÉ SBOHEM 

VIKTORA UJČÍKA  
 

 

 Viktora Ujčíka už bohužel na ledě 
coby profesionálního hráče nikdy 
neuvidíme. Největší předsezónní 
posila jihlavské Dukly se totiž kvůli 
obnovenému zranění kolena rozhodla 
ukončit svou bohatou kariéru, kterou 
Ujčíkovi může závidět téměř každý 
hokejista. Aby taky ne, jen málokdo 
dokázal ve své kariéře vyhrát třikrát 

 Mladá Boleslav v tomto období ani jednou 
neodešla s prázdnou. Dva body ztratila jen 
v derby s nedalekými Benátkami nad Jizerou. 
V důležitých zápasech s jihlavskou Duklou a 
olomouckými Kohouty však už ambiciózní celek 
nezaváhal a bral plný počet bodů. Středočeši 
navíc zvládli i nevyzpytatelná utkání na ledě 
Ústí nad Labem, Třebíče, Českých Budějovic a 
Šumperka. Doma pak Mladá Boleslav nedala 

Největším šokem uplynulého 
období byl krom konce kariéry 
Viktora Ujčíka bezesporu 
vyhazov Lukáše Havla. Tento dnes 
již bývalý hokejista Havlíčkova 
Brodu sice patřil k nejlepším 
hráčům soutěže, ale ani to ho 
neochránilo od výpovědi, kterou 
dostal kvůli chování vůči klubu. 

 

Rebel tím ztratil klíčového 
forvarda, zato se však uvolnilo 
klima v kabině. Havla nakonec 
ulovil AZet.   

šanci Havířovu, Mostu a Havlíčkově Brodu. 
Těmto třem celkům pokaždé vstřelila 
minimálně pět branek. Co se týče individuálního 
hlediska, dařilo se zejména Tomáši Klimentovi. 

mistrovství světa. Ujčíkův odchod  
možná negativně ovlivnil výsledky 
týmu. Od jeho odchodu do hokejové 
penze se totiž Dukla hodně trápí. 



 

Ctirad Ovčačík patří mezi nejlepší prvoligové beky. Je 
klidně možné, že si po sezóně od našeho magazínu odnese 
nějakou tu trofej. 29letý zadák totiž letos předvádí 
opravdu famózní výkony.  
---------------------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Jan Pavlíček (bkboleslav.cz), hockey-on.blogspot.cz, 
Karolina Martinková (hc-olomouc.cz) 
zdroj: Michael Havlen, iDnes.cz, hcocelari.cz, Martin Stebel, 
David Jahoda, hc-olomouc.cz, bkboleslav.cz, Zdena Bobková 

UCTIRAD OVČAČÍK 



 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
 Ctirad Ovčačík se narodil v Ostravě, takže 
logickou volbou v jeho hokejových začátcích byly 
Vítkovice.  
 182 centimetrů vysoký obránce měl to štěstí, 
že se dostal do velmi silné hokejové generace. Jeho 
spoluhráči totiž tehdy byli takoví hokejisté jako 
Rostislav Olesz, Lukáš Krenželok, Tomáš Fleischmann, 
Bedřich Köhler, Petr Pohl či Martin Falter.  
 Přítomnost v kabině s tolika nadějnými mladíky 
pochopitelně Ovčačíkovi v jeho kariéře hodně 
pomáhala. Vítkovické mládežnické týmy totiž byly pod 
drobnohledem reprezentačních trenérů, takže se o 
schopnostech spolehlivého obránce moc dobře vědělo. 
 Ostravský rodák tak nechyběl na dvou 
vrcholových šampionátech. Sezónu s datováním 
2001/2002 si vyšperkoval účastí na mistrovství světa 
hráčů do 18 let, kde Česká republika slavila bronz, pod 
který se podepsali zejména Jiří Hudler, Jakub Klepiš, 
Ondřej Němec, Milan Michálek či Lukáš Mensator. 
V úspěšném celku tehdy figuroval i Lukáš Pabiška, 
v současnosti Ovčačíkův spoluhráč v Mladé Boleslavi. 
Pro všestranného zadáka to tehdy nebyla poslední 
účast na podobné akci, o MSJ 2004 však ještě bude 
řeč. 
 Ve Vítkovicích nakonec vydržel až do roku 
2002, kdy přišel jeho první přestup v kariéře.  
  STATISTIKY 

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM 
1999-00  HC Vítkovice - dor. (E)                45   7  10  17   34 
         HC Vítkovice - dor. (E, p-o)            3   0   0   0    0 
2000-01  HC Vítkovice - jun. (E)                33   4   5   9   28 
         HC Vítkovice - dor. (E)                15  11   8  19   18 
         HC Vítkovice - dor. (E, p-o)            2   0   0   0    2 
2001-02  HC Vítkovice - jun. (E)                41   3   0   3   32 
         HC Vítkovice - jun. (E, p-o)            2   0   0   0    0 
2002-03  Bílí Tygři Liberec (E)                  5   0   0   0    0 
         HC Vítkovice - jun. (E)                 2   0   1   1    2 
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E)          34   1   8   9   36  
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E, p-o)      8   1   2   3    2 
2003-04  Bílí Tygři Liberec (E)                  3   0   0   0    0 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          32   2   2   4   24 
         HC Berounští Medvědi (1.liga, p-o)     10   0   0   0    2 
2004-05  Bílí Tygři Liberec (E)                  9   0   2   2    4 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          44   2   4   6   22 
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E)           1   0   0   0    0 
2005-06  Bílí Tygři Liberec (E)                  4   0   0   0    0 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          27   2   4   6   22 
2006-07  Bílí Tygři Liberec (E)                  1   0   0   0    0 
         HC Vítkovice Steel (E)                 19   1   2   3   42 
         HC Havířov Panthers (1.liga)           29   6   7  13   38 

 2007-08  HC Vítkovice Steel (E)                 42   3   4   7   46 
         HC Vítkovice Steel (E, p-out)          12   0   1   1   10 
         HC Sareza Ostrava (1.liga)             11   1   6   7   16 
2008-09  HC Vítkovice Steel (E)                 41   0   2   2   32 
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)             5   0   0   0    6 
         HC VOKD Poruba (1.liga)                 4   1   0   1    2 
2009-10  HC Kometa Brno (E)                     48   3   3   6   59 
         HC Kometa Brno (E, p-out)              12   1   2   3    8 
2010-11  HC Vítkovice Steel (E)                 52   1   8   9   42 
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)            15   1   3   4   14 
2011-12  HC Vítkovice Steel (E)                 52   4   4   8   46 
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)             4   0   1   1    8 
2012-13  HC Oceláři Třinec (E)                  44   1   2   3   16 
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             13   1   0   1    8 

 



 

 HRÁČSKÉ INFO 
18. 10. 1984 
183cm, 90kg 

hůl levá 
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32Z, 5G, 16A, 
+39 +/-, 14TM 

BÍLÝM TYGREM 
 Do Liberce přišel Ovčačík ještě 
v juniorském věku. Byl to tedy hodně nezvyklý 
přestup. Nicméně Bílí Tygři byli nováčkem 

strávil v Berouně. Každopádně ani tehdy se 
nezařadil mezi kdovíjaké hvězdy a zdálo se, že 
jeho talent zůstane nenaplněn.  
 Ročník s datováním 2006/2007 však  

soutěže, takže logicky chtěli svůj kádr rozšířit. 
„V Liberci jsem tenkrát viděl větší šanci prosadit 
se,“ uvedl Ovčačík. Změna hokejové adresy se 
však nakonec ukázal jako nesprávná.  
  Sezónu 2002/2003 totiž strávil 
zejména v juniorské extralize. V dalších čtyřech 
následujících ročnících pak putoval po 
hostováních. Nejpovedenější byla rozhodně 
sezóna 2003/2004. Ctirad Ovčačík se totiž stal 
berounským Medvědem, což v té době byla 
poměrně velká čest. Středočeši dokonce v tomto 
zmiňovaném ročníku ovládli základní část druhé 
nejvyšší soutěže! Krom poctivých výkonů 
vítkovického odchovance k tomuto skvělému 
výkonu pomohli zejména Miroslav Kopřiva, 
Richard Jareš, Václav Eiselt, Martin Frolík či  

Martin Ševc. I v play-off se Medvědům dařilo, 
došli totiž až do finále, kde rozhodovalo až 
páté utkání. Nakonec však slavila Dukla Jihlava, 
jež pak uspěla i v baráži a zajistila si tak 
postup do nejvyšší soutěže.  
 Ctiradu Ovčačíkovi se dařilo, na svůj 
věk působil hodně jistým dojmem. I proto ho 
neminula pozvánka na mistrovství světa juniorů 
2004. Na něm se představila řada českých 
talentů (např. Olesz, Hudler, Fleischmann, 
Klepiš, Němec, Šmíd, Kašpar atd.), ale k medaili 
to nakonec nevedlo. Nevysoký zadák si však 
vedl velmi dobře. V sedmi zápasech dal dvě 
branky a ve statistice +/- se mohl pyšnit třemi 
kladnými body.  
 Jenže ani povedená sezóna 2003/2004 
nezaručila pro nadcházející ročník Ovčačíkovi 
místo v sestavě extraligového Liberce. Svou 
roli v tom určitě sehrála i výluka, jelikož Bílí 
Tygři ze zámoří angažovali Jiřího Fischera. 
Ctirad Ovčačík tak opět převážnou část 
tohoto ročníku strávil v 1. lize. Opět hájil 
barvy Berouna. Jenže tentokráte už 
Středočeši patřili k ligovému průměru.  
 Ani samotnému Ovčačíkovi se v sezóně 
2004/2005 příliš nedařilo, takže nebylo 
překvapením, že nadcházející ročník znovu 

 



 

občas vypomáhal i Porubě, začal výrazněji 
prosazovat i bodově. 
 Sezóna 2008/2009 sice přinesla 
jisté zlepšení, ale i tak se Vítkovice většího 
úspěchu nedočkaly. Ztroskotaly totiž 
v extraligovém čtvrtfinále. Rok nato už se 
však Ostravané polepšili a vrátili se zpět 
mezi ligovou elitu, mezi níž patřili na začátku 
tohoto tisíciletí. Jenže u postupu Vítkovic do 
finále play-off v roce 2009 Ovčačík nebyl! 
Od začátku ročníku totiž hostoval 
v brněnské Kometě Brno. V té plnil 
v současnosti 29letý obránce jednu 
z vůdčích rolí, takže po individuální stránce 
si nemohl na nic stěžovat.  

A co se týče  týmového hlediska a 
jeho neúčasti ve finále, tak ani to ho 
nemuselo příliš mrzet. Rok nato, už v barvách 
Vítkovic, totiž stříbrnou medaili přece jen 
získal, jelikož Ostravané svoji finálovou jízdu 
zopakovali. A to i díky výborné práci Ctirada 
Ovčačíka. Ten byl totiž se čtyřmi body 
třetím nejproduktivnějším zadákem týmu, 
což svědčilo o jeho důležitosti.  
 Ve Vítkovicích si střihl ještě jednu 
sezónu. Ta už ovšem nebyla tak povedená a  

konečně přinesl průlom v jeho uvadající kariéře. 
Bílí Tygři ho sice opět uvolnili do 1. ligy, 
tentokráte však ne do Berouna, nýbrž 
k havířovským Panterům.  
 Ve Slezsku Ovčačík našel hokejový ráj. 
Konstruktivní obránce se totiž vypracoval mezi 
nejlepší hráče svého týmu, a zároveň se zařadil i 
do prvoligové smetánky. Za Havířov tehdy stihl 
odehrát devětadvacet utkání, v nichž se mu hned 
čtrnáctkrát povedlo bodovat (6+8). Jeho 
výborná forma neunikla pozornosti extraligových 
manažerů, tedy krom těch libereckých. Ovčačík 
se tak nevrátil do Liberce, naopak přišel druhý 
přestup v jeho životě. 
 

NÁVRAT DOMŮ 
 A nebyl to přestup do neznáma. O jeho 
služby se totiž přihlásily mateřské Vítkovice. Pro 
Ovčačíka se tak jednalo svým způsobem o 
vysvobození. Za Bílé Tygry totiž za předchozí 
čtyři sezóny odehrál pouze 21 zápasů. „Upřímně 
řečeno jsem čekal, že dostanu víc šancí. Myslel 
jsem si, že na to mám,“ uvedl pro iDnes.cz. „Ale 
takový je život, někomu se zalíbíte, někomu ne. 
To se nedá nic dělat,“ dodal v interview 
s Michaelem Havlenem.  
 Ve Vítkovicích konečně dostal příležitost 
i v nejvyšší soutěži, za což se trenérům odvděčil 
spolehlivými výkony. Bohužel pro něj Ostravané 
v sezónách 2006/2007 a 2007/2008 nezažívali 
zrovna povedené období. V těchto zmíněných 
ročnících se totiž Vítkovice neprobojovaly do 
play-off. A to ani přes to, že se Ovčačík, který  
 



 
 Jak již bylo zmíněno, ročník 2011/2012 
byl dosud jeho posledním v mateřském celku. 
Před startem loňské sezóny totiž výborný 
bruslař přestoupil do nedalekého Třince, který 
v roce 2011 připravil Ovčačíka o jeho 
premiérový titul v nejvyšší soutěži. „Ve 
Vítkovicích mi končila smlouva, možná bych tam 
mohl pokračovat, ale preferoval jsem změnu 
prostředí. Ve Vítkovicích jsem byl už poměrně 
dlouho, s přestávkami snad šest let. Hlavním 
důvodem proto byla nová motivace,“ uvedl 
„Ovčák“ pro Martina Stebela. Svou bilanci v A-
týmu Vítkovic tak uzavřel na 242 zápasech, 
v nichž nasbíral pětatřicet kanadských bodů. 

Slezané nedokázali přejít přes extraligové 
čtvrtfinále. 
 

JEDNOLETKA U OCELÁŘŮ 

Mory.  
 V Olomouci nakonec Ovčačík vydržel 
jedenáct utkání. V nich si vedl excelentně 
(nasbíral 6 bodů, v kolonce +/- měl úchvatných  

 V Třinci Ovčačík, jenž se nebojí 
přitvrdit, štěstí nenašel. Nedostával moc 
příležitostí a na ledě plnil jen udržovací roli. 
„Takové situace jsem ale kdysi zažil, proto 
jsem to bral v pohodě, nesmutnil jsem,“ sdělil 
čtenářům hcocelari.cz. Trochu paradoxně mu 
pomohla výluka. Ovčačík totiž vytvořil obranný 
pár s Rostislavem Kleslou, posilou z Phoenixu 
Coyotes. „Rosťa je mimořádný hráč. Herní 
kvalita je u něj obrovská, bohaté zkušenosti z 
NHL jsou znát. Když člověk sleduje jeho 
přístup, je to poučné. Rosťa je příkladem na  

ledě, ale i co se týče chování v kabině," uvedl 
na adresu svého bývalého parťáka.  

V play-off došel Třinec do semifinále, 
kde však Oceláře vyřadil Zlín. Pro Ovčačíka 
byla tato série jeho derniérou v třineckém 
dresu. Do sestavy pro ročník 2013/2014 se 
totiž nevešel. „Vlastně sám vůbec nevím, proč 
jsem skončil. Myslím, že velkou roli sehrálo to, 
že se změnil trenér. V loňské sezóně jsem v 
základní části párkrát chyběl, ovšem v play-off 
jsem odehrál všechny zápasy, dostal jsem se v 
něm hodně do hry, bylo to fajn. Doufal jsem, 
že by si mě mohli nechat i nadále. Přišli však 
noví hráči a nakonec bylo vše jinak,“ prozradil 
v interview s Davidem Jahodou. 
 

HOSTOVÁNÍ V OLOMOUCI 
 Ještě v době, kdy už extraliga i 1. liga 
odstartovala a bylo odehráno několik kol, 
Ovčačík stále vyčkával na nabídku z nejvyšší 
soutěže. Avšak marně. „Příliš mi však nepomohlo 
pravidlo o zařazování mladých hráčů,“ řekl pro 
hc-olomouc.cz. Když se tak blížil konec září, 
všestranný obránce vyslyšel vábení prvoligové 



 

UMENTOR JIŘÍHO KURKY 

 
V Mladé Boleslavi patří Ovčačík k těm 
zkušenějším. Od trenérů tedy nedostává jen 
úkoly na ledě, své si odvede i v kabině. Hodně 
zkušeností předává zejména Jiřímu Kurkovi 
(*1994), s kterým často nastupuje v jedné 
obranné dvojici. „On je mladý kluk, který 
toho má ještě hodně před sebou, takže se mu 
snažím radit a říkat, na co se má soustředit. 
Pro něj to taky není lehké, protože hraje jak 
za juniorku, tak za áčko a má toho fakt 
hodně. Ale určitě je to pro něj dobrá 
zkušenost hrát prvoligové zápasy. Vidím to u 
sebe, když jsem byl mladý, takže čerpám i ze 
svých zkušeností. Chtěl bych mu něco dát, 
protože je znát, že je to kluk, který na sobě 
chce dál pracovat a chce být plnohodnotnou 
součástí týmu,“ řekl pro bkboleslav.cz,  

+14) a ukázal, že by se určitě uplatnil i 
v extralize.  
 

VRÁTÍ SE DO EXTRALIGY? 
Po skončení jeho krátkého hostování 

v Moře však nezamířil do nejvyšší soutěže, nýbrž 
k největšímu olomouckému konkurentovi – tedy 
do Mladé Boleslavi. Ta Ovčačíka získala na 
přestup. „Jde o zkušeného hráče, o kterém jsme 
přesvědčeni, že nám dokáže pomoct do 
extraligy,“ sdělil Luděk Bukač, sportovní manažer 
BK MB. Fanoušci Kohoutů však Ovčačíkovi jeho 
odchod do ambiciózního klubu nezazlívali. Při 
jeho návratu na olomoucký led ho dokonce 
vyvolali. „Moc mě to potěšilo, že si na mě 
olomoučtí fanoušci vzpomněli a skandovali moje 
jméno.“ 
 V Mladé Boleslavi se 29letý bek uvedl ve 
výborném světle. Adaptace v novém prostředí mu 
nedělala žádný problém a už od jeho prvních 
kontaktů s pukem bylo jasné, že se z něj stane 
opora zadních řad na postup smýšlejícího celku.  
 Ovčačík sbírá kladné body do kolonky  
+/-, daří se mu i v produktivitě. Zkrátka a dobře, 
je to přesně ten hráč, který Mladé Boleslavi loni 
chyběl. Dokáže tedy Bruslařský klub na druhý 
pokus uspět v baráži, tedy pokud se tam 
Středočeši vůbec probojují? Pokud ano, tak na 
tom bude mít obrovskou zásluhu i tento zadák, 
na něhož se trenéři mohou spolehnout v každé 
herní situaci.  



 

Hvězdný Niko Kapanen už se sice v 1. lize 
na 99 procent neobjeví, ale přesto by bylo 
vhodné si krátce připomenout jeho bohatou 
kariéru. Vždyť jeho dvouzápasová epizodka 
v Litoměřicích je jedním z velkých momentů 
letošního prvoligového ročníku. 
----------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Zbyněk Zápotočný (hcdukla.cz) 
zdroj: Libor Kucza (hcdukla.cz), Michaela 
Luňáčková (hclitomerice.cz) 

UNNIIKKOO  KKAAPPAANNEENN  



 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
Niko Kapanen, jenž se v lednu 

objevil ve dvou duelech v barvách 
Litoměřic, je jednou z hrajících legend 

se Niko Kapanen vypracoval v jednu 
z největších hvězd nejprestižnější 
evropské soutěže. S Kazaní totiž hned 
dvakrát slavil vítězství v play-off.  

finského hokeje. No, slovo legenda je 
sice možná přehnané, ale i tak se jedná 
o velmi populárního hokejistu, který 
toho ve své kariéře dosáhl jako 
málokterý rodák ze země tisíce jezer.  
 Rodák z Hämeenlinny vtrhl do 
hokejového kolotoče jako uragán. Už 
v sedmnácti debutoval ve finské 
nejvyšší soutěži. Mateřské HPK pak 
opustil coby čerstvý šampión SM-liigy 
v roce 2001. Do Dallasu, který 
Kapanena draftoval, před více než 
dvanácti lety odcházel už jako hotový 
hráč. Drobný centr, jehož shoda jmen 
s další ikonou finského hokeje Sami 
Kapanenem je čistě náhodná, měl totiž 
za sebou dvě účasti na seniorském 
mistrovství světa, kde získal hned dvě 
medaile (bronz a stříbro) a na MS 1999 
se dokonce stal i vítězem až příliš 
podceňované statistiky +/-.  

STATISTIKY 
Sezona   Klub                                 Z   G   A   B  TM 
1992-93  HPK U16 (I-divize, FIN)              -   -   -   -   - 
         HPK U16 (SM-sarja, FIN)             14  14   6  20   2 
1993-94  HPK U16 (SM-sarja, FIN)              2   0   1   1   0 
         HPK U18 (I-divize, FIN)              -   -   -   -   -  
1994-95  HPK U18 (SM-sarja, FIN)             31  16  39  55  40 
         HPK U20 (I-divize, FIN)              6   3   5   8   0 
1995-96  HPK U18 (SM-sarja, FIN)             10   6   6  12   8 

           HPK U20 (I-divize, FIN)             13   8  15  23  18 

KARIÉRA V NHL          HPK U20 (I-divize baráž, FIN)       13   7   7  14  16  
         HPK (SM-liiga)                       7   1   0   1   0 Jako mnoho hráčů, kteří do 

nejslavnější hokejové ligy světa zamířili 
z Evropy, to Niko Kapanen neměl 
v zámoří vůbec lehké. Sezónu 
2001/2002 tak strávil převážně na 
farmě. Vedl si však natolik dobře, že od 
nadcházejícího ročníku už byl v Dallasu 
stabilním členem sestavy. Mezi 
Hvězdami vydržel až do roku 2006, kdy 
byl vytrejdován do Atlanty za Patrika 
Štefana a Jaroslava Modrého. Ke 
Kovalčukovi a spol. už Kapanen putoval 
coby stříbrný medailista z Turína.  

1996-97  HPK U20 (I-divize, FIN)              5   1   7   8   2 
         HPK U20 (I-divize p-o, FIN)          2   0   1   1   2  
         HPK (SM-liiga)                      41   6   9  15  12 
         HPK (SM-liiga, p-o)                 12   4   5   9   2 
1997-98  HPK U20 (I-divize, FIN)              2   1   1   2   0 
         HPK (SM-liiga)                      48   8  18  26  44 
1998-99  HPK U20 (I-divize, FIN)              0   0   0   0   0 
         HPK U20 (I-divize baráž, FIN)        5   3   1   4   0 
         HPK (SM-liiga)                      53  14  29  43  49 
         HPK (SM-liiga, p-o)                  8   3   4   7   4 
1999-00  HPK (SM-liiga)                      53  20  28  48  40 
         HPK (SM-liiga, p-o)                  8   1   9  10   4 
2000-01  TPS (SM-liiga)                      56  11  21  32  20  
         TPS (SM-liiga, p-o)                 10   2   1   3   4 
2001-02  Dallas Stars (NHL)                   9   0   1   1   2 
         Utah Grizzlies (AHL)                59  13  28  41  40 V Atlantě se však Kapanenovi 

nedařilo a před koncem sezóny 
2006/2007 byl zařazen na waiver list, 
odkud si ho vytáhl Phoenix Coyotes. 
Tam pak strávil celý následující ročník. 
I když se mu v dresu Kojotů poměrně 
dařilo, byla sezóna 07/08 jeho poslední 
v NHL. Od roku 2008 už totiž oblékal 
dres ruské Kazaně.  

         Utah Grizzlies (AHL, p-o)            5   2   1   3   0 
2002-03  Dallas Stars (NHL)                  82   5  29  34  44 
         Dallas Stars (NHL, p-o)             12   4   3   7  12 
2003-04  Dallas Stars (NHL)                  67   1   5   6  16 
         Dallas Stars (NHL, p-o)              1   1   0   1   0 
2004-05  Zug (NLA)                           44   9  33  42  24 
         Zug (NLA, p-o)                       9   2   5   7  35  
2005-06  Dallas Stars (NHL)                  81  14  21  35  36 
         Dallas Stars (NHL, p-o)              5   0   1   1  10 
2006-07  Atlanta Thrashers (NHL)             60   4   9  13  20 
         Phoenix Coyotes (NHL)               19   2   7   9   8 

 2007-08  Phoenix Coyotes (NHL)               79  10  18  28  34 

HVĚZDA 
KONTINENTÁLNÍ LIGY 

2008-09  Ak Bars Kazaň (KHL)                 53  12  19  31  22 
         Ak Bars Kazaň (KHL, p-o)            21   1   9  10  16 
2009-10  Ak Bars Kazaň (KHL)                 54  12  15  27  44 
         Ak Bars Kazaň (KHL, p-o)            22   8   9  17   6  V Tatarstánu vydržel až do 

loňského léta. Během pěti let v AK Bars 2010-11  Ak Bars Kazaň (KHL)                 53   7  31  38  24 
         Ak Bars Kazaň (KHL, p-o)             9   2   3   5  12 
2011-12  Ak Bars Kazaň (KHL)                 54  12  27  39  24 
         Ak Bars Kazaň (KHL, p-o)            12   2   4   6   2 
2012-13  Ak Bars Kazaň (KHL)                 50  10  18  28  26 
         Ak Bars Kazaň (KHL, p-o)            18   4   6  10   2 

  



 Krom toho se mu dařilo i na 
reprezentační scéně. Na MS 2009 byl se 
sedmi góly vůbec nejlepším střelcem turnaje, 
dva roky nato se pak dočkal i týmového 

 
úspěchu. Finsko s Kapanenem v sestavě totiž 
slavilo zlato (teprve druhé v historii tohoto 
dobře bruslícího celku).  
 

ODCHOD DO LVA 
 Při podrobnějším pohledu na jeho 
hokejovou minulost se tedy nedá moc divit, že 
když před letošním ročníkem Kapanen posílil 
pražského Lva, jednalo se o velký přestup, 
který pochopitelně nenechala média bez 
povšimnutí. 
 Od finského veterána, jenž v dubnu 
oslaví šestatřicáté narozeniny, se logicky 
očekávalo, že bude tahounem týmu. Prvních 
deset kol dalo tomuto předpokladu za pravdu. 
Kapanen dal totiž pět branek a na další dvě 
přihrál. Na ledě si počínal hubený útočník velmi 
sebejistě a bylo jasné, že jeho příchod se Lvu 
vyplácí. Jenže pak zasáhl osud... Niko Kapanen 
se totiž na velmi dlouhou dobu zranil (na to 
není finský šikula zvyklý, jelikož v posledních 
letech se nikdy nemusel potýkat 
s dlouhodobější indispozicí).  

Když se tedy po Novém roce vracel do 
hokejového kolotoče, nenechal nic náhodě a 
před svým návratem do kabiny pražského Lva  

využil možnosti rozehrání v prvoligových Litoměřicích. V dresu Stadionu tak sehrál dva 
duely. Bohužel pro něj i Severočechy se mu v nich nepodařilo bodovat, přestože Kapanenovi 
nešla upřít snaha. „Jaká je kvality první ligy? Je dobrá, pro mne byla v mojí situaci dokonce 
hodně dobrá (směje se). V každém případě, určitě víte, že to je něco jiného než česká 
extraliga nebo Kontinentální hokejová liga. Ale první liga je hodně rychlá a dost se toho na 
ledě děje,“ popsal tempo druhé nejvyšší soutěže. 

Krátkou anabázi ve druhé nejvyšší soutěži rozhodně nebral jako ponížení, ba naopak 
bojoval a nebál se osobních soubojů. Zkrátka a dobře, za svůj přístup si zaslouží palec 
nahoru. „Jsem rád, že jsem sem mohl jít a že jsem dostal příležitost tady hrát. Líbilo se mi 
tu,“ uvedl Kapanen pro hclitomerice.cz. „Atmosféra v Kalich aréně byla výborná! Máte hezký 
stadion. Vypadalo to, že bylo téměř vyprodáno. Víte, tohle je velice důležitá podpora pro 
tým, fanoušci jsou, jak se říká, „sedmým“ hráčem na ledě,“ dodal sympatický Fin, který bude 
muset oželet účast na ZOH 2014, přestože se před startem jeho jméno s olympijskou 
sestavou skloňovalo velmi často. „Zklamání to určitě je. Byl to jeden z mých cílů účastnit se 
vrcholu této sezony. Měl jsem dobrý start do sezóny a cítil jsem se dobře. Myslím si, že 
jsem měl šanci dostat se do týmu, ale stalo se, co se stalo. Je to prostě konec mého 
olympijského příběhu,“ uzavřel v interview pro hcdukla.cz. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeho krátké působení ve druhé nejvyšší soutěži bylo rozhodně jedním z největších momentů 
letošní prvoligové sezóny. Hráče Kapanenova kalibru zkrátka v 1. lize neuvidíte každý den...  

 HRÁČSKÉ INFO 
29. 4. 1978 

177cm 
„Jsem rád, že jsem mohl do 
Litoměřic jít a že jsem tam dostal 
příležitost hrát. Líbilo se mi tam.“ 

80kg 
hůl levá 
útočník 

2Z, 0G, 0A, 
0 +/-, 2 TM  

 



 

Zbyněk Hrdel je oporou berounských 
Medvědů, který má bohaté zkušenosti 
z extraligy. Pojďme si nyní Hrdela 
podrobněji představit se speciálním 
zaměřením na jeho přátelství se Sidney 
Crosbym.  
----------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Petra Skopcová, Zbyněk Zápotočný 
(hcdukla.cz) 
zdroj: Václav Jáchim, hokej.cz, iDnes.cz, 
iSport.cz 

UZZBBYYNNĚĚKK  HHRRDDEELL  



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                              Z  G  A  B  TM 
1999-00  HC Rebel Havl. Brod - jun.       13  6  6 12  10 
2000-01  HC Sparta Praha - dor. (E)       46 11 11 22  22 
2001-02  HC Sparta Praha - dor. (E)       31 24 19 43  38 
         HC Sparta Praha - dor. (E)        6  4  3  7   2 
2002-03  Rimouski Oceanic (QMJHL)         65 10 14 24 131 
2003-04  Rimouski Oceanic (QMJHL)         54 15 31 46  41 
         Rimouski Oceanic (QMJHL, p-o)     9  4  6 10   4 
2004-05  Rimouski Oceanic (QMJHL)         56 23 35 58  47 
         Rimouski Oceanic (QMJHL, p-o)    13  8  7 15  10 
2005-06  Springfield Falcons (AHL)        46  5 10 15  22 
         Johnstown Chiefs (ECHL)          15  6  5 11  10 
         Johnstown Chiefs (ECHL, p-o)      4  1  2  3   8 
2006-07  Springfield Falcons (AHL)         4  0  0  0   4 
         Johnstown Chiefs (ECHL)          65 13 23 36  67 
         Johnstown Chiefs (ECHL, p-o)      2  2  0  2   0 
2007-08  Norfolk Admirals (AHL)           18  2  0  2   8 
         Mississippi Sea Wolves (ECHL)    16  5  3  8  10 
         Mississippi Sea Wolves (ECHL, p-o)2  0  0  0   4 
2008-09  HC Sparta Praha (E)              37  0  0  0  14 
         HC Sparta Praha (E, p-o)         10  0  2  2  31 
         HC Berounští Medvědi (1. liga)    2  0  1  1  25 
2009-10  HC Sparta Praha (E)              39  0  5  5  31 
         HC Sparta Praha (E,p-o)           7  0  1  1   6 
         HC Berounští Medvědi (1. liga)    9  1  1  2  43 
2010-11  BK Mladá Boleslav (E)            17  4  4  8  16 
         BK Mladá Boleslav (E,p-o)         2  1  1  2   0 
         BK Mladá Boleslav (E,bar.)        7  0  0  0   8 
         KLH Chomutov (1.liga)            23  2  1  3  50 
         KLH Chomutov (1.liga,p-off)      12  3  3  6  18 
2011-12  BK Mladá Boleslav (E)            28  3  2  5  10 
   BK Mladá Boleslav (E,p-out)     1  0   0  0   0 
2012-13  BK Mladá Boleslav (1.liga)       19  3  2  5  14 
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)    6  2  0  2   2 
         BK Mladá Boleslav (bar.)         10  0  1  1  18 
         Berounští Medvědi (1.liga)       28  9 14 23  38  

POZDNÍ ZAČÁTEK 
 Rodák z jihočeského Milevska se 
k nejrychlejšímu kolektivnímu sportu dostal 
poměrně dost pozdě. „K hokeji jsem se dostal 

účastnil reprezentačních akcí. Zahrál si nejen 
na MS hráčů do 18 let, ale i na MSJ 2005, kde 
naši junioři získali bronzovou medaili (dosud 
poslední umístění našich mladíků na bedně).  

na konci druhé třídy. Tedy v době, kdy už 
ostatní kluci skvěle bruslili, zatímco já se na 
brusle sotva postavil. Hokej hrával starší 
brácha a táta v jeho týmu dělal vedoucího. Sice 
měl představu, že se budu věnovat víc fotbalu. 
Ale já si hokej nenechal vzít," uvedl pro 
hokej.cz hráč narozený v srpnu 1985. 
 Svůj deficit způsobený pozdním 
začátkem však dohnal a brzy začal své 
vrstevníky převyšovat. Z Milevska šel tedy za 
lepším do Tábora. V dorosteneckém věku si pak 
statného forvarda vyhlédla pražská Sparta, 
kde Zbyněk Hrdel strávil dvě sezóny.  
 

ODCHOD DO ZÁMOŘÍ 
 Před startem ročníku 2002/2003 se 
milevský odchovanec rozhodl odejít do zámoří. 
Konkrétně do týmu Rimouski Océanic 
(QMJHL). Za tento juniorský klub odehrál 197 
utkání, ve kterých se mu povedlo bodovat hned 
153x. „V 16 letech jsem vyrazil do Kanady. 
Pamatuju si, jak jsme to tehdy se svým 
agentem Josefem Machalou a rodiči zvažoval. 
Posuzovali jsme pro a proti, já se pak rozhodl a 
odletěl. Dneska nelituju. Zámoří mi ohromně 
pomohlo. Po hokejové i lidské stránce," přiznal 
pro hokej.cz. „Začátky v Kanadě byly obtížné. 
To víte - v šestnácti letech do ciziny, to by 
znamenalo těžký krok pro každého. Ale zvládl 
jsem to, naučil se řeč, přizpůsobil se. Nikdy 
jsem nedostal nic zadarmo, což se mi pak 
hodilo. Už tehdy mi bylo jasné, že uspět mohu 
jedině díky tvrdé práci. Pro hokej jsem dělal a 
dělám maximum. Už základní školu jsem vlastně 
končil na dálku. Pak následovala střední škola, 
ale tu jsem přerušil. Z Kanady to nebylo možné 
stíhat. Vždycky jsem si šel za svým," dodal 
důrazný forvard.  

Díky poctivým výkonům uspěl i na 
draftu do NHL. V roce 2003 si ho v posledním, 
devátém kole, vybrala Tampa Bay Lightning. 
„Podstatné je, že člověka vůbec draftovali. 
Pokud nejste v prvních dvou kolech, je skoro 
jedno, kdy přijdete během výběru na řadu. 
Kariéra může být nevyzpytatelná. Někdo září v 
18 letech, jiný projde pozvolným vývojem. Já 
měl první rok v Rimouski trošku smůlu, že se 
týmu nedařilo. Neupozornil jsem na sebe v 
takové míře, v draftu jsem byl vybrán až na 
konci devátého kola."  

Zbyněk Hrdel se navíc pravidelně 



 
došel až ke slavnému Memorial Cupu. S Oceánic, 
vítězem QMJHL, však nestačil na London Knights. 
Rytíři v tomto ročníku lámali rekordy (vyhráli 79 
utkání z 90), takže i druhé místo v nejprestižnější 
juniorské soutěži se rovnalo velkému úspěchu. 
„Brzy nám došlo, že jsme udělali veliký úspěch. Na 
tenhle rok já osobně strašně rád vzpomínám,“ 
sdělil pro hokej.cz. „Atmosféra byla opravdu 
fantastická! Nehrála se NHL, lidé měli o Memorial 
Cup zájem. Nechybělo vůbec nic. Všechny zápasy 
byly vyprodané, na utkání domácího Londonu chodili 
fanoušci v zeleném, což bylo úchvatné. V hledišti 
seděli skauti všech klubů NHL, zápasy přenášela 
televize do celé Kanady i do části Spojených států. 
Připomínalo mi to šampionát dvacetiletých v Grand 
Forks. Už vím, proč se o Memorial Cupu říká, že to 
je malý Stanley Cup," pokračoval v rozhovoru 
s Václavem Jáchimem. „Velkou událostí pro mě 
bylo, když jsem se mohl pozdravit s hvězdami NHL. 
Setkal jsem se s Brendanem Shanahanem, podívat 
se přijel Rick Nash. Po jednom utkání jsem měl 
možnost poznat Brada Richardse. Přišel za mnnou a 
povídá: Hele, ty jsi draftovaný Tampou, že? Podali 
jsme si ruce a pak diskutovali asi půl hodiny. Brad 
se ptal, jestli znám Pavla Kubinu nebo Václava 
Prospala. Říkal, že to jsou výborní hokejisté i lidé. 
Choval se velmi přátelsky a vstřícně," vzpomíná na 
setkání s Bradem Richardsem, jenž nedávno  

DRUHÉ MÍSTO NA MEMORIAL 
CUPU 

S Rimouski v sezóně 2004/2005 málem 

 

 HRÁČSKÉ INFO 
19. 8. 1985 
192cm, 95kg 

hůl pravá 
útočník 

37Z, 6G, 11A, 
-14 +/-, 86TM  

podepsal lukrativní dlouholetý kontrakt s New York 
Rangers.  
 

VELKÉ KAMARÁDSTVÍ SE 
SIDNEY CROSBYM 

 Rimouski je známý jako klub, kde 
v minulosti působil hvězdný Sidney Crosby. S touto 
kanadskou modlou měl Zbyněk Hrdel tu čest 
působit dva roky, během nichž navázali velmi úzké 
kamarádství. „Na ledě je to určitě hráč, který se 
hned tak nenarodí. Opravdový nástupce Gretzkého 
a Lemieuxe,“ řekl Hrdel, jenž s Crosbym dokonce 
jeden čas hrál v jedné lajně. „Předtím, než k nám 
přišel, jsme byli pomalu nejhorším týmem v soutěži. 
Pak jsme málem došli až k Memorial Cupu,“ dodal 
pro idnes.cz.  

„Mimo led je to slušně vychovaný kluk, 
který na sobě nedává znát, že něco dokázal. S  
  



 

každým se pozdraví, neschovává se, je ochotný a 
nevytahuje se. Je zkrátka velmi otevřený. Snese 
legraci na svůj účet, sám často vymýšlí vtípky. Uměl 
si z kluků vystřelit, třeba jim nastražit kelímky s 
vodou do výstroje, aby se polili. A když mu to někdo 
oplatil, chodil a vyzvídal, kdo mu to udělal,“ poodhalil 
pro iSport.cz. „Na jeho chování má zásadní vliv 
rodina. Vyrůstal v obyčejných podmínkách. Jeho 
máma dělala na pokladně v supermarketu, táta byl 
asistent právníka,“ uvedl o médii hodně propíraném 
hráči. "Už v juniorce toho ale na něj bylo opravdu 
hodně. Neuvěřitelně hodně. Všude čekali novináři, 
fanoušci. U autobusu postával pokaždé dav lidí, 
fandové dokonce vypátrali náš hotel, který ležel na 
samotě, kousek za Londonem. Pořadatelé nám 
přidělili ochranku, bez ní by to nešlo. Pro Sidneyho 
to nebylo příjemné, ale on je zvyklý. Naučil se žít s 
tím, že ho pořád někdo sleduje, že se ho stále na 
něco vyptávají. Zvládl to bezvadně," prozradil pro 
hokej.cz.   

Vztah se Sidneym Crosbym nebyl jen 
spoluhráč-spoluhráč, ale kamarád - kamarád. Svého 
bývalého parťáka dokonce Zbyněk Hrdel pozval do 
naší vlasti. A současný kapitán Pittsburghu přijal! 
Jenže o jeho návštěvě se bohužel dozvěděli i vtíraví 
novináři. „Sidney letěl z Rigy s českými novináři a to 
se nemělo stát. Na letišti čekali fotografové. Když 
pak Sidney viděl druhý den noviny, nebyl nadšený," 
sdělil v rozhovoru s Václavem Jáchimem. „Sidney si 
chtěl projít Prahu v klidu a bez humbuku. Ale v davu 
se neztratil. Poznávali ho obyčejní lidé, chtěli 
podpisy, společné snímky,“ pokračoval. „Pak jsme se 
ale sebrali a odjeli do Milevska. Snažil jsem se mu v 
Mariottu na svoje 

jméno zajistit pokoj, ale hned druhej den ho 
vyšťourali, tak se odhlásil a bydlel u nás doma v 
Milevsku. Naši z toho byli pěkně vyjukaní. Sidney 
u nás zůstal dva dny, mé rodiče dobře znal už z 
dřívějška a chtěl se s nimi setkat. Viděli jsme 
Hlubokou a další místa,“ popsal jejich program. 
„Nalákal jsem ho na guláš, moc mu chutnal. Vnutil 
jsem mu ochutnat i plzeňský pivo. Nechal se 
zlákat, nějaký pivo si se mnou dal. A dokonce 
jsem mu podstrčil i zelenou. Říkám mu: ‚Skotskou 
máš všude, ochutnej něco místního.‘ Nalil jsem mu 
panáka a docela koukal. Říkal tomu ‚Milevská 
whisky‘,“ zavzpomínal Hrdel. „Říkal mi, že se mu 
nu nás líbilo. Jen škoda, že Sidney neměl víc klidu 
v Praze,“ dodal o návštěvě svého kamaráda, jenž 
se podle Hrdela i přes velkou popularitu 
nezměnil.  
 Střelec zlatého gólu na ZOH 2010 
Hrdela ještě před pražskou návštěvou také 
pohostil. Pozval ho k sobě domů do Halifaxu, kde 
momentálně útočník Mladé Boleslavi s Crosbym 
jeden týden pobýval. Jelikož jsou oba filmoví 
fanoušci, rozhodli se, že půjdou do kina. 
„Vybíráme film v řadě lidí a teď si všichni začali 
šeptat: ‚Hele, támhle je Crosby!‘ A on mi říká:  
 



‚Jenom se otoč, kolik je za náma lidí.‘ Povídám: ‚Docela hodně.‘ A on: ‚Hm, 
tak to budeme muset jít pryč.‘ Během 5 minut byl kolem něj šílený shluk 
lidí,“ líčí Hrdel. „A to byl tehdy Crosby teprve náctiletý junior,“ vzpomíná.  
 

  Po třech letech v Rimouski udělal ve své kariéře další krok. Podepsal 
smlouvu s Tampou Bay a začal bojovat o šanci v NHL. Pochopitelně přes 
farmářské soutěže. „V Rimouski jsem byl zvyklý na něco jiného. Také zázemí 
vypadalo odlišně. V juniorech je o každého dokonale postaráno, bydlí v 
rodině, má skvělý servis. Naopak na farmě je hráč odkázaný sám na sebe. S 
tím jsem ale neměl problém,“ uvedl 28letý hokejista, jenž vyzkoušel 
angažmá v Norfolku, Mississippi, Johnstwonu a Springfieldu. Na poslední 
jmenované město má hodně živé vzpomínky. „Není to moc příjemné místo. 
Žije tam totiž dost Portorikánců, Mexičanů a jiných přistěhovalců, což vede 
k vysoké kriminalitě. Raději jsem ani ve volném čase nikam nevycházel. Život 
je tam dost nebezpečný. Na vlastní oči jsem viděl, jak policisté za bílého 
dne zatýkají na ulici nějakého zločince. Bylo to jako ve filmu. Pistole, 
opasky, hlasité výzvy. Je to docela drsné. Člověk si musel dávat pozor,“ 
sdělil čtenářům hokej.cz.  

NEÚSPĚŠNÝ BOJ O NHL 

 Jenže přechod mezi seniory se juniorskému talentu moc nepovedl, 
přestože jeho tělesné parametry byly pro zámořský hokej jako dělané.  
Hrdel se sice potloukal tři roky na farmě, šanci v Tampě však nedostal. 
„Pokud jsem se dostal do hry, bylo to ve třetí či čtvrté pětce. Hodně zápasů 
jsem strávil na tribuně. Když se pak člověk podívá na osobní statistiky, 
logicky to nemůže být žádná sláva. Mrzelo mě, že jsem na sebe neupozornil, 
ale za těch okolností to šlo opravdu velmi těžko,“  poodhalil důvody své  

US KÝM SI ZAHRÁL V RIMOUSKI? 
RYANE CLOWE 

 

SIDNEY CROSBY 

 
 

MARC-ANTOINE POULIOUT 

 
 

MICHAL SERSEN 



 

DOTAZNÍK ZBYŇKA HRDELA 
zdroj: hokej.cz (Václav Jáchim) 

 
Co vás dokáže naštvat? "Na ledě občas rozhodčí, také mě naštvou vlastní chyby. A v životě? Negativní lidské vlastnosti - 
nenávist, lež, závist a podobně." 
 
Oblíbení herci, herečky? "Tak to jste mě dostali. Musím přemýšlet, herců se mi totiž líbí víc. Jelikož se rád podívám na 
české komedie, vyberu třeba Klepla nebo Lišku." 
 
Jakou posloucháte muziku? "Snesu různé žánry, kolikrát můžu mít třeba jen zapnuté radio. Poslouchám rock, techno. 
Jenom černou muziku moc nemusím." 
 
Co vám chutná? "Když je letní volno, moc rád si dám klasický guláš s knedlíkem. Chutná mi české pivo, což během loňské 
návštěvy Čech zjistil i Sidney Crosby. Z nealkoholických nápojů bych zmínil džusy, naopak kolu skoro nepiju." 
 
TJste pověrčivý? T"Trošku ano, i když ne jako jiní hráči. Osobně dodržuju určitý styl oblékání výstroje, který neměním." 
 
TZáliby?T "Rád si zahraju fotbal, tenis, zajdu si zaplavat. Někdy vyrazím do kina. Hlavně mě však ve volném čase baví zase 
sport." 

bodové impotence.  

 
NÁVRAT DO VLASTI 

 Po sezóně 2007/2008 mu u Blesků vypršela smlouva, takže 
svolil k návratu do Evropy. Původně měl odejít do Běloruska, jenže 
nakonec dal přednost angažmá ve Spartě, odkud v 16 letech odešel 
na šest let za velkou louži. 
 Jenže v pražském celku plnil stejně jako v AHL roli 
udržovacího hráče. Na led chodil jen výjimečně, proto ve Spartě 
nedal během dvou ročníků ani gól. „Já hokej ale hrát umím. Jen jsem 
za ty dva roky na Spartě nedostal tolik prostoru. Když hrajete 
minimálně, nebo vás tam trenéři pošlou na oslabení, tak se ty body 
získávají jen těžko.“ 
 

HRÁČEM BK MB → BEROUNSKÝM 
MEDVĚDEM 

Od sezóny 2010/2011 hájil nekompromisní powerforvard 
barvy Mladé Boleslavi, odkud nejprve vypomáhal Chomutovu a vloni i 
Berounu, kde byl po odchodu Aleše Padělka dokonce jmenován 
kapitánem. Konečně tak dostal pořádnou důvěru, kterou splatil 
třiadvaceti body ve 28 zápasech. Přitom sám tvrdil, že herní styl 
druhé nejvyšší soutěže mu k srdci nepřirostl. „Extraliga je hodně o 
systému, každý se ho tam snaží dodržet, zatímco v 1. lize je to 
kolikrát hodně rozlítané a upracované. Na rovinu říkám, že prosadit 
se v první lize je složitější a těžší než v extralize. Tahle soutěž je 
pro mě těžší,“ přiznal. V závěru loňského ročníku si ho Mladá 
Boleslav stáhla z Berouna zpět, protože Hrdelův důraz byl v play-off 
potřeba. Nakonec však cesta za návratem do extraligy ztroskotala... 
 Přípravu na letošní sezónu sice zahájil opět v Mladé Boleslavi, 
ale nakonec se podle očekávání opět stěhoval k Medvědům. Hrdel se 
tak stal jedním ze strůjců berounské senzace na startu ročníku. Pak 
už však Středočeši padali tabulkou a momentálně se nacházejí na 
pozicích, které znamenají účast v play-out.  
 Oproti loňskému ročníku je jisté, že kamarád Sidney 
Crosbyho v Berouně sezónu dohraje. V průběhu rozjeté soutěže bylo 
totiž jeho hostování výměnou za práva na Zdeňka Kubicu změněno na 
přestup. 



 

Dukla Jihlava vstoupila do nové éry. Sice 
bez Daniela Hodka, Michala Jeslínka a 
Tomáše Ficence, zato ale s Michalem 
Důrasem, Petrem Haluzou, Filipem Semanem 
či Petrem Mockem. Má tento tým potenciál 
postoupit do baráže? 
----------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Zbyněk Zápotočný (hcdukla.cz) 
zdroj: iDnes.cz (Jaroslav Paclík), hcdukla.cz 
(David Suchý, Zdeněk Drla) 

UDDUUKKLLAA  JJIIHHLLAAVVAA  



 

SOUPISKA 
# post jméno narozen věk výška váha hůl 

1 brankář Tomáš Fučík 17.3.1994 19 let 189 cm 92 kg P 
33 brankář David Rittich 19.8.1992 21 let 189 cm 79 kg L 
2 brankář Lukáš Sáblík 5.8.1976 37 let 190 cm 97 kg L 
20 obránce Zdeněk Čáp 12.6.1992 21 let 181 cm 77 kg L 
4 obránce Roman Čermák 25.10.1995 18 let 182 cm 73 kg L 
7 obránce Jiří Dobrovolný 5.12.1979 34 let 179 cm 89 kg L 
  obránce Filip Dundáček 24.4.1995 18 let 182 cm 81 kg L 
9 obránce Václav Jaroš 15.10.1990 23 let 181 cm 82 kg L 
6 obránce Martin Jícha 14.10.1992 21 let 183 cm 81 kg L 
41 obránce Tomáš Kaláb 17.3.1987 26 let 181 cm 85 kg P 
59 obránce Oldřich Kotvan 20.7.1990 23 let 194 cm 98 kg L 
5 obránce Petr Mocek 8.12.1980 33 let 187 cm 90 kg L 
14 obránce Matic Podlipnik 9.8.1992 21 let 179 cm 85 kg L 
88 obránce Miha Štebih 7.4.1992 21 let 190 cm 89 kg L 
8 obránce Hynek Tobola 16.9.1994 19 let 189 cm 95 kg L 
9 obránce Patrik Urbanec 9.10.1993 20 let 184 cm 81 kg L 
3 obránce Vojtěch Zadražil 3.4.1993 20 let 184 cm 87 kg P 
12 útočník David Březina 19.2.1993 20 let 180 cm 80 kg L 
90 útočník Tomáš Čachotský 13.1.1982 31 let 177 cm 78 kg L 
96 útočník Michal Důras 22.11.1981 32 let 181 cm 87 kg L 
18 útočník Petr Haluza 23.7.1983 30 let 186 cm 94 kg P 
10 útočník Radek Hubáček 23.12.1984 28 let 181 cm 87 kg L 
8 útočník Lukáš Jícha 11.4.1995 18 let 182 cm 85 kg P 
32 útočník Lukáš Krupka 1.11.1985 28 let 185 cm 88 kg P 
21 útočník Martin Kuřítko 20.9.1991 22 let 183 cm 88 kg L 
91 útočník Ondřej Malec 16.8.1991 22 let 179 cm 83 kg L 
23 útočník Roman Mikeš 15.3.1992 21 let 171 cm 70 kg P 
71 útočník Marek Prokš 19.4.1992 21 let 185 cm 83 kg L 
12 útočník Patrik Přidal 24.5.1993 20 let 182 cm 77 kg L 
24 útočník Filip Seman 15.11.1985 28 let 178 cm 83 kg L 
22 útočník Tomáš Střecha 31.1.1994 19 let 167 cm 68 kg P 
66 útočník HT T

15 útočník HTMartin VysloužilT 7.5.1991 22 let 176 cm 80 kg L 
19 útočník HTAdam ZemanT 9.12.1991 22 let 177 cm 80 kg P 

      

 HC Dukla Jihlava – to je pojem, který 
má v evropském hokeji stále zvuk. Bohužel 
pro tým z Vysočiny se o tomto historicky 
nejúspěšnějším klubu české, tedy spíše lépe 

Veleckého, což je velmi nebezpečný kanonýr 
a úspěšný exekutor penalt. 

Pokud jsme tedy počítali správně, tak 
se Dukla může pyšnit sedmi elitními útočníky. 

LUKÁŠ DANEČEK

Michal Velecký 30.9.1987 26 let 178 cm 80 kg P 

řečeno československé nejvyšší soutěže, 
mluví už převážně v minulém čase.  
 Díky nástupu Bedřicha Ščerbana se 
však Jihlava opět změnila v houževnatého 
dravce, který se pokusí obnovit slávu 
tamějšího hokeje. Na letošním ročníku je to 
patrné. Mladíci už se proměnili v tahouny, 
díky čemuž tak Dukla s věkovým průměrem 
čtyřiadvacet let bojuje o pódiové umístění. 
Bez šancí určitě nebude ani v play-off, 
dokonce ani baráž se z pohledu Jihlavy nejeví 
zdaleka nereálně.  
 

LÉTO PLNÉ ZMĚN 
 Po sezóně 2012/2013 opustila kádr 
bývalého armádního celku řada důležitých 
osobností. Kariéru se rozhodli ukončit ikony 
jihlavského hokeje Daniel Hodek a Tomáš 
Ficenc. Do Havlíčkova Brodu pak zamířil 
Roman Maliník, do Sparty se vrátil gólman 
Filip Novotný a kádr poznamenaly i odchody 
Michala Jeslínka s Martinem Filipem. 
Fanoušci Jihlavy byli pochopitelně v šoku, 
když sledovali, jak se jejich tým rozkládá.  
 Jenže vedení klubu dokázalo skvěle 
zareagovat a přes letní přestávku vytvořilo 
ještě o třídu silnější celek, než jakým Dukla 
disponovala v loňském ročníku. Do 
mateřského klubu se totiž z extraligy vrátili 
Lukáš Sáblík, Michal Důras a především 
velezkušený Viktor Ujčík. V průběhu 
rozběhnutého ročníku pak Jihlava posílila 
ještě o další dva hráče, tentokráte už ne 
však veterány, nýbrž o hokejisty středního 
věku. A nejedná se o žádné nazdárky. Filip 
Seman a Petr Haluza totiž bez přehánění 
patří k absolutní prvoligové elitě.  

Ofenziva týmu z Vysočiny je tedy 
zřejmě druhou nejsilnější v celé 1. lize. Krom 
zmiňovaných forvardů (s výjimkou Ujčíka) 
totiž na soupisce Dukly naleznete ještě 
Adama Zemana, Tomáše Čachotského a 
Radka Hubáčka. Všichni tři mají v letošním 
ročníku životní formu. První jmenovaný 
bojuje o Korunu pro krále střelců, kapitán 
Čachotský zase útočí na vítězství 
v kanadském bodování. A bratr Mistra světa 
z roku 2010 Petra Hubáčka? Ten si letos 
vytvořil osobní rekordy v počtu bodů i 
branek. Při výčtu útočných es nesmíme 
zapomenout ani na ex-šumperského Michala 

 

ADAM ZEMAN 

http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2014&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=794&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=325&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=37&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=874&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=455&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=42&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=789&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=467&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=765&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=505&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=845&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=859&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=788&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=785&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=344&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=875&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=626&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=364&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=57&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=597&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=712&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=710&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=767&sezona=2014&kategorie=MUZ
http://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=558&sezona=2014&kategorie=MUZ
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Důležité navíc je, že hráči mladé generace za 
výše uvedenými hráči příliš nezaostávají. 
Například Marek Prokš dostává příležitost 
vedle momentálně nejlepšího prvoligového 

tak k návratu Jihlavy do nejvyšší soutěže. „To 
je trvalým úkolem pro každého zastupitele. 
Každý z nich může napnout síly a hledat. A není 
to jen věcí zastupitelů, pokud přijde kdokoliv  

hokejisty Tomáše Čachotského, Ondřej Malec 
a Roman Mikeš zase dokážou držet krok 
s ostatní prvoligovou konkurencí. 
 Obrana Dukly by sice potřebovala 
posílit ještě o nějaké zvučnější jméno, to ale 
neznamená, že by defenziva Jihlavy fungovala 
špatně. Ba naopak... Petr Vlk naordinoval svému 
týmu systém, který funguje na jedničku, na 
čemž má podíl i spolehlivě chytající mladíček 
David Rittich. 
 

ŠČERBAN- HRDINA ČI 
ZKRACHOVALEC? HRDINA! 

 Z výše zmíněného rozboru kádru je 
patrné, že od doby, kdy se kormidla jednatele 
klubu ujal Bedřich Ščerban (to se psal březen 
2008), se z Dukly stal opět postrach všech 
prvoligových klubů. A to díky postupné práci 
s mladými hráči, což je sice rozhodně ta těžší, 
avšak i levnější a smysluplnější cesta za 
úspěchem. 
 Jenže po více než pěti letech si 
jihlavský radní Jan Dršata (ODS) usmyslel, že 
vzhledem k nepříliš růžové finanční situaci 
v týmu by bylo nejlepším řešením Ščerbanovo 
odvolání. Jeho návrh však naštěstí pro Duklu 
neprošel. A to i díky podpoře od fanoušků 
Jihlavy, kteří se za respektovaného šéfa klubu 
postavili a nenechali ho ve štychu.  
 V předchozím odstavci byla zmíněna 
tíživá ekonomika Dukly. V letošním ročníku 
totiž prosáklo na veřejnost, že 
dvanáctinásobnému československému mistru 
hrozí velké potíže. Ty však napomohl odvrátit 
Bedřich Ščerban, jenž svému mateřskému 
celku bezúročně půjčil 800 000 Kč. „Je to věc, 
která se táhne stejně jako to, že jsou 
společnosti, které Dukle dluží peníze, a tím se 
Dukla Jihlava neustále dostává do červených 
čísel. Půjčka, to byl počin pana jednatele, 
který nevím jestli nazvat rytířským. Ale 
zkrátka když věděl, že peníze nejsou a nechtěl, 
aby hráči byli bez výplat, tak se pro půjčku 
rozhodl,“ uvedl pro Jaroslava Paclíka člen 
dozorčí rady Dukly a radní města Martin 
Málek.  

JIŘÍ DOBROVOLNÝ 

NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY 
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

Miláček tribun patří k nejtechničtějším 
hokejistům 1. ligy. Výborný bruslař dovede 
s pukem hotová kouzla, což využívá například při 
samostatných nájezdech, v nichž se málokdy 
mýlí. Bývalé Bakusovo křídlo už dokázalo jednou 
vyhrát i kanadské bodování 1. ligy (2010/2011). 

MICHAL DŮRAS 
Do mateřského klubu se vrátil už v jednatřiceti 
letech, což je relativně brzy. Tím lépe pro 
Duklu... Hokejové kvality tohoto bojovného 
útočníka jsou totiž na stále velmi dobré úrovni. 
Michal Důras je tedy opravdu velmi povedenou 
letní akvizicí. 

 

 Jak je možné, že se Jihlava ocitla 
v takto tíživé situaci? Klub totiž vlastní město, 
Dukle tak chybí významní investoři či nový 
majoritní vlastník, který by mohl do tradičního 
hokejového celku napumpovat miliony a pomoci 

 ADAM ZEMAN 
Původně zde měl být krátký profil Viktora 
Ujčíka s výčtem jeho největších úspěchů. Jenže 
4. ledna se vše změnilo. Ex-vítkovický forvard 
ukončil kariéru. Místo v této rubrice tak zbylo na 
Adama Zemana, nejlepšího střelce Dukly 
v letošním ročníku a naději jihlavského hokeje. 

 
 



 

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY 
VÁCLAV JAROŠ 

Loni zažil mladý zadák průlomový ročník. Dostal 
příležitost, kterou chytil za pačesy a zařadil se 
mezi nejlepší mladé beky soutěže. Nesmírně 
aktivní hokejista s ofenzivními choutkami tak 
pochopitelně šel do letošního ročníku pod větším 
tlakem. Předpokládalo se totiž, že se z něj stane 
opora týmu. Jenže Jaroš se na delší dobu zranil a 
jeho výkonnost tak tímto pochopitelně utrpěla. 

DAVID RITTICH 
Brankářská jednička Dukly zatím zvládá obtížnou 
roli velmi dobře. I přes svou nezkušenost působí 
Rittich hodně jistě a obránci Jihlavy se na něj 
mohou spolehnout. Absolutní špička v 1. lize 
zatím není, ale jeho čas ještě přijde. 

JIŘÍ DOBROVOLNÝ 
Jiří Dobrovolný je jedním ze symbolů současného 
týmu. Obětavý zadák patří k místním 
odchovancům, jenž v týmu kroutí už pátou sezónu 
v řadě. Předtím hájil barvy extraligové Plzně, za 
níž odehrál přes 200 extraligových utkání. 

MĚSTO 
 
 

Jihlava je statutární město, původně pouze 
moravské, dnes po obou stranách česko-
moravské zemské hranice. V historickém 
městě, které bývalo hornické s těžbou 
stříbra, žije přes 50 tisíc obyvatel. V Jihlavě 
je významný průmysl, zoologická zahrada a 
vaří se zde pivo Ježek. Osobnostmi spjaté 
s tímto městem jsou například herec Ondřej 
Vetchý, Martin Stránský (nadaboval Bendera 
ze seriálu Futurama) či hudební skladatel 
Gustav Mahler. 

a bude chtít vstoupit do Dukly, tak s ním město bude 
zcela seriózně jednat. A pokud prokáže svůj zájem a 
solventnost, město jej rádo nechá do společnosti 
vstoupit," řekl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
pro iDnes.cz. „Kdyby si ten klub někdo koupil za 
symbolickou korunu, tak ušetříme miliony ročně. Nic 
takového ale navrhovat nebudu, neprošlo by to 
zastupitelstvem, je to boj s větrnými mlýny," uvedl 
pro MF Dnes opoziční zastupitel Martin Fiala z TOP 
09. „Každý milion, který se nasype do Dukly, považuji 
za vyhozené peníze města," dodal. 
 Bedřich Ščerban tak zdárně přežil zákulisní 
intriky a může se v klidu věnovat své práci. No, 
v klidu... To není zrovna ideální slovní spojení. Na 
čerstvého člena Síně slávy českého hokeje se totiž 
rozpoutala mediální štvanice. Ano, i Ščerban je jen 
člověk, který udělal během svého takřka šestiletého 
působení několik chyb, nicméně Dukla je v některých 
tiskovinách hodně kritizována a šíří se o ní řada 
dezinformací, s čímž se Bedřich Ščerban nechce jen 
tak smířit a vede, dá se říci, studenou válku, kterou 
však, zdá se, nemůžu vyhrát. Zaslouží si ovšem 
absolutorium za to, že nezabořil hlavu do písku a 
bojuje ve jménu Dukly za očistu klubového jména.  
 

JE NÁVRAT DO EXTRALIGY 
POUHÝM SNEM, NEBO JE TO 

JEN OTÁZKA ČASU? 
 Jihlavské vedení je trochu nespravedlivě 
odsuzováno za svá velkohubá prohlášení o touze po 
nejvyšší soutěži. Jenže, jaký jiný cíl by také Dukla 
coby bývalá chlouba československého hokeje měla 
mít?  
 Cesta mezi elitu však bude hodně trnitá. A je RADEK HUBÁČEK 



 

USLAVNÍ ODCHOVANCI 
 
 
 
 
 
 
 

STADION 
 

 

Horácký zimní stadion prošel v nedávné době 
několika opravami, které viditelně zlepšili 
komfort. Je však jasné, že generální 
rekonstrukce by byla potřeba. Avšak stav, 
v jakém je jihlavský svatostánek nyní, je 
několikanásobně lepší než před pár lety, kdy 
byl stadion, do kterého se vejde 7500 
diváků, takřka na spadnutí.  

FANOUŠCI 
 

Jihlavští fanoušci, zvyklí na úspěchy 
z minulého tisíciletí, jsou hodně náročným 
obecenstvem. Při sérii porážek se 
návštěvnost Horáckého zimního stadionu 
může dostat až pod potupnou hranici tisíci 
diváků. To však letos nehrozí. Kotelníci pak 
patří k vůbec nejhlasitějším v lize, loni byli 
fanoušci Dukly i nejlepšími výjezdníky.  

jasné, že bez nového majoritního vlastníka bude ještě obtížnější. Prvním 
předpokladem ke splnění snů jihlavských fanoušků je tedy nalezení 
významného investora, jenž by klub finančně zabezpečil. V létě se 
spekulovalo o příchodu Red Bullu, ovšem co bylo na těchto tvrzeních pravdy 
se dodnes nevyjasnilo.  
 Druhým faktorem k případnému úspěchu musí být pochopitelně i 
kvalitní kádr. Tento bod pochopitelně úzce souvisí s případným sponzoringem 
nového majoritního vlastníka. Je jasné, že se současným kádrem se Jihlava 
zkrátka s extraligovou konkurencí měřit nemůže. I kdyby tedy letos Dukla 
skutečně do baráže postoupila, což se jeví vzhledem k tabulkovému 
postavení jihlavského celku poměrně reálně, asi by se nedalo očekávat, že by 
mohla výrazněji promluvit do bojů o dvě volná místečka do nejvyšší soutěže. 
Nicméně v ledním hokeji už se staly i větší překvapení.  
 Sečteno podtrženo, na Jihlavu nečeká lehká cesta. Zvláště poté, co 
se s vrcholovým hokejem rozloučil Viktor Ujčík, jehož opět zradilo 
operované koleno. Nicméně s tak pracovitým a odhodlaným jednatelem, 
jakým Bedřich Ščerban bezesporu je, se to klidně může v horizontu několika 
let podařit. „Ty cíle budou postupné. Je tu velmi mladý a perspektivní tým, 
kde jsou nadějní kluci. Perspektiva tady je. Cíle jsou tedy ty nejvyšší a Dukla 
jako klub s bohatou historií a tradicí by ani jiné mít neměla. Když se 
podíváme na Kometu Brno, která hrála dole, tak ta se postupnou prací 
vybudovala nahoru. To by se mohlo podařit i tady. Dnes ale hodně záleží i na 
ekonomické situaci. Jak ale říkám, moje cíle jsou tady ty nejvyšší a určitě by 
bylo krásné jednou si tu zase zahrát extraligu,“ uzavřel Michal Důras, 
důležitá předsezónní posila z extraligového Chomutova.  

PETR KANKO 

Hokejová Dukla odchovala například Davida 
Výborného, několikanásobného mistra světa a 
bývalého reprezentačního kapitána. V Jihlavě 
začínali také světový šampión Petr Buzek, 
dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Bobby Holík 
(foto), současný jednatel klubu a držitel 
Zlaté hokejky z roku 1991 Bedřich Ščerban, 
trojnásobný Mistr světa Viktor Ujčík, 
slávistický útočník Marek Tomica, juniorský 
mistr světa Lukáš Havel, nadějný obránce 
David Musil či rychlík ze Sparty Lukáš Pech. 

MICHAL VELECKÝ 



 

Tomáš Klimenta se stal společně s Michalem 
Brošem největší předsezónní posilou Mladé 
Boleslavi, jež zbrojí na návrat do extraligy. 
Ex-třinecký hokejista patří k prvoligové 
smetánce, moc lepších hráčů se po místních 
kluzištích neprohání. 
----------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Jan Pavlíček (bkboleslav.cz), Vladimír 
Jína (hcbilitygri.cz), Marián Ježowicz 
(hcocelari.cz) 
zdroj: Václav Jáchim, hokej.cz, iDnes.cz, 
Michael Havlen 

UTTOOMMÁÁŠŠ  KKLLIIMMEENNTTAA  



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                  Z   G  A   B   TM 
1999-00  HC Stadion Liberec - dor. (E)        18  13  4  17   14 
         TJ AŠ Mladá Boleslav - dor. (LD)     19   6  3   9    6 
2000-01  Bílí Tygři Liberec - jun. (E)         6   1  1   2    2 
         Bílí Tygři Liberec - dor. (E)        39  34 20  54   87 
2001-02  Bílí Tygři Liberec - jun. (E)        48  17 18  35   42 
2002-03  Bílí Tygři Liberec (E)                5   0  0   0    0 
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E)        36  17 15  32   38 
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o)     8   1  3   4    0 
2003-04  Bílí Tygři Liberec (E)               17   1  2   3    0 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)        17   0  3   3    4 
         HC Berounští Medvědi (1.liga,p-o)     9   2  1   3    4 
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E)        30  27 20  47   49 
2004-05  Bílí Tygři Liberec (E)               20   1  1   2   12 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)            5   0  0   0    0 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)        33   7  6  13   43 
         HC Berounští Medvědi (1.liga,p-o)     3   0  1   1    8 
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E)         9   5  7  12   10 
         Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o)     4   4  1   5    2 
2005-06  Bílí Tygři Liberec (E)               52   4  5   9   12 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)            5   1  1   2    2 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)         1   0  0   0    0 
2006-07  Bílí Tygři Liberec (E)               48   9  7  16   24 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)           12   3  3   6    6 
2007-08  Bílí Tygři Liberec (TpCup)            6   1  1   2    6 
         Bílí Tygři Liberec (E)               43  13 10  23   16 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)           11   0  1   1    2 
2008-09  Bílí Tygři Liberec (E)               45   5  7  12   12 
         BK Mladá Boleslav (E)                 6   0  3   3    2 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)          11   3  7  10   10 
         BK Mladá Boleslav (bar.)              4   1  1   2    4 
         HC Benátky n. J. (1.liga)             2   0  1   1    0 
2009-10  Bílí Tygři Liberec (E)               40  10 13  23   16 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)           15   7  3  10    6 
2010-11  Bílí Tygři Liberec (E)               52  17  6  23   18 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)            7   1  0   1    0 
         HC Benátky n. J. (1.liga)             2   0  1   1    0 
2011-12  Bílí Tygři Liberec (E)               52  17  6  23   18 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)            8   0  1   1    4 
         HC Oceláři Třinec (E)                29  11  6  17   10 
2012-13  HC Oceláři Třinec (E)                48  11  8  19    6 
         HC Oceláři Třinec (E,p-o)            13   3  7  10   14 

JABLONECKÉ ZAČÁTKY 
 Tomáš Klimenta začínal 
s hokejem paradoxně v baště 
ligového fotbalu - v Jablonci. Za 

v době Klimentova působení své zlaté 
časy. V sezóně 2003/2004 dokonce 
Beroun ovládl základní část druhé 
nejvyšší soutěže, v play-off pak 

tamější Vlky hrával až do deváté 
třídy, „Bylo mi asi tři a půl roku, když 
mě táta vzal poprvé na brusle. Vedle 
hokeje jsem se věnoval také fotbalu 
nebo košíkové," uvedl. 
 Zřejmě nejslavnějšího 
odchovance jabloneckého hokeje 
trénoval vlastní otec. Nedočkal se 
však privilegií, nýbrž na sobě musel 
pracovat ještě více než jeho 
spoluhráči. Dřina a odříkání se mu 
pak vrátily v jeho juniorských a 
seniorských letech. Tam totiž těží ze 
své fyzické kondice a v každém 
zápase patří k nejaktivnějším 
bruslařům. Jeho rezervoár sil je 
opravdu obdivuhodný.  

„Vedle hokeje jsem se věnoval i fotbalu a košíkové.“   

ZMĚNA HOKEJOVÉ 
ADRESY 

Rychlonohý hokejista, jehož 
si fanoušci mohou pamatovat kvůli 
jeho bílým bruslím či rozštěpu rtu, 
v dorosteneckém věku přestoupil do 
Libece, kde se ho ujal trenér 
Vladimír Čermák (dnes asistent 
trenéra prvoligových Benátek nad 
Jizerou), jenž nadanému útočníkovi 
usnadnil změnu prostředí.  

Tomáš Klimenty byl co se 
týče hokejového vývoje oproti svým 
vrstevníkům o krok napřed. 
V patnácti začal hrát dorosteneckou 
extraligu, o rok později nakoukl i 
mezi juniory. Ne náhodou několikrát 
oblékl dres mládežnické 
reprezentace. Nominace na světové 
šampionáty ho však těsně míjely. 
 

BEROUNSKÁ FORMACE 
JECH-PABIŠKA-

KLIMENTA 
 Mezi liberecké muže nakoukl 
hokejový buldok již v ročníku 
2002/2003 (v něm byli Tygři 
extraligovými nováčky), ale 
výraznějšího herního vytížení se 
dočkal až během působení v Berouně. 
 Medvědi zažívali zrovna 

Středočeši došli až do finále.  



V následujícím ročníku se Medvědi opět drželi na 
špici tabulky a nakonec skončili na solidním pátém 
místě. Co by dnes Beroun za tuto příčku dal... 

Přítomnost dravého křídelníka měla na 

 
úspěších Středočechů určitě značný vliv. Jeho 
lajna, kterou tvořili ještě další liberečtí hráči 
Lukáš Pabiška a Ctibor Jech, totiž patřila 
k nejnepříjemnějším v lize. I přes to, že 
produktivitu měly na svědomí ostatní formace 
Berouna, trio tehdy ještě mladých Bílých Tygrů 
bylo hodně aktivní a soupeři se před nimi museli 
mít na pozoru. Někdy ale ani zvýšená ostražitost 
nestačila a tato dravá formace skórovala. 
Samotnému Klimentovi se to v ročníku 
2004/2005 povedlo ve 33 kláních sedmkrát.  

Ve zmíněné sezóně už měl extraligovou 
formu, vzhledem k výluce v NHL ale v A-týmu 
Liberce, který to tehdy doháhl až k bronzové 
medaili, moc příležitostí nedostal. Zato však 
posbíral od hokejistů z nejprestižnější hokejové 
ligy spoustu velmi cenných zkušeností. „Tato 
sezóna, kdy v Liberci hráli kluci z NHL, se mi 
moc líbila. Snažil jsem se od nich učit,“ přiznal a  

HRÁČSKÉ INFO
 

zavzpomínal na tehdejší posily ze zámoří - Jiřího 
Fischera, Jaroslava Modrého, Tomáše Kloučka, 
Milana Hniličku, Radima Vrbatu a Aleše Kotalíka  
 Díky výborným výkonům dostával drobný 
forvard čím dál více prostoru i v kmenovém 
Liberci, kde už od sezóny 2005/2006 působil 
natrvalo a na rozehrání do 1. ligy už nemusel. 

 
STÁLICE ZÁKLADNÍ SESTAVY 

BÍLÝCH TYGRŮ 
 Devětadvacetiletý útočník dál hokejově 
rostl. V základní části ročníku 2005/2006 nasbíral 
devět bodů, rok na to šestnáct, v sezóně 
2007/2008 jeho produktivita vzrostla na 23 bodů. 
Podobný růst byl i u jeho tref (4-9-13). Zatímco 
v Berouně vytvořil Klimenta údernou formaci 
s Pabiškou a Jechem, v Liberci těžil ze spolupráce 
s Janem Víškem a Janem Plodkem (v současnosti 
hráč Benátek nad Jizerou). Zatímco tito dva jeho 
parťáci to během této úspěšné éry dotáhli až do 
reprezentace, tak Tomáš Klimenta na pozvánku 
čekal marně. Nedočkal se ani v nadcházejících 
sezónách. Narozdíl od této dvojice však 178 
centimetrovému útočníku ještě nebylo ani třicet 
let, takže zdaleka ještě neřekl poslední slovo a 
reprezentační ambice rozhodně ještě nejsou pro 
Klimentu tabu, byť v současnosti působí pouze ve  
   

  
14. 4. 1984 
178cm, 79kg 

hůl levá 
útočník 

39Z, 20G, 32A, 
+38 +/-. 28TM 

„Od kluků z NHL jsem se snažil hodně učit.“ 



 

UCO JE TO ROZŠTĚP RTU? 
Je to vrozená vývojová vada, při které 

nedojde ke správnému spojení obličejových 
T Tčástí. Rozštěp rtu zasahuje pouze ret (čelist a 

patro jsou v pořádku). Výsledkem je mezera ve 
rtu. Rozštěp rtu vzniká ve velmi časném stádiu 

těhotenství. Tvář plodu prochází postupným 
procesem, kdy dochází ke srůstu 

samostatných obličejových struktur.  Pokud 
však ke srůstu nedojde, vzniká rozštěp. 

Incidence této choroby je asi 1 až 2 postižené 
děti na 1000 narozených. 

 
SLAVNÉ OSOBNOSTI S ROZŠTĚPEM RTU 

TUTANCHÁMON (EGYPTSKÝ FARAON) 

 
 

JOAQUIN PHOENIX (HEREC) 

druhé nejvyšší soutěži. 
 

DVAKRÁT VÍTĚZEM ZÁKLADNÍ 
ČÁSTI EXTRALIGY 

Nedařilo se ovšem jen Klimentově lajně, ale i 
celému Liberci. Bílí Tygři totiž pod vedením Josefa 
Palečka dokázali dvakrát v řadě ovládnout základní 
část naší nejvyšší soutěže (sezóny 2005/2006 a 
2006/2007). Jenže play-off bylo pro Liberec zakleté. 
Nejprve konečná ve čtvrtfinále, poté v semifinále 
(Tomáš Klimenta a jeho spoluhráči tak aspoň dostali 
bronzovou medaili).  
 I ročník 2007/2008 vypadal pro Liberec 
zajímavě, do play-off totiž šel jako třetí nasazený. 
Jenže v napínavé semifinálové sérii vystavili Bílým 
Tygrům stopku hokejisté Slavie.  

Tomáš Klimenta, jenž celý život touží po 
extraligovém titulu, byl z těchto tří sezón hodně 
zklamaný. K naplnění jeho velkého snu totiž chyběly 
pouze krůčky. 
 

VÝPOMOC MLADÉ BOLESLAVI 
 Sezóna 2008/2009 už se Liberci tolik 
nepovedla, ani samotný jablonecký odchovanec  



nepodával zrovna špičkové výkony.  
 Probudil ho až lednový trejd do  Mladé 
Boleslavi - nováčkovi ELH. Tehdejší hráč 
Bruslařského klubu Radim Vrbata, jenž po 

 
nepovedeném angažmá v Tampě Bay zvolil místo hraní 
na farmě působení v mateřském klubu, se totiž před 
blížící se baráži obětoval. Hvězdný forvard moc 
dobře věděl, že by Mladá Boleslav paradoxně na jeho 
odchodu vydělala. Místo jednoho, byť elitního hráče, 
by totiž při případném trejdu mohla získat více 
kvalitních hráčů, kteří by tak Středočechům mohli 
pomoci k setrvání v nejvyšší soutěži.  
 Hráči, kteří měli spasit Bruslařský klub, byli 
liberečtí obránci Lukáš Zíb s Jiřím Moravcem a 
právě útočník Tomáš Klimenta. „Nebylo co řešit, byl 
jsem postaven před hotovou věc," řekl tehdy 24letý 
útočník o své první změně angažmá (tedy pokud 
nebudeme počítat jeho přesun z Jablonce do 
Liberce).  

Bruslařskému klubu se tato médii hodně 
propíraná transakce vyplatila. Nejenže Jiří Moravec 
zastal v defenzivě spoustu cenné práce a Lukáš Zíb 
svojí obávanou ránou od modré čáry děsil soupeře, 
ale i Tomáš Klimenta se výrazně podílel na záchraně 
svého současného zaměstnavatele. S deseti 
získanými body byl totiž druhým nejproduktivnějším 
hráčem play-out. O bod více měl tehdy jen jeho 
bývalý spoluhráč Michal Důras, jenž stejně jako 
Klimenta před letošní sezónou zamířil do 1. ligy  

DOTAZNÍK TOMÁŠE KLIMENTY 
zdroj: hokej.cz (Václav Jáchim) 

 
Co vás dokáže naštvat? "Na ledě kolikrát 
rozhodčí. Ten jejich arogantní postoj... V 
soukromí se moc nerozčiluju. Myslím, že jsem 
dost klidný člověk." 
 
Sledujete politiku? "Malinko. Ale 
oblíbence nemám. Tahle kategorie - to není 
žádná sláva."  
 
Oblíbení herci, herečky? "Z našich Miroslav 
Donutil, Bolek Polívka. Z těch cizích třeba 
Anthony Hopkins, mezi herečkami bych vybral 
Anjelinu Jolie." 
 
Jakou posloucháte muziku? "Nemám vyhraněný 
žánr. Líbí se mi hudba od pohádek po rock. Snesu 
v podstatě cokoli." 
 
Co vám chutná? "Nejvíc asi těstoviny. K pití 
mám rád pivo. Nejlepší je asi plzeňské." 
 
TJste pověrčivý? T"Ani ne. Nemám žádné rituály, 
také obecné pověry mě nechávají v klidu. Když 
přeběhne přes cestu černá kočka, vůbec to 
neřeším." 



 

(působí v mateřské Jihlavě)  
V baráži pak svými poctivými výkony a 

dvěma kanadskými body přispěl k hladké 
záchraně. Mladá Boleslav vedená kapitánem 

třinecké vedení zlákalo do svých řad před 
sezónou 2012/2013 znovu. Tentokráte už na 
celý rok. „Už jsem potřeboval změnu, cítil 
jsem, že po letech v Liberci chci jiné prostředí

Richardem Králem totiž prvoligového šampiona 
z Ústí nad Labem porazila nejrychlejším 
možným způsobem - Lvi poslala na dovolenou po 
výsledku 4:0 na zápasy. Tomáš Klimenta tedy 
svoji misi splnil na jedničku. Navíc ze 
záchranářských bojů jistě získal řadu cenných 
zkušeností. 
 

PROKLETÍ LIBERECKÉHO 
HOKEJE 

 Po krátké výpomoci v Mladé Boleslavi 
se hbitý útočník vrátil zpět do Liberce.  
 S Bílými Tygry dosáhl dalších úspěchů. 
V ročníku 2009/2010 došel jeho tým do 
semifinále, kde však vypadl po krátkém souboji 
s Pardubicemi, za něž tehdy chytal legendární 
Dominik Hašek. 
 V sezóně 2010/2011 skončil Liberec na 
druhé příčce po základní části, ve 
čtvrtfinále play-off však přišel další krach. 
 V nadcházejícím ročníku, jehož velkou 
část strávil Tomáš Klimenta na hostování 
v Třinci (tam se nastartoval ke špičkovým 
výkonům), se hrálo pod Ještědem další 
semifinále, avšak postup mezi dva nejlepší 
extraligové celky se Bílým Tygrům opět 
nezdařil.  

Tomáš Klimenta zažil během  
dlouholetého libereckého angažmá pět 
semifinálových sérií, ovšem nikdy se šťastným  

koncem. Navíc hned několikrát, zpravidla po 
velmi úspěšné základní části, přišel pro Bílé 
Tygry rychlý konec v podobě vypadnutí ze 
čtvrtfinále.  

Liberecký hokej je, zdá se, prokletý. A 
aby toho nebylo málo, loni málem Bílí Tygři 
spadli do 1. ligy. U toho však už Tomáš Klimenta 
nebyl. Ten se totiž před sezónou 2011/2012 
vrátil do Třince, kterému, jak už bylo zmíněno, 
v předcházejícím ročníku úspěšně vypomáhal 
(dohromady v sezóně 2011/2012 nasázel 
skvělých dvacet branek a nasbíral 32 
kanadských bodů, což jsou jeho dosud platné 
osobní rekordy v české nejvyšší hokejové 
soutěži). 

 

ROK V BOHATÉM TŘINCI 
 V dresu Ocelářů se mu v předloňském 
ročníku tak dařilo (29 zápasů, 11 branek), že ho 

„Potřeboval jsem změnu. V Liberci už to nešlo.“ 
  



 

a Třinec byla ideální volba. V Liberci to už 
prostě dál nešlo,“ uvedl pro hcocelari.cz. 
 Přesun z Liberce do několik set 
kilometrů vzdáleného Třince zvládl bez 

Tomáše Klimenty pro Bruslařský klub se bude 
hodnotit až v závěru sezóny. Bude mít formu i 
v play-off, respektive ve vytoužené baráži? To 
je pro budoucnost týmu klíčová otázka. 

problémů. Fanoušci si Klimentu oblíbili, což 
pochopitelně není vůbec překvapivé. Kvůli jeho 
nesmírně obětavé hře ho totiž mají rádi všude, 
kde v minulosti působil. Komu by se také nelíbil 
hokejista, jenž pro svůj tým klidně skočí po 
hlavě do střely, že? 
 Tomáš Klimenta stihl v loňském ročníku 
nastoupit do 48 zápasů základní části (11+8), 
své kvality však ukázal především v play-off. Ve 
vyřazovací části odehrál třináct utkání, v nichž 
nasbíral solidních deset kanadských bodů. Byl 
tak produktivnější než třinecká hvězda Martin 
Růžička.  
 Oceláři sice měli velmi silný tým, jenže 
jejich cesta za druhým titulem v historii 
skončila v semifinále, kde je překvapil bojovný 
Zlín. Klimenta tak zažil další semifinálové 
zklamání.  
  

NÁVRAT DO MLADÉ 
BOLESLAVI 

Přestože měl pravý křídelník smlouvu 
ještě na sezónu 2013/2014, Třinec se jeho 
služeb překvapivě vzdal. Tomáš Klimenta si tak 
musel hledat nové angažmá. A našel ho v 1. lize, 
jelikož se upsal největšímu favoritovi druhé 
nejvyšší soutěže - Mladé Boleslavi.  „Třinec? To je jiný svět.“ 

Na Třinec však bude vzpomínat 
v dobrém, přestože jeho působení mělo 
kratšího trvání, než by si přál. „Každopádně je 
to angažmá, na které v životě nezapomenu,“ 
uvedl pro idnes.cz. „Zažil jsem tam úplně jiný 
svět. Všechno je tam na hrozně vysoké úrovni, 
ať už servis pro hráče nebo přístup vedení,“ 
pokračoval v rozhovoru s Michaelem Havlenem. 
„Třinec má pověst bohatého klubu, což je znát 
v tom, že hráči mají všechno, na co si 
vzpomenou. I lidi kolem dělají první poslední, 
aby měli hokejisté potřebný komfort. Pro mě 
to bylo docela překvapení. Nemyslel jsem si, že 
to tam až tak funguje,“ dodal. 
 

JAK SE MU DAŘÍ? 
 Tomáš Klimenta zatím přesně splňuje 
to, co se od něj před sezónou očekávalo. Drží 
se mezi pěti nejproduktivnějšími hráči druhé 
nejvyšší soutěže a ve statistice +/- je jedním 
z nejlepších v kádru Mladé Boleslavi. 
 Očekávání do něj vkládaná tedy 
rozhodně nebyla přehnaná. Nicméně přínos 



 

Poznámka: Do žebříčku jsme nezařadili 
Marka Schwarze či Filipa Novotného, jejichž 
nasazování do zápasů bývá velkým otazníkem. 
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11. DAVID RITTICH 
21 LET, JIHLAVA 

 
Jihlavská jednička ještě nemá v 1. 
lize tak velké jméno. Vzhledem 
k jeho letošním výkonům se však dá 
předpokládat, že David Rittich bude 
v budoucnu v podobných žebříčcích o 
několik příček výše. Na svůj věk 
působí neskutečně klidným dojmem a 
výrazně tak pomáhá Dukle 
k pódiovému umístění. Jakpak si ale 
povede ve vypjatém play-off? 

12. LUKÁŠ DANEČEK 
25 LET, HAVÍŘOV 

 
Havířov moc branek nedává, přesto 
se zdá, že ho účast v play-off 
nemine. Velmi dobře totiž funguje 
defenziva AZetu, která se opírá 
zejména o výkony Lukáše Danečka, 
jenž byl hlavní postavou Slezanů 
v loňské baráži o postup do 1. ligy. 
Syn trenéra Danečka patří k vůbec 
nejvytěžovanějším gólmanům soutěže. 

15. TOMÁŠ KRÁL 
21 LET, LITOMĚŘICE 

 
Jednadvacetiletý brankář, jenž má 
zkušenosti z mládežnických 
reprezentací či finské druhé nejvyšší 
soutěže, je synem současného šéfa 
ČSLH. Král už letos debutoval i za 
extraligovou Spartu, v ní však 
pochopitelně nemá místo jisté a tak 
je rád za zápasové vytížení 
v Litoměřicích, kde si nadějný gólman 
vede velmi dobře.  

10. FILIP ŠINDELÁŘ 
34 LET, HAVLÍČKŮV BROD 

 
Filip Šindelář je nejstarším 
brankářem tohoto žebříčku. Gólman, 
jenž Rebelu vypomáhá 
z extraligových Vítkovic, byl loni 
dokonce jedničkou Ostravanů v play-
off naší nejvyšší soutěže. A vedl si 
náramně, V deseti duelech, které 
tehdy za Vítkovice odehrál, si udržel 
úspěšnost na 94,4 procentech. 

14. MIROSLAV HANULJAK 
29 LET, MOST 

 
Mnohé z vás asi umístění Hanuljaka 
překvapí, ale podle magazínu o 1. lize 
se skutečně jedná o brankáře, který 
patří mezi patnáct nejlepších mužů v 
tomto oboru. Loni byl klíčovou 
postavou Kadaně a vysloužil si post 
jedničky v Chomutově. V letošním 
ročníku se však Pirátům ani 
Hanuljakovi nedařilo a zkušený 
gólman tak posílil trápící se Most.   

 

 

29 LET, KADAŇ 
 
Milan Řehoř, bývalá opora Jihlavy, 
toho má ze všech patnácti brankářů 
tohoto žebříčku v letošní prvoligové 
sezóně odchytáno vůbec nejméně. A 
to ze dvou důvodů: nejenže působí i 
v Chomutově, ale zadruhé dělal 
v několika zápasech dvojku i v Kadani! 
Nakonec jsme se tedy Řehoře 
rozhodli do TOP 15 zařadit, i když 
mu Kadaň moc příležitostí nedává a 
dokonce ho poslala na střídavé starty 
do Karlových Varů..  



 

 

 
 

 7. MARTIN FALTER 
30 LET, TŘEBÍČ 

 

 

Martin Falter je už protřelý gólman, 
který toho má hodně za sebou. 
Odchytal dokonce i několik zápasů 
v KHL! Bývalý brankář pražské 
Sparty a v současnosti trojka 
Komety Brno odvádí Třebíči velmi 
cenné služby a podle magazínu o 1. 
lize je i nejlepším hráčem Horácké 
Slavie. I když občas udělá chybu, 
patří k brankářské špičce soutěže. 
Momentálně je však na marodce.  

9. TOMÁŠ ŠTŮRALA 
29 LET, ŠUMPERK 

 

8. JAN LUKÁŠ 
20 LET, BENÁTKY NAD JIZEROU 
 

Mnozí z vás si mohou myslet, že jsme 
Tomáše Štůralu nadhodnotili. Nutno 
však podotknout, že tento žebříček 
je pochopitelně dost subjektivní a 
rozhodně se nejedná o nějaké 
oficiální pořadí. Každopádně Štůrala 
magazín o 1. lize imponuje tím, jak 
dokáže v klíčových situacích podržet 
svůj tým. Drakům pak dokáže i takřka 
sám vyhrávat zápasy.  

Jan Lukáš je jedním ze tří brankářů, 
kteří loni střežili svatyni Olomouce a 
zároveň se vešli do TOP 15 nejlepších 
brankářů 1. ligy sezóny 2013/2014. 
Zatímco loni Lukáš zazářil v baráži, 
letos se dokonce objevil i v KHL, kam 
ho zlákal Lev Praha. Ten ho na 
rozchytání posílá do Benátek nad 
Jizerou, kde je Jan Lukáš jasně 
nejlepším hráčem svého týmu.  

    4. ONDŘEJ KACETL 
23 LET, HAVLÍČKŮV BROD 

 

 

Bývalá opora Znojma je kmenovým 
hráčem Hradce Králové. Kacetl má 
tedy v tomto extraligovém celku 
obrovskou konkurenci v podobě Pavla 
Kantora. Mladý brankář je tak rád za 
každý odchytaný zápas v barvách 
Havlíčkova Brodu. V 1. lize 
statisticky září, navíc přispěl 
k několika důležitým výhrám (v 
Olomouci, v Jihlavě atd.) 

 

6. ROMAN WILL 
21 LET, MLADÁ BOLESLAV 

 

5. TOMÁŠ HALÁSZ 
23 LET, OLOMOUC 

 
Roman Will je druhou nejvýše 
umístěnou dvojkou tohoto žebříčku. 
Nadějný brankář je určitě ze své 
situace v Mladé Boleslavi znepokojen. 
Loni byl totiž oporou týmu a nebýt 
nejistých výkonů v baráži, asi by toho 
měl letos odchytáno více. Nicméně 
Roman Will je hodně mladý a o svou 
šanci tak ještě zabojuje. Michal 
Valent je však obrovskou konkurencí.  

Gólman slovenské národnosti by 
v naprosté většině prvoligových klubů 
mohl dělat brankářskou jedničku. 
Jenže v Olomouci působí Tomáš 
Vošvrda a jeho jmenovec se tak do 
brány nedostává pravidelně. Když byl 
ex-liberecký gólman zraněný, Halász 
coby náhrada zazářil. Jeho statistiky 
jsou tedy úchvatné. Zejména počet 
čistých kont (6) je obdivuhodný. 



 

  

 

3. MATÚŠ KOSTÚR 
33 LET, KADAŇ 

 
Brankář narozený v Banské Bystrici je druhým 
nejstarším gólmanem tohoto žebříčku. Na dostatek 
zkušeností si tedy nemusí stěžovat. Kostúr, jehož 
kmenovým klubem je pochopitelně extraligový (na jak 
dlouho ještě?) Chomutov, kde však po příchodu Martina 
Růžičky nedostává takřka žádný prostor. V Kadani byl 
tento gólman se zkušenostmi z KHL opravdovým 
postrachem pro útočníky soupeře. I v době vleklé herní 
krize Sportovního celku si drží velmi slušné statistiky. 

1. TOMÁŠ VOŠVRDA  
24 LET, OLOMOUC 

 
 193 centimetrů, 104 kilogramů. To nejsou tělesné 
míry kulturisty, ale hokejového brankáře. Prvoligoví střelci 
mají opravdu obtížný úkol najít v soubojích s Tomášem 
Vošvrdou nějaké volné místečko. Už díky vizuální stránce 
dokáže ex-liberecký gólman své soupeře pořádně zdeptat, a 
to ještě ve stavu nouze může vykouzlit zázračný reflexivní 
zákrok. Zkrátka a dobře, ex-vítkovický Vošvrda je podle 
magazínu o 1. lize vůbec nejkvalitnějším gólmanem druhé 
nejvyšší soutěže.  

Předsezónní posila z Liberce navíc září i ve 
statistikách. Zatímco loni, kdy Vošvrda naskočil ke 30 
duelům v dresu Benátek nad Jizerou, měl jen něco přes 90 
procent, sezónu s datováním 2013/2014 pravděpodobně 
zakončík s více jak 94% úspěšností! Při vší úctě ke 
čtrnácti výše uvedeným kolegům, primát pro nejlepšího 
gólmana tak po zásluze náleží právě Vošvrdovi. Toto 
symbolické vítězství v TOP 15 je tedy ve správných rukou, 
alespoň podle mínění našeho internetového občasníku. 

2. MICHAL VALENT 
27 LET, ML. BOLESLAV 

 
Třetím a nejvýše postaveným Slovákem v TOP 15 
prvoligových brankářů je jednička největšího aspiranta 
na postup do nejvyšší soutěže - Mladé Boleslavi. Valent, 
jehož už můžeme pokládat za zkušeného gólmana (a 
nejen při pohledu na jeho datum narození), se v základní 
části drží na špici všemožných brankářských statistik. 

Uvidíme, zda stále ještě mladý brankář dokáže 
uchvátit fanoušky Mory i v play-off. Je jasné, že bez jeho 
pomoci se Kohouti do baráže dostanou jen stěží. Stane se 
Vošvrda hrdinou, nebo právě probíhající ročník skončí před 
branami vytoužené baráže? Nechme se překvapit... 
  

Ovšem vrchol sezóny má teprve přijít. Pro Bruslařský 
klub je důležitou zprávou to, že se na Valenta dá 
spolehnout i v případném měření sil s extraligisty.  



 

Dukla Jihlava sice před letošní sezónou 
ztratila dvě ikony- Daniela Hodka a Tomáše 
Ficence, ale zároveň se na mateřský led 
vrátili tři veleslavní odchovanci. Jedním 
z nich je brankář Lukáš Sáblík, jehož 
pestrou kariéru si v tomto článku 
představíme. 
----------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Karel Vaculík (hc-havirov.cz), Marek 
Mikeš, Zbyněk Zápotočný (hcdukla.cz) 
zdroj: hcorli.cz, iDnes.cz, hcusti.cz, 
hokejkv.cz, Michal Slavík, Jan Salichov, 
hokej.cz, Libor Kult, hcdukla.cz, Zdeněk Drla 
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JIHLAVSKÉ ZAČÁTKY 
 Lukáš Sáblík se brankářským základům naučil 
v Jihlavě, které svůj dluh z mládí splatil tím, že se na 
stará kolena vrátil do klubu, který ho odchoval. 
„Víceméně jsem se k hokeji přivedl sám, bavilo mě to, 
navíc Jihlava je hokejové město a hokej je tam sport 
číslo jedna. Chodil jsem na základní školu, kde byly 
přímo hokejové třídy a někdy ve druhé třídě jsem se 
do ní přihlásil. Od té doby hraju hokej,“ uvedl pro 
hcorli.cz.  
 V Dukle prošel všemi mládežnickými celky, první 
start za tehdy ještě extraligové áčko zaznamenal 
v sezóně 1994/1995. První výraznější šanci mezi muži 
však dostal až o dva roky později, kdy odchytal 25 
utkání. Mezitím i poté působil v rámci střídavých 
startů například v Třebíči, Znojmě, Zlíně, Havlíčkově 
Brodě či Brně. 

Jedničkou Jihlavy byl i v sestupovém ročníku 
1998/1999. Jeho solidní výkony tehdy na Znojmo 
nestačily a bývalý armádní celek tak zakončil svoji  

HRÁČSKÉ INFO

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                 Z  Min.  OG  Zás. Prům.    %   SO 
1994-95  HC Dukla Jihlava (E)                 -    59   3   33  3,05   91,7   0 
1995-96  HC Dukla Jihlava (E)                 8   343  17  159  2,97   90,3   - 
1996-97  HC Dukla Jihlava (E)                25  1269  74  569  3,50   88,5   - 
1997-98  HC ZPS Barum Zlín (E)                5   191  12   95  3,77   88,8   -   
         HC Dukla Jihlava (E)                 3   143   7   77  2,94   91,7   - 
1998-99  HC Dukla Jihlava (E)                33  1627  86  891  3,17   91,2   -   
         HC Dukla Jihlava (E,baráž)           4   131   6   71  2,75   92,2   - 
1999-00  HC Dukla Jihlava (1.liga)           31  1859  59  850  1,90   93,5   4   
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)       11   674  22  322  1,96   93,6   3   
         HC Dukla Jihlava (E,baráž)           4   186  10  119  3,23   92,3   0 
2000-01  HC Dukla Jihlava (1.liga)           40  2382  72 1053  1,81   93,6   6   
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        7   429  16  251  2,24   94,0   0  
2001-02  HC Dukla Jihlava (1.liga)           35  2060  86  944  2,50   91,7   5   
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)       13   764  27  341  2,12   92,7   0 
2002-03  HC Dukla Jihlava (1.liga)           27  1564  66  807  2,53   92,4   1   
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        8   451  23  280  3,06   92,4   0 
2003-04  HC Energie Karlovy Vary (E)          2   120   4   64  2,00   94,1   0   
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)      37  2043  75  949  2,20   92,7   3   
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)   5   213  13  116  3,66   89,9   0 
2004-05  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)      43  2512  63  878  1,50   93,3  11   
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)  10   597  19  218  1,91   92,0   0 
2005-06  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)      21  1236  33  434  1,60   92,93  4 
2006-07  HC Energie Karlovy Vary (E)         34  2005  75 1213  2,24   94,18  5   
         HC Energie Karlovy Vary (E,před.p-o) 3   189   7   92  2,22   92,93  0   
         HC Dukla Jihlava (1.liga)            3   149  15   76  6,04   83,52  0 
2007-08  HC Energie Karlovy Vary             17   944  46  524  2,92   91,93  2   
         HC Most (1. liga)                    6   372  19  222  3,06   92,21  0   
         HC Most (play-out)                   7   415  13  240  1,88   94,86  1 
2008-09  HC Energie Karlovy Vary (E)          8   312  19  195  3,65   91,12  0   
         KLH Chomutov (1. liga)               1    59   4   32  4,07   88,89  0   
         HC Most (1. liga)                   16   967  61  610  3,78   90,91  0   
         HC Most (1. liga, o udržení)         3   185  12  117  3,89   90,70  0 
2009-10  HC Energie Karlovy Vary (E)         23  1187  55  543  2,78   90,80  2   
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)      2   120   4   44  2,00   91,67  1  
2012-13  HC MOUNTFIELD (E)                    3   144   12  63  5,00   84,00  0 
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191cm, 94kg 
„Jihlava je hokejové město a 
hokej je tam sport číslo jedna.“ 

hůl levá 
brankář 

12Z, 2.61 G/Z, 90,48% 



 

úspěšnou extraligovou éru. 
Lukáš Sáblík mateřský klub do druhé nejvyšší 

soutěže následoval. Hned v úvodním prvoligovém 
ročníku v současnosti již 37letý gólman čaroval. 

třech letech musel s Ústeckými Lvy rozloučit. 
„Na Ústí budu vzpomínat rád. Byla to moje první 
delší štace mimo Jihlavu. Počítal jsem, že se 
mnou třeba prodlouží smlouvu, ale přesto budu  

Nejenže Jihlavu dotáhl do baráže (která ovšem 
skončila neúspěchem), ale měl i nejvyšší úspěšnost 
zákroků (93,5%) a zároveň i nejnižší průměr 
obdržených branek na zápas (1,90) v celé lize.  
 Na Horáckém zimním stadionu působil až do 
roku 2003. Ve všech předchozích sezónách byl 
jednou z opor týmu, který marně toužil po návratu 
mezi elitu. Po sezóně 2002/2003 se však rozhodl 
k prvnímu odchodu. Paradoxně zrovna před ročníkem, 
v němž Dukla 1. ligu vyhrála a přes baráž s Českými 
Budějovicemi se vrátila do extraligy, po které Sáblík 
tak snil.  

  

ÚSTECKÁ ŠTACE 
 Lukáš Sáblík v roce 2003 sice změnil týmy, 
ne však soutěž. Upsal se totiž sílícímu Ústí nad 
Labem. „Už jsem chtěl z Jihlavy odejít, strávil jsem 
tam dlouhý čas. Byl jsem tam vlastně odmalička a už 
to asi bylo i vidět. Každý hráč potřebuje občas 
změnu,“ komentoval svůj přestup 191 centimetrů 
vysoký gólman. 

„Každý občas potřebuje změnu.“   Sáblík zažil ve Slovanu tři výborné sezóny. 
V ročníku 2004/2005 dokonce vytvořil dodnes  
 platný rekord v počtu čistých kont. Rodák 

z Vysočiny tehdy vychytal nulu hned třináctkrát. 
Od té doby se žádný prvoligový brankář k tomuto 
milníku nijak výrazně nepřiblížil. Rok nato se pak 
podruhé v kariéře mohl pochlubit tím, že měl 
nejnižší průměr gólů na zápas (1,71) mezi 
prvoligovými brankáři. Lepší hodnoty dosáhli 
v posledních jedenácti letech jen dva muži- Jan 
Chábera (tehdy České Budějovice) a Filip 
Šindelář (Mladá Boleslav). Statistiky sice 
neprozradí vše, ale pochopitelně hodně naznačí.   

Individuálních úspěchů sice Sáblík 
dosáhl, toho týmového však ne. Cílem Slovanu 
totiž byl postup do extraligy, a to se za jeho 
působení nepodařilo, byť pro závěr sezóny 
2006/2007 Ústí nad Labem do svých řad zlákalo 
respektovaného ex-reprezentačního gólmana 
Romana Málka. „Něco podobného jsem ještě 
nezažil. Sezona pro mě de facto jeho příchodem 
skončila,“ zavzpomínal v interview pro idnes.cz. 
„Roman je hokejovej pojem. Proto bylo jasné, že 
když přijde, bude chytat on,“ uvedl. „Určitě mě 
to mrzelo. Do Ústí jsem šel s tou vidinou, že se 
popereme o extraligu, a že u toho budu. 
Rozhodně jsem ale nepočítal s tím, že pouze na 
střídačce," uzavřel.  
 Po této rozpačité sezóně mu vedení klubu 
nenabídlo novou smlouvu a Lukáš Sáblík se tak po 

„Sezóna pro mě skončila 
Málkovým příchodem.“ 



 

vzpomínat v dobrém. Jen mě mrzí ten závěr, že 
se nakonec nepovedl postup. Už když jsem 
přicházel byl stanovený cíl vybojovat extraligu 
do tří let, a to se nepovedlo,“ řekl pro hcusti.cz.  

seděl na lavičce, což mi moc neprospělo. Každý 
brankář chce hrát, každý chce chytat. To byla 
snad jediná v uvozovkách vada na kráse. 
Samozřejmě já jsem tam šel s tím, že budu  

 
MISTREM S KARLOVÝMI VARY 

 Když se do extraligy nemohl Sáblík 
dostat s prvoligovým týmem, rozhodl se před 
ročníkem 2006/2007 podepsat smlouvu 
s extraligovým klubem, byť věděl, že se bude 
muset smířit s rolí dvojky. Zkušený gólman 
zamířil do Karlových Varů, kterým již párkrát za 
svého ústeckého angažmá vypomohl. 
 V západočeském klubu tvořil brankářskou 
dvojici s Lukášem Mensatorem. Ten sice tehdy 
patřil k nejlepším gólmanům soutěže, ale Sáblík 
toho během pěti let v Energii odchytal celkem 
dost. V prvním ročníku v Karlových Varech byl 
dokonce týmovou jedničkou (nutno dodat, že mu 
to usnadnil zdravotní stav Mensatora).  

V nadcházejících dvou sezónách už se 
sice talent jeho kolegy rozvinul naplno, ale Sáblík 
si rozhodně na svoji pozici nestěžoval. I tak 
dostal od trenérů čas od času příležitost, kterou 
pokaždé chytil za pačesy a svému týmu pomáhal, 
jak mu síly stačily. Navíc v rámci střídavých 
startů párkrát naskočil do brankoviště 
prvoligového Mostu.  

„Zlatou a stříbrnou medaili 
řadím nejvýše v kariéře.“ 

Krom toho přišly i týmové úspěchy, kvůli 
kterým se hokej přece hraje. V sezóně 
2007/2008 skončili Západočeši druzí, rok nato 
však Slavii porážku vrátili a mohli tak slavit první  
 

extraligový titul pro tento klub z lázeňského 
města. „I když jsem třeba tolik nechytal, tak 
tu zlatou i stříbrnou extraligovou medaili řadím 
na první místo ve své kariéře,“ neskrýval 
Sáblík.  
 Po tomto úspěšném ročníku nastalo 
nejen stěhování do moderní KV Arény, ale 
hlavně došlo ke krutému vystřízlivění. Místo 
obhajoby titulu musely Karlovy Vary skousnout 
ošidné play-out. Svou roli na neúspěšném 
ročníku nese i zranění a bídná forma Lukáše 
Mensatora. Lukáš Sáblík, který tak dostával 
hodně šancí, sice nic nezkazil (ba naopak, 
mnohdy byl nejlepším hráčem týmu), ale jeho 
kolega byl přece jen o třídu výše, což se muselo 
na výkonech Energie podepsat. „Raději bych 
byl, kdybych nechytal a my jsme vyhrávali.“ 

Na západě Čech chytal ještě 
v následující sezóně (2010/2011). To byl ale 
jeho poslední ročník v dresu Energie, s kterou 
se po pěti letech rozloučil. „Poslední dva roky 
pro mě byly ohledně chytání kruté, pořád jsem 

„Raději bych byl, kdybych 
nechytal a my jsme vyhrávali.“ 



druhý brankář. Musel jsem s tím počítat,“ netajil se 
v interview pro hokejkv.cz. „Doufal jsem, že bych tam mohl 
třeba ještě rok vydržet. Ovšem zklamání ani zášť jsem z 
odchodu rozhodně necítil. Z Karlových Varů mi bude chybět 

ani nedostal příležitost hrát, takže jsem po měsíci, dvou 
začal tušit, že tam asi bude problém,“ zhodnotil pro idnes.cz.  

Tentokrát se už opravdu vydal za hranice naší země. 
Do nejvyšší slovenské soutěže ho totiž zlákala nabídka ze 
Zvolena. Jenže ani tam nenalezl štěstí a odchytal pouze 
jedenáct utkání. „Do Zvolena jsem šel s tím, že byl zraněný 
jeden z brankářské dvojice Adam Trenčan. Tím pádem se 
uvolnilo místo a já mohl přijít. Jenže Adam se pak dal dokupy 
a opět začaly spekulace, co kdybych odešel. Tak jsme se 
dohodli, že tam nebudu překážet,“ prozradil v interview 
s Janem Salichovem.  

 
asi všechno. S rodinou jsme si na ně zvykli a líbilo se nám 
tam. Bylo to tam pro nás vlastně doma. Bylo tam fajn a 
kousek od hor, rádi jsme s malou jezdili za sněhem na Boží 
Dar. Rádi se sem někdy vrátíme, alespoň na výlet, 
zavzpomínat si,“ uvedl pro Michala Slavíka.   

 
KARLOVY VARY – ZNOJMO- ZVOLEN – 

KARLOVY VARY 
Před koncem přestupového období se tak Lukáš 

Sáblík vrátil do Karlových Varů, které o něj opět projevily 
zájem. Jednalo se ale jen o krátkou výpomoc. Smlouvu 
podepsal pouze do konce sezóny.  

 Lukáš Sáblík se opravdu do Karlových Varů vrátil. A 
ne na výlet! Ale nepředbíhejme. Po odchodu z Energie se 
vydal na první zahraniční štaci. No zahraniční, zamířil sice do 
EBEL ligy, ale upsal se týmu sídlícího v jihomoravském 
Znojmě. Jenže v orlí letce moc dlouho nepobyl. V konkurenci 
Ondřeje Kacetla a Filipa Landsmana se neprosadil mezi tři 
tyče a po pouhém jednom odehraném zápasu opět měnil 
působiště. „To angažmá asi nebyl správný krok. Bohužel jsem  

Během jednoho soutěžního roku tak jihlavský 
odchovanec chytal ve třech různých elitních evropských 
soutěžích. „Těžko se to porovnává, každá soutěž má svoje 
plus i minus," uvedl Sáblík pro čtenáře MF DNES. „My Češi a 
Slováci jsme takoví techničtější, nehrajeme tolik do těla. 
Naopak v EBEL lize je spousta cizinců, zápasy se hrají  
  
 



tvrdším stylem," popsal rozdíly mezi třemi různými soutěže a 
následně porovnal jejich kvality. „Srovnal bych to asi, jako 
když býval vzájemný kurz české a slovenské koruny. O těch 
pár procent je česká extraliga asi výš. Kdybych měl porovnat 

jsem měl opravdu dost. Během toho roku mě napadlo, že je 
asi opravdu lepší vyhořet, než se stěhovat. Měl jsem všeho 
plné zuby a říkal jsem si, jestli nenastal čas vrátit se do 
Jihlavy. S tou jsem i jednal. Ale nedohodli jsme se.“ 
 

 
rakouskou ligu, tak její hráči jsou trochu pomalejší, ale zase 
šikovní. Asi bych ji dal na stejnou úroveň jako slovenskou 
soutěž. Nejlepší týmy z Česka, Rakouska a Slovenska by byly 
schopny sehrát vyrovnané zápasy, nebyly by tam nějaké 
velké výkonnostní rozdíly. Na ty by došlo v případě, pokud by 
na sebe narazily týmy z vršku a ze spodku tabulky. Ale tak to 
je v každé soutěži,“ řekl pro Jana Salichova brankář, jenž 
má postavený dům v rodné Jihlavě. 

ČESKOBUDĚJOVICKÉ PŮSOBENÍ 
POKAŽENO ZRANĚNÍM 

 Když nevyšla domovská Jihlava, obdržel nabídku 
z extraligových Budějovic. Kontrakt pochopitelně přijal, 
přestože věděl, že si za reprezentantem Jakubem Kovářem 
moc nezachytá. No moc, spíše vůbec. „Určitě si nedělám 
iluze, že Kubu vystrnadím z brány, to ne! Já do Budějovic jdu 
s tím, že se může stát cokoliv, ale rozhodně nebudu vzteklý, 
že se nedostanu do brány.“  

Sáblíkův ročník 2011/2012 by se tak dal zfilmovat a 
nazvat Kulový blesk 2. Akorát že by to asi byla hodně hořká 
komedie. „Něco takového jsem zažil poprvé v kariéře a 
doufám, že i naposledy. Už několik let jsem v podstatě pořád 
sbalený, protože z Ústí i Karlových Varů jsem často jezdil 
domů na Vysočinu, ale tohle už byl extrém. Nesoustředil 
jsem se na hokej, jen jsem přemýšlel, kam zase půjdu,“ 
sdělili Liboru Kultovi. „Přítelkyně a pětiletá dcera to celé 
absolvovaly se mnou, což nebylo zrovna příjemné. „Stěhování  

Lukáš Sáblík dobře řekl, že stát se může cokoliv. A 
opravdu se stalo něco neočekávaného. Jednička Jakub Kovář 
se dlouhodobě zranil a České Budějovice musely dát prostor 
někomu jinému. Ideální šance pro Sáblíka, řekli byste si. 
Jenže i on byl v tu dobu zraněný. Na tréninku mu totiž 
spoluhráč zlomil klíční kost a Mistr ČR 2009 musel na  

 



 
jsou zranění skoro každou sezonu. To se mi zatím vyhýbalo. 
Tohle bylo zatím nejvážnější zranění v mé kariéře,“ řekl pro 
idnes.cz. 

operaci. Ve zbytku ročníku pak stihl už pouze tři utkání. 
„Když jsem to zpětně hodnotil, byl jsem rád, že se mi to 
stalo v uvozovkách až takhle na konci kariéry. Že mě to 
nepostihlo dřív. Jsou hráči, kteří mají chronické problémy a 

hraje kvalitní hokej. První liga je třeba méně sledovaná než 
extraliga, ale na ledě se nedá hrát o to míň. Já si tady můžu 
aspoň vyzkoušet, že ještě občas něco chytnu“ uvedl pro 
hcdukla.cz. „Nebudu si dávat žádné cíle. Teď jsem dva roky 
pořádně nechytal, což je také nepříjemné. Letos mi bude 
třicet sedm, nebudu si hrát na něco, že budu ještě dalších 
pět let chytat. To určitě ne. Když to zdraví dovolí a bude i 
výkonnost, tak ještě nějaký ten rok rád vydržím a pomůžu. 
Samozřejmě ale nejsem v roli, že sem přijdu a vychytám 
extraligu. To asi ne. To, doufám, ode mě nikdo neočekává. 
Budu se snažit klukům pomoct,“ dodal v rozhovoru se 
Zdeňkem Drlou.  

Angažmá v Mountfieldu se tedy nezařadilo mezi ty 
povedené v jeho kariéře. Nicméně všechno špatné je pro 
něco dobré. 
 

NÁVRAT DO JIHLAVY 
 Tím dobrým je myšleno to, že to pro Sáblíka byla 

poslední sezóna mimo Jihlavu. Před letošním ročníkem se 
totiž s mateřským klubem dohodl na smlouvě a vytvořil tak 
brankářský tandem s nadějným Davidem Rittichem. „Dcera 
letos nastupuje do školy, proto jsme po deseti letech zavítali 
domů. Já jsem nad tím už před lety přemýšlel, že bych se 
rád do Jihlavy vrátil na závěr kariéry. Že by bylo fajn se 
vrátit tam, kde jsem s velkým hokejem začínal, když to 
situace umožní. Neberu to tedy jako krok zpátky - i tady se  

JAK SI VEDE? 
V Dukle zastává zkušený brankář stejně jako  kdysi 

v extralize roli brankářské dvojky. Jedničkou týmu je totiž 
mladíček Rittich, právě jemuž Lukáš Sáblík předává hodně 
svých zkušeností. 

Jakmile však 37letý gólman přece jen dostane 
příležitost, rozhodně nezklame a dá se na něj bezpochyby 
spolehnout. Pomůže Dukle coby mentor až do baráže? 

 



 

ALEŠ HOLÍK 
MARTIN DUDÁŠ 

TOMÁŠ SEDLÁK 
FOTO: Pavel Svoboda, Věra Václavková 
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UTOMÁŠ SEDLÁK 
18. 10. 1983 
178cm, 78kg 

hůl levá 

 
40Z, 10G, 19A, 
-14 +/-, 30TM 

Letošní statistika nejlepších kanonýrů mezi 
obránci je opravdu ojedinělá. Na prvních třech 
pozicích se totiž nachází hned trio šumperských 
zadáků! Nejvíce branek, deset, nasázel Tomáš Sedlák, 

rodinu,“ řekl v rozhovoru pro 
olomoucky.denik.cz.  

TTímto incidentem však nastal 
v Sedlákově životě zlom. Oženil se, dostal se  

jenž letos hraje v parádní formě a momentálně je 
dokonce i nejproduktivnějším bekem druhé nejvyšší 
soutěže. Druhým nejlepším počinem se může pochlubit 
Aleš Holík, kapitán Draků, jenž rozvlnil síť za zády 
soupeřova brankáře hned osmkrát. No a třetím do 
party je Martin Dudáš (zatím šest branek), který tak 
ukazuje, že se jedná o vskutku ofenzivně laděného 
obránce a ne jen o jakéhosi bourače, jehož úkolem by 
bylo pouze srážení soupeřů (i v tomto aspektu hry se 
však vzhledem ke svým tělesným proporcím 26letý bek 
doslova vyžívá). Zajímavé je navíc i to, že tito tři muži 
se postarali o více než 20 procent branek svého týmu 
v letošním ročníku. Každý pátý gól tak padá z hole 
některého z těchto tří zadáků. To je skutečně 
obrovská ofenzivní síla. 

O všech třech obráncích se dá dokonce bez 
kdovíjaké nadsázky říci, že se jedná o čtvrté útočníky. 
Jejich výlety do soupeřova pásma jsou v 1. lize doslova 
proslulé. Pojďme si nyní každého z nich stručně 
představit a poodhalit jejich hokejovou minulost. 

 

TOMÁŠ SEDLÁK 
 Třicetiletý zadák má ze zmiňovaného tria 
rozhodně nejzajímavější životní příběh. Ještě v době, 
kdy tento drobný zadák oblékal barvy Nitry, se totiž 
Tomáš Sedlák pokusil vyloupit jednu z firem v rodném 
Šternberku, kde paradoxně v té době zastával pozici 
starosty jeho otec!  

Důvodem Sedlákova nerozvážného kroku byla 
závislost na hracích automatech. „Zlomilo se to při  
 angažmá v Prostějově. Začal jsem hrávat lepší 

hokej, slušně vydělávat, dařilo se mi a z nudy to 
pomalu přešlo do hazardu. Tak to začalo. Podle 
psychologů jsem do té doby nepoznal hodnotu 
peněz. Odmalička jsem totiž měl všechno, co 
jsem chtěl,“ uvedl pro hokejportal.net. „Když 
jsem začal slušně vydělávat, tak jsem se dostal 
do party, která si chodila zahrát ruletu jen tak 
pro zábavu. Tak to začalo. Potom přijde více 
proher a člověk chce získat peníze zpět. O 
výhru mu už ani nejde. Zvyšuje vklad, víc 
riskuje a nakonec se rychle ocitne v dluzích. 
Každopádně to byla z mé strany velikánská 
chyba,“ dodal obránce, jenž nakonec dostal 
podmínečný trest. Před vynesením rozsudku 
však strávil dvaatřicet dní ve vazbě. „Ale víte, 
co bylo nejhorší? Nevěděl jsem, jestli se ke 
mně moje rodina neotočí zády. Ten pocit bych 
nepřál ani největšímu nepříteli. Naštěstí se 
drželi se mnou. Ani si nedokážete představit, 
jak můj strašný skutek stmelil celou naši 

MARTIN DUDÁŠ 
17. 3. 1987 

192cm, 100kg 
hůl levá 

28Z, 6G, 6A, 
0 +/-, 60TM 



UDALŠÍ OBRÁNCI ŠUMPERKA 
JAN TESAŘÍK 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETR GEWIESE 

ONDŘEJ STARÝ 
 

MARTIN NOVOTNÝ 
 

Jan Tesařík se rovněž jako zmiňované trio 
aktivně podílí na týmové produktivitě. 
30letý zadák zažívá jednu z individuálně 
nejpovedenějších sezón kariéry.  

Petr Gewiese to před sezónou zkoušel 
v Třinci, hráč ročníku 1993 však ještě 
nějaký čas pobude v mateřském Šumperku, 
kterému odevzdává velmi dobré služby. 

Stejně jako Petr Gewiese je i Ondřej 
Starý, předsezónní posila z Pardubic, 
zástupcem vycházející generace. Talent 
určitě má, i když letos hraje trochu za 
očekávám. Chtělo by to větší produktivitu... 

24letý odchovanec Draků loni bodově zářil 
(4+8), letos však co se týče produktivity 
zklamal. Určitě se však jedná o důležitého 
muže šumperské sestavy.  

na vysokou školu atd... A navíc se mu daří i v hokeji. Angažmá v Šumperku, 
který dal Sedlákovi šanci i přes jeho životní omyl, mu ohromně sedlo a 
vypracoval se v klíčového zadáka týmu. „Já mám před sebou dobrý útok. A 
že to tam padá nebo mám nahrávky na gól, to moc neberu. Důležité je, že 
se vyhrává, že člověk má nějaké prémie. Osobní statistiky se tady v 
Šumperku moc neberou. Hraje se na celek,“ uvedl pro Jana Dočkala 
(iDnes.cz). „Je ale jasný, že mě hra dopředu baví. Vždycky jsem rád, když 
dám gól,“ dodal. 

Letos může Tomáš Sedlák dosáhnout na obrovský úspěch- stát se 
nejproduktivnějším prvoligovým bekem sezóny. Povede se mu to? „Víte ale, 
co chci úplně nejvíc? Být dobrým člověkem a chodit s hlavou nahoře. 
Hlouposti dělají i jiní,“ uzavřel svůj medailonek napravený hříšník.  
 

MARTIN DUDÁŠ 
 Zatímco Aleš Holík a Tomáš Sedlák působí na severní Moravě už 
dlouhé roky, Martin Dudáš hraje za Draky teprve od léta letošního roku. 
Vede si však tak dobře, že už nyní je jedním z největších miláčků 
šumperského publika. Proč? Krom již zmíněné produktivity, jež rozhodně 
překonala očekávání, totiž příznivci Draků milují jeho tvrdé hity a navíc 
obdivují i Dudášův zápal do hry. Emoce, které do utkání vkládá, vtahují 
diváky do hry a vyvolávají u nich euforii, právě o níž hokej je.  

Vítkovický odchovanec, který už prošel mnoha kluby (například 
lotyšským Latgale, polským Krakovem, slovenskou Banskou Bystricou, 
Mladou Boleslaví, Třebíčí, Vrchlabím či Litoměřicemi), navíc zapracoval i 
na disciplinovanosti. Už nedostává tolik trestných minut jako v minulosti,  
kdy svými vyloučeními často potápěl svůj celek. Naopak dokázal svou 
tvrdou hru přizpůsobit metru rozhodčích, takže se po zásluze může 
zařadit mezi nejlepší obránce soutěže. A to nejen co se týče počtu 
vstřelených branek.  
 

ALEŠ HOLÍK 
 Sezóna 2010/2011 (2. liga) = 44 bodů. Ročník 2011/2012 = 38 
bodů. Rok nato jeho bilance činila 13+22. To nejsou statistiky útočníka, 
nýbrž obránce Aleše Holíka! Letos ze své výkonnosti miláček šumperských 
fanoušků sice trochu slevil, ale stále patří mezi nejlepší ofenzivní zadáky 
soutěže. Jeho pumelice od modré čáry je pověstná a v mnohých případech 
zkrátka nechytatelná. Nejlépe Holíkův přínos pro tým vystihl Aleš Flašar, 
jenž ve 2. lize coby trenér soupeře marně vymýšlel taktiku, jak jeho 
kanonádu zastavit. „Holík je dobře střílející bek. To je hráč, který umí 
využít každou nadějnější situaci. Před Holíkem klobouk dolů, mít v týmu 
takového beka, to je nádhera.“  Asi netřeba nic dodávat, že?  

ALEŠ HOLÍK 
4. 6. 1978 

180cm, 85kg 
hůl pravá 

41Z, 8G, 17A, 
-9 +/-, 34TM 

 



 

Marek Laš je jednou z obětí letního 
výprodeje v Ústí nad Labem. Svého odchodu 
však poctivý hokejista nemusí litovat, vrátil 
se totiž do mateřské Třebíče, se kterou 
bude chtít navázat na loňský ročník, u jehož 
famózního závěru loni nemohl být.  
----------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Jiří Mokrý (hstrebic.cz) 
zdroj: Zdeněk Kamínek ml., hcusti.cz, 
hstrebic.cz, Jan Šindelář, Václav Jáchim, 
hokej.cz 

UMMAARREEKK  LLAAŠŠ  



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                               Z  G  A  B TM 
2004-05  HS Třebíč - jun. (LJ)             38 30 26 56 65 
         HS Třebíč (1.liga)                 1  0  0  0  0 
2005-06  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 50  6  7 13 38 
         HS Třebíč - jun. (LJ)             11  4  7 11 22 
2006-07  HC Plzeň (E)                       8  0  0  0  4 
         HS Třebíč (1.liga)                37  6 10 16 30 
         HS Třebíč (1.liga,p-o)             4  0  0  0  8 
         HS Třebíč - jun. (LJ)              2  1  2  3  2 
2007-08  HC Lassersberger Plzeň (E)        44  5  3  8 28 
         HC Lassersberger Plzeň (E,p-o)     3  0  0  0  0 
         SK HS Třebíč (1.liga)              1  1  0  1  0 
2008-09  HC Lassersberger Plzeň (E)        38  0  0  0  8 
         HC Lassersberger Plzeň (E,p-o)    11  0  2  2  0 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)      4  0  1  1  2 
2009-10  SK HS Třebíč (1.liga)             43 13 21 34 67 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)          9  1  1  2 20 
2010-11  SK HS Třebíč (1.liga)             43 10 10 20 34 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)          4  0  1  1  2 
2011-12  HC VERVA Litvínov (E)              1  0  0  0  0 
         HC VERVA Litvínov (E,p-out)       10  0  0  0  0 
         SK HS Třebíč (1.liga)             44 14 19 33 46 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)          4  0  0  0  2 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     7  1  0  1  6 
2012-13  SK HS Třebíč (1.liga)             15  7  7 14  4 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)    34  8  9 17  8 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 8  1  2  3  6 
 
UCelkem   Nejvyšší soutěž ČR               115  5  5 10 40 
  
Reprezentace           
2005-06 reprezentace U20                    8  1  1  2 10 
2006-07 reprezentace U20                    9  3  2  5 20 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
26letý forvard začínal s hokejem 

v rodné Třebíči. „S hokejem jsem začal v 
sedmi a půl letech. Na hokej mě navedl 

dělat spousty věcí jako on. Je to hokejista, 
který se nedá kopírovat, ale pokouším se mít 
podobný přístup,“ prozradil. 
T      Náladu po zmařené účasti na MSJ si  

kamarád, který už hokej hrál. Na zimák mě 
vodil táta nebo máma, teď už to zvládám sám,“ 
řekl s úsměvem Marek Laš, jenž zpočátku 
pěstoval hokej společně s tenisem, s nímž se 
však musel postupem času rozloučit. „Pro hokej 
rozhodl fakt, že to je sport, který jsem začal 
dělat sám od sebe, a začalo mě to bavit. K 
tenisu mě přivedli rodiče. Hokej je přece 
jenom kolektivní sport a je u něj víc legrace,“ 
řekl pro hstrebic.cz. 
       Bojovný křídelník se už v 18 letech stal 
kapitánem místní juniorky a o rok později už 
stabilně hrával za Horáckou Slavii 1. ligu. 
„Vždy, když se přechází do vyšší věkové 
kategorie, tak je to hlavně o zvyku a potom 
dostat šanci. Šanci jsem dostal jak v juniorce, 
tak v chlapech,“ kvitoval rychlonohý forvard. 

  

LAŠ REPREZENTANTEM 
   Třebíč s benjamínkem Lašem v sestavě 
ale nezažila moc povedený ročník 2005/2006, 
dlouho bojovala o to, aby se vůbec vyhnula 
baráži. „Na druhou stranu to je pro mě trochu 
pozitivní právě v tom, že to je nová zkušenost, 
hrát takto vzadu. Určitě se mi to bude hodit 
do budoucna, protože nemůžu být zvyklý hrát 
od malička pořád jenom na špici, to bych se 
potom mohl někdy divit,“  říkal tehdy 
hokejista, který byl z individuálního pohledu 
spokojen, jelikož dostával hodně prostoru a na 
svůj věk byl ve své premiérové sezóně mezi 
seniory poměrně dost produktivní (nasbíral 
třináct kanadských bodů).  

„Na zimák mě vodil táta nebo 
máma, teď už to zvládám sám.“ 

Odchovance Horácké Slavie si tak 
všimli i trenéři reprezentačního týmu do 20 
let. Nakonec se lvíčkem na dresu nastoupil 
k osmi utkáním s bilancí 1+1.  
I v nadcházející sezóně s datováním 
2006/2007 setrval v mateřské Třebíči, 
přestože se o něj zajímali funkcionáři Zlína či 
Znojma. S odstupem času udělal dobře, že 
zůstal v 1. lize, jelikož v Horácké Slavii 
dostával dostatek prostoru a opět se zařadil 
do reprezentace do 20 let. Na Mistrovství 
světa do Švédska na přelomu roku se ale vinou 
zranění nepodíval. „Když jsem se měl prát o 
místo v kádru, zranil jsem si přitahovač a 
tříslo, takže z účasti na turnaji nebylo nic," 
smutnil sympatický útočník, jehož vzorem je 
Jaromír Jágr. „Jako malý kluk jsem si přečetl 
knížku Jaromíra Jágra a od té doby se snažím 



Tpoctivý hokejista spravil v Třebíči, které se pod 
vedením Josefa Horešovského dařilo, což vyústilo v 
solidní šestou Tpříčku v tabulce (v play-off pak přišla 
porážka ve čtvrtfinále s favorizovanou Boleslaví).         
 

 PLZEŇSKÉ ANGAŽMÁ, NOMINACE 
NA NOVÁČKÁ ROKU 

Dobré výkony velkého pracanta zaujaly i vedení 
Plzně, za kterou ještě v ročníku 2006/2007 naskočil 
k osmi extraligovým utkáním.  

V západočeském celku dostal šanci i v další 
sezóně. Za Plzeň nakonec odehrál celý extraligový 
ročník. Zezačátku ho téměř nikdo neznal, ale postupně 
si vybojoval velmi dobrou pověst. „Zezačátku jsem si 
musel na šanci počkat, a když přišla, tak jsem měl 
radost, že pravidelně hraju a získal důvěru."  
         Marek Laš ve svém premiérovém ročníku mezi 
elitou zaujal zejména souhrou s Michalem Důrasem a 
pozdějším Mistrem světa Petrem Vampolou. Na tuto 
perspektivní lajnu pěli ódy snad všichni fanoušci a 
hokejoví experti. „Kluci měli na starost střílení branek. 
Na mě zbyla černá práce. Vždyť jsem taky levé křídlo 
- to mívalo a mívá v českém hokeji dost obranných 
povinností, což mi ale vůbec nevadí. Snažím se uplatnit 
důraz a bojovnost. Když udělám nějaké body - jenom 
dobře,“ uvedl hokejový nebojsa, který se častokrát 
obětuje pro svůj tým a skočí do rány po hlavě.

„Bylo to jako sen, být 
s Martinem Strakou v kabině.“         

V jednom týmu byl s takovými osobnostmi jako  
 

HRÁČSKÉ INFO  
24. 1. 1987 
188cm, 87kg 

hůl pravá 
41Z, 9G, 17A,  
+6 +/-, 50TM 

bezesporu Tomáš Vlasák, Roman Málek a další jsou. 
„Říkal jsem si, jací kluci asi jsou. Člověk je vídal v 
televizi, nikdy mě ani nenapadlo, že někdy budu 
spoluhráčem třeba Tomáše Vlasáka. Ale pak jsem 
pochopil, že tihle borci jsou úplně normální. Fajn, 
příjemní, kamarádští. Dokázali toho hodně, ovšem 
na nic si nehrají," řekl pro hokej.cz. V sezóně 
2008/2009 pak Indiány posílil i legendární Martin 
Straka. „Bylo to jako sen, být s ním v kabině, ale 
postupem času si člověk zvykne a zjistí, že je to 
taky člověk… ale dobrej člověk a ještě lepší 
hokejista…“  
         Jenže po premiérovém ročníku, v němž si 
vysloužil nominaci na cenu pro Nováčka sezóny, se 
do základního kádru Plzně pro sezónu 2008/2009 
neprobojoval. Většinou tak byl třináctým 
útočníkem nebo hrával ve čtvrté lajně, kde moc 
prostoru nedostával. V základní části tedy ani 
jednou nebodoval. „Když sečteme všechna střídání, TT

dají dohromady tak maximálně tři čtyři zápasy. 
Nicméně čísla vypadají drasticky,“ uvedl.  
TV témže ročníku byl dokonce poslán na čtyři 
zápasy do 1. ligy, ne však do Třebíče, nýbrž do  

T„TV Plzni jsem si zezačátku musel 
počkat na šanci. Ta pak přišla.“ 



 

DOTAZNÍK MARKA LAŠE 
zdroj: hokej.cz (Václav Jáchim) 

Čeho se nejvíc bojíte? "Určitě zranění. Od té 
nešťastné události v kempu dvacítky jsem hodně 
opatrný, dost se tělu věnuju. Kdyby přišla nějaká 
zdravotní újma, bylo by to špatné."  

Co vás dokáže naštvat? "Když se mi nedaří - na ledě i 
v životě. Někdy to snáším trpělivě, jindy jsem pořádně 
vytočený. Jak kdy. Záleží na situaci."  

Sledujete politiku? "Sleduju, ale nerad. V této oblasti 
dochází k častým změnám, vidím to třeba na 
účetnictví. Zákony se často mění, normální člověk se v 
tom už pomalu neorientuje. Vadí mi komplikovaný 
přístup a byrokracie úřadů."  

Oblíbení herci, herečky? "Z cizích Nicolas Cage, z 
našich třeba Pavel Liška. Filmy vybírám podle nálady. 
Moc na ně nemám čas, ale někdy do kina zajdu. 
Poslední dobou jsem viděl Simpsonovi, Vratné láhve a 
některé další snímky."  

Jakou posloucháte muziku? "Pop a rock."  

Co vám chutná? "Smažený řízek - úplně jednoduše. K 
pití multivitamím nebo nealko pivo."  

Jaké čtete noviny a časopisy, sledujete internet? 
"Sleduju hlavně hokejové stránky. Do novin většinou 
jen nahlédnu, třeba do Blesku nebo do Sportu. Naopak 
regionální tisk moc nemusím."  

TJste pověrčivý? T"Snažím se nebýt. Někdy se tomu 
člověk neubrání, ale pověry obecně zbytečně svazují."   

Berouna. Marku Lašovi se však čekání na příležitost nakonec 
vyplatilo. Větší prostor totiž dostal v play-off, kde nakonec 
s Plzní došel až do semifinále, k čemuž pomohl i dvěma body. 

 
ZPĚT NA TŘEBÍČSKÉM LEDĚ 

       Defenzivní útočník, který ovšem rovněž přispívá 
výraznou měrou k produktivitě, tak byl rád, že se před sezónou 
2009/2010 domluvilo vedení Plzně s managamentem Třebíče na 
jeho hostování ve druhé nejvyšší soutěži. „Šlo o nejlepší řešení. 
Po dalším roce na rozhraní čtvrté a páté lajny v Plzni už by to 
vypadalo hodně špatně. Takhle jsem dostal prostor na ledě,“ 
komentoval. 

Kdepak asi nastal zlom v jeho slibně rozjeté kariéře? 
„Zabrzdilo mě zranění. V té první sezoně jsem si před Vánoci v 
Karlových Varech pohmoždil rameno a musel jsem na tři týdny 
vysadit. Nevěřil jsem, že mě to tolik ovlivní, ale bohužel už jsem 
se do starých kolejí nevrátil. Nechci, aby to vyznělo, že se na 
zranění vymlouvám. Jednalo se hlavně o moji blbost, já měl vše 
ve svých rukách. Ale zranění netrvá jen po dobu absence v 
zápasech. Kromě toho se přestalo dařit týmu a odešel trenér 
Kučera, který mě měl rád. Při horších výsledcích se často bere  

Tčas na ledě mladým hráčům,“ poodhalil.  
       Ročník 2009/2010 se Lašovi velmi povedl, 
jelikož se dařilo týmu (Třebíč skončila na skvělém 
pátém místě tabulky) i samotnému levému křídelníkovi, 
jenž v základní části nastřádal skvělých 34 bodů 
(13+21). 

Snad jediným negativem úspěšné sezóny 
2009/2010 byl kolaps Lukáše Slámy den před 
Silvestrem. Právě bývalý třebíčský bek, jenž po 
loňském ročníku nedostal nabídku nové smlouvy, je 
velkým kamarádem Marka Laše. Nakonec měl ale i 
Slámův příběh šťastný konec. „Bezprostředně potom 
jsem byl hodně vyřízenej. Měl jsem strach, není to jen 
spoluhráč. Teď s odstupem času se člověk dívá na 
některý věci jinak. Pro jistotu jsem se pozeptal, jak při 
takových situacích postupovat. Nikdo neví, kdy se k 
tomu dostane. Klobouk dolů před klukama z Olomouce,“ 
uvedlo levé křídlo elitní třebíčské formace.  

 
ÚSTECKÝM LVEM 

         V dalším ročníku hrál opět za tým z Horácka, 
tentokráte už měl ovšem statut hráče Ústí nad Labem,  

„Při horších výsledcích se často 
bere čas na ledě mladým hráčům.“ 



kam si ho přivedl Jaromír Šindel. Do kádru Slovanu se ovšem 26letý útočník 
neprosadil, a tak byl poslán na hostování zpět do Třebíče. 

Tato sezona ovšem nebyla oproti té předešlé tak povedená, což odnesla i 
produktivita dlouhovlasého bojovníka. Marek Laš totiž nasbíral jen 20 bodů, tedy 

UVTIPNÝ DOTAZNÍK MARKA LAŠE 
Z DOB JUNIORSKÝCH 
autor: Jan Šindelář 

Upozn.:
 

U O tomto rozhovoru s odstupem 
čtyř let řekl Laš toto: „Jo, ten off-line 
jsem dělal v juniorce, s klukama jsme 
se tehdy předháněli, kdo tam napíše 

větší blbosti.“ 

o čtrnáct méně než ve své obnovené premiérové sezóně po návratu z Plzně.  
Důvodem zhoršení bodové potence u mladého forvarda je krom horších 

výkonů celého týmu i to, že se trenérům nepodařilo k Lašovi a Dolníčkovi 
zapracovat pravé křídlo, které by si s tímto duem náležitě porozumělo. Zamýšlený 
Peter Kocák se v úvodu sezóny zranil a do hry se nakonec dostal jen ve třech 
zápasech, Eduard Kadela byl zase na pozici v prvním útoku příliš nezkušený a navíc 
ho v průběhu sezóny také vyřadilo zranění. Nakonec se jako nejlepší varianta 
k Dolníčkovi a Lašovi ukázal zlínský mladík Lukáš Finsterle, jenže ten přišel až 
příliš pozdě.  

Znáte nějaká jména hráčů (českých, 
zahraničních), kteří hrají se stejným 
číslem jako vy?  
Hašek si vzal stejný číslo jako já...         Nakonec tak odnesl herní mizérii Třebíče v úvodu sezóny i Marek Laš, 

který tak nedostal pozvánku do jeho kmenového Ústí nad Labem.       
Kdyby vás se zájmem kontaktoval 
nějaký agent z NHL, byl byste 
schopen se s ním domluvit?  
Kdyby uměl česky, tak jo...  

I před sezónou 2011/2012 se pokoušel uchytit v sestavě Ústí nad Labem, 
ale znovu neúspěšně. Opět tak ročník zahájil v mateřské Třebíči. S ní zažil hodně 
nepovedenou první polovinu sezóny. Dlouho to vypadalo, že Horácká Slavie bude 
bojovat o záchranu. K tomuto faktu navíc přispělo i to, že v prosinci se přece jen 
Marek Laš vrátil do Ústí nad Labem. Jenže ve Slovanu nakonec odehrál pouze 
sedm utkání, načež se vrátil pro závěr ročníku do Třebíče. Máte před utkáním nějaký zvláštní 

rituál, který dodržujete?  
Oblíknu se do výstroje...  

„Přál jsem si dohrát 
sezonu v Ústí nad Labem. Když jsem přišel do kádru Lvů, trenér Rosol mi 
prezentoval, že v týmu bylo šest levých křídel. Několik let hraji levé křídlo a 
změna pro mě nebyla jednoduchá. Dostal jsem šanci v kádru Lvů na pravém křídle, 
tento post mi nevyhovoval. Chtěl jsem ve velké konkurenci bojovat o místo v  Cítíte sám na sobě, že se průběžně 

zlepšujete?  
Necítím se... Mám v kabině deodorant...  

 
 
 

Jste zvyklý vítězné zápasy nějak 
oslavovat?  
Dám si velkou jedničku ze San Marca 
(třebíčská pizzerie)... Ale ne v San 
Marcu...  

 

Jak vnímáte hokejovou rivalitu mezi 
Třebíčí a Jihlavou?  
Přijde víc lidí pod metr padesát…  

Jak se před zápasem se spoluhráči 
hecujete?  
Strašně moc na sebe křičíme... Ale 
nevím co... Ani nevím proč... Ale 
křičíme na sebe strašně moc...  

S týmem jste projeli už velké 
množství stadionů. Který se vám líbí 
vizuálně nejvíce a kde se vám nejlépe 
hraje?  
Nejlepší byla Sazka aréna... Ale ještě 
jsem tam nebyl... Nejhůř se hraje v 
Náměšti, protože tam sněží...  

Za co utrácíte nejvíce peněz?  
Je to asi divný, ale za čaj…  

Na jaký nejtvrdší zákrok na vás si 
vzpomenete?  
Proti Olomouci, ale nevzpomínám si na 
něj...  



Tsestavě a potřeboval jsem, aby mi vše sedlo. Hrát na pravém 
křídlu pro mě nebylo optimální a výsledkem bylo, že jsem se 
vrátil do Třebíče. Moc mě to mrzelo, ale na jednu stranu to 
bylo i pozitivní. V Třebíči jsem opět ožil, rozstřílel jsem se a 

TLOŇSKÝ ROČNÍK 
TPo sezóně 2011/2012 se začaly v Ústí nad Labem 

dít věci... Prosáklo najevo, že severočeský klub tíží velké 
dluhy. Nastala tak výrazná obměna kádru. Na tu sice  

 
začalo mi to tam padat, měl jsem také větší prostor na ledě. 
Náš útok odehraje někdy i 30 minut za utkání, takový „ice-
time“ bych na severu Čech nemohl očekávat, byl by třikrát 
menší a navíc na jiném postu,“ uvedl v rozhovoru se Zdeňkem 
Kamínkem mladším.  

doplatila spousta hráčů, ale Marek Laš na ní, dá se říci, 
vydělal.  

Tentokráte totiž ve Slovanu strávil téměř celý 
ročník. V průběhu sezóny si sice na patnáct zápasů 
odskočil zpět do výborně hrající Třebíče (hned v prvním 
zápase nasázel hattrick), ale před play-off se vrátil zpět 
do svého kmenového klubu, kde těžil z formy, již nabyl 
v Horácké Slavii. Po svém návratu do Ústí nad Labem byl 
Marek Laš zařazen do lajny k Jaroslavu Roubíkovi, 
nejproduktivnějšímu hráči soutěže. Tento fakt se 
pochopitelně odrazil i na Lašových výkonech, které 
postupně gradovaly. Celkově v základní části nastřádal 31 
kanadských bodů, k nimž v play-off přidal další tři. 
K týmovému úspěchu to však nevedlo. Pro Slovan totiž 
skončila sezóna ještě dříve než pro Třebíč. „

 Svého návratu však nemusel příliš litovat. S Horáckou 
Slavií totiž prožil něco, co nemá v historii místního hokeje 
obdoby. V posledních jedenácti kolech totiž tým pomýšlející na 
záchranu vyhrál hned desetkrát a na poslední možnou chvíli 
postoupil do play-off. Na tomto senzačním úspěchu měl 
největší podíl zejména brankář Šimon Hrubec, ale i Marek Laš 
hrál v poslední čtvrtině soutěže jednu z klíčových rolí. 
Útočník, jenž na dresu nosí číslo 39, totiž v posledních 
třinácti kolech nasázel hned deset branek! V play-off pak 
Třebíč narazila na Ústecké Lvy, ovšem proti zkušenému týmu 
neměla Horácká Slavia šanci a po čtyřech duelech nastala pro 
spoluhráče Marka Laše dovolená.  

Neřekl bych, 
že by mě to nějak mrzelo, že jsem tady na play-off nebyl, 
spíš jsem na dálku fandil a ten úspěch jsem Třebíči přál.“  

Proč jen pro jeho spoluhráče? Bývalý útočník Plzně 
totiž v play-out vypomáhal Litvínovu, za který nastoupil do 
deseti extraligových klání (bez bodového zápisu). „Když jsem 
měl možnost zahrát si opět extraligu s Litvínovem, uvědomil 
jsem si, jak extraliga úžasná soutěž je. Byla to pro mě velká 
motivace a zjistil jsem, že nejsem tak starý, abych se o návrat 
do extraligy nepokusil, nic tím nezkazím,“ sdělil v interview pro 
hcusti.cz. Pro Marka Laše to však byly dosud jeho poslední 
zápasy v nejvyšší soutěži, v níž celkem naskočil do 117 utkání. 

 

LETOŠNÍ SEZÓNA 
 Před startem ročníku 2013/2014 ohlásil další 
návrat. Ústí nad Labem zbavující se několika hráčů poslalo 
Marka Laše do HST na hostování do konce sezóny. Po delší 
době tak konečně stráví celý ročník v jednom klubu. 
Bohužel na jeho výkonnosti se to zatím nijak výrazně 
neprojevuje. Není to ten stejný Marek Laš jako loni... 

  
  

 

T„Když jsem měl možnost zahrát si opět extraligu s 
Litvínovem, uvědomil jsem si, jak je extraliga úžasná soutěž.“ 



 

OOFFFF--LLIINNEE  RROOZZHHOOVVOORR
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AALLEEŠŠ  KKOOTTAALLÍÍKK  



Pojďte bojovat pro fanoušky a urvat play off! byl by to 
svátek...  
Za sebe slibuju, že pro play-off uděláme maximum, i když 
víme, že situace není jednoduchá. Budeme bojovat! 

Když jsem v hledišti a dívám se na vás, chybí mi u vás 
hrozně jiskra a bojovnost týmu bojovat jako jeden 
muž... 
Děkuji za Váš názor, se spoustou věcí, co píšete, souhlasím. 

 Hlavně v tom, že je pouze v nás, hráčích. Hráčů se 
zkušenostmi s extraligou máme hodně, ale je třeba vidět, 
jakou roli v týmech zastávali. Nelze vnímat jen počet 
extraligových startů, máme spoustu kluků, kteří v 
extralize plnili spíše defenzivní role s minimem tlaku na 
produktivitu, proto ji nelze očekávat ani v první lize. Těch 
historicky produktivních hráčů máme v kádru minimum, 
snad jen já a Venca Skuhravý. Hokej není golf či tenis, kdy 
si o výsledku rozhoduje jednotlivec, k tomu aby měl tým 
ofenzivní kvalitu, musí mít minimálně 5-6 produktivních 
hráčů. Bohužel v létě nebyl čas takové hráče přivést, 
dávno už nebyli na trhu. 

 Myslíte si, že příští rok zůstane většina kádru pohromadě, 
nebo se naopak obmění půlka kádru? 
To je otázka pro celé vedení… Ale myslím, že se většina kádru 
obmění. 
 
Myslíte si, že někdo ze současných hráčů Mountfieldu se 
vrátí zpět na jih Čech? 
Problémem je, že kluci v Hradci už nám nepatří a my bysme je 
museli zpátky kupovat, takže i když budou mít zájem se vrátit, 
tak to bude za tabulkovou cenu. Zájem bychom měli o většinu z 
nich, ale jsme realisti… Navíc oni sami určitě chtějí hrát 
extraligu.  
 Chci se zeptat, jestli máš ještě motivaci pokračovat 

když se tým trápí a je něm velká deka... Když si přečtu vaši sestavu, tak si říkám, že zde figurují 
hráči, kteří většinou v minulých letech hráli stabilně 
extraligu a patřili ve svých bývalých týmech k oporám. 
Teď jste se sešli zde a hrajete na dně 1.ligy, ale já vím 
na 100%, že máte na víc!Vyměnili jste během sezóny už 
dva trenéry, teď je tu už třetí v pořadí pan Rosol, ale v 
tom to fakt není... Ne, že bych mu nevěřil to ne, 
nepochybuji o jeho kvalitách, ale je to fakt ve vás hráčích.  

Motivaci mám hlavně vůči našemu klubu a fanouškům, ale 
moje osobní motivace v tuhle chvíli není důležitá. Dobře 
vím, že kdybych se rozhodl nepokračovat, týmu by to v 
momentální situaci nepomohlo. 
 
Sleduješ výkony Hradce v extralize? 
Výkony Hradce sleduju a moc klukům úspěchy přeju, vždyť  

HRÁČSKÉ INFO 
23. 12. 1978 
186cm, 103kg 

hůl pravá 
útočník 

40Z, 12G, 9A, 
-13 +/-, 28TM 

„Za sebe slibuju, že pro play-off uděláme maximum, i 
když víme, že situace není jednoduchá. Budeme bojovat!“ 



jsou mými dobrými kamarády. Je třeba nezapomenout, že oni za 
tu situaci v létě nemohli a byli postaveni před hotovou věc.. Jen 
zúročují práci, kterou tady loni s trenérem Draisaitlem začali, 
bohužel pro České Budějovice to ovoce sklízí jiné město a jiní 

Jsem přesvědčen o tom, že nastoupená cesta je správná 
i za cenu momentálních počátečních neúspěchů, věřím, 
že tu trpělivost fanoušků v blízké budoucnosti 
vynahradíme, všichni pro to v klubu dělají maximum.  

fanoušci.  
  Mluví se v klubu o nějakém časovém pásmu o návratu 

do extraligy? Jaký máš názor na rozhodčí v 1.lize? 
Nikde to nemají jednoduché, navíc v 1. lize odpadla konzultace s 
videem při sporných situacích. Podle vlastní zkušenosti říkám, že 
odvádí slušnou práci. 

Jedinou možnou vizí je návrat do extraligy, časový 
horizont stanovený nemáme, záleží na spoustě věcí, v 
první řadě na ekonomické situaci klubu, zda-li se nám 
podaří navýšit rozpočet a postavit kádr tak, aby měl 
reálnou šanci bojovat o postup. 

 
Věrný Motoru zůstanu navždy, ale někdy trochu remcám, 
když se nedaří, nevadí?  
Záchrana dalších generací hráčů a fanoušků byla pro nás v létě 
velikou motivací k tomu, že jsme se rozhodli jednat a zachovat 
hokej pro Budějovičáky. Remcáme občas všichni, ale věřte, bude 
líp :-) 

Koho by sis přál vedle sebe v útoku, aby sis s ním 
hokejově rozuměl? 
Vždycky jsem si rozuměl s konstruktivními a technickými 
centry, co spíš hledali přihrávku než střelu. Já pak akce 
zakončoval a pomáhal jim svými fyzickými parametry 
získávat čas a prostor na ledě. Takového centra bych si 
přál, asi zkusíme přetáhnout Martina Straku z Plzně :-) 
Musíme ale hrát s tím, co máme. 

 
Chtěl bych se zeptat, jaká je teď nálada v kabině... 
Věřte mi, že jestli vás fanoušky trápí dosavadní výsledky klubu, 
tak to není ještě nic proti tomu, jak to trápí nás všechny v 
kabině a ve vedení. Nastoupili jsme nějakou cestu, věděli jsme, 
že bude těžká, děláme maximum pro její zlepšení. Jsou to 
postupné kroky, tým jsme složili prakticky týden před začátkem 
soutěže a nevěděli jsme, co nás čeká. Samozřejmě jsme si 
výsledky představovali jinak a teď už jsme realisti. Jak se říká, 
všechno chce svůj čas, malé dítě Vám také nezačne chodit po 
pár měsících, ovoce potřebuje nějaký čas na to, aby uzrálo.  

 
Přijde mi, že někteří hráči buď na to nemají nebo 
nehrají srdcem, prostě nebojují za Motor... 
Souhlasím s Vámi, na ledě musíš bojovat za znak na prsou 
a jméno na zádech, vážit si toho, že máš šanci v téhle 
organizaci hrát, kdo tohle nepochopí, nemůže být v 
budoucnu součástí ČEZ Motor ČB. 
 

„Na ledě musíš bojovat za znak na prsou a jméno na zádech, 
vážit si toho, že máš šanci v téhle organizaci hrát, kdo tohle 
nepochopí, nemůže být v budoucnu součástí ČEZ Motor ČB.“ 



 

Karel Plášek nestárne. Na ledě stále létá jakoby 
mu bylo o dvacet let méně. Šumperští fanoušci 
jsou z jeho týmové práce nadšení. Není divu, ex-
znojemský forvard toho pro Draky dělá opravdu 
hodně. 
---------------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Pavel Svoboda 
(hokejsumperk2003.cz), Miroslav Rosendorf 
(hcusti.cz) 
zdroj: Václav Jáchim (hokej.cz), hcorli.cz, Libor Kult 
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STATISTIKY 
Sezóna  Klub                                  Z   G   A   B  TM 
1990-91 Lokomotiva Meochema Přerov (2.liga)  38  33  14  47 
1991-92 Lokomotiva Meochema Přerov (2.liga)  37  33  16  49 
1992-93 HC LMCH Přerov (2.liga)  
1993-94 HC Přerov (1.liga)                        2   2   4 
1994-95 HC Přerov (1.liga)  
1995-96 HC Precheza Přerov (1.liga o ex.)    12   2   3   5 
        HC Precheza Přerov (1.liga)          44  14   4  18  12 
1996-97 HC Přerov (1.liga)                    1   2   3   5   0 
        HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)      48  12   8  20  18 
1996-97 HC IPB Pojišťovna Pardubice (E,p-o)   8   2   1   3   0 
1997-98 HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)      48   8  12  20  12 
        HC IPB Pojišťovna Pardubice (E,p-o)   3   0   0   0  25 
1998-99 HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)      45  11   5  16  12 
        HC IPB Pojišťovna Pardubice (E,p-o)   3   0   0   0   0 
1999-00 HC Excalibur Znojemští orli (E)      50   8  11  19   6 
2000-01 HC Excalibur Znojemští orli (E)      30  13  10  23   6 
        HC Excalibur Znojemští orli (E,p-o)   7   2   0   2   2 
2001-02 HC JME Znojemští orli (E)            46  10   9  19  12 
        HC JME Znojemští orli (E,p-o)         4   1   0   1   2 
2002-03 HC JME Znojemští orli (E)            47  12  12  24  20 
        HC JME Znojemští orli (E,p-o)         6   0   0   0   0 
2003-04 HC JME Znojemští orli (E)            51  12  10  22  22 
        HC JME Znojemští orli (E,p-o)         7   1   1   2   4 
2004-05 HC Znojemští orli (E)                52   9  10  19  14 
2005-06 HC Znojemští orli (E)                52   7  16  23  18 
        HC Znojemští orli (E,p-o)            10   1   1   2   2 
2006-07 HC Znojemští orli (E)                44   5  10  15  28 
        HC Znojemští orli (E,p-o)             4   1   0   1   0 
2007-08 HC Znojemští orli (E)                52   5   7  12  36 
        HC Znojemští orli (E,p-o)             3   0   1   1   2 
2008-09 HC Znojemští orli (E)                45   7   9  16  24 
        HC Znojemští orli (E,out)            10   0   1   1   2 
2009-10 HC Vítkovice Steel (E,p-o)            8   0   1   1   4 
        Orli Znojmo (1.liga)                 35  11  11  22  32 
        Orli Znojmo (1.liga,p-o)              6   1   0   1   4 
2010-11 Orli Znojmo (1.liga)                 22   4   8  12  12 
        Orli Znojmo (1.liga,p-o)              3   1   0   1   1 
        HC Plzeň 1929 (E)                    22   1   0   1   6 
        HC Plzeň 1929 (E, p-o)                3   0   0   0   0 
        IHC KOMTERM Písek (1.liga)            7   4   1   5   0 
2011-12 Salith Šumperk (1.liga)              51  13  18  31  20 
        Salith Šumperk (1.liga, o Baráž)      9   7   4  11   8 
2012-13 Salith Šumperk (1.liga)              46  14  16  30  26 
        Salith Šumperk (1.liga, o Baráž)      7   4   4   8   0 

PŘEROVSKÉ ZAČÁTKY 
Karel Plášek se sice narodil ve 

Zlíně, ale už ve třech letech se 
přestěhoval do Přerova, kam odešel 

extraligové tabulky. V jednom zápase 
se pak v této průlomové sezóně objevil 
i v mateřském Přerově. Teď se 
podržte, během jediného startu v 1.  

jeho otec za prací. Jeho matka dělala 
závodně krasobruslení a do tohoto 
sportovního odvětví přihlásila i svého 
syna. Ale Pláška „tanec na ledě“ moc 
nebavil, po dvou měsících tak 
s krasobruslením skončil a začal hrát 
za přerovský klub lední hokej.  

V mládežnických kategoriích 
působil pouze na úrovni krajského 
přeboru, jeho příběh je tak důkazem, 
že se i z této úrovně může postupem 
času výrazně zapsat do podvědomí 
hokejového národa, jakým bezesporu 
Češi, Moravané a Slezané jsou.  
       Během vojny Přerov opustil a 
zamířil do Prostějova, v němž však 
během dvou let nehrál a jen trénoval. 
Po návratu do Přerova opět navlékl 
výstroj a začal působit v tehdy 
prvoligovém celku Prechezy. Herní 
pauza nebyla na defenzivním útočníkovi 
moc znát, blýskl se čtrnácti brankami, 
což za svou seniorskou kariéru zatím 
nepřekonal. 40letý útočník tehdy 
dokonce bojoval se svým mateřským 
klubem o postup do extraligy, ale 
šťastnější byla na úkor Přerova slezská 
Opava. Tak kvalitní tým tehdy na 
Moravě byl. 
 

PARDUBICKÁ ŠTACE 
Výkony v baráži i v základní 

části na sebe Plášek upoutal pozornost 
i v extralize, odkud si ho do Pardubic 
vytáhl Miloš Říha, který dnes již 
šumperského hokejistu dobře znal, 
jelikož v minulosti tým z olomouckého 
kraje vedl (1993-1995 – přestože 
tehdy Plášek paradoxně vykonával 
vojenskou službu v Prostějově).    
         Na svoji premiérovou sezónu 
v Pardubicích dodnes vzpomíná Plášek 
jako na jednu z nejlepších ve své 
kariéře. Tehdy 24letý forvard se 
dokázal prosadit do sestavy týmu 
z města dostih a perníku a navíc byl 
prospěšný nejen v dobré defenzivní 
hře, ale také se dvaceti body (12+8) 
podílel na útočné činnosti svého nového 
zaměstnavatele, jenž v sezóně 
1996/1997 skončil na čtvrtém místě 



 

lize nashromáždil na své konto neskutečných pět 
bodů. 
 

DLOUHÁ ZNOJEMSKÁ KAPITOLA 

Tempo mi přijde víceméně stejné, přední týmy 
první ligy do toho také jdou, bruslit umí dneska 
každý. Ale když hrajete extraligu, máte proti sobě 
nejlepší hokejisty, jiné to je právě díky jejich  

V Pardubicích vydržel ještě další dva 
ročníky, nicméně poté se rozhodl změnit působiště, 
když se upsal nováčkovi nejvyšší soutěže, kterým 
v sezóně 1999/2000 bylo Znojmo. Na jižní Moravu 
ovšem mohl přijít už dříve. „Měl jsem přijít spolu s 
Kaděrou vypomoct Orlům v závěru sezóny a hlavně 
vybojovat postup. Ale odmítl jsem, protože jsem 
měl strach, že kdyby se nepostoupilo, tak bych 
přišel o extraligu. O tři měsíce později už jsem byl 
ve Znojmě,“ vypráví o počátečním zájmu tehdy 
ještě prvoligového celku.  
         Vyučený zámečník prožil v jihomoravském 
klubu dlouhých dvanáct ročníků. Nejčastěji určitě 
vzpomíná na sezónu 2000/2001, kdy Znojmo 
skončilo na úctyhodném druhém místě po základní 
části (bohužel pro ně v play-off vypadlo již ve 
čtvrtfinále). V tomto úspěšném ročníku se Pláškovi 
dařilo i individuálně, ve třiceti zápasech totiž 
získal solidních 23 bodů, což činí nejvyšší průměr 
bodů na zápas v jeho extraligové kariéře.  

Úspěchu v play-off se tak technický 
hokejista dočkal až v sezóně 2005/2006, kdy se 
Znojmem došel až do semifinále. Tam sice 
Jihomoravané neuspěli, ale díky pátému místu  
 

v základní části si nakonec odnesli alespoň 
bronzovou medaili.  
 Během svého znojemské působení na sebe 
upozornil Plášek i tím, že se stal vítězem Zlaté 
helmy. Tu sice párkrát na své kudrnaté vlasy 
nasadil, ale brzy se ji rozhodl odložit, jelikož mu 
nosila nevídanou smůlu v koncovce.  
 

SMĚR 1. LIGA 
        Ve Znojmě, po prodání licence nedalekému 
Brnu, vydržel i další dvě prvoligové sezóny. Ta 
s datem 2009/2010 se rychlonohému forvardovi 
povedla, dokonce mu vynesla i pozvánku do 
Vítkovic, kde pomáhal ve vyřazovacích bojích. 
Slezané nakonec skončili těsně pod medailovými 
pozicemi (4. místo). „Měsíc jsem pro zranění 
nehrál, dával jsem se dohromady a pak šel hrát 
rovnou extraligové play off. Řeknu vám, měl jsem 
toho plný brejle. Ale jsem za tu vítkovickou šanci 
moc rád, bylo to překvapivé. Ani přesně nevím, kdy 
a jak se moje výpomoc v klubu narodila. Někdo z 
Vítkovic před koncem přestupního termínu zavolal 
do Znojma, že tam je zájem. Dohodli jsme se,“ řekl 
pro Václava Jáchima. Pro hokej.cz popsal i hlavní 
rozdíly mezi extraligovým play-off a tím 
prvoligovým. „Přihrávky jsou přesné, nápadité. 

„Jsem hráč, který rád vyhrává.“ 

„Bruslit dneska umí každý.“ 



 

 HRÁČSKÉ INFO 
16.10.1973 

180cm 
83kg 

hůl levá 
útočník 

38Z, 11G, 16A, -8 +/-, 14TM 

Tnápadům a kombinacím.“ 
TI v dalším ročníku se probojoval do 

extraligy, ale to bychom moc předbíhali… 
Sezónu začal v dresu kmenového Znojma, ale 

Písku, což mi pomohlo. Ve Vítkovicích jsem si 
totiž zlomil záprstní kůstku, kvůli čemuž 
jsem nemohl v létě trénovat, což se projevilo 
na začátku sezony, kdy jsem se trápil. Já  

nedařilo se mu podle představ. Hlavní důvod 
na podprůměrných výkonech zkušeného 
pravého křídelníka nesla zranění, která utržil 
v play-off za Vítkovice. I proto byl poslán do 
posledního Písku na měsíční hostování. 
„Připravoval jsem se ve Znojmě na další 
prvoligový zápas, ale v pátek po obědě mi 
oznámili, že v sobotu ráno se mám hlásit v 
Písku. Bylo to narychlo udělané beze mne. 
Říkali mi, že je to měsíční hostování a potom 
se uvidí. Po hokejové stránce to beru, ale za 
dvanáct let odsloužených ve znojemském 
dresu to bylo trošku smutné. Mohli to udělat 
jinak. Ale takový je hokejový život,“ sdělil 
pro hokej.cz. „Jako posun k horšímu Písek 
rozhodně neberu. Jsem hráč, který rád 
vyhrává, takže pokud tým bude body sbírat, 
budu spokojený i já,“ řekl po příchodu na jih 
Čech, kde výkonnostně ožil a v sedmi 
zápasech dal čtyři branky.  

V Písku setrval jen smluvený měsíc, 
hostování mu prodlouženo nebylo, což 
Pláškovi určitě nevadilo, jelikož má malého 
syna, kterého chtěl co nejvíce vídat. „Dostal 
jsem tam impuls. Zase něco nového. Hrál 
jsem jiné křídlo, než tady ve Znojmě. Pak mě 
dali i do centru. Dá se říct, že jsem si to tam 
užil,“ zhodnotil krátké působení u nováčka 1. 
ligy. „Když jsem přišel, tak se tam 
povyměňovala spousta hráčů. Písek, když 
postoupil do ligy, tak si nechal tři čtvrtě 
týmu a teď, když nejsou výsledky, tak to tam 
točí. Za ten měsíc, co jsem tam hostoval, tam 
prošlo plno hráčů,“ dodal pro oficiální stránky 
Znojma.  
       Po návratu z IHC nesetrval jeden 
z nejlépe bruslích prvoligových hokejistů  
mezi Orly moc dlouho, společně s Radkem 
Hamanem, dalším zkušeným forvardem a 
bývalým Pláškovým parťákem z útoku, totiž 
byli poslání na hostování do konce sezóny do 
extraligové Plzně. Tam stihli odehrát 
pětadvacet zápasů, včetně tří z předkola 
play-off, kde pouť indiánů v ročníku 
2010/2011 skončila. Přerovský odchovanec 
bodově moc nezářil (dal jen jednu branku, 
práci ve čtvrtém útoku však plnil na 
jedničku).  

„V Písku jsem dostal nový impuls.“ 

Plášek se objevil i v prvoligovém play-
off, když za Znojmo naskočil do tří utkání 
(1+0). Pro hokej.cz zhodnotil celý ročník 
s datováním 2010/2011. „Poprvé jsem šel do 



 

Tteda doufám, že to bylo kvůli těmhle 
okolnostem a nehrálo roli moje stáří. Plzeň 
už představovala takový bonus navíc, že 
jsem si ještě zkusil extraligu.“ 

o návratu do mateřského Přerova, bavil 
jsem se o tom i s Pavlem Sedlákem 
(sportovní manažer a hlavní kouč Zubrů). 
Nakonec jsem ale usoudil, že úplně domů 
se můžu vrátit vždycky. Když se o mě  

 
PLÁŠEK DRAKEM 

        Tři duely z předkola byly zároveň 
posledním zážitkem ze Znojma, jelikož se 
pro novou sezónu nedohodl s dlouholetým 
zaměstnavatelem na podmínkách smlouvy. 
„Rád vzpomínám na všechny sezóny ve 
Znojmě, i když některé byly lepší, některé 
horší. Úplně nejlepší byla ta, kdy jsme 
získali jedinou placku za třetí místo. Vybaví  
se mi hodně zápasů za Orly, ale asi 
nejraději vzpomínám na všechny, ve 
kterých jsem dal gól a zápas jsme vyhráli. 
Taky na všechny zápasy play-off, mají 
náboj, atmosféru a člověk tím tak nějak víc 
žije. Na své góly moc nevzpomínám, ale 
jsem šťastný za každý, který se mi podaří 
trefit. Nejvíc se mi asi vybaví ten, který 
jsem dal v Budějovicích a dostal jsem za 
něj Zlatou helmu.“ zhodnotil pro web Orlů  

„Jen tak se nevidí vydržet v 
jednom klubu dvanáct let.“ 

  dvanáctileté působení ve Znojmě. 
„Nostalgie z odchodu ze Znojma mě 
nepřepadá. Když jsem po třech letech 
opouštěl Pardubice, byl jsem z toho 
špatný. Člověk si však postupně zvykne i 
jinde. Na druhou stranu se jen tak nevidí 
vydržet v jednom klubu dvanáct let. Za 
tu dobu jsme si tu našli spoust známých. 
Malý už to obrečel. Narodil se sice v 
Přerově, jinak zná ale jen Znojmo. Doma 
bude mít zase babičky a hokej bude moct 
taky hrát, tak snad to bude v pohodě. Já 
se do Znojma ve volných chvílích určitě 
rád vydám, chtěl bych se podívat na 
zápasy rakouské ligy,“ vyjádřil své pocity 
po ukončení dlouholeté spolupráce 
s novým účastníkem mezinárodní soutěže 
zkrácené nazývané EBEL v rozhovoru pro 
Libora Kulta, bývalého redaktora serveru 
hokej.cz.  
         Novým působištěm zkušeného 
forvarda se stal nováček 1. ligy -Salith 
Šumperk, kam to má, vzhledem k tomu, 
že se svou rodinou bydlí v Přerově, 
relativně blízko, což byl i jeden 
z hlavních důvodů jeho podpisu kontraktu 
s Draky. „Hledal jsem angažmá a moc 
jsem neváhal, když se naskytla možnost 
působení v Šumperku. Z Přerova, kde 
bydlím, to mám nejblíže. Uvažoval jsem i 

T„Syn můj odchod ze Znojma obrečel.“ 



 

Tzajímal klub z první ligy, chtěl jsem v soutěži 
zůstat.“ 
 

TDYNAMIT V NOHÁCH 
 V Šumperku si ho fanoušci ihned oblíbili. 
Komu by se také jeho hra nelíbila...  

Na svůj věk je Karel Plášek neuvěřitelně 
vitální, jeho fyzickou kondici mu musí závidět i o 
dvacet let mladší spoluhráči. Útočník, který během 
angažmá v extralize plnil spíše defenzivnější úkoly, 
na ledě i po čtyřicítce hýří pohybem. Těží nejen 
z dobrých letních příprav, ale zejména využívá 
svoji největší přednost - bruslení. Nedělá mu 
problém uvolnit se robustnějším obráncům a 
vypracovat si gólovou šanci. Abyste si udělali 
představu, tak se po kliknutí na tento odkaz 
můžete pokochat jedním z jeho parádních gólů. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
detailpage&v=dH_k7oK2iho#t=47s 

Karel Plášek je zkrátka prvoligovým 
úkazem. Mnohým jeho vrstevníkům už dělá 
problémy chůze po schodech, nestárnoucí  „Extraliga není nikdy uzavřená kapitola.“ 
 
 

odchovanec přerovského hokeje však na 
ledě zápas co zápas nechá celé své srdce. 
 Odměnou za vzornou práci jsou 
pro Pláška mimo jiné i kanadské body. 
V minulosti jich sice moc nesbíral, ale 
v dresu Draků má oproti předcházejícím 
působištím i ofenzivní úkoly. A ty si 
stejně jako ty obranné plní na výbornou. 
V sezóně 2010/2011 se Karel Plášek 
nebývale rozstřílel a dal dvacet branek, 
které stihl nasázet v šedesáti zápasech 
základní části, respektive play-out. 
Celkově tehdy nasbíral 42 kanadských 
bodů, čímž si logicky vytvořil nový rekord 
mezi seniory. Loni na tuto porci rovněž 
zaútočil, ale nakonec stačil nastřádat 
„jen“ osmatřicet kanadských bodů 
(18+20).   
 

LETOŠNÍ SEZÓNA 
Pláškovi už je sice 40 let, ale 

hokej stále miluje, o čemž svědčí i fakt, 
že letos na jaře uzavřel se Šumperkem 
nový kontrakt v délce dvou let! „Delší 
smlouvu mi dát nechtěli, nevěří, že se 
nerozpadnu,“ vtipkoval Plášek, který stále 
v koutku duše doufá, že by se ještě 
krátce mohl mihnout v nejvyšší soutěži, 
byť ví, že už je to spíše sen, než realita. 
„Extraliga sice není nikdy uzavřená 
kapitola, ale jsou tam mladší kluci. V 
Šumperku to pravděpodobně již dohraji,“ 
uzavřel svůj profil hokejista, jenž i letos 
patří k nejlepším hráčům týmu, který má 
letos šanci na postup do vytouženého „V Šumperku to už asi dohraju.“ play-off. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dH_k7oK2iho#t=47s
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dH_k7oK2iho#t=47s


 

ŽEBŘÍČEK TRENÉRŮ 
ANEB KTERÝ JE TEN NEJLEPŠÍ/NEJHORŠÍ? 



 

U14. MIROSLAV 
BUCHAL 

 
Miroslav Buchal, bývalý zadák Chomutova, Kadaně 

či Klášterce nad Ohří, je absolutním trenérským 
nováčkem, tedy na seniorské úrovni. A je také vůbec 
nejméně známou osobností, která koučuje v 1. lize. Jen 
opravdoví hokejoví odborníci si mohou vybavit, že na konci 
sezóny 2007/2008 byl asistentem Martina Pešouta 
v Chomutově. Posléze v tomto městě trénoval mládež, kde 
dosáhl zajímavého úspěchu. Dovedl tamější dorostence 
zpět do nejvyšší soutěže. Za jeho působení u chomutovské 
mládeže mu tak někteří současní hráči Kadaně doslova 
prošli pod rukama. Buchal tak moc dobře ví, co od nich 
očekávat a naopak, co jeho svěřenci mohou očekávat od 
něj. 

12. RADEK MRÁZEK 
 
 Finančně zbídačený Most o Vánocích měnil 
trenéra. Místo odvolaného Leo Gudase angažoval Baník 
Radka Mrázka, který zároveň zůstává i koučem litvínovské 
juniorky. Jeho příchodem si poslední celek tabulky slibuje 
prohloubení spolupráce s Litvínovem, a pochopitelně také 
zlepšení výsledků. 
 Radka Mrázka si především starší čtenáři pamatují 
ještě jako hráče. Odehrál totiž přes 400 extraligových 
utkání, všechny za Litvínov. Po skončení aktivní kariéry tam 
začal trénovat mládež. V letošním ročníku se tento 
začínající kouč dočkal solidního úspěchu. Jím vedená 
juniorka totiž v době jeho příchodu do Mostu figurovala na 
skvělém druhém místě.  
 Mrázek přišel do Baníku v hodně nelehké pozici. 
Severočeši se totiž nacházeli na poslední příčce tabulky 
s velkým odstupem od zbývajících soupeřů. S týmem nyní 
pracuje zejména na prachbídné kondičce. 

13. MILAN SKRBEK 
 

Milan Skrbek, do kterého vkládají fanoušci Slovanu 
velkou naději, nemá s pozicí hlavního trenéra moc 
zkušeností. U Ústeckých Lvů sice už v minulosti působil 
coby asistent, ale roli hlavního kouče si letos odbývá 
teprve poprvé. A to ve velmi nepříznivé situaci. Sezónu 
zahájil u juniorky, po odvolání Jaromíra Šindela byl 
jmenován k A-mužstvu, které zažívá jednu z nejhorších 
sezón v celé historii. „Já jsem do toho šel hlavě kvůli tomu, 
že ty kluky znám. Vím, že hokej hrát umí. Teď je 
potřebujeme dostat z takového hodně bídného 
psychického stavu. Zdá se, že to bude až do konce sezóny 
pořádné dobrodružství,“ uvedl na konci listopadu, po svém 
nástupu ke kormidlu severočeského celku. „Je mi líto, jak 
to tady dopadlo. Když jsem tu byl jako asistent, tak to 
bylo o hodně hezčí, atmosféra byla výborná. V současné 
době je to nedůstojné, ale věřím, že ze z toho dostaneme,“ 
dodal pro hcusti.cz sympatický kouč. 
 



 

10. JIŘÍ DOLEŽAL 
 

Litoměřice vsadily na trenéra, kterého jim platí pražská Sparta, kde 
bývalý úspěšný reprezentant v minulosti coby hráč působil. 

Jako hokejista byl Jiří Doležal skvělý (účastnil se několika 
světových šampionátů a olympijských her), co se týče trenéřiny, tak to u něj 
zatím trochu vázne. V Berouně, kde začínal, byl odvolán. To se psal ročník 
2011/2012. Ještě v téže sezóně však Jiří Doležal, jehož tři synové (Tomáš, 
Jiří a Zdeněk) jsou profesionální hokejisté, našel nového zaměstnavatele. A 
to nečekaně v Chomutově, kde byl v průběhu semifinálové série překvapivě 
odvolán Václav Sýkora. Výměna trenérů tehdy pomohla a Piráti se 
probojovali až do vytoužené extraligy. Upřímně, na tomto úspěchu však měl 
podíl zejména Doležalův předchůdce, jenž úspěšný tým v podstatě 
vybudoval. Je ale dosti možné, že kdyby Václav Sýkora v Chomutově setrval, 
nemusel by se postup podařit. Ale to už se nikdy nedozvíme, i když by to 
byla rozhodně zajímavá informace. 

Jiří Doležal zůstal na severu Čech i na začátku loňské sezóny, i když 
mnozí předpovídali, že jeho kvality na extraligu nestačí. Pochybovači měli 
tentokráte pravdu. I Doležal poznal, jak moc je těžké být trenérem 
Chomutova a v listopadu byl opět bez práce. Na konci ledna ho pak Piráti 
poslali na farmu, kde měl nahradit Jiřího Čelanského, jenž byl povýšen do 
extraligy. Avšak jeho mise netrvala ani měsíc. Před play-off byl odvolán i 
z Kadaně, která se pod jeho vedením sice trápila, ale to důvod jeho konce na 
střídačce farmářského klubu nebyl. Jiří Doležal a jeho kolega Mikuláš 
Antonik totiž dostali vyhazov kvůli neloajálním postojům vůči Chomutovu. 
Údajně se radovali, když Piráti dostali gól od Karlových Varů, konkrétně od 
Jiřího Doležala, syna později odvolaného trenéra. 

V letošním ročníku čekala na Jiřího Doležala, jenž během tří sezón 
vystřídal čtyři týmy, nová výzva. Angažovaly ho totiž Litoměřice, k nelibosti 
některých příznivců Stadionu. S kališníky se však Doležalovi zatím daří. 
Rázem se tak protlačil mezi desítku nejlepších trenérů dle tohoto magazínu. 

U11. FILIP PEŠÁN 
 

Nový kouč Benátek nad Jizerou oslavil nedávno teprve své 36. 
narozeniny. Rozhodně se o něm však nedá říci, že by byl nezkušený. Čtyři 
sezóny byl asistentem trenéra v Liberci, navíc si mezi Bílými Tygry 
vyzkoušel i pozici hlavního kouče.  

V ročníku 2008/2009 coby nejmladší trenér extraligové historie 
nahradil v průběhu sezóny Dušana Gregora. Svůj úkol splnil na výbornou. 
Společně s Vladimírem Čermákem, jenž Pešánovi dělá asistenta i nyní 
v Benátkách nad Jizerou, vytáhl tým z bažiny, rozuměj z chvostu tabulky, a 
dotáhl ho až do play-off.  

Bývalý hokejista Liberce či Vrchlabí následující tři roky strávil po 
boku Jiřího Kalouse, sezónu 2012/2013 pak zahájil jako asistent trenéra 
Jelínka. Jenže ten byl v listopadu po neuspokojivých výsledcích odvolán. 
Vedení Bílých Tygrů si vzpomnělo na Pešánovu čtyři roky starou úspěšnou 
misi a mladého kouče opět pověřila těžkým úkolem.  

Jenže tentokráte už Filip Pešán neuspěl. Ani jeho novátorské 
metody nepomohly a Liberec se nadále krčil na dně tabulky. Proto o dva 
měsíce později sáhli Bílí Tygři k další změně. Nadějný kouč byl nahrazen 
Pavlem Hynkem. Avšak ani působení tohoto trenéra Liberci nějak závratně 
nepomohlo. Chyba v tomto případě tedy byla v hráčích, nikoliv v realizačním 
týmu.   

Každopádně Filip Pešán zůstal po lednovém vyhazovu bez práce. Před 
letošním ročníkem si však nové angažmá přece jen našel. Liberec ho poslal na 
farmu do Benátek nad Jizerou, kde Filip Pešán sbírá další zkušenosti s pozicí 
hlavního trenéra.  
 



 

U9. RADEK KUČERA 
 
 V 1. lize asi není populárnější kouč. Na Radka Kučeru fanoušci 
Draků zkrátka nedají dopustit. A to nejen kvůli tomu, že za Šumperk 
odehrál coby hráč spoustu skvělých zápasů, ale hlavně pro to, že jako 
kouč nejprve s Draky opětovně postoupil do 1. ligy a následně je ve 
druhé nejvyšší soutěži i stabilizoval. „Doufejme, že už jsme se v 1. lize 
stabilizovali. Hrajeme jí třetím rokem a myslím si, že jsme důstojným 
soupeřem,“ uvedl mohutný kouč. 
 Radek Kučera nikdy nevedl jiný tým než Šumperk a možná ani 
nepovede. Bývalý útočník Olomouce či Rosic totiž není pouze hlavním 
trenérem, ale zároveň i sportovním manažerem a de facto i 
nejdůležitějším mužem místního hokeje. Poté, co Vladimír Velčovský 
rezignoval na post prezidenta klubu (jako tehdejší šéf České obchodní 
inspekce totiž nemohl na pozici šéfe Draků setrvat) a převedl klub na 
svou dceru, se jeho důležitost ještě zvýšila, a to nejen kvůli tomu, že 
nová prezidentka je zároveň sestrou Kučerovy ženy. Netřeba totiž 
polemizovat o tom, že Radek Kučera toho pro Draky dělá opravdu 
spoustu a starost o místní tým je jeho životní náplní. 
 Když se loni Šumperk odhodlal ke změně trenérů a Radka 
Kučeru nahradil zkušený Zdeněk Moták, ukázalo se, že je současný 
šumperský kouč zkrátka nepostradatelný a po měsíci a půl se ke 
kormidlu vrátil a setrval u něj až dodnes. A pokud by  v budoucnu na 
střídačce Draků skončil, pravděpodobně by nešel o dům dál, ale zůstal 
by v šumperské organizaci jako funkcionář. Zdá se tedy, že jeho 
trenérská kariéra je spojena jen a jen s tímto týmem. 
 

8. KAMIL POKORNÝ 
 

Loni jsme práci Kamila Pokorného, jenž v Horácké Slavii 
působil v 90. letech jako hráč, ocenili trofejí pro nejlepšího 
prvoligového trenéra. Není divu, podceňovaný tým Třebíče dovedl až 
do semifinále 1. ligy, čímž Horácká Slavia vyrovnala nejlepší výsledek 
od postupu do druhé nejvyšší soutěže (1997).  

Jeho největší předností je vytvořit tým (Kamil Pokorný je 
totiž zároveň i sportovním manažerem klubu), který má duši. V kabině 
Horácké Slavie se rok co rok sejde skvělá parta, jež táhne za jeden 
provaz, což pak umožňuje podobná překvapení, jako loni v semifinále 
s Mladou Boleslaví, která si postup do baráže zajistila až po 
šestizápasové bitvě s velkým B. „Myslím si, že oba máme s Radkem 
(pozn. HSfana: s Radkem Novákem, asistentem Kamila Pokorného), s 
hráči slušný vztah, navzájem se respektujeme. My uznáváme kvality 
hráčů, oni zase věří našemu hernímu systému, který jsme jim 
naordinovali a už si dokáží i sami mezi sebou poradit v situacích, kdy 
se nějaký problém vyskytne. Myslím, že si to všechno sedlo tak, jak 
mělo a proto máme i takovéhle výsledky,“ uvedl pro hstrebic.cz kouč, 
jenž v sezóně 2005/2006 dovedl Havlíčkův Brod po letech marného 
snažení do 1. ligy.  
T

Josef Vašíček, jímž darovaná kšiltovka se stala Pokorného talismanem, 
hokejem žije dnem i nocí. Mezi prvoligovými trenéry není moc větších 
workoholiků než je on, pokud vůbec. Hodiny strávené na stadionu se 
mu však vrací v podobě solidních výsledků Horácké Slavie.  

 Kamil Pokorný, jehož velkým kamarádem byl tragicky zesnulý 



 

U7. JAN DANEČEK 
 

Jan Daneček je Havířovák jak poleno. U postupu AZ sice 
coby trenér nebyl, na obtížné prvoligové misi však u kormidla je. Ve 
slezském klubu je jeho jméno pojmem. Jedná se totiž o muže, který 
by se pro místní tým rozkrájel. „Já i když jsem jednou řekl, že už 
trénovat muže nebudu, tak samozřejmě v tomto klubu pracuji a když 
jsem viděl, že se nemůže najít odpovídající trenér pro 1. ligu, tak 
jsem chtěl pomoct,“ uvedl pro hc-havirov.cz. „Jak se o mě psalo na 
internetu, jsem "Havířovák" a situace v tomto klubu mi není 
lhostejná. Pořád zastávám stejnou vizi, že by ten tým měl být určen 
především pro vlastní odchovance a kluky z Havířova,“ dodal 
v rozhovoru s Davidem Motlochem před startem sezóny, která se 
nakonec vyvíjí až nad očekávání dobře.  

Jan Daneček se na střídačku bývalého extraligového celku 
postavil po krachu a finančních problémech. A i díky němu se 
z nelehké situace dokázal Havířov vynořit ještě silnější. Fanoušci 
AZetu mají tedy v tohoto muži bezmeznou důvěru, kterou se jim 
otec dvou hráčů současného kádru (brankáře Lukáše a útočníka 
Jana) snaží oplácet co nejlepšími rozhodnutími. 
 

6. PETR ROSOL 
 
 Petr Rosol je hokejové veřejnosti znám zejména coby bývalý 
hokejista. Ale ani jako trenér rozhodně není k zahození. Nicméně 
hráčské úspěchy s největší pravděpodobností Rosol nikdy nepřebije. 
Není také divu. Rodák ze Znojma se může pyšnit zlatem z domácího 
MS 1985, bronzem ze Zimních olympijských her 1992 či třemi 
třetími místy ze světových šampionátů.  
 Jakožto trenér se může pochlubit i tím, že v sezóně 
2010/2011 dovedl Ústí nad Labem až do baráže. A málem i do 
extraligy. Ústečtí Lvi tehdy totiž byli pro Mladou Boleslav více než 
zdatným soupeřem a o účastníkovi nadcházejícího extraligového 
ročníku se rozhodovalo až v posledním sedmém zápase,  

V loňské sezóně, ale to už coby asistent trenéra v Litvínově, 
dovedl své svěřence do čtvrtfinále a postaral se tak o velmi 
příjemné litvínovské překvapení. Po zpackaném startu do letošního 
ročníku však byl společně se svým kolegou Vladimírem Jeřábkem 
odvolán a hledal si nové angažmá. To si nakonec bývalý hokejista 
Litvínova či Jihlavy našel v Českých Budějovicích, kde ho čekala 
velmi obtížná práce. Ani on zatím Motor nespasil a zdá se, že play-
off se letos bude muset obejít bez Jihočechů. „O extralize je po 
půl roce brzy mluvit, je to práce minimálně na pár let. Určitá vize 
tam je, ale vše závisí také na finančních podmínkách a ostatních 
okolnostech. České Budějovice se v podstatě přestěhovaly do 
Hradce Králové, zůstala pouze tradice, jinak jsme nový klub. Máme 
skvělé fanoušky, kteří fandí stále. Diváci jsou vděční za to, že hokej 
v Českých Budějovicích zůstal a také chápou, že nemůžeme hned 
hrát na špici tabulky,“ uvedl pro Zdeňka Kamínka ml., redaktora 
hcusti.cz 



 

U5. PETR VLK 
 
 Petr Vlk, kouč Jihlavy, se na trenérské řemeslo stejně jako 
drtivá většina jeho kolegů vrhnul po skončení hráčské kariéry. 
Nutno dodat, že ta byla opravdu hodně úspěšná. Holohlavý muž 
dokonce hrával za reprezentaci, objevoval se i na všech vrcholných 
akcích. Okusil tak atmosféru mistrovství světa, olympijských her i 
Kanadského poháru.  

Jeho styl byl předurčený pro NHL, avšak k emigraci se 
vzhledem k rodinné situaci neodhodlal.  
 K trenérskému řemeslu načuchl ve Švýcarsku, kde 
v minulosti jakožto aktivní hokejista působil. Posléze začal trénovat 
mládež v Havlíčkově Brodě, „Měl jsem k tomu blízko, začalo mě to 
bavit,“  odůvodnil začátek trenérské kariéry. 
 Následně pak stál na střídačce Dukly, kde získal hodně 
zkušeností od Petra Fialy, s kterým pak zamířil i do Olomouce. Od 
ročníku 2010/2011 je pak hlavním trenérem Jihlavy. Tu sice dovedl 
dvakrát do semifinále, ale od některých příznivců Dukly se dočkává 
kritiky. Někdy oprávněně, někdy ne. V letošní sezóně už jsou však 
připomínky k jeho práci jen vzácností. Právě letos totiž Petr Vlk 
přesvědčuje o svých trenérských kvalitách. A to díky boji o druhou 
příčku v tabulce. Jeho snem je rozhodně dovést tým do baráže. 
Dotáhne svou práci do konce?  
 

4. JIŘÍ MIČKA 
 
 Po vyhazovu Petra Nováka dosud Havlíčkův Brod nenašel 
správného nástupce. Karel Dvořák podle očekávání neuspěl, Jiří Rech 
jakbysmet. Ukázalo se, že angažování trenérů z 2. ligy není ideálním 
řešením. 
 Až příchodem Jiřího Mičky konečně Rebel vyřešil ožehavou 
otázku. Přitom před sezónu mu magazín o 1. lize moc nevěřil. Proč? 
Loňský asistent Jaromíra Šindela v Ústí nad Labem sice v minulosti 
tři sezóny vedl coby hlavní kouč Hradec Králové (předtím dělal 
asistenta v témže klubu Vladimíru Jeřábkovi, respektive Pavlu 
Pazourkovi), ale žádného výrazného úspěchu se s ním nedočkal. Hned 
dvakrát dokonce cesta Východočechů skončila už ve čtvrtfinále.  
 Mičkovi je však teprve 38 let, takže měl stále dostatek 
času, aby dokázal, že se jedná o kvalitního trenéra. A to se mu 
povedlo právě v Rebelu. „Určitě bych se ale chtěl v trenérské 
činnosti ještě zdokonalovat. Samozřejmě bych chtěl někdy do 
budoucna trénovat extraligu a případně i nějaký zahraniční tým.“  

V Havlíčkově Brodě, kde kdysi působil ještě jako hráč, tak 
Jiří Mička příjemně překvapil. Poprvé během své trenérské kariéry 
dokázal z týmu vymáčknout něco víc. Rebel, který se nemůže pyšnit 
kdovíjak hvězdným kádrem, se totiž drží mezi čtyřmi nejlepšími 
týmy soutěže. Bývalý kouč Hradce Králové se tak rázem zařadil 
mezi největší kandidáty na trofej pro nejlepšího trenéra sezóny. 
Klobouk dolů, pane Mička! 
 



 

3. PETR NOVÁK 
 
 Petr Novák, to je kontroverze sama. Tiskové konference s tímto 
mužem se velmi často promění v Novákovu „one man show“. Fanoušci soupeře 
ho sice nemají rádi, ale na druhou stranu musí uznat, že hokej je o emocích a 
ty umí berounský kouč pořádně rozjitřit.  Bez něj by zkrátka byla nuda. 
 Každopádně je jasné, že kdyby to zároveň nebyl dobrý trenér, tak by 
se o něm nevědělo. V Havlíčkově Brodě, kde se stal tamní ikonou, dovedl Rebel 
k historickému úspěchu- postupu do semifinále play-off (ročník 2010/2011). 
Po jeho odvolání tým z Vysočiny vyměnil spoustu lodivodů, žádný však 
neodváděl tak dobrou práci jako právě Petr Novák. Jeho vyhazov v průběhu 
sezóny 2011/2012 se tedy s odstupem času dá hodnotit jako chybný. 
 Petr Novák tehdy nezůstal bez angažmá dlouho. Ba naopak, na jeho 
pracovní stůl dokonce přiletěla hodně zajímavá nabídka. A to z extraligové 
Mladé Boleslavi. Bruslařský klub sice vyhlášený motivátor nakopnul, k vyhnutí 
se baráži a následné záchraně to však nestačilo. 
 Loni přicházel k Medvědům úplně ve stejné situaci jako předtím 
v Mladé Boleslavi. Beroun se krčil na dně tabulky a bylo pravděpodobné, že 
bude muset hájit první ligu v baráži s druholigisty. Skutečně se tak stalo, i 
když pod Petrem Novákem se herní projev trápícího mužstva viditelně zlepšil. 
Oproti angažmá v Bruslařském klubu však Petr Novák tentokráte stál na 
straně vítězů. Svoji misi tedy splnil. 
 V medvědím brlohu tak bývalý trenér mládežnických celků pražské 
Slavie setrval i pro nynější ročník. Petr Novák myslí v každém zápase jen na 
vítězství, jeho ambice rozhodně nejsou pouze záchranářské. S Berounem to 
má však hodně těžké. S tímto kádrem se zázraky dělají těžko... 



 

2. PETR FIALA 
 

Petr Fiala, úspěšný kouč Olomouce, stejně jako drtivá většina jeho 
kolegů k trenérskému kormidlu přesedlal po ukončení hráčské kariéry. A že to 
byla úspěšná kariéra! S Kladnem totiž slavil při své premiérové sezóně mezi 
seniory titul v nejvyšší soutěži. Závěr aktivní kariéry pak strávil v nižších 
soutěžích v Německu. 

Trenérské začátky absolvoval po boku Eduarda Nováka na Kladně, poté 
vedl Beroun, odkud zamířil do Jihlavy, s níž dosáhl velkého úspěchu v podobě 
návratu do extraligy.  

Od roku 2007 trénuje v Olomouci, kam si nejprve jako asistenta 
z Jihlavy přivedl svého parťáka Petra Vlka, jemuž předal spoustu zkušeností, 
které nyní Vlk využívá jakožto hlavní trenér Dukly. Později spolupracoval 
s Janem Tomajkem, jenž však po loňském ročníku zatoužil být hlavním 
koučem, a tak odešel k olomouckému dorostu. Nyní tak zkušený kouč 
vychovává dalšího asistenta, kterým není nikdo menší než Jiří Dopita, jenž po 
skončení uplynulého ročníku pověsil brusle na hřebík. 

Petr Fiala nepatří ke kdovíjak výrazným trenérům. Místo slov za něj 
ale mluví činy... Beroun byl za jeho působení pravidelně na horních příčkách 
tabulky, Jihlavu dovedl do extraligy, z Olomouce pak udělal během sedmi 
sezón špičkový prvoligový manšaft, který loni dokonce došel do baráže o 
extraligu. Rázem tak ustaly některé hlasy od fanoušků, které požadovaly jeho 
odchod. Nyní opravdu není důvod, proč by měl na střídačce Kohoutů skončit. 

Jeho mise tak po sedmi ročnících na lavičce Mory nekončí, rád by 
dotáhl svůj sen do konce. Dokáže Hanáky úspěšný kouč dovést do extraligy? 



 

1. FRANTIŠEK VÝBORNÝ 
 

Šedesátiletý trenér patří k trenérské špičce nejen v 1. lize, 
ale i v celé Evropě. Letošní sezóna však bude pro kouče, jenž nosí 
paruku, jeho poslední v kariéře. Tedy pokud si to přes sezónu ještě 
nerozmyslí, jako tomu v jeho případě už párkrát bylo. 

Až se bude František Výborný za svou hokejovou minulostí 
zpětně ohlížet, může na sebe být hrdý. Jako aktivní hráč získal 
s Duklou Jihlava pět mistrovských titulů, jako trenér pak slavil 
třikrát. Všechny triumfy vybojoval coby kouč pražské Sparty.  

Svoji trenérskou kariéru začal tchán Jaroslava Hlinky a otec 
Davida Výborného v Mladé Boleslavi, kde jí i symbolicky zakončí. 
Posléze vedl krom Sparty i Havířov, Litvínov, Jesenici, slovinskou 
reprezentaci a chvíli (7 kol) Pardubice. Extraligovou derniéru si 
odbyl v Českých Budějovicích.  

Po sezóně 2011/2012 ukončil svoji trenérskou kariéru, avšak 
hokej mu brzy začal chybět, a když přišla nabídka z Mladé Boleslavi, 
kde hraje jeho syn, neodolal. Bruslařský klub nakonec dovedl do 
baráže. Chyběla pouze jedna výhra, aby se Středočeši vrátili do 
nejvyšší soutěže. Bohužel, sen se rozplynul. Letos se však pokusí o 
reparát. Uvidíme, zda v posledním ročníku kariéry dosáhne úspěchu. 



 

Ladislav Rytnauer loni zazářil a byl nejproduktivnějším 
Rebelem sezóny. Rok předtím se přitom neuvěřitelně 
trápil a fanoušci jeho výkony a jednání mimo led 
hodnotili velmi kriticky. Čím to je, že se ex-jihlavský 
dlouhán vrátil ze dna až mezi ligovou elitu, aby se 
letos zranil a opět upadl do průměru?  
------------------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Eva Streichsbierová (hcrebel.cz),  
zdroj: iDnes.cz, hcdukla.cz, Edita Palkovičová 
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STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                       Z  G  A  B  TM 
1999-00  HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)          22  9 10 19  12 
         HC Rebel Havlíčkův Brod - jun. (E)        37 19 10 29  43 
2000-01  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  8  3  1  4   0 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              2  0  0  0   2 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)          24 16 12 28   6 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga,p-o)       2  0  2  2   0 
         HC Rebel Havlíčkův Brod - jun. (E)        27 21 17 38  30 
2001-02  HC Dukla Jihlava (TsC 2001)                1  0  0  0   4 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 37 12 11 23  14 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              4  0  0  0   0 
2002-03  HC Dukla Jihlava (TsC 2002)                5  0  0  0   4 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 36  6  6 12  22 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             12  2  3  5   6 
2003-04  HC Dukla Jihlava (TsC 2003)                2  0  0  0   0 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 36  7  5 12  63 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             10  3  2  5  56 
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               4  1  1  2   2 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)           2  1  0  1  14 
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)                      45  6  7 13  20 
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               5  0  1  1   4 
2005-06  HC Sparta Praha (E)                        2  0  0  0   0 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 52 20 10 30  34 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              6  0  0  0   2 
2006-07  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 51 21 30 51  84 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              4  0  0  0   6 
2007-08  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 34 24 13 37  36 
         BK Mladá Boleslav (1.liga)                 4  1  0  1   4 
2008-09  RI OKNA ZLÍN (E)                           2  0  0  0   0 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 33 13 12 25  24 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              5  0  0  0   2 
2009-10  HC Dukla Jihlava (TsC 2009)                4  0  1  1   4 
         HC Dukla Jihlava (TsC 2009,p-o)            1  0  0  0   2 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 45 12 17 29  73 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              8  0  2  2  16 
2010-11  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)          26  7  7 14  12 
2011-12  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)          34  8  5 13  20 
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)           11  0  1  1   4 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)       5  3  1  4  36 
2012-13  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)          48 17 23 40  86 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)       4  2  1  3   2 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
 Vytáhlý útočník začínal 
s nejrychlejší kolektivní hrou ve 
čtyřech letech v Kotlině, kde 

branky navíc byla na ledě nejsilnější 
pětka Litvínova - Robert Reichel, 
Martin Ručinský, Martin Škoula a 
Jiří Šlégr tak mohli jen  

tohoto zkušeného forvarda můžeme 
vídat dodnes.  
 Havlíčkův Brod, tradiční 
hokejová bašta, hrál na přelomu 
tisíciletí pouze 2. ligu, takže aby 
jeho talent neustrnul, potřeboval 
změnu adresy. 
 Proto se v ročníku 
2000/2001 upsal nedaleké Jihlavě. 
V téže sezóně však ještě většinu 
času strávil v mateřském Rebelu, 
kde sbíral cenné zkušenosti. 
 

POSTUP DO NEJVYŠŠÍ 
SOUTĚŽE 

 V následující sezóně už se 
však zabydlel v kádru historicky 
nejúspěšnějšího klubu natrvalo. 
 Zařadil se mezi prvoligové 
opory Dukly a snil o postupu do 
extraligy. 
 Tento úspěch se 
Rytnauerovi, jenž se tyčí do výšky 
194 centimetrů, podařil v ročníku 
2003/2004. Jihlava tehdy sice 
skončila „až“ na třetím místě po 
základní části, ale v play-off 
postupně vyřadila Hradec Králové, 
Chomutov a Beroun, s nímž však 
měla Dukla velké problémy 
(rozhodovalo se až v posledním 
možném zápase na ledě Medvědů).  

Odchovanec konkurenčního 
Havlíčkova Brodu sice v postupové 
sezóně nepatřil ke kdovíjakým 
hvězdám, ale i tak setrval v kádru 
Jihlavy i pro nadcházející 
extraligový ročník. 

 

EXTRALIGOVÁ 
SEZÓNA 2004/2005 

 A jeho premiéra v nejvyšší 
soutěži si zaslouží přívlastek 
pohádková. Při prvním startu a 
vvůbec prvním střídání vyslal 
střelu, která nakonec skončila až 
v bráně. Jeho gól byl navíc vítězný 
(Jihlava při návratu do nejvyšší 
soutěže zvítězila nejtěsnějším 
možným rozdílem 1:0). V době jeho 



UJAKO VEJCE VEJCI 
 Havlíčkobrodský útočník je velmi podobný Leváku Bobovi, kreslené 

záporné postavičce z populárního amerického seriálu Simpsonovi. 

přihlížet jeho gólové radosti. 
 Jenže výhra nad Chemiky byla jednou 
z mála radostí bývalého armádního klubu v sezóně 
2004/2005. Jihlava už totiž ve zbylých 

Nebo vám to tak nepřijde? 
 

jednapadesáti kolech zvítězila pouze pětkrát. 
Celkově získala pouze 24 bodů, o dvaadvacet méně 
než předposlední Třinec. V baráži pak Jihlava, za 
kterou ve výlukovém ročníku nastupovali například 
Edgars Masalskis, Pavel Vostřák, Petr Kuchyňa či 
Dušan Devečka, nestačila na České Budějovice, 
s několika hráči z NHL v sestavě.  
 Na tuto sezónu však bude Ladislav 
Rytnauer i přes hořký konec vzpomínat rád. Byl 
pátým nejproduktivnějším hráčem Jihlavy (6+7) a 
na ledě se mohl potkávat s hvězdnými soupeři. 
Bohužel pro něj to však byl poslední extraligový 
ročník v jeho kariéře. 
 

PRVOLIGOVÁ LÉTA V JIHLAVĚ 
 Zbytek své hokejové životní etapy totiž 
strávil a stále tráví v 1. lize, kde si vybudoval 
pověst produktivního hokejisty. 
 Po sestupu Dukly zažíval nejlepší období 
kariéry. V sezónách 2005/2006, 2006/2007 a 
2007/2008 pokaždé překonal dvacetigólovou 
hranici. V posledním jmenovaném ročníku byl 
dokonce druhým nejlepším kanonýrem soutěže. 
Čtyřiadvacet branek dal v Dukle Jihlava, jednu pak 
v Mladé Boleslavi, kterou posílil před play-off. 
Bruslařský klub tehdy do vytoužené extraligy sice 
postoupil, ale Ladislav Rytnauer neměl na tomto 
velkém úspěchu středočeského celku žádný podíl. 
Odehrál totiž pouze čtyři utkání v základní části, 
v play-off a následné barážové sérii s Ústím nad 
Labem už však nenaskočil. Poranil si totiž koleno, 
které ho limitovalo více než půl roku a nastartovalo 
jeho následný výkonnostní pokles, o kterém 
v tomto článku ještě bude řeč.  

Ještě v předcházející sezóně s datováním 
2006/2007 si 95 kilogramů vážící hokejista 
vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů. 
Jeho 51 KB však v tomto nesmírně ofenzivním 
ročníku stačilo pouze na sedmé místo mezi všemi 
ligovými hráči. Jen pro zajímavost, vítěz této 
statistiky, jihlavský Petr Kaňkovský, tehdy 
nasbíral famózních 71 bodů (druhý Lukáš Říha, 
tehdy hráč Prostějova, nastřádal pouze o jeden 
méně).  
 Uvedli jsme, že Ladislav Rytnauer prožíval 
vrchol kariéry v letech 2005-2008. V následujících  
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ročnících už totiž nebyl tak dominantním 
hokejistou, jakým v těchto třech zmíněných 
sezónách býval. Trápila ho zranění a pokles formy. 
 V ročníku 2008/2009 nasbíral už jen 
pětadvacet bodů, rok nato 29. „Tyhle dva roky 
opravdu nebyly z mojí strany ideální, kvalita šla 
dolů,“ uznal útočník s charakteristickým typem 
účesu. 
 

NÁVRAT DO  
MATEŘSKÉHO KLUBU 

Vůdčí roli v jihlavské ofenzivě v té době 
převzali jiní hokejisté, navíc začalo radikální 
omlazování kádru Dukly a Ladislav Rytnauer se stal 
nepotřebným. 

Před sezónou 2010/2011 tak nakonec uvítal 
změnu prostředí. Upsal se Havlíčkově Brodu, který 
tehdy změnil majitele a nastalo mohutné posilování. 
„Potřeboval jsem vyměnit prostředí. Deset let na 
jednom místě už bylo fakt moc,“ uvedl důvody 
odchodu. „Chtěl jsem najít novou chuť do hokeje. V 
Jihlavě jsem měl v těch posledních letech pocit, že 
stojím pořád na jednom místě,“ dodal v rozhovoru 
pro idnes.cz v současnosti 33letý útočník, o 
kterého se tehdy zajímal i Hradec Králové.  „V Jihlavě jsem měl v posledních letech 

pocit, že stojím na jednom místě.“ 
Jeho přestup z Jihlavy k největšímu 

konkurentovi pochopitelně vyvolal spoustu emocí. 
„Každý si k tomu řekne svoje. Spousta lidí není  
 

ABECEDA LADISLAVA RYTNAUERA 
zdroj: hcdukla.cz 

 
B - brutalita: Jejda, já jsem mírumilovný jak beránek. Tvrdost nechám na ostatních.  
Č - Česko: Z Česka jsem mockrát paty nevytáhl, takže by se dalo říct, že jsem opravdový Čech. 
E - erotika: Jo, to mě baví, mám rád tyhle věci. Erotika je hodně dobrý téma. (smích) 
F - film: Podívám se na cokoliv, v tomhle nejsem vybíravý. Ale asi nejlepší jsou český filmy. 
G - góly: Ty má pochopitelně rád každý hokejista, teda kromě gólmanů. Nejsem výjimka. Je skvělý, když lidi zařvou a 
můžete jim zamávat. 
H - hlediště: Během hry si fanoušků moc nevšímám, ale před zápasem se samozřejmě kouknu kolik jich přišlo. Paradoxně 
možná víc vnímám, když se nedaří, protože je takový nepříjemný ticho. Naopak, když lidi řvou jak blázni, je všechno v 
pořádku.  
Ch – chuť: Před zápasem mám největší chuť na alpu. Rozdejchávám se s ní. (smích)  
K - kabina: Vždycky v ní to dění někdo rozpumpuje, ale já spíš sedím a moc do toho nezasahuju. Soustředím se hlavně na 
sebe.  
L - lenošení: Nejraději spím. Rád si lehnu a čumím na televizi.  
M - motivace: Jednoznačně vítězství, a taky když jsou spokojení lidi. Nikdo nechce prohrávat.  
N - nervozita: Tu už nemám. Spíš je to takové napětí před zápasem, než padne první buly, pak ale zmizí. 
O - oblečení: Já bych byl nejspokojenější, kdyby bylo dvanáct měsíců teplo a mohl jsem chodit v pantoflích, v trenkách a 
jinak nahej. (smích) Nemám rád zimu a zimní oblečení. 
iQ: Nikdy jsem si ho nedělal. Radši. Nemuselo by to totiž dopadnout dobře. (smích) 
R - rozhodčí: Někdy dokážou pořádně namíchnout a člověk by je v některou chvíli nejraději praštil. Bohužel nemůže. 
(smích) 
Š - škola: Tohle bylo nutný zlo, nenáviděl jsem ji. Sedět v lavici, z toho jsem byl úplně vyřízenej. 
U - úchylka: Možná jsem úchyl, to je asi moje úchylka. Já jsem celkově takový blázen. (smích) 
V - zor: Nikdy jsem žádný neměl, chtěl jsem hrát hokej a nepřemýšlel jsem o tom, jako kdo bych ho chtěl hrát. 
W - workoholismus: Tak to jsem v klidu, ten u mě nehrozí. Já jsem spíš lenoch. (smích) 
X - xenofobie: Tohle neřeším, mně nikdo nevadí. Ať si každej žije jak se mu chce, já to dělám taky tak. 
Z - zlozvyk: Mám rád pivo, je to zlozvyk? Asi ne, to má přece rád každej pořádnej Čech. 
 



Tato výpomoc měla Rytnauera restartovat, ale nestalo se 
tak. V 11 zápasech za východočeský celek nastřádal na své 
konto pouze jednu asistenci. „V téhle sezoně se to se mnou 
nějak táhlo a nedařilo se tak jako dřív. Měl jsem pocit, že i 

ráda, že tu jsem, ale aspoň to okoření derby,“ přiznal pro 
čtenáře hokej.cz. 
 

JAKO NA HOUPAČCE 
kdybych šel kamkoliv, tak to nebude o moc lepší,“ uvedl pro 
idnes.cz.   

 V obnoveném angažmá v Havlíčkově Brodě se Ladislavu 
Rytnauerovi v prvních dvou letech vůbec nedařilo. V sezóně 
2010/2011 kvůli zranění odehrál pouze 26 zápasů (7+7) a 
vynechal celé play-off, ve kterém to Rebel dotáhl po senzační 
jízdě až do semifinále. 

 Probudil se až v play-off, kde v pěti zápasech 
nasázel tři branky. Celkově však zažil asi nejhorší prvoligovou 
sezónu v kariéře. V základní části totiž dohromady nasbíral 
pouze čtrnáct bodů.   Ročník 2011/2012 sice odehrál celý, ale podepsalo se 

na něm zranění z předešlé sezóny. Ladislav Rytnauer, od 
kterého si vedení klubu po jeho návratu hodně slibovalo, se 
totiž hodně trápil.  

 Jenže v uplynulém ročníku to byl opět ten starý 
dobrý Rytnauer. Díky zlepšeným výkonům si opět přiklonil 
havlíčkobrodské fanoušky na svou stranu, i když to nebyl 
zrovna lehký úkol. Místní odchovanec byl nejlepším střelcem 
(17 tref) i nejproduktivnějším hokejistou svého týmu (40 
kanadských bodů). „Tahle sezona se nedá s předloňskou 
vůbec srovnat. Je to jak nebe a dudy,“ uvedl pro Editu 
Palkovičovou. „Dost jsem trénoval, přípravu jsem navíc 
absolvoval celou, nebyl jsem nijak zraněný,“ prozradil jedny 
z příčin jeho návratu mezi prvoligovou elitu. 

U fanoušků si to pořádně pohnojil i videodotazníkem na 
webových stránkách (odkaz zde). Nejenže v něm zavzpomínal 
na krásné roky v Jihlavě a ještě uvedl, že v hokeji už nic 
dokázat nechce, ale hlavně místo vzkazu fanouškům řekl suše: 
„Já žádný vzkaz pro fanoušky nemám, protože se mně jim nic 
říkat nechce.“ Takto se opravdu profesionál nechová a není 
divu, že to pak na diskuzním fóru pořádně schytal, zvláště 
když zažíval opravdu hodně nepovedené období. Příznivcům 
Rebelu se tak ulevilo, že v průběhu sezóny kritizovaný útočník 
zmizel na krátké hostování do Hradce Králové. 

 Letos ho však potkalo nepříjemné zranění. Znovu tak 
kvůli dlouhé absenci nastal pád z výšin mezi prvoligový 
průměr. Opravdu kariéra jako na houpačce... 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=ySsuTxL2p4o


 
PPRRVVOOLLIIGGOOVVÁÁ  NNEEJJ......  
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VLADIMÍR CINK (66kg) 
Šumperský útočník na ledě připomíná dorostence. Zvláště pak, když 
letos kvůli zranění nosil košík. Vladimír Cink navíc není v 1. lize kdovíjak 
známý, takže řada fanoušků jistě tohoto 22letého forvarda považovala 
za teenagera, přestože toho má odchovanec šumperského hokeje v 1. 
lize odehráno na svůj věk už relativně dost. Vladimír Cink patří 
k defenzivně laděným typům, do statistik se tak zapisuje jen 
výjimečně. Zvláště v letošní sezóně neprožívá zrovna povedené období. 
Stále totiž čeká na první vstřelenou branku. 170 centimetrů vysoký 
Cink byl dokonce poslán na jedno utkání do druholigové Opavy.  

TOMÁŠ RUBEŠ (67kg) 
Sparťanský útočník ve službách Litoměřic vzhledem k velké 
konkurenci v ofenzivě Stadionu na výraznější průlom stále čeká. Patří 
sice k nadprůměrným prvoligovým hráčům, ale jeho potenciál je určitě 
extraligový. Jenže do Sparty se mu určitě bude těžce probojovávat. 
Jistou nevýhodou mu v tom může být i jeho velmi nízká tělesná 
hmotnost. V nejvyšší soutěži se obránci s útočníky soupeře nepářou a 
souboje v extralize hodně bolí. I když je tedy Rubeš nesmírně 
technicky nadaným útočníkem, měl by o nějaké to kilo zesílit. 

TOMÁŠ STŘECHA (68kg) 
Tomáši Střechovi, teprve 19letému útočníkovi, zatím trenéři Jihlavy 
nedávají moc prostoru. Působí tedy převážně v juniorském týmu Dukly. 
Vůbec nejmenšímu prvoligovému hráči však trochu překvapivě více 
herně sedí mužský hokej. Zatímco v mládežnickém týmu neboduje 
kdovíjak často, za A-tým se letos blýskl hned dvěma body, přestože 
naskočil pouze do čtyřech duelů. Je tedy pravděpodobné, že o 
Střechovi v budoucnosti ještě uslyšíme. Co mu bylo nedopřáno na výšce 
a s ní souvisejícím důrazu, mu totiž bylo vráceno v jiných aspektech 
hry . 

JAN KLOZ (69kg) 
Ústecký útočník je momentálně mimo hru. Jeho aktuální absence 
v kádru Slovanu je prostá. Jana Kloze opět zradilo jeho křehké tělo. 
Není divu. Když totiž dostane hráč jeho váhy tvrdý hit, následky 
mohou být velmi nepříjemné. Pro Ústecké Lvy je zranění 
šestadvacetiletého forvarda velmi nepříjemným zádrhelem. Jan Kloz 
totiž patřil k nejlepším hráčům trápícího se celku a pravidelně sbíral 
body. Uvidíme, v jaké formě se mrštný útočník představí po dlouhé 
rekonvalescenci.  

JAKUB LEHEČKA (70kg) 
21letý rodák z Olomouce se zatím nedokázal v A-týmu Mory natrvalo 
usadit. Zatímco loňskou sezónu strávil především v juniorce, letos 
pendluje po hostováních ve 2. lize. Ročník načal ve Vsetíně, kde se 
však neprosadil. Momentálně tak působí v Novém Jičíně, odkud čas od 
času zajede pomoci svému mateřskému klubu. Útočník, který měří 182 
centimetrů (o to je jeho muší váha překvapivější), zatím tedy na 
výraznější šanci čeká. Otázkou však je, zda se jí vůbec někdy dočká.  



NNEEJJTTĚĚŽŽŠŠÍÍ  HHRRÁÁČČII  
 

DAVID ŠKŮREK (112kg) 
Olomoucký zadák ještě není pro hokejovou veřejnost zrovna známou 
postavou. Ale pokud dostane příležitost, určitě se o něm bude mluvit. 
Jeho tělesné míry jsou totiž ojedinělé. Dvacetiletý zadák měří 196 
centimetrů a váží 112 kilogramů. Olomouci se jeho důrazná hra může 
v budoucnu hodit. Sám Škůrek se netají tím, že mu tvrdost není cizí. 
„Mám na to postavu. Rád někoho pořádně zruším,“ uvedl před časem 
tak trochu nesportovně. Pokud to řekl s nadsázkou, tak dobrá, ale 
jestliže to myslel naprosto vážně, tak jeho výrok rozhodně 
odsuzujeme.  

ZDENĚK DEUTSCH (110kg) 
Obránce se zkušenostmi z reprezentační devatenáctky rozhodně 
nepatří ke kdovíjak zručným zadákům. Jeho ofenzivní schopnosti 
rozhodně nedosahují kvalit většiny jeho havířovských spoluhráčů. Je 
ale jasné, že v týmu nemůže být dvacet šikovných hokejistů, kteří se 
bojí rozdávat rány. Zdeněk Deutsch je tedy v Havířově zejména kvůli 
svému důrazu a velké síle. Stále se jedná o mladého zadáka (je mu 
dvacet let), takže třeba časem bude svému klubu přispívat i 
produktivitou.  

VÁCLAV SKUHRAVÝ (108kg) 
Čerstvý pětatřicátník patří k nejlepším powerforvardům nedávné 
extraligové historie. Po celou svou kariéru využíval svých tělesných 
proporcí v předbrankovém prostoru a při soubojích v rohu kluziště. 
Společně s Petrem Kumstátem pak v Karlových Varech vytvořil 
obávané duo zvané „dvě věže“. Právě oni byli základními stavebními 
kameny vítězného tažení Energie za extraligovým zlatem (to se psala 
sezóna 2008/2009). V posledních letech se však Václav Skuhravý 
trápí. Ani v 1. lize nepatří ke kdovíjakým hvězdám. Minimálně díky 
svým fyzickým proporcím je však Motoru stále platný.     

ZBYNĚK SKLENIČKA (106kg) 
Zatímco dva výše jmenovaní obránci v ofenzivě trochu tápou, Zbyněk 
Sklenička rozhodně ne. Hokejový univerzál, který toho hodně odehrál 
i na postu útočníka, je momentálně nejdůležitějším zadákem 
Ústeckých Lvů. Je doslova posledním mohykánem v oslabené defenzivě 
severočeského celku. Statný bek vyniká zkrátka ve všech směrech. 
Dovede skvěle rozehrát, má parádní střelu a v defenzivě nahání díky 
své váze a důrazu strach. Bývalý obránce Litvínova či Jihlavy tak patří 
k nejlepším zadákům dosavadního průběhu soutěže.  

TOMÁŠ VOŠVRDA (104kg) 
Tomáši Vošvrdovi, brankáři Olomouce, se nedávají branky lehce. Při 
pohledu na jeho tělesné proporce je důvod jasný. Když je ex-liberecký 
gólman v bráně, soupeřovi útočníci mívají pocit, že zkrátka není nikde 
místečko, kudy by mohl propadnout puk do sítě. Vošvrda navíc není 
žádným neohrabaným hokejistou, vyniká i v reflexech. Ne nadarmo byl 
odměněn bronzovým stupínkem v anketě o nejlepšího extraligového 
nováčka sezóny 2010/2011 (na prvním místě tehdy skončil vítkovický 
Jan Káňa, druhý pak talentovaný Dmitrij Jaškin). 



NNEEJJMMEENNŠŠÍÍ  HHRRÁÁČČII  
 TOMÁŠ STŘECHA (167cm) 

Mladý útočník toho letos za A-tým Jihlavy moc neodehrál. I přes 
nízký počet odehraných duelů se už však Tomáš Střecha dokázal 
gólově prosadit. Jím vystřelený puk pak Střechovi v kabině popsal (na 
cedulku na touši vyznačil číslo jedna znázorňující první gól mezi 
seniory) velezkušený Viktor Ujčík, jenž tak tímto symbolickým 
věnováním potěšil o generaci mladšího (bývalého) spoluhráče. „Určitě 
je o to cennější, když mi ho popisoval zrovna Viktor. Je to můj druhý 
puk, co si schovám. Ten první byl z reprezentace. A tenhle věnuju 
rodičům, doufám, že budou mít radost,“ uvedl tehdy. 

MILAN TOMAN (170cm) 
Mladoboleslavský obránce je rozhodně nejznámějším hráčem v tomto 
přehledu nejmenších hráčů. Milan Toman dokazuje, že i kvalitní 
obránce nemusí být obrem. I přes svou podprůměrnou výšku je zadák 
se zkušenostmi z Českých Budějovic, Znojma či Kladna typem zadáka, 
který se nebojí přitvrdit. Extraligový šampión ze sezóny 2005/2006. v 
níž litoměřický odchovanec oblékal barvy pražské Sparty, totiž velmi 
rád potěší početné mladoboleslavské publikum povedeným bodyčekem.   

DAVID KULICH (170cm) 
21letý obránce svou výškou rozhodně soupeřům strach nenahání. I 
přes tyto nevýhody z něj však může vyrůst solidní prvoligový bek. 
Zatím ovšem na svou šanci čeká. V Mladé Boleslavi dostávají 
příležitost zejména jiní obránci, David Kulich tak sbírá zkušenosti 
alespoň v druholigovém Nymburku, kde 170 centimetrů vysoký zadák 
působil již loni a zejména v play-off byl důležitou postavou hokejového 
klubu, jenž sídlí ve městě, které se proslavilo basketbalem. V pěti 
zápasech play-off 2013 totiž dal dvě branky a na další tři pak 
asistoval.  

 

VLADIMÍR CINK (170cm) 
Ve 22 letech se zdá, že už z Vladimíra Cinka prvoligová hvězda 
nebude. Dá se sice očekávat, že z něj bude stabilní prvoligový 
hokejista, ale podobný průlom jako loni potkal Matěje Pekra u Cinka 
asi nenastane. Nicméně i tak se jedná o platného útočníka, který 
odvádí dobrou práci v defenzivě a dá se na něj spolehnout v jakékoliv 
herní situaci.  

ROMAN MIKEŠ (171cm) 
 21letý útočník měřící pouze 171 centimetrů je jedním z typických 

členů nové jihlavské hokejové generace. Roman Mikeš je rozhodně 
jedním z těch nejúspěšnějších mladíků, kteří v nedávné době prorazili 
do seniorského A-týmu. Hokejista, jenž drží hokejku napravo, sice 
nikdy nebyl moc produktivní, ale jeho přínos pro Duklu je nesporný, i 
proto naskočil do několika zápasů v elitní útočné formaci. V 1. lize se 
dokázal usadit a zdá se, že by z něj za několik sezón mohla vyrůst 
jedna z opor tradičního hokejového celku. Ale nepředbíhejme... 
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ZBYNĚK SKLENIČKA (196cm) 
Ústecký kapitán, jenž se nechvalně proslavil bitkou s několika 
mladoboleslavskými hráči (své chování pak odůvodnil tím, že mu rupla 
elektronka v hlavě) - viz toto video, je se 196 centimetry 
opravdovým postrachem pro soupeřovy útočníky. Po odchodech 
několika důležitých členů sestavy Slovanu se na Skleničku snesla 
velká zodpovědnost. A nelehké pozice se 32letý odchovanec 
litvínovského hokeje ujal skutečně výborně. Podle mínění našeho 
magazínu se totiž zařadil mezi deset nejlepších zadáků dosavadního 
průběhu sezóny. 

DAVID ŠKŮREK (196cm) 
 Davidu Škůrkovi, statnému zadákovi Olomouce, je teprve dvacet let, 

takže je možné, že třeba ještě o jeden centimetr vyroste. Takže 
pokud tento žebříček vznikne za rok, třeba už bude oficiálně 
nejvyšším hráčem druhé nejvyšší soutěže. I nyní je sice na prvním 
místě v tomto žebříčku, nicméně je to příčka dělená. Škůrka však 
pochopitelně tento primát vůbec nezajímá. Důležitější je pro něj to, 
aby se prosadil do sestavy A-mužstva. Zatím si však stabilní místo 
v kádru nezískal, ale času má ještě dost. „Boj o pozici v mužstvu je 
pro mě obrovskou výzvou,“ uvedl.  

MAREK DRTINA (196cm) 
Havlíčkův Brod letos zažívá velmi povedený ročník, na čemž má podíl 
i Marek Drtina, předsezónní posila z Pardubic, která loni působila i 
v nedaleké Jihlavě. Marek Drtina je sice svou postavou předurčen 
k defenzivním činnostem, nicméně rozhodně není žádným nemehlem. 
Ba naopak se může pyšnit solidní rozehrávkou a dobrým přehledem o 
hře. Zkrátka komplexní bek, který se Rebelu opravdu vyplácí. O jeho 
vyvážených ofenzivních a defenzivních schopnostech výmluvně 
hovoří i fakt, že Drtinu letos kvůli marodce v útočných řadách 
trenér Jiří Mička nasadil do několika zápasů na levé křídlo.  
 

DOMINIK MÁLEK (196cm) 
18letý bek letos moc příležitostí nedostává. Konkurence 
v Litoměřicích je totiž opravdu velká. Nicméně Dominik Málek s A-
týmem jezdí po všech koutech republiky a ve statistikách má přes 
dvacet odehraných duelů. Jakožto hráč ročníku 1995 si tedy nemusí 
takřka na nic stěžovat. Uvidíme, zda za pár let budeme o Málkovi 
psát jako o pilíři zadních řad Stadionu. Potenciál na to rozhodně má, 
ale nechme se překvapit.  

JAKUB SLAVÍK (195cm) 
20letý odchovanec plzeňského hokeje loni kapitánoval juniorskému 
týmu Indiánů. Letos pak sbírá zkušenosti se seniorským hokejem 
v trápícím se Mostě. Zatímco například Marek Drtina či Zbyněk 
Sklenička jsou i ofenzivně ladění beci, Jakub Slavík nikdy moc 
produktivní nebyl. To však neznamená, že by se jednalo o špatného 
beka. To by totiž rozhodně neměl na svém kontě devět startů za 
reprezentační osmnáctku. Otázkou však je, zda budou jeho 
schopnosti stačit na nejvyšší soutěž, nebo svou kariéru spojí 
s druhou nejvyšší soutěží.  

http://www.youtube.com/watch?v=3Nyc_jG_0I0
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IVAN ĎURAČ (* 17. 7. 1997) 
Nadějnému útočníkovi je sice teprve šestnáct let, ale už si střihl 
jedno prvoligové utkání. Velký talent tamního hokeje se tak v jedné 
kabině potkal s o více jak dvacet let starší ikonou českého národního 
týmu Davidem Výborným. Díky jeho startu v letošním ročníku se tak 
stal Ivan Ďurač, jenž většinu času tráví buď ve starším dorostu či 
v juniorce, nejmladším hráčem dosavadního průběhu sezóny. Zdá se, 
že na svůj věk statný útočník bude jednou stabilním členem A-
mužstva ambiciózního celku. Snad jeho talent nepřijde vniveč.  

PAVEL ZACHA (* 6. 4. 1997) 
Pavel Zacha je bezesporu největším talentem českého hokeje, který 
působí na evropských kluzištích. Je více než pravděpodobné, že za pár 
let půjde ve šlépějích Tomáše Hertla a stane se jednou z hvězd NHL. 
Už v patnácti letech debutoval v libereckém A-týmu. V letošním 
ročníku se v barvách Bílých Tygrů objevuje pravidelně, čas od času 
vypomůže i prvoligové farmě v Benátkách nad Jizerou. Tohoto hráče 
bedlivě sledujte, protože za několik málo let budou stát vstupenky na 
jeho zápasy až stovky dolarů. 

DAVID SKLENIČKA (* 8. 9. 1996) 
Před sezónou o sedmnáctiletém zadákovi věděl málokdo. Maximálně 
tak příznivci Kladna, kde David Sklenička prošel všemi mládežnickými 
týmy, tedy krom toho juniorského. Místo působení v týmu do 20 let 
totiž zvolil angažmá v prvoligovém Berouně, kam přišel původně na 
zkoušku a málokdo věřil, že v týmu setrvá. Jenže na předsezónním 
kempu šokoval a místo v sestavě si vybojoval. U Medvědů tak bek se 
slibnou budoucností sbírá spoustu cenných zkušeností. I když na ledě 
občas udělá hrozivou minelu, talent se mu rozhodně upřít nedá. 

TOMÁŠ HAVLÍN (* 13. 7. 1996) 
Tomáš Havlín ukazuje velký potenciál. Ačkoliv je mu teprve sedmnáct 
let, v sestavě Benátek nad Jizerou se zabydlel celkem rychle a jeho 
výkonnost mnohé fanoušky příjemně překvapila. Vytáhlý obránce je tak 
dalším důkazem toho, jak moc kvalitní líheň má liberecký hokej. Zadák, 
jenž už si letos připsal i premiérovou branku mezi seniory, má 
zkušenosti i s reprezentačním hokejem. A nikdy nebyl v mládežnických 
výběrech jen do počtu, ba naopak tradičně patřil k důležitým 
postavám národního týmu. 

FILIP PYROCHTA (* 24. 6. 1996) 
Třetím hráčem Liberce, který patří mezi pět nejmladších hráčů 
soutěže, je třebíčský odchovanec Filip Pyrochta. Talentovaný zadák se 
letos v 1. lize usadil. A nevede si špatně. V Benátkách nad Jizerou jsou 
s jeho výkony spokojení. Bodejť by ne, Filip Pyrochta je skutečně 
velkým talentem. Však má na svém kontě už čtyři desítky startů 
v různých mládežnických reprezentacích. Byl dokonce 
nejproduktivnějším zadákem českého týmu na loňském Hlinkově 
memoriálu. Celkově byl tehdy mezi beky na skvělém čtvrtém místě.  
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ZDENĚK ORCT (* 28. 4. 1970) 
Chytat ve třiačtyřiceti na profesionální úrovni? To se podaří jen 
málokomu. Krom Dominika Haška například Zdeňku Orctovi, který sice 
zastává post trenéra brankářů, ale sám už letos do několika 
prvoligových duelů nastoupil. Ikona litvínovského a kladenského hokeje 
si v nich vedla dobře, přestože se rozhodně neocitla v lehké pozici. 
Orct dokazuje, že když na sobě člověk pracuje, tak se mu to po 
čtyřicítce vrátí i s úroky. Pro gólmana se zkušenostmi z Ruska se však 
zřejmě jedná o jeho poslední sezónu v kariéře.  

JIŘÍ KADLEC (* 10. 8. 1971) 

ZDENĚK ŠPERGER (* 24. 9. 1971) 
Zvláštní sklonek kariéry zažívá velezkušený Zdeněk Šperger. Ještě 
před pěti lety hájil barvy druholigového Milevska, poté se přes Tábor 
a Písek dostal do nově vzniklého Motoru. V jeho kádru se sice neudržel 
a byl odeslán do Jindřichova Hradce, ale v průběhu sezóny, kdy České 
Budějovice zmítala výsledková i herní krize, se do krajského města 
vrátil. V jednu chvíli hrál dokonce v první lajně po boku Aleše Kotalíka 
a Jiřího Ferebauera. Elitní formace Motoru tak tehdy moc kvality 
nepobrala. Byla sice tvořena stárnoucí superhvězdou, ale také dvěma 
hokejisty, kteří se nedávno podepsali pod sestup Písku.  

JAN ALINČ (* 27. 5. 1972) 
Útočník se zkušenostmi z Finska, Švédska a Německa se stal v létě 
velmi překvapivou posilou Slovanu. Ústí nad Labem totiž tehdy 
seškrtalo rozpočet a ze severu Čech řada hokejistů spíše utíkala. Jan 
Alinč se však naopak k lví smečce připojil... I když už není tento 41letý 
hokejista tak produktivní jako dříve, i nadále patří ke klíčovým 
postavám trápícího se celku. Právě on je společně s Jaroslavem 
Roubíkem zárukou toho, že by se Slovan mohl zvednout a probojovat 
se mezi osmičku nejlepších.  

PATRIK RIMMEL (* 28. 12. 1972) 
Patrik Rimmel je v 1. lize unikátem. Jednačtyřicetiletý zadák, který je 
zároveň i hrajícím manažerem klubu, se totiž v jednom mužstvu 
potkává se svým synem Mikulášem! Ten se sice narodil teprve v roce 
1995, ale už hraje takřka v každém zápase. Je tak dosti možné, že 
svého otce ještě předčí, přestože i Patrik Rimmel má za sebou 
zajímavou kariéru. Zahrál si například ALL-STARS game v polské 
nejvyšší soutěži, v sezóně 2003/2004 pak byl se čtyřiadvaceti body 
nejproduktivnějším zadákem 1. ligy (odehrál přitom jen 28 utkání!). 

Jiří Kadlec se v 1. lize neobjevuje pravidelně. Bývalá opora Hradce 
Králové či Mladé Boleslavi totiž působí zejména v druholigovém Kolíně, 
s kterým se pokusí probojovat do 1. ligy. Zatím mají Kozlové velmi slušně 
našlápnuto minimálně k postupu do baráže. Výkonů Kadlece si nemohlo 
nevšimnout vedení Havlíčkova Brodu, které jeho angažováním 
zareagovalo na početnou marodku týmu. Hned ve svém debutu mezi 
Rebely se Kadlecovi, dlouholetému křídelníkovi Jaroslava Roubíka, 
podařilo bodovat. Nakonec se však ukázalo, že jeho start byl neplatný a 
utkání s Ústí nad Labem bylo kontumováno ve prospěch Severočechů. 



 

Roman Prošek je v mladé kadaňské obraně tak 
trochu jako zjevení. Oproti mladším kolegům už se 
jeho kariéra přehoupla přes polovinu. A že to byla 
úspěšná kariéra. Roman Prošek totiž oslavil i 
extraligový titul, po kterém marně prahly/prahnou 
i větší hokejové osobnosti. 
---------------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Michal Eger, Ivo Dostál, hc-kometa.cz 
zdroj: iDnes.cz, hokej.cz, hcmost.cz, Libor Kult, 
Radek Špryňar, Deník, Jiří Rybář, piratichomutov.cz 
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STATISTIKY 
 
Sezóna  Klub                                   Z  G  A  B  TM 
1998-99 HC Karlovy Vary (E)                    9  0  0  0   0 
1999-00 HC Karlovy Vary (E)                   34  1  1  2  22 
        SK Kadaň (1.liga)                     11  0  1  1   6 
        HC Karlovy Vary – jun. (E)            15  0  8  8  16 
        HC Karlovy Vary – jun. (E,p-o)         2  0  0  0   2 
2000-01 HC Karlovy Vary (E)                   37  2  7  9  22 
        HC Karlovy Vary (baráž)                2  0  0  0   0 
        HC Prostějov (1.liga)                  6  0  0  0   4 
        HC Prostějov (1.liga,p-o)              4  1  0  1   4 
        HC Berounští Medvědi (1.liga)          1  0  0  0   0 
        HC Karlovy Vary – jun. (E)             3  0  0  0   4 
2001-02 HC Karlovy Vary (E)                    7  0  0  0   6 
2002-03 HC Karlovy Vary (E)                    5  0  1  1   0 
        HC Mladá Boleslav (1.liga)            31  3  2  5  18 
        HC Mladá Boleslav (1.liga,p-o)         3  0  0  0   0 
2003-04 HC Znojemští Orli (E)                  2  0  0  0   0 
        HC Olomouc (1.liga)                   35  2  2  4  38 
        HC Olomouc (1.liga,p-o)                5  0  0  0  14 
2004-05 KLH Chomutov (1.liga)                 46  5 15 20  54 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)              7  0  0  0  14 
2005-06 Lillehammer IHK (Eliteserien NOR)     42  7 15 22  82 
        Lillehammer IHK (Eliteserien NOR,p-o)  5  4  1  5   8 
2006-07 Lillehammer IHK (Eliteserien NOR)     18  0  4  4  40 
        HC VČE Hradec Králové (1.liga)        28  3  7 10  42 
        HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)     8  1  4  5   8 
2007-08 HC Energie Karlovy Vary (E)           24  1  3  4  12 
        HC Most (1. liga)                     24  4  6 10  32 
        HC Energie Karlovy Vary (E, p-o)      19  1  1  2  43 
2008-09 HC Energie Karlovy Vary (E)           46  3  5  8  36 
        HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)       16  1  1  2  24 
        HC Most (1. liga)                      8  1  1  2   6 
2009-10 HC Energie Karlovy Vary (E)           29  0  1  1  24 
        HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)       11  0  0  0  12 
        SK Kadaň (1. liga)                     6  2  2  4   2 
2010-11 HC Energie Karlovy Vary (E)           32  0  0  0  30 
        KLH Chomutov (1. liga)                13  1  1  2   6 
        HC Energie Karlovy Vary (E, p-o)       5  0  1  1   0 
2011-12 HC Energie Karlovy Vary (E)           33  2  3  5  14 
        HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)     12  0  5  5   0 
        HC Most (1.liga)                       8  0  6  6   4 
2012-13 HC Energie Karlovy Vary (E)           27  0  3  3  14 
        HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)      6  1  2  3   2 
        HC Most (1.liga)                      11  1  3  4   8 
        SK Kadaň (1.liga)                     16  1  9 10   4 

HOKEJOVÁ RODINA 
 Roman Prošek se narodil druhého 
srpna 1980 do hokejové rodiny. Jeho 
otec Karel Prošek (*1941) se stal totiž 

DVA ROKY V NORSKU 
 Po této výlukové sezóně se Roman 
Prošek překvapivě vydal na zahraniční 
angažmá. Zvolil skandinávský  

ještě v minulém století kronikářem 
hokejového klubu v Karlových Varech. 
V roce 2009 pak mohl pyšně mezi 
extraligové mistry připsat i svého syna. 
Ale o tom až později. 
 Ve svém ranném věku Roman 
Prošek určitě vůbec netušil, že někdy 
bude mistrem ČR, i když o tom 
bezpochyby snil. Musel si však projít 
hodně trnitou cestou a musel překonat 
řadu překážek. Pojďme si nyní jeho 
pestrou kariéru popsat dopodrobna. 
 

POČÁTKY KARIÉRY 
 V současnosti již 33letý zadák 
začínal s ledním hokejem v Karlových 
Varech. V dorosteneckých a juniorských 
kategoriích vždy patřil k oporám týmu a 
očekával se jeho nástup do kabiny A-
mužstva. Jenže Roman Prošek odehrál za 
Energii v pěti sezónách pouze 92 
extraligových utkání a do kádru 
západočeského celku se nedokázal na 
začátku tisíciletí natrvalo probojovat, 
přestože v ročníku 2000/2001 se mu 
poměrně dařilo a nastřádal devět 
kanadských bodů. Nicméně na zaručení 
dostačující pozice v mužstvu to 
nestačilo. Oblékal tak dres prvoligových 
týmů z Kadaně, Prostějova, Berouna, 
Mladé Boleslavi a Sokolova. 

   

PRŮLOM V CHOMUTOVĚ 
 Před startem sezóny 2003/2004 
Roman Prošek mateřské Karlovy Vary na 
čtyři roky opustil. Avšak ani v novém 
působišti -v tehdy extraligovém Znojmě - 
štěstí nenašel a opět působil pouze ve 
druhé nejvyšší soutěži, kde oblékal barvy 
Olomouce. To už bylo Romanu Proškovi 23 
let a moc času na průlom do ELH neměl.  
 V následující sezóně se opět 
stěhoval. Vyhlédl si ho ambiciózní 
Chomutov. V něm 179 centimetrů vysoký 
zadák konečně zazářil. Nasbíral 20 bodů 
(5+15), což ho zařadilo na solidní 
dvanácté místo mezi beky. Roman Prošek 
si tak konečně zjednal renomé a začalo 
se o něm mluvit.  
 



 

 

Lillehammer, kde se potkal například s útočníkem 
Tomášem Sršněm. „Úroveň tamější soutěže není 
špatná, i když na druhé straně je třeba říct, že 
Norsko zdaleka není hokejovou zemí a před 

2006/2007 se karlovarský odchovanec upsal 
Hradci Králové. V něm se mu dařilo na výbornou a 
mohl slavit vítězství v základní části 1. ligy. 
Autorovi čtyř branek a jedenácti asistencí ze 36  

hokejem je několik sportů. Myslím si však, že tak 
dva týmy z norské soutěže by byly schopné hrát 
českou extraligu,“ uvedl Roman Prošek pro 
iDnes.cz. „Na nás v Lillehammeru chodilo tak 
sedm set, osm set diváků, když někde přišly dva 
tisíce, bylo to mimořádné. Úroveň soutěže 
nahoru posunují cizinci, kterých je v každém 
týmu dost,“ dodal pro představu o nejvyšší 
norské soutěži. 
 V zemi, kde se hokejovému řemeslu 
vyučili například Patrick Thoresen či Espen 
Knutsen, nakonec strávil zhruba rok a půl. 
V prvním ročníku (2005/2006) ukázal svoji 
kvalitu a držel si průměr půl bodu na zápas. Ve 
druhé sezóně už to nebylo ono a raději zvolil 
návrat do České republiky. „Já jsem novou 
smlouvu podepsal hned po sezoně a když jsem se 
do Norska vrátil, zjistil jsem, že jsme tam z 
Čechů zbyli dva. Místo nich vzali Finy a Kanaďany 
a týmu se nedařilo. Skoro stále jsme prohrávali, 
byli jsme předposlední a nejhorší na tom bylo, že 
to vedení klubu snad ani nevadilo. Navíc tam byly 
finanční problémy,“ uvedl v interview pro 
iDnes.cz důvody, proč se vrátil do své vlasti a 
podepsal smlouvu s Hradcem Králové. který měl o 
Proška zájem již dříve. 

„Norsko zdaleka není hokejovou zemí a 
před hokejem je několik sportů.“ 

Přesto svého kroku odejít na chladný 
sever nelituje. „První rok nás tam bylo 9 Čechů, 
mužstvu se dařilo, pohybovali jsme se na špici  

HRÁČSKÉ INFO

tabulky a s krajany také nebyla nouze o zábavu,“ 
sdělil pro hcmost.cz. „Norsko je země, kde je sice 
draho, ale na druhé straně je tam nádherná 
příroda, moc se mi tam líbilo,“ dodal. „Lidé tam jsou 
hodně srdeční a přijali mě skvěle. Navíc v 
Lillehammeru na vás stále dýchne duch olympiády. 
Jsou tam na to pyšní a stále to připomínají. Také 
hokejově mi to hodně pomohlo, vyhrál jsem se,“ 
shrnul angažmá ve slavném norském klubu. 
 

TRNITÁ CESTA NA VÝSLUNÍ 
 Jak již bylo zmíněno, v průběhu sezóny 

  
2. 8. 1980 

180 cm, 82 kg 
hůl levá 
obránce 

14Z, 0G, 3A,  
-2 +/-, 12TM 

 

„Norsko je země, kde je sice 
draho, ale na druhé straně je tam 
nádherná příroda.“ 



 

 

vysloužil novou víceletou smlouvu.   
 Za výbornou formou vězí i fakt, že se 
Roman Prošek nevzdal a v Mostě bojoval o svou 
šanci. „Nemohl jsem s tím nic dělat. Jen jsem 
dál trénoval, abych přesvědčil. Trávil jsem na 
ledě hodně času a i když je to nižší soutěž, 
vrátil jsem se do extraligy s vyšším 
sebevědomím. Člověk získá jistotu a dovolí si s 
pukem mnohem víc.“ 
 

TITUL V KARLOVÝCH VARECH 
Stejně jako v roce 2008 mělo finále 

ELH 2009 stejné obsazení, nicméně odlišného 
vítěze. Karlovy Vary se dočkaly a poprvé 
v historii slavily mistrovský titul. A Roman 
Prošek, velký karlovarský patriot, který 
kandidoval v tomto městě i do zastupitelstva, 
byl u toho! „Když se mě na to někdo zeptá, tak 
říkám, že se to těžko vysvětluje. Ten pocit je 
neuvěřitelný, nedá se s ničím srovnat. Vyhráli 
jsme před našimi fanoušky. Prostě nádhera. Ty 
lidi na zimáku byli kouzelný. Bylo to pořádně 
bouřlivé. Jak na zimáku, tak i potom večírek 
v hospodě,“ uvedl pro Deník o svých pocitech 
z největšího úspěchu, na který kdy dosáhl. 
„Vždycky si budu pamatovat chvíle 
bezprostředně po zápase. V ten moment, jak to 
všechno skončilo, to byl pro mne největší 
zážitek,“ dodal pro Radka Špryňara.  

 
„Kdyby mi tehdy někdo řekl, co 
všechno se stane, nevěřil bych mu.“ 

PÁD PROŠKA I  
KARLOVÝCH VARŮ 

 Jenže hned v následujícím ročníku se  
 

zápasů 1. ligy však skončila sezóna „již“ v semifinále. 
Báječnou sezónu uťal Chomutov. „Na Hradec vzpomínám 
jedině v dobrém, hrál se tu super hokej.“ 

Sezóna 2007/2008 byla ve znamení návratu na 
mateřský led. Opět si ho vytáhly Karlovy Vary, kde si 
Prošek odkroutil přes dvacet zápasů. Avšak ani v tomto 
ročníku se natrvalo neuchytil v extraligovém kádru a 
putoval na výpomoc k tehdejšímu nováčkovi 1. ligy Mostu. 
„Určitě jsem to nebral jako nějakou degradaci, naopak 
hrát za nováčka mě ještě více motivovalo,“ uvedl pro 
hokej.cz. „Čekal jsem větší zájem diváků, i když jsem 
nevěděl, jak to tu chodí. Možná škodí konkurence fotbalu 
a nedalekého Litvínova,“ prohodil pro Libora Kulta pár 
slov o divácké kulise na mosteckém stadionu. Závěr 
ročníku však strávil v Energii, s kterou došel až do finále 
play-off! V něm sice Západočeši podlehli Slavii, avšak za 
rok jim to Karlovarští oplatili i s úroky. „Kdyby mi tehdy 
někdo řekl, co všechno se stane, nevěřil bych mu,“ uvedl 
po sezóně s datováním 2007/2008 pro server hokej.cz. 
„Měl jsem štěstí, pomohla mi náhoda. Ocitl jsem se ve „Bylo to pořádně bouřlivé. správný čas na správném místě,“ sdělil Liboru Kultovi o 
působení v A-mužstvu svého mateřského klubu obránce, 
který měl v play-off vůbec nejlepší statistiku +/- (+10) 
ze všech. I díky povedeným vyřazovacím bojům si  

Jak na zimáku, tak i potom 
večírek v hospodě.“ 

 



 Energii nedařilo. Musela dokonce skousnout potupné boje v play-
out. Obhajoba tedy nevyšla ani omylem. Zlepšení nepřišlo ani 
v nadcházejících letech. Karlovy Vary se umisťovaly na spodku 
tabulky. I role Romana Proška v týmu klesala a zkušený zadák 

 
putoval po hostováních v 1. lize (Kadaň, Most, Chomutov). „Když se 
člověk vrací z 1. ligy do extraligy, tak je dobré, aby v té první lize 
hodně hrál, protože je to určitě lepší, než začínat rovnou 
v extralize a hrát čtvrtou lajnu, jenom pár střídání za zápas. Když 
se dostanu do zápasového rytmu, tak je návrat potom snazší. 
Tréninky jsou dobrá věc, ale zápasy to nenahradí,“ sdělil pro 
Jiřího Rybáře a prozradil tak, že druhá nejvyšší soutěž rozhodně 
není pod jeho úroveň.  
 V uplynulém ročníku působil tvořivý zadák nejprve v  
Mostě, odkud v průběhu sezóny zamířil do Kadaně. „V Mostě to 
bylo hrozné, proto jsem se sám dohodl s Kadaní do konce sezóny s 
tím, že si mě Vary stáhnou, kdyby potřebovaly,“ uvedl pro 
piratichomutov.cz. V obou týmech, ať už v Baníku či ve Sportovním 
klubu, patřil k oporám zadních řad a sbíral hodně bodů. Celkem 
jich ve 27 utkáních stihl nasbírat hned čtrnáct. Parádní bilance. 

 
USADÍ SE V KADANI? 

 Po skončení loňské sezóny se Roman Prošek rozhodl, že dá 
extralize vale. S Karlovými Vary se nedohodl na nové smlouvě a 
zamířil do Kadaně, kde podepsal víceletou smlouvu. Zdá se tedy, že 
se konečně usadí a nebude neustále pendlovat, což přinášelo 
spoustu nervů a síla ubývala vzhledem k dopravě dvakrát rychleji. 
 Předpokládalo se, že by se Prošek mohl zařadit mezi 
nejlepší obránce letošní sezóny. Jenže jeho tělo bylo proti. 
V úvodu sezóny se totiž zranil a na dlouhou dobu byla Kadaň 
nucena služby zkušeného obránce oželet.  
 Dostat se do formy pak Proškovi dělalo trochu problémy, 
čemuž se není vzhledem k vážnosti jeho zranění příliš divit. 
Nicméně i přes výkony, které byly trochu za očekáváním, si Proška 
na několik zápasů vytáhl extraligový Chomutov, jenž zažívá 
opravdu nepovedenou sezónu. „Jsem rád, že zase můžu hrát 
extraligu, protože je to zkrátka nejvyšší soutěž u nás,“ řekl Liboru 
Kultovi. „Zatím místo v sestavě mám, ale musím se snažit, aby mi 
vydrželo,“ dodal. 

Jak zvládne Prošek následující období? Pomůže Kadani, 
respektive Chomutovu, k záchraně?  

 

DOTAZNÍK ROMANA PROŠKA 
zdroj: hcmost.cz 

Přezdívka:  
Kódl 
Hobby:  
pes, internet 
Oblíbená barva:  
modrá 
Oblíbené jídlo, drink:  
tatarák, řízek s bramborovým salátem, pivo - Gambrinus 
Co čtu:  
iDnes, deník Sport 
Na co se rád dívám:  
české komedie a seriály 
Co poslouchám:  
rocková muzika  - Metallica 
Dovolená snů:  
Kanada 



 

David Pojkar patří mezi nenápadné prvoligové 
obránce. Není to žádný bomber, který by od 
modré čáry vysílal jednu dělovku za druhou. 
Jedná se však o skvělého defenzivního zadáka, 
jenž odvádí Bruslařskému klubu spoustu cenné 
práce. Momentálně však hostuje ve Znojmě. 
-------------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Jan Pavlíček (bkboleslav.cz), Miroslav 
Rosendorf (hcusti.cz) 
zdroj: hk36.sk, iDnes.cz, Tomáš Gebert 

UDDAAVVIIDD  PPOOJJKKAARR 



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM 
1999-00  HC Slavia Praha (E)                 1  0  0  0   0 
         HC Slavia Praha - jun. (E)         43  2  5  7  76 
         HC Slavia Praha - jun. (E)          7  1  1  2  12 
2000-01  HC Slavia Praha (E)                21  0  0  0  12 
         HC Slavia Praha (E,p-o)            11  0  1  1  31 
         KLH Chomutov (1.liga)              23  1  5  6  32 
         HC Slavia Praha - jun. (E)          7  2  1  3   8 
2001-02  HC Slavia Praha (E)                36  0  1  1  20 
         KLH Chomutov (1.liga)               3  0  0  0   0 
         HC Slavia Praha - jun. (E)         13  1  2  3  32 
2002-03  HC Slavia Praha (E)                 3  0  0  0   2 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)      38  2  4  6  91 
2003-04  HC Slavia Praha (E)                42  1  1  2  37 
         HC Slavia Praha (E,p-o)            18  1  0  1  18 
2004-05  HC Slavia Praha (E)                30  0  2  2  20 
         HC Slavia Praha (E,p-o)             4  0  0  0   4 
2005-06  HC Chemopetrol (E)                 28  0  0  0  16 
         HC Slavia Praha (E)                22  0  0  0  49 
         HC Slavia Praha (E,p-o)             8  0  0  0   6 
2006-07  HC Slavia Praha (E)                 7  0  0  0   6 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     37  2  3  5  54 
2007-08  HC Slovan Ústečtí Lvi (E)          42  4  2  6  84 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,p-out)    12  1  1  2  14 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     5  0  0  0   2 
         HC Most (1.liga)                    1  0  0  0   0 
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     40  2  6  8  20 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 14  1  4  5   6 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     4  0  0  0   2 
2009-10  HC Benzina Litvínov (E)             6  2  0  2   2 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     43  8 12 20  50 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 17  2  2  4  20 
2010-11  HC Benzina Litvínov (E)             4  1  0  1   4 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     30  4  9 13  55 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 14  0  3  3  18 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     4  0  1  1   2 
2011-12  HC Litvínov (E)                    37  2  8 10  44 
         HK 36 Skalica (SVK1)               11  4  3  7  24 
         HK 36 Skalica (SVK1,p-o)            6  0  1  1  16 
2012-13  BK Mladá Boleslav (1.liga)         50  4 13 17  71 
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)     10  1  1  2  18 
         BK Mladá Boleslav (bar.)           12  1  0  1  16 

PŘESTUP ZE SPARTY DO 
SLAVIE JEŠTĚ VE 
ŠKOLNÍM VĚKU 

předvádějí i prvoligovým fanouškům. 
Jmenujme Lukáše Havla (v současnosti 
AZ Havířov), Patrika Moskala (Šumperk), 
Jakuba Grofa či Tomáše Dubu. 

 David Pojkar, zkušený obránce 
Mladé Boleslavi, zažil hodně neobvyklý 
začátek kariéry. „K hokeji mě přivedl 
otec. Jsem rodilý Pražák, a tak jsem 
začínal na Spartě, to mi byly čtyři roky. 
V páté třídě jsem však musel odejít do 
Slavie, kde hrál můj bratr. A aby rodiče 
nemuseli jezdit s každým zvlášť, tak 
jsem šel za ním,“ prozradil okolnosti jeho 
výměny jednoho pražského „S“ za druhé. 
„Hokej je pro mě úplně všechno. Dělám 
ho odmalička a nikdy jsem nic jiného 
nedělal, takže je to pro mě úplně 
všechno,“ řekl obránce, jehož vzorem byl 
legendární Jiří Šlégr. „Na hokeji 
pochopitelně miluji vyhrávání. Ale i 
prohra má něco do sebe. Pozná se totiž, 
jací jsou lidé doopravdy,“ dodal 
v rozhovoru pro hk36.sk.  

„Ze Sparty do Slavie jsem šel kvůli bratrovi.“ 
 Jeho o dva roky starší bratr 
Vladimír si později stejně jako David 
zahrál za A-tým Slavie, avšak pak putoval 
po hostováních a v sezóně 2004/2005 
ukončil aktivní kariéru působením ve 
druholigové Příbrami. 

 
JUNIORSKÝM  

MISTREM SVĚTA 
 Už od mládí patřil momentálně 
32letý zadák k největším talentům naší 
juniorské soutěže. O jeho schopnostech 
moc dobře věděli i reprezentační trenéři, 
takže David Pojkar prošel několika 
mládežnickými výběry.  

Zahrál si nejen na mistrovství 
světa hráčů do 18 let, ale i na 
moskevském MSJ 2001. A to, jak mnozí 
z vás jistě moc dobře vědí, náš národní 
tým opanoval a obhájil titul 
z předcházejícího turnaje.  

David Pojkar odehrál na tomto 
úspěšném šampionátu šest utkání, v nichž 
se mu sice nepovedlo bodovat, ale svoji 
práci si jako obvykle odvedl na jedničku. 
Jen pro zajímavost, v tehdejším zlatém 
výběru figurovala taková jména jako 
Tomáš Plekanec, Martin Erat, Radim 
Vrbata, Rostislav Klesla či Pavel Brendl. 
Titul slavili také hráči, kteří se 
v minulosti předvedli nebo stále 

 



 

KOČOVNÝ ŽIVOT HOKEJISTY 
V úspěšné sezóně 2000/2001 hrál David 

Pojkar nejen za Slavii (kde tvořil obrannou 
dvojici s Petrem Martínkem, který stejně jako 

(krom Pojkara dostal vyhazov i Tomáš 
Divíšek, pozn. HSfana). Vyhodili však mě, 
hokej je kočovný život,“ začal rozhovor 
s Tomášem Gebertem. „Jestli mě odchod  

on nechodil pro ránu dvakrát daleko), ale i 
za Chomutov, kde přece jen dostával více šancí 
než v nejvyšší soutěži a mohl tak sbírat cenné  
zkušenosti se seniorským hokejem.  
 David Pojkar hrál za Slavii až do roku 
2006 (během této doby s ní získal dvě stříbrné 
medaile, na titulu z roku 2003 podíl v podstatě 
neměl), ale během tohoto angažmá se nikdy 
nedokázal natrvalo usadit v extraligovém 
mančaftu. Plnil zejména roli vyčkávajícího hráče, 
jenž se na led dostával jen minimálně. I proto 
nikdy nemohl naplno rozvinout své ofenzivní 
schopnosti, které u Pojkara rovněž nejsou vůbec 
k zahození, byť se jedná spíše o defenzivně 
založeného beka. 
 Hráč, jenž udělal první hokejové krůčky 
na stadionu Sparty, tak putoval po hostováních 
v 1. lize. Jeho um mohli vidět diváci v Berouně, 
Havlíčkově Brodě, Mostě a Mladé Boleslavi. 
V sezóně 2005/2006 to půl ročníku zkoušel i 
v Litvínově, jenže ani tam tolik hledané štěstí 
nenašel.  

„V Ústí jsem měl o motivaci postaráno. 
Nechtěl jsem se utopit v nějakém hnoji.“ 

 Až po návratu na slávistický led se 
konečně dočkal výraznější šance (Slavia v té 
době postrádala zraněného Petra Kadlece a 
hvězdného Jana Hejdu). A tu chytil za 
pačesy. Už nebyl jen do počtu, ale naopak se 
usadil v obranné dvojici s již uzdraveným 
Kadlecem, s nímž tvořil pár i v play-off. 
V něm došla Slavia až do finále, kde sice 
neuspěla, ale pro Pojkara to byl parádní 
závěr ročníku. Vypadalo to, že by se konečně 
mohl dočkat větší důvěry. Jenže to byla, jak 
ukázal čas, jen labutí píseň... 

 
HOŘKÝ ODCHOD ZE SLAVIE 

 V průběhu ročníku 2006/2007 už 
totiž ze Slavie zmizel natrvalo. Dostal 
padáka... Už ho však stejně nebavilo věčné 
vysedávání na střídačce a tak byl rád, že 
změnil působiště, přestože zamířil pouze do 
prvoligového Ústí nad Labem. „Motivace mě 
ale i přes změnu soutěže nescházela. Byla 
naopak větší, protože jsem se snažil jít 
nahoru, abych se neutopil v nějakém hnoji.“ 
 Po vyhazovu na trápící se Slavii si v 
kontroverzním rozhovoru pro idnes.cz pustil 
pusu na špacír, opřel se i do trenérského 
velikána Vladimíra Růžičky. „Myslím, že se to 
mělo týkat spíš starších hráčů než nás dvou 

„Prohry mají něco do sebe. Pozná 
se totiž, jací jsou lidé doopravdy.“  



mrzí? Já jsem byl na Slavii za blbce už pět let, 
takže jsem byl rád, že jsem odtamtud odešel,“ 
pokračoval ostřeji. „Před zápasem se Spartou 
bylo mně i agentovi řečeno, že nikam nepůjdu. 

 
Pak jsem přišel na trénink, otočil jsem se a šel 
pryč. Takže takhle to chodí ve Slavii. Pan 
Růžička tam vládne hodně pevnou rukou. Každý 
se ho tam bojí,“ sdělil čtenářům idnes.cz.  
 

DLOUHÁ LÉTA V ÚSTÍ NAD 
LABEM A NÁVRAT DO ELH 

 Vytoužené důvěry od trenéra se tak 
dočkal až v novém působišti. Ve Slovanu se ihned 
zařadil mezi defenzivní jistoty a spolehlivými 
výkony pomohl Ústeckým Lvům až k postupu do 
nejvyšší soutěže. 
 Extraligu si za Severočechy pochopitelně 
i zahrál, jelikož měl s touto soutěží spoustu 
zkušeností. Jenže Slovan se coby extraligový 
nováček hodně trápil. Za tři body vyhrálo Ústí 
nad Labem jen šestkrát, na předposlední Zlín 
ztrácelo propastných dvacet bodů.  
 I v baráži Slovan narazil. Po pěti 
zápasech s Mladou Boleslaví tým okolo Pavla 
Janků, Rastislava Špirka, Jana Čalouna, Petra 
Přikryla, Andreje Nedorosta či Adama Šaffera 
zamířil zpět do druhé nejvyšší soutěže, kde se lví 
smečka drží po neúspěšných pokusech o návrat 
dodnes.  
 Samotný Pojkar vydržel na severu Čech 
až do sezóny 2010/2011 (včetně). Mezitím občas 
vypomohl i Litvínovu.  

„Pana Růžičky se ve Slavii každý bojí. 
Vládne tam hodně pevnou rukou.“ Tomu se nakonec upsal na celý ročník 

2011/2012. Mezi Chemiky se mu dařilo, zažil 

 HRÁČSKÉ INFO 
4. 6. 1981 

182cm, 91kg 
hůl levá 

21Z, 2G, 4A, +14 +/-, 14TM 

nejplodnější extraligovou sezónu kariéry (ve 37 zápasech nasbíral deset 
kanadských bodů).  

Jenže v průběhu rozehraného ročníku byl poslán na hostování do 
slovenské Skalice. „V Litvínově se vyměnil trenér a já už nedostával tolik 
příležitostí.“ 

Ve Skalici, kde se potkal s legendárním Žigmundem Pálffym, 
odehrál zbytek sezóny, v níž se mimo jiné blýskl na obránce úchvatným 
čtyřgólovým představením. „Byl to skutečně úžasný pocit,“ vzpomíná. 
  

POJKAR BRUSLAŘEM 
Pojkarovo první zahraniční angažmá však nemělo dlouhého trvání, 

před sezónou 2012/2013 se totiž vrátil do své vlasti, kam ho zlákala 
nabídka z Mladé Boleslavi, které by chtěl stejně jako před lety Slovanu 
pomoci do nejvyšší soutěže.  „Byl jsem na Slavii za 

Po výborných výkonech v loňském roce však letos nedostával tolik 
příležitostí kolik by si představoval, a tak do konce ledna hostuje ve 
Znojmě. A přestože se mu zpátky z jihu Moravy do Mladé Boleslavi moc 
nechce, měl by se opět připojit k týmu a zabojovat o vysněnou extraligu. 

blbce pět let, takže jsem 
byl rád, že jsem odešel.“ 



 

UOOLLDDŘŘIICCHH  VVÁÁLLEEKK  



 Oldřicha Válka odchovala Třebíč, ale podobně jako 
všichni elitní hokejisté Československa i on přestoupil do Dukly 
Jihlava. „TDukla byla mojí celoživotní láskou a fandil jsem jí už 
jako žáček  v škole. Když jsem tam mohl jít na vojnu, tak jsem 

Tvždyť hrál většinu kariéry za armádní Duklu Jihlava, s níž 
nakonec oslavil hned čtyři tituly. T„TDukla mi hodně vzala, ale 
taky velmi dala. Nechci se chválit, ale ve své době jsem byl 
jejím tahounem a na to jsem hrdýT,“ uvedl v současnosti 

 
byl velmi rád. Splnil se mi přece sen,“ uvedl Válek pro hokej.sk.  53letý muž. „Klíčové faktory našeho úspěchu byly dva– do 

Dukly chodili nejlepší hráči z celé republiky a trénovalo se 
tam nejvíc. Jako mladí hráči jsme tam měli po ruce velké 
vzory a mohli jsme se od nich učit. To proces hokejového 
růstu výrazně urychlovalo,“ dodal mohutný útočník pro 
server hokej.sk. 

 V Dukle si první starty připsal v sezóně 1979/1980. 
Jihlavu definitivně opustil až o šestnáct později. Mezitím si 
však odskočil na skandinávské angažmá- nastupoval za norský 
Stjernen, finský Reipas. Góly dával i ve francouzském 
Chamonix. Opavský rodák hrával i za reprezentaci, účastnil se 
i slavného Canada Cupu a vítězného domácího Mistrovství 
světa v Praze 1985. 

V sezóně 1984/85 se stal s 38 brankami králem 
ligových střelců. Proslul jako velmi důrazný a fyzicky 
výborně připravený hráč. Dřel do posledních sil, bojoval, 
rozdával rány, na ledě nikomu neuhnul. Vždy byl navíc 
bouřlivákem – fanoušci ho buď milovali, nebo naopak 
nenáviděli. Po skončení kariéry, kterou zakončil působením 
v Havlíčkově Brodě a v Německu, hledal další uplatnění. Živil 
se jako skladník, prodavač v bufetu na jihlavském stadionu, 
dále hrával hokej na amatérské úrovni (v Moravských 
Budějovicích, které trénoval). „Hokej mi vzal to, že jsem se 
ho snažil hrát do svých x let a mezitím mi utekla možnost 
stát se populárním trenérem, nebo mít úspěch v jiném 
odvětví. Stále jen někde končím a začínám,“ uzavřel. 

„Nezapomenutelný zážitek je určitě ten, 
že jsem měl možnost být ve výběru pana Bukače a Neveselého 
při MS v Praze a zažít tu vítěznou atmosféru, když naše 
mužstvo získalo titul mistrů světa. Oslavy sice nebyly tak 
velkolepé, jako v současném režimu, ale i přesto to bylo 
krásné. A s trochou nadsázky, komu se podařilo podat ruku 
bývalému tajemníkovi ÚV KSČ a prezidentovi ČSSR Gustavu 
Husákovi? I my jsme slavili, všude nás přijali s otevřenou 
náručí. Vzpomínám si, že jsem byl v divadle Ypsilon, společně s 
trenérem Neveselým a Jirkou Šejbou jako hlavní hřeb 
večerního programu,“ prozradil pro hstrebic.cz. 

Úspěchů pochopitelně dosahoval i na klubové scéně,  
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ROČNÍK 2013/2014 
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2. číslo: Viktor Ujčík, Angel Krstev, Martin Falter, Peter Jánský, Karel Hromas, Petr Opršal, Lubomír Vosátko, Medvědi 
Beroun 1933, Michal Vodný, TOP 15: Junioři, Speciál: Největší prvoligové osobnosti za posledních 10 let, Legenda: Michal 
Černý 
3. číslo: Aleš Kotalík, Michal Mikeska, Martin Chabada, Petr Kanko, Tomáš Fořt, Michal Důras, Martin Tůma, Lukáš Nahodil, 
Petr Přikryl, Petr Jíra, Milan Mikulík, HC Motor České Budějovice, Legenda: Michal Černý, TOP 15 útočných formací 
4. číslo: Michal Broš, Jakub Čuřík, Jan Novák, Jaroslav Roubík, Rostislav Malena, Marek Černošek, Jiří Kuchler, Žebříček  
klubů 2013, Efekty posil, Jak se vyplácí posily?, HC Slovan Ústečtí Lvi, TOP 15 týmů za posledních deset let, Richard Brančík 
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UZÁBAVA 

 
HLÁŠKY/PŘEŘEKY HOKEJOVÝCH 

KOMENTÁTORŮ 
 
"Drží puk za mantinelem... Ehm, za brankou." 
 
"Rozhodčí neměl to srdce posoudit zákrok 
jako nedovolený." 
 
"Ale před bránou je nikdo." 
 
„Jurečka tam použil páčidlo, ale to se 
nepáčilo rozhodčímu.“ 
 
„Dá se říct, že sedíme v dobré výšce, ale tak 
daleko, že nám to připadá jako Stiga hokej.“ 
 
„Tak, polovina Morozovova trestu (2+2) 
uplynula, a Košečkin si mohl v bráně klidně 
přečíst přílohu nedělních novin.“ 
 
„Dá se to nedat, ale mělo by se to dávat.“ 
 
„Pokud jste zlomili hůl na českým týmem, tak 
rychle do večerky pro vteřinové lepidlo.“ 
 
„Tak tohle mistr Krejčí ušil parádně.“ 
 
„Rozhodčí asi spolkli píšťalku po první 
třetině.“ 
 
„Krajíček využil momentu, kdy byl na samotě 
u lesa.“ 
 
„Švédové si dneska vzali dánské lego a hrajou 
si.“ 
 
„Byl to takový holubí trus na náměstí.“ (Nikdo 
nechtěl puk.) 
 
„Tady je muž, který letos v lednu podepsal 
Dallasu na čtyři roky ze necelé tři krabice 
vína, tedy za 18 milionů.“ 
 
„Přejel ho, jak válec srnku.“ 
 
 



 

UKVIZ 
VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ 

KDO JE TO? 

Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš legendu? Poznáš hráče? 
1. indicie: 11. 11. 1967, hrál za Philadelphií 1. indicie: odchovanec Havl. Brodu,  
2. indicie: spjat s Hradcem Králové 7. 10. 1980 Maximálně 10 bodů z 

obou tajenek. Za každou 
použitou indicii -1 bod. 

3. indicie: známý z televizních obrazovek 2. indicie: dlouhá léta v Jihlavě 
4. indicie: elektronická tužka 3. indicie: připomíná leváka Boba 
5. indicie: kř. jméno Martin 4. indicie: útočník Havlíčkova Brodu  

5. indicie: kř. jméno Ladislav 10 otázek   
Kdy byl vážně zraněn útočník 

Třebíče Tomáš Zelenka? 
6) Kdo vedl České Budějovice ve výlukové sezóně?1) Kolik bodů nasbíral v ZČ Václav Prospal,  
a) Ernest Bokroš když hrál v 1. lize? 
b) Josef Jandač a) 68 
c) Jan Neliba b) 75 
d) Jaroslav Liška c) 81 
7) Kdo skončil ve výlukové sezóně druhý za Č.B.?d) 88  
a) Mladá Boleslav 2) Kdo nehrál za Č.B. v sezóně 2004/2005? 
b) Kometa Brno a) Stanislav Neckář 
c) Ústí nad Labem b) Roman Turek 
d) Chomutov c) Martin Hanzal 

 8) Kdy vyhrál Beroun základní část 1. ligy?d) Zbyněk Michálek 
3) Ve které sezóně zkrachoval Havířov? 
a) 2007/2008 
b) 2008/2009 
c) 2009/2010 
d) 2011/2012 
4) Kdo do Šumperka nepřišel z Havířova? 
a) Daniel Vrdlovec 
b) Jakub Hulva 
c) Marek Haas 
d) Adam Červenka 
U5) Kdy byl vážně zraněn Tomáš Zelenka? 
a) v sezóně 1998/1999 
b) v sezóně 1999/2000 
c) v sezóně 2000/2001 
d) v sezóně 2001/2002 
 

 Kolik bodů v ZČ sezóny 
2004/2005 získal V. Prospal? a) v sezóně 1996/1997 

b) v sezóně 1998/1999 
c) v sezóně 2001/2002 
d) v sezóně 2003/2004 
9) Kdy se vrátila Olomouc do 1. ligy? 
a) v sezóně 1998/1999 
b) v sezóně 2001/2002 
c) v sezóně 2003/2004 
d) v sezóně 2005/2006 Pokud jste dosáhl/a… jste…
10) Kdy do 1. ligy postoupila Třebíč? 

 
20-26 bodů Prezident klubu 

a) v sezóně 1994/1995 16-19 bodů Generální manažer 
b) v sezóně 1996/1997 
c) v sezóně 1999/2000 
d) v sezóně 2001/2002 
 

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 
VYCHÁZÍME PŘED PLAY-OFF 

 

- ANALÝZA PŘED PLAY-OFF/OUT 
- HODNOCENÍ TÝMŮ PRO PLAY-OFF 

- TOP 15: KANONÝŘI 
- LEGENDA: DAVID PAZOUREK 

- VÁCLAV SKUHRAVÝ 
- MARTIN KOUDELKA 

foto: fotokraus.cz (Petr Kraus), google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz),  
Miroslav Rosendorf, weby extraligových klubů, Petra Skopcová 

Výsledky kvizu 
Kdo je to? 10 otázek
1. LUKÁŠ CHMELÍŘ 

 
1) d   5) c  9) c 

2. RICHARD DIVIŠ 
3. JIŘÍ DOBROVOLNÝ 
UPoznáš…?

2) d   6) b  10) b 
3) c   7) c 
4) a   8) d 
 

 
legenda: MARTIN HOSTÁK 
hráč: LADISLAV RYTNAUER 

UKONTAKT 
HTMarek.Hedbavny@seznam.czT 
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