
 

77..  ččíísslloo  
rrooččnnííkk  22001133//22001144

U

  

MMAAGGAAZZÍÍNN  OO  11..  LLIIZZEE  



UPŘEDMLUVA

 

 
 
 „Závěr letošního ročníku byl 
vskutku ojedinělý. Obě baráže 
totiž způsobily nevídanou obměnu 
prvoligových účastníků. Novými 
přírůstky druhé nejvyšší soutěže 
jsou Chomutov, Kladno a Prostějov. 
Naopak 1. ligu po dlouhé době 
opustil Beroun. V příštím ročníku ve 
druhé nejvyšší soutěži neuvidíme 
ani celky Olomouce a Mladé 
Boleslavi.  

A to ještě nemusí být 
zdaleka vše! Zdá se totiž, že letošní 
okurková sezóna bude neuvěřitelně 
zajímavá, jelikož složením 1. ligy 
může hodně zamíchat kupčení 
s licencemi. Spekuluje se o přesunu 
1. ligy z Chomutova, což by 
nevěstilo nic dobrého ani pro  
partnerskou Kadaň. Hokej zmizí 
možná i z dalších severočeských 
měst. Obrovské dluhy totiž táhnou 
ke dnu Slovan. Stejně jako loni by 
mohla být na prodej i licence 
Mostu...   

Spekuluje se i o přesunu 
práv na 1. ligu mezi Havlíčkovým 
Brodem a Hodonínem. No a 
samozřejmě se nabízí možnost, že 
Jaromír Jágr zainvestuje a sežene 
licenci na extraligu. Ale od koho? 
Od Olomouce, Karlových Varů či 
snad pražské Slavie?  
 Uvidíme, v jakém složení se 
sejdeme v září. Už nyní je ovšem 
jasné, že nás čeká nesmírně 
atraktivní ročník, do kterého by 
měl zasáhnout i Pavel Patera, ikona 
českého hokeje. A kdo ví, třeba se 
na pomoc vrátí i slovutný Jaromír 
Jágr... 
 

Pěkné počtení přeje HSfan 
  

CITÁT ČÍSLA 
„Bylo to, jako bychom vyhráli 

Stanley Cup. Tolik lidí co nás přišlo 
podpořit... To je neskutečný. Jste 

nejlepší fanouškové v Čechách. 
Nikdy nezapomenu.“ 

 
Jan Platil, řízný bek Motoru, na 

diskuzním fóru Českých Budějovic 
poděkoval fanouškům za 
neuvěřitelnou rozlučku. 

UFOTO ČÍSLA 
CO DODAT... 
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JAN PLATIL   PLUS 
Kdo se zapsal v letošním ročníku do myslí fanoušků Motoru vůbec 
nejvíce? Překvapivě obránce Jan Platil! Ten totiž s příznivci Českých 
Budějovic hojně komunikoval přes diskuzní fórum, při rozlučce se 
sezónou pak vběhl do kotle a na chvíli se stal bubeníkem (viz 
videotéka).  

   

FANOUŠCI ČESKÝCH BUDĚJOVIC 
Velké plus si zaslouží i samotní fanoušci Jihočechů. Celou sezónu museli sledovat, 
jak se jejich srdeční klub, který v létě přišel o extraligu, trápí a dostává jednu 
facku za druhou. Přesto na poslední zápas sezóny, ve kterém už o nic nešlo, dorazilo 
neuvěřitelných 5007 diváků!  

 
HRÁČI HAVLÍČKOVA BRODU  MINUS 

Ano, fanoušci Rebelu letos nechali svůj tým na holičkách (kdo se ale 
trochu lépe orientuje v dění v tomto klubu z Vysočiny, tak ví proč 
tomu tak bylo...), ale to, jakým způsobem se do vlastních příznivců 
opřeli hráči Havlíčkova Brodu, to už bylo za hranou. Zejména Petr 
Polodna coby kapitán zklamal (viz rubrika Výroky sezóny). 

    

MEDVĚDÍ SESTUP 
Každý příběh někdy končí. Ten berounský skončil na jaře 2014. Medvědi totiž kvůli 
nepovedené baráži po jednadvaceti sezónách opouští druhou nejvyšší soutěž. Pomyslné 
žezlo nejtradičnějšího prvoligového celku tak přebírá SK Horácká Slavia Třebíč, 
která v 1. lize působí nepřetržitě od ročníku 1997/1998. Vrcholem berounského 
zmaru bylo utkání s Prostějovem, v němž se zranil brankář Mastík a do branky musel 
obránce Lukáš Kužel, jelikož Medvědi s sebou nepřivezli náhradního gólmana.   



TIPY NA ČLÁNKY 
 

1) Velice zajímavý rozhovor s Františkem Výborným, trenérem BK Mladá Boleslav, o kvalitě 1. ligy a o dalších tématech čtěte 
zde: http://bkboleslav.cz/clanek.asp?id=Postup-do-extraligy-Je-to-neco-jedinecneho-rika-trener-Vyborny-3971 
 
2) O situaci ze zápasu Prostějov-Beroun jsme se zmínili již v úvodníku. Nyní doplňujeme o odkaz na zajímavý článek, který 
obsahuje i video z této barážové frašky. http://isport.blesk.cz/clanek/hokej/201741/beroun-bez-brankare-junior-stal-
jako-kuzel-musel-jsem-tam-vi-kuzel.html 
 
3) Chomutov se po dvou letech vrací do 1. ligy. Otázkou však je, v jaké podobě. Zda se co nejrychleji pokusí o návrat, nebo 
naopak vsadí na mladé. Důležité rovněž bude, zda zůstane jakožto majitel movitý Jaroslav Veverka starší. Pokud opravdu 
skončí, tak se ještě mohou dít věci. A to nejen u Pirátů, ale i ve farmářské Kadani. Rozhovor s generálním manažerem a 
synem majitele klubu Jaroslavem Veverkou mladším zde: http://hokej.idnes.cz/chomutov-manazer-veverka-o-sestupu-d6v-
/hokej.aspx?c=A140422_091721_hokej_elv 
 
4) Špatné časy zažívá i Ústí nad Labem. Dluhy tohoto severočeského klubu údajně dosahují výše třiceti milionů korun! To už 
je částka, která by mohla Slovanu zlomit vaz. Bude velmi zajímavé sledovat letní dění v 1. lize. V jakémpak složení asi 
odstartuje sezóna 2014/2015? Článek o potížích Lvů čtěte po kliknutí na tento odkaz: http://hokej.idnes.cz/hokej-usti-nad-
labem-0qd-/hok_1liga.aspx?c=A140418_082200_hok_1liga_rou 
 
5) Zatímco na severu Čech hokej strádá, na jihu Čech se po loňské zradě Mountfieldu opět svítá na lepší časy. Vedení klubu 
doufá, že Motor zažije v příštím ročníku daleko lepší sezónu. Interview s Romanem Turkem (na fotce) a Stanislavem 
Bednaříkem naleznete zde: http://hokej.idnes.cz/hokej-ceske-budejovice-0be-
/hok_1liga.aspx?c=A140329_2051138_hok_1liga_ten 
 
6) Viktor Ujčík měl být hlavní osobností jihlavské Dukly v sezóně 2013/2014. Osud a zdraví tomu ale chtělo jinak. V tomto 
článku hodnotí Ujčíkův přínos Petr Vlk, trenér týmu z Vysočiny. Jak na Ujčíka vzpomíná? http://hokej.idnes.cz/viktor-ujcik-
vlk-jihlava-hokej-dzf-/hok_1liga.aspx?c=A140327_2050116_hok_1liga_ten 
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VIDEOTÉKA 
 

Hodně zajímavý rozhovor s Ondřejem Kacetlem, zklamaným brankářem Havlíčkova Brodu. Ten se opřel mimo jiné do 
vlastních fanoušků. Za upřímnost rozhodně respekt! Na druhou stranu však příznivci Rebelu nezažívali v poslední době 

rozhodně příjemné období. Každá mince má dvě strany... 
http://www.youtube.com/watch?v=9Hw69e8zpso&list=UUb3lB30aBhSVW8fV7FZZqXA 

 
 
 

České Budějovice se zachránily. Na poslední zápas, ve kterém už prakticky o nic nešlo, přišlo neuvěřitelných pět tisíc fanoušků! 
Rozlučka se sezónou byla parádní, užil si jí zejména Jan Platil, jenž si sundal brusle a běžel za kotelníky a ujal se bubnování.  

http://www.youtube.com/watch?v=Rrfuq0v8rgk&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=9Hw69e8zpso&list=UUb3lB30aBhSVW8fV7FZZqXA
http://www.youtube.com/watch?v=Rrfuq0v8rgk&feature=youtu.be
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HRÁČSKÉ STATISTIKY PLAY-OFF 

TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů
 
1. Milan Mikulík (MB)  17 bodů 
2. Tomáš Klimenta (MB) 15 
3. David Ostřížek (OLO) 12 
4. Richard Jarůšek (MB) 11 
5. Rostislav Marosz (OLO) 11 
6. Pavel Selingr (OLO)  10 
7. Jakub Herman (OLO) 10 
8. Michal Broš (MB)   9 
9. Tomáš Čachotský (JIH)  9 
10. Adam Zeman (JIH)   8 
11. Lukáš Nahodil (TRE)  8 
12. Jan Knotek (OLO)   8 
13. Milan Toman (MB)   7 
14. Rostislav Malena (TRE)  7 
15. Tomáš Houdek (OLO)  7 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Milan Toman (MB)  7 bodů 
2. Rostislav Malena (TRE) 7 
3. Tomáš Houdek (OLO) 7 
4. Ctirad Ovčačík (MB) 6 
5. Jan Jaroměřský (OLO) 6 
6. Jakub Bartoň (OLO)  5 
7. Robin Staněk (OLO)  4 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Milan Mikulík (MB)  8 gólů 
2. David Ostřížek (OLO) 6  
3. Richard Jarůšek (MB) 5 
4. Rostislav Marosz (OLO) 5 
5. Pavel Selingr (OLO)  5 
6. Adam Zeman (JIH)  5 
7. Jakub Herman (OLO) 4 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Ctirad Ovčačík (MB)  4 góly 
2. Milan Toman (MB)  2  
3. Jan Jaroměřský (OLO) 2  
 

 TOP 5 juniorů (bodování) 
  
1. Tomáš Klimenta (MB)           12 asistencí 1. Matěj Psota (BNJ)   3 
2. Milan Mikulík (MB)   9 2. Adam Chlapík (LIT)   3 
3 Tomáš Čachotský (JIH)  7 3. Adam Dlouhý (BNJ)   1 
4. Jan Knotek (OLO)   7 4. Daniel Graca (HAV)   1 
5. Radim Kucharczyk (OLO)  7 5. Aleš Jergl (OLO)   1 
6. David Ostřížek (OLO)  6 

TOP 3 cizinci (bodování)7. Richard Jarůšek (MB)  6  
  
1. Matič Podlipnik (JIH) 3 

TOP 3 asistentů (obránci) 2. Miha Štebih (JIH)  2 
 3. Martin Jakúbek (HAV) 1 

1. Rostislav Malena (TRE) 6 asistencí  
2. Tomáš Houdek (OLO) 6  TOP 3 gólmani (počet výher)
3. Milan Toman (MB)  5 

 
 

 1. Tomáš Vošvrda (OLO) 8 
TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 1. Roman Will (MB)  8 

 3. David Rittich (JIH)  5 
1. David Ostřížek (OLO)        + 9  
2. Jan Jaroměřský (OLO)  9 

TOP 3 gólmani (čistá konta)3. Pavel Selingr (OLO)   8  
 4. Mario Cartelli (OLO)  7 

1. Tomáš Vošvrda (OLO) 2 5. Milan Mikulík (MB)   6 
1. Roman Will (MB)  2 6. Richard Diviš (OLO)   6 
1. David Rittich (JIH)  2 7, Michal Broš (MB)   5 
 8. Tomáš Houdek (OLO)  5 

9. Robin Staněk (OLO)              5 Úspěšnost zákroků  
10. Rostislav Marosz (OLO)  4  
 1. Tomáš Vošvrda (OLO)      94,86% 

Nejhorší +/-
 

zdroj statistik: hokej.cz 

TOP 5 nejtrestanějších hráčů 
 
1. David Švagrovský (LIT)    60 TM 
2. Petr Kica (BNJ)        50 
3. David Ostřížek (OLO)    39 
4. Milan Toman (MB)     37 
5. Ondřej Stehlík (HB)     36 
 

 2. Martin Falter (TRE)        93,85% 
 3. Ondřej Kacetl (HB)         93,72% 
189. Martin Chabada (LIT)   - 6 4. David Rittich (JIH)         93,56% 
188. Jakub Šulc (LIT)     - 6 5. Roman Will (MB)         92,07% 
187. Zdeněk Bahenský (LIT)   - 6   
186. Miloslav Čermák (LIT)   - 5  

Průměr gólů na zápas  185. Petr Haluza (JIH)   - 5 
1. Tomáš Vošvrda (OLO)       1.49  
2. Roman Will (MB)           1.81 
3. Martin Falter (TRE)         2.03 
 

Nejvíce odchytaných minut 
1. Tomáš Vošvrda (OLO)         683 
2. Roman Will (MB)                596 
3. Martin Falter (TRE)           561 
 
 



STATISTIKY
 

 
 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PLAY-OUT 

TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů
 
1. Jakub Babka (BER)  13 bodů 
2. Roman Pšurný (ČB)  12 
3. Karel Ton (KAD)  12 
4. Tomáš Sedlák (ŠUM) 12 
5. Luboš Rob (ČB)  12 
6. Lukáš Žalčík (ŠUM)  11 
7. Martin Hanzl (ÚNL)  11 
8. Patrik Moskal (ŠUM) 11 
9. Karel Plášek (ŠUM)  11 
10. Nikola Gajovský (KAD) 10 
11. Petr Jíra (KAD)  10 
12. Miroslav Třetina (BER) 10 
13. David Kuchejda (ČB) 10 
14. Václav Meidl (ÚNL)  10 
15. Tomáš Rod (ÚNL)   9 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 12 bodů 
2. Aleš Holík (ŠUM)   9 
3. Roman Vráblík (ČB)   8 
4. Ondřej Starý (ŠUM)  7 
5. Tomáš Pavelka (MOS)  6 
6. Lukáš Špelda (BER)   6 
7. Jakub Trefný (KAD)  6 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Roman Pšurný (ČB)  7 gólů 
2. Lukáš Žalčík (ŠUM)  7  
3. Karel Ton (KAD)  6 
4. Jakub Babka (BER)  5 
5. Tomáš Sedlák (ŠUM) 5 
6. Nikola Gajovský (KAD) 5 
7. Petr Jíra (KAD)  5 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 5 gólů 
2. Roman Vráblík (ČB)  4  
3. Ondřej Starý (ŠUM) 4  
 

 TOP 3 cizinci (bodování) 
  
1. Karel Plášek (ŠUM)             9 asistencí 1. Rok Pajić (ČB)  8 
2. Jakub Babka (BER)   8 2. František Gerhát (MOS) 1 
3 Luboš Rob (ČB)   8 3. - 
4. Patrik Moskal (ŠUM)  8  
5. Tomáš Sedlák (ŠUM)  7 
6. Martin Hanzl (ÚNL)   7 TOP 3 gólmani (počet výher) 
7. Patrik Petruška (BER)  7  
 1. Tomáš Štůrala (ŠUM) 7 

1. Juraj Šimboch (BER) 5 TOP 3 asistentů (obránci) 
3. Dominik Halmoši (ČB) 5  
 1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 7 asistencí 

2. Aleš Holík (ŠUM)  6  
TOP 3 gólmani (čistá konta)3. Jiří Kučný (BER)  6  

  
TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 1. Michael Petrásek (ÚNL) 1 

  
1. Petr Jíra (KAD)          + 14 nikdo jiný ČK nezískal 
2. Karel Ton (KAD)  12 
3. Aleš Pavlas (KAD)  12 

Úspěšnost zákroků  4. Nikola Gajovský (KAD) 11  
5. Daniel Opalek (KAD)  10 1. Michael Petrásek (ÚNL)   94,12% 
6. Martin Hanzl (ÚNL)   7 2. Jan Dlouhý (ÚNL)         93,28% 
7. Luboš Rob (ČB)   6 3. Jan Strmeň (KAD)         93,24% 
8. Václav Meidl (ÚNL)   6 4. Juraj Šimboch (BER)       93,12% 
9. Tomáš Rod (ÚNL)              6 5. Matúš Kostúr (KAD)         92,31% 
10. David Tůma (ÚNL)   6  
  

Nejhorší +/-
 

zdroj statistik: hokej.cz 

TOP 5 nejtrestanějších hráčů 
 
1. Miroslav Třetina (BER)    36 TM 
2. Zdeněk Tauš (MOS)        36 
3. Václav Čížek (MOS)     36 
4. Lukáš Kužel (BER)     34 
5. Petr Gewiese (ŠUM)     31 
 

 
Průměr gólů na zápas   

1. Michael Petrásek (ÚNL)       2.22 152. Kryštof Kafan (MOS)   - 9 
2. Matúš Kostúr (KAD)          2.34 151. David Palaščák (MOS)   - 7 
3. Dominik Halmoši (ČB)         2.34 150. Pavel Sedláček (MOS)   - 7  
 149. Aleš Holík (ŠUM)    - 6 

148. Marek Zavřel (MOS)   - 6 
 

Nejvíce odchytaných minut 
1. Juraj Šimboch (BER)         570 
2. Tomáš Štůrala (ŠUM)           508 
3. Dominik Halmoši (ČB)          436 
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HRÁČSKÉ STATISTIKY BARÁŽE O 1. LIGU 

TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů
 
1. Vladimír Stejskal (PRO) 12 bodů 
2. Vítězslav Nedrda (MOS) 12 
3. David Šafránek (KOL) 10 
4. Petr Morkes (KOL)  10 
5. Zdeněk Tauš (MOS)  10 
6. Jaromír Kverka (SOK)  9 
7. Pavel Smolka (MOS)   9 
8. Lukáš Luňák (PRO)   9 
9. Matouš Venkrbec (PRO)  9 
10. František Gerhát (MOS)  8 
11. Michal Černý (PRO)   7 
12. Jiří Kadlec (KOL)   7 
13. Dominik Zumr (KOL)  7 
14. Pavel Pisařík (MOS)  6 
15. Frank Kučera (PRO)  6 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Václav Čížek (MOS)  6 bodů 
2. Kamil Charousek (MOS) 6 
3. Martin Rohan (MOS) 6 
4. Tomáš Pavelka (MOS) 4 
5. Jakub Havelka (MOS) 4 
6. Martin Parýzek (SOK) 4 
7. Jiří Polák (PRO)  3 
 

TOP 7 střelců 
 
1. David Šafránek (KOL) 6 gólů 
2. Jaromír Kverka (SOK) 6  
3. Pavel Pisařík (MOS)  5 
4. Vítězslav Nedrda (MOS) 4 
5. Vladimír Stejskal (PRO) 4 
6. Petr Morkes (KOL)  4 
7. Lukáš Luňák (PRO)  4 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Václav Čížek (MOS)  4 góly 
2. Tomáš Pavelka (MOS) 2  
3. Jiří Polák (PRO)  2  
 

 TOP 5 juniorů (bodování) 
  
1. Vladimír Stejskal (PRO)        8 asistencí  
2. Vítězslav Nedrda (MOS)  8 žádný junior v baráži nebodoval 

 3 Zdeněk Tauš (MOS)   8 
4. František Gerhát (MOS)  7 
5. Petr Morkes (KOL)   6 
6. Martin Rohan (SOK)   6 TOP 3 cizinci (bodování) 
7. Matouš Venkrbec (PRO)  5  
 1. František Gerhát (MOS) 8 

 TOP 3 asistentů (obránci) 
žádný jiný cizinec nebodoval  

1. Martin Rohan (MOS)  6 asistencí 
2. Kamil Charousek (MOS) 5  TOP 3 gólmani (počet výher)
3. Martin Parýzek (SOK) 3 

 
 

 1. Lukáš Horák (MOS)  6 
TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. Vladislav Habal (SOK) 5 

 3. Ondřej Kocián (PRO) 5 
1. Jaromír Kverka (SOK)        + 8  
2. Pavel Smolka (MOS)   7 

TOP 3 gólmani (čistá konta)3. Kamil Charousek (MOS)  7  
 4. Jiří Polák (PRO)   7 

1. Lukáš Horák (MOS)  2 5. František Gerhát (MOS)  6 
1. Vladislav Habal (SOK) 2 6. Pavel Sedláček (MOS)  6 
 7, Martin Ježek (KOL)   6 

8. Tomáš Pavelka (MOS)  6 
Úspěšnost zákroků  9. Marek Kasal (MOS)              6 

 10. Jan Tomeček (SOK)  6 
1. Lukáš Horák (MOS)        95,18%  
2. Vladislav Habal (SOK)     94,93% Nejhorší +/-

 

zdroj statistik: hokej.cz 

TOP 5 nejtrestanějších hráčů 
 
1. Jan Matějka (BER)     31 TM 
2. Aleš Půlpán (BER)        26 
3. Lukáš Chalupa (BER)     24 
4. Petr Račanský (SOK)    24 
5. Lukáš Špelda (BER)     18 
 

 
3. Ondřej Kocián (PRO)        91,63%  
4. Martin Sejpal (KOL)         89,95% 102. Vladislav Kubeš (BER)   - 12 
5. Tomáš Mastík (BER)         89,83% 101. Jiří Jebavý (BER)       - 10 

 100. Lukáš Chalupa (BER)   -  9  
 

99. Jakub Babka (BER)      -  8 Průměr gólů na zápas  
98. Zbyněk Hrdel (BER)   -  8 1. Lukáš Horák (MOS)       1.50 
 2. Vladislav Habal (SOK)  1.84 

3. Ondřej Kocián (PRO)         2.43 
 

Nejvíce odchytaných minut 
1. Vladislav Habal (SOK)         490 
2. Lukáš Horák (MOS)              479 
3. Ondřej Kocián (PRO)  444 
 
 



STATISTIKY
 

 
 

HRÁČSKÉ STATISTIKY BARÁŽE O ELH 

TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů
 
1. Pavel Patera (KLA)  14 bodů 
2. David Ostřížek (OLO) 11 
3. David Výborný (MB)  10 
4. David Růžička (KLA)  10 
5. Michal Broš (MB)   9 
6. Miloslav Hořava (KLA)  9 
7. Radim Kucharczyk (OLO)  9 
8. Rostislav Marosz (OLO)  8 
9. Pavel Selingr (OLO)   8 
10. Jaroslav Svoboda (CHO)  8 
11. Richard Jarůšek (MB)  7 
12. Ľuboš Bartečko (CHO)  7 
13. Pavel Musil (MB)   7 
14. Tomáš Klimenta (MB)  7 
15. Jakub Stehlík (CHO)  7 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. David Růžička (KLA)           10 bodů 
2. Jakub Stehlík (CHO) 7 
3. Tomáš Kaberle (KLA) 6 
4. Jan Jaroměřský (OLO) 6 
5. Ivan Majeský (KLA)  5 
6. Angel Krstev (CHO)  4 
7. Milan Toman (MB)  4 
 

TOP 7 střelců 
 
1. David Ostřížek (OLO) 5 gólů 
2. Michal Broš (MB)  5  
3. Miloslav Hořava (KLA) 5 
4. Rostislav Marosz (OLO) 5 
5. Richard Jarůšek (MB) 5 
6. Pavel Patera (KLA)  4 
7. Radim Kucharczyk (OLO) 4 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. David Růžička (KLA)  3 góly 
2. Ivan Majeský (KLA)  3  
3. Jakub Stehlík (CHO) 2  
 

 TOP 3 nejvytěžovanější hráči 
  
1. Pavel Patera (KLA)            10 asistencí 1. Tomáš Kaberle (KLA)      25:29 
2. David Výborný (MB)   7 2. David Růžička (KLA)      23:50 
3 David Růžička (KLA)   7 3. Ivan Majeský (KLA)       22:52 

 4. David Ostřížek (OLO)  6 
TOP 5 Radegast index5. Jan Eberle (KLA)   6  

 6. Radim Kucharczyk (OLO)  5 
1. Jan Jaroměřský (OLO) 63 7. Pavel Selingr (OLO)   5 
2. Josef Jindra (MB)  58  
3. David Růžička (KLA)  58 

TOP 3 asistentů (obránci) 4. Robin Staněk (OLO)  54 
 5. Ctirad Ovčačík (MB) 53 

1. David Růžička (KLA)  7 asistencí  
2. Jakub Stehlík (CHO) 5  TOP 3 gólmani (počet výher)
3. Tomáš Kaberle (KLA) 4 

 
 

 1. Michal Valent (MB)  7 
TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 1. Martin Růžička (CHO) 5 

 3. Tomáš Vošvrda (OLO) 4 
1. David Ostřížek (OLO)        + 8  
2. Radek Havel (CHO)   8 

TOP 3 gólmani (čistá konta)3. Boris Žabka (MB)   6  
 4. David Výborný (MB)   5 

1. Jan Chábera (CHO)  1 5. Pavel Selingr (OLO)   5 
 6. Pavel Musil (MB)   5 
žádný jiný brankář ČK nevychytal 7, Lukáš Bohunický (MB)  5 
 8. Radim Kucharczyk (OLO)  4 

9. David Vrbata (MB)              4 Úspěšnost zákroků  
10. Ondřej Kaše (CHO)   4  
 1. Tomáš Halász (OLO)        92,98% 

Nejhorší +/-
 

zdroj statistik: hokej.cz 

TOP 5 nejtrestanějších hráčů 
 
1. Jan Dalecký (KLA)     29 TM 
2. Maris Jass (CHO)        29 
3. David Růžička (KLA)     26 
4. Jakub Stehlík (CHO)    26 
5. Štěpán Hřebejk (CHO)    22 
 

 2. Michal Valent (MB)          92,06% 
 3. Martin Růžička (CHO)     90,83% 
99. Petr Hořava (KLA)    - 9 4. Lukáš Cikánek (KLA)         90,21% 
98. Václav Kolářík (KLAD)   - 7 5. Jan Chábera (KLA)         90,17% 
97. Michal Dragoun (KLA)   - 7   
96. Petr Tenkrát (KLA)   - 6  

Průměr gólů na zápas  95. Miloslav Hořava (KLA)   - 6 
1. Michal Valent (MB)       1.97  
2. Martin Růžička (CHO)  2.23 
3. Tomáš Halász (OLO)         2.51 
 

Nejvíce odchytaných minut 
1. Michal Valent (MB)         609 
2. Martin Růžička (CHO)          593 
3. Jan Chábera (KLA)          432 
 
 



            SESTAVA OBDOBÍ

MILNÍKY OBDOBÍ 
 HRÁČ OBDOBÍ 

MILAN TOMAN (2+5) TOMÁŠ VOŠVRDA 
Mladoboleslavský obránce je prostě 
buldok. Ofenzivně laděný bek se prostě 
s nikým a s ničím nepáře. 

 
 

 
 

TOMÁŠ SEDLÁK (5+7) 
Nejproduktivnější zadák základní části 
pokračoval ve skvělých výkonech i v play-
out. Tam v deseti duelech nasbíral hned 
dvanáct bodů!  

MILAN MIKULÍK (8+9) 
Mikulík se v závěru sezóny pyšnil 
fantastickou formou. Vyhrál bodování 
play-off, navíc se stal i jeho nejlepším 
střelcem. 

LUBOŠ ROB (4+8) 
Luboš Rob je ojedinělým prvoligovým 
hokejistou. V době konání play-out mu 
bylo teprve 18 let, přesto patřil 
k nejlepším hráčům Motoru. 

94,86% - to je úspěšnost Tomáše Vošvrdy v play-off. Už 
jen toto číslo by stačilo k tomu, abychom zvolení 
olomouckého brankáře hráčem období náležitě zdůvodnili. 
Před startem vyřazovacích bojů se přitom vůbec nevědělo, 
zda vůbec bude týmovou jedničkou. Halászovi, jeho 
nadějnému kolegovi, se totiž v základní části rovněž 
nadmíru dařilo. Nakonec však Petr Fiala zvolil dobře... 

 
TOMÁŠ KLIMENTA (3+12) 

Klimenta je bojovník, který navíc hojně 
sbírá i body. V play-off byl vůbec 
nejčastějším asistentem.   

PŘEKVAPENÍ  TÝM OBDOBÍ ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ 
OBDOBÍ HC OLOMOUC ČEZ MOTOR ČESKÉ 

BUDĚJOVICE  RICHARD JARŮŠEK 
  

 

 Do play-out vstupoval Motor 
s relativně pohodlným náskokem na 
barážové pozice. Jenže po čtyřech 
odehraných kolech se České 
Budějovice rázem staly možná 
největším adeptem na účast v baráži. 
Jihočeši ztratili bod hned v úvodním 
duelu play-out (proti Mostu!), posléze 
pak prohráli i nadcházející tři zápasy. 

 Sen se stal skutečností. Olomoucká plechárna se 
otřásala v základech, div že se nezbořila. Kohouti 
senzačně dotáhli baráž do vítězného konce a 
společně s Mladou Boleslaví si zajistili práva na 
extraligu. V play-off si Mora poradila 
s nevyzpytatelnými Litoměřicemi, v semifinále na 
ní pak čekala podle očekávání jihlavská Dukla. I 
přes to, že Olomouc zažila náročné play-off, 
vlétla do baráže plná energie. Všichni hráči hráli 

Richard Jarůšek přišel v průběhu 
sezóny ze Znojma. Málokdo tehdy 
tušil, jak moc důležitý příchod to 
pro Bruslařský klub nakonec 
bude. Jarůšek v play-off i baráži 
odváděl svému novému 
zaměstnavateli spoustu cenných 
služeb. Na vyřazení Benátek nad 
Jizerou, respektive Horácké 
Slavie Třebíč, se podílel 
jedenácti kanadskými body. Byl i 
u několika klíčovým momentů 
těchto sérií.  

na hraně (mnohdy i za ní) svých možností a 
zaslouženě mohli oslavit postup. Vrátí se 
Olomouc po sedmnácti letech do nejvyšší 
soutěže, nebo prodá licenci? 

Klíčovým momentem bylo vítězství 
v Berouně, byť až po samostatných 
nájezdech. Reputaci si Motor napravil 
až v závěru play-out. 



SESTAVY OBDOBÍ 
(VYHLAŠOVÁNY V MILNÍCÍCH MĚSÍCE) 

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

1. - 11. KOLO 
JURAJ ŠIMBOCH 

    
MILAN TOMAN    PETR ŠENKEŘÍK 

  
MILOSLAV ČERMÁK   DAVID VÝBORNÝ   ZDENĚK KUBICA 

12. – 23. KOLO 
MATÚŠ KOSTÚR 

    
ROMAN NĚMEČEK   JAROSLAV KOMA 

  
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ   DAVID OSTŘÍŽEK   TOMÁŠ NOUZA 

24. – 30. KOLO 
TOMÁŠ HALÁSZ 

    
MARTIN DUDÁŠ    SPENCER HUMPHRIES 

  
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ    RADEK HUBÁČEK    LUKÁŠ HAVEL 

31. – 41. KOLO 
TOMÁŠ VOŠVRDA 

    
TOMÁŠ SEDLÁK   CTIRAD OVČAČÍK 

  
TOMÁŠ KLIMENTA   ADAM ZEMAN   MILAN MIKULÍK 

42. - 52. KOLO 
FILIP NOVOTNÝ 

    
MARTIN DUDÁŠ    TOMÁŠ SEDLÁK 

  
NIKOLA GAJOVSKÝ    JAROSLAV ROUBÍK   MICHAL BÁRTA 

Play-off/out 
TOMÁŠ VOŠVRDA 

    
MILAN TOMAN    TOMÁŠ SEDLÁK 

  
MILAN MIKULÍK    LUBOŠ ROB    TOMÁŠ KLIMENTA 



 

Přichází vyhlášení nejprestižnější TOPky v magazínu o 1. lize. Autor tohoto internetového 
časopisu, který vychází na stránkách hstrebic.cz, si ke spolupráci přizval admina FB stránky 
1. hokejová liga CZ. Vznikl tak už čtvrtý žebříček stovky nejlepších hráčů základní části. 
Nezapomeňte, že stejně jako v minulosti je jediným pravidlem pro zařazení do TOPky 
minimálně 26 odehraných utkání. Tomáše Halásze tedy v tomto žebříčku nehledejte. 

TOP  100  HOKEJISTŮŮ  TOP 100 HOKEJIST
SEZÓNYY  2013/2014SEZÓN 2013/2014  

UPoznámky k tvoření TOP 100: UKaždý z autorů magazínu (HSfan, HTU1. hokejová liga CZUTH) si vytvořil svůj vlastní žebříček. Když se umístil hráč na 1. místě, má 
jeden bod. Když jeden z hodnotících opomenul v TOP 100 hokejisty, jenž u druhého kolegy naopak ve výčtu figuroval, dostane 101 bodů + body za pozici 
v žebříčku druhého autora. Při shodě bodů o pořadí rozhoduje vyšší postavení v libovolném žebříčku (Př. X a Y mají po 7 bodech. X se u jednoho autora 
umístil na 5. místě, u druhého pak na 2., kdežto Y u HSfana 3. a u HTU1. hokejová liga CZUTH čtvrtý. X má nejnižší postavení - 2. - , takže v konečném účtování Y 
přeskočil). Pokud je i toto ve shodě, dostává přednost hráč nominovaný 1. hokejovou ligou. 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


  

 

  

U1. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 1. místo, 1. hokejová liga CZ: 1. místo 
 

Tomáš Čachotský byl letos opravdu fenomenální. Dlouho to dokonce vypadalo, že by mohl zaútočit na překonání 
osmdesátibodové hranice, na kterou naposledy dosáhl Václav Prospal. Jenže ve druhé polovině sezóny už se jihlavské ikoně 
nedařilo tak jako na startu soutěže, navíc v samotném závěru základní části vyřadilo Čachotského ze hry zranění, kvůli 
němuž absentoval v osmi duelech. I tak mu však nakonec vítězství v kanadském bodování neuniklo. Jeho výkon 
(pětašedesát kanadských bodů) byl dokonce nejlepším od roku 2007, kdy se 71 body blýskl Petr Kaňkovský. Jedná se 
pochopitelně i o osobní rekord tohoto 32letého křídelníka, jenž zvítězil v kanadském bodování již v ročníku 2010/2011 (v 
tomto žebříčku tehdy skončil na druhé místě, když ho předčil jeho dvorní centr Oldřich Bakus). 

 O vítězství Tomáše Čachotského v letošním vydání magazínu o 1. lize však nemohou být žádné pochyby. Letos byl 
prostě jasně nejlepší. Na ledě si bez přehánění dělal co chtěl, jeho přihrávky byly exkluzivní, což moc dobře ví i Adam 
Zeman, jenž se díky spolupráci s Čachotským vyšvihl mezi tři nejlepší střelce 1. ligy. Odchovanec třebíčského hokeje byl 
navíc velmi důležitý při samostatných nájezdech. I v této činnosti je totiž Tomáš Čachotský jedním z nejlepších ve druhé 
nejvyšší soutěži.  

Zkrátka a dobře, vítězství v tomto žebříčku, který v minulosti ovládli Oldřich Bakus, Šimon Hrubec a Jaroslav 
Roubík, je ve správných rukou.  

 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

U2. DAVID VÝBORNÝ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 2. místo, 1. hokejová liga CZ: 2. místo 
 

Symbol zlaté éry českého hokeje stále umí. 
Jeho důležitost pro Mladou Boleslav se dá nejlépe 
vyvodit z toho, že v době jeho zdravotní indispozice se 
Středočeši ani nepřiblížili výkonům z prvních tří 
čtvrtin základní části. Bruslařský klub byl zkrátka a 
dobře bez svého prvního centra poloviční.   

I přes to, že David Výborný stihl odehrát jen 
čtyřicet prvoligových duelů, si stříbrnou pozici 
rozhodně zaslouží. Byl to totiž právě on, kdo měl 
největší podíl na tom, že se Mladá Boleslav mohla 
pyšnit více než třiceti procentní úspěšností přesilových 
her (mezitím, co Výborný Bruslařskému klubu chyběl, 
toto využití rapidně kleslo).  

Když před dvěma lety David Výborný 
následoval Mladou Boleslav do druhé nejvyšší soutěže, 
tvrdil, že chce napravit k čemu do značné míry svými 
výkony přispěl. Tedy splatit sestup návratem do 
extraligy. Na druhý pokus se to reprezentační ikoně 
povedlo. Nyní vyvstává otázka, jestli to náhodou nebylo 
to poslední, co David Výborný ve své kariéře dokázal. 
Je jasné, že by na extraligu stále měl, otázkou však je, 
zda ho hokej stále ještě naplňuje a jestli ho nebude 
trápit zdraví.  

3. TOMÁŠ NOUZA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 3. místo, 1. hokejová liga CZ: 3. místo 
 
 Třicet čtyři branek. To je skutečně 
obdivuhodná bilance. Nikdo v 1. lize jich nevstřelil od 
roku 1999 více.  
 Tomáš Nouza, odchovanec píseckého hokeje, 
jenž je služebně nejstarším hráčem týmu, opanoval i 
zbylé dvě střelecké statistiky. S devíti vítěznými 
trefami byl totiž nejlepší v lize, stejně tak jako 
v počtu gólů z přesilových her - v početních výhodách 
jednatřicetiletý kanonýr nasázel neuvěřitelných 
patnáct tref.  

V play-off už se ovšem obávaný exekutor 
trestných střílení ne a ne prosadit. V deseti duelech 
dal pouze jednu branku. Nicméně i tak hodně 
překvapilo, když se Nouza nevešel do mladoboleslavské 
sestavy pro samotný závěr sezóny. Podstatnou část 
baráže totiž šikovný parťák Davida Výborného strávil 
v hledišti. Vzhledem k tomu, jak velkým patriotem a 
srdcařem Nouza je, to bylo ze strany trenérů velice 
necitlivé rozhodnutí. Nakonec však mohla Mladá 
Boleslav i přes tento podivuhodný tah slavit postup do 
nejvyšší soutěže. Tu už by si měl Nouza zahrát, 
protože by byla velká chyba zřeknout se jeho služeb.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 
U4. TOMÁŠ KLIMENTA 

BK MLADÁ BOLESLAV 
HSfan: 4. místo, 1. hokejová liga CZ: 4. místo 

 
 V sezóně 2011/2012 dal dvacet branek a byl 
výraznou osobností extraligového Třince. Rok nato 
nasbíral v play-off naší nejvyšší soutěže úctyhodných 
deset kanadských bodů. Vzhledem k těmto statistikám 
a Klimentovu renomé bylo obrovským překvapením, 
když se před zahájením ročníku 2013/2014 uchýlil do 
prvoligového azylu. 
 Jenže Tomáš Klimenta moc dobře věděl, co 
dělá... V Mladé Boleslavi, jejíž barvy hájil již v ročníku 
2008/2009 (tehdy výraznou měrou přispěl k záchraně 
středočeského mužstva), totiž našel pravý hokejový 
domov.  
 Bruslařský klub si od hvězdné posily sliboval 
mnoho. A nutno dodat, že Tomáš Klimenta důvěru v něj 
vloženou rozhodně nezklamal. Odchovanec libereckého 
hokeje se zařadil po bok Michala Broše a Milana 
Mikulíka a společně vytvořili skutečně nebezpečnou 
formaci. Tomáš Klimenta dokonce vyhrál i interní 
bodování ambiciózního celku. Padesát osm bodů mu 
nakonec stačilo i na druhou pozici v celoligovém 
měřítku. Krom toho se mohl pochlubit i skvělou 
statistikou +/- (+39). I v ní byl totiž druhým nejlepším 
hokejistou 1. ligy. 

 

 5. MICHAL BROŠ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 5. místo, 1. hokejová liga CZ: 5. místo 
 

Michal Broš má za sebou skutečně fenomenální 
kariéru. Čtyřikrát slavil extraligový titul, dvakrát 
vyhrál finskou SM-ligu a úspěchu dosáhl i na 
reprezentační scéně. Ve své bohaté sbírce má totiž 
zlato z MS 2000. Tímto výčtem Brošových úspěchů 
však nechceme říct, že by se jednalo o hráče, jenž by 
byl za zenitem a už by se na něj pouze vzpomínalo. 
Naopak! Michal Broš ani zdaleka neřekl poslední slovo! 

Když po sezóně 2012/2013 opouštěl pražskou 
Spartu, které v předcházejících dvou ročnících 
kapitánoval, očekávalo se, že se o něj strhne mezi 
extraligisty velký boj. Michal Broš, odchovanec 
olomouckého hokeje, však překvapivě kývl na nabídku 
prvoligové Boleslavi, kam ho mimo jiné zlákal i David 
Výborný, jenž se stejně jako Broš nerozešel se 
Spartou zrovna v nejlepším.  

Michal Broš byl přesně oním typem hráče, 
který loni Bruslařskému klubu scházel. Bývalá opora 
Vsetína zaznamenala 54 kanadských bodů (5. v lize) a 
ve statistice +/- měl Broš úctyhodných sedmatřicet 
plusových bodíků (3. nejlepší výkon v celé soutěži). 
Nyní nastává mise číslo dvě – pomoct týmu do 
extraligového play-off! 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 
U6. TOMÁŠ SEDLÁK 

SALITH ŠUMPERK 
HSfan: 7. místo, 1. hokejová liga CZ: 8. místo 

 
To, co letos předváděl Tomáš Sedlák, nemá 

v 1. lize obdoby. Šumperský obránce totiž řádil a 
s jednačtyřiceti kanadskými body vytvořil novodobý 
prvoligový rekord mezi obránci.  

Co se týče defenzivy, tak bychom sice v 1. 
lize našli lepší zadáky, jenže v podpoře útoku neměl 
Sedlák konkurenci. Stal se dokonce i nejčastěji 
bodujícím hráčem týmu. Odměnou mu pak byl i start 
za extraligové Pardubice. „Zážitek to byl pěknej, ale 
hokejově to tak velkej rozdíl nebyl. Dokázal jsem si, 
že bych tu extraligu eventuelně ještě možná mohl 
zahrát. Já jsem ale spokojenej tam, kde jsem.“ 

Sečteno podtrženo, Tomáš Sedlák byl jasně 
nejlepším hráčem svého mužstva a výraznou měrou 
se podílel na nejlepším umístění Draků od návratu do 
1. ligy. „Z pohledu týmu jsme sice udělali devátým 
místem historický úspěch, ale mně osobně ta sezóna 
přišla taková rozpačitá,“ uvedl pro klubovou televizi 
30letý zadák. 

Nyní vyvstává klíčová otázka. Dokáže Tomáš 
Sedlák na letošní ročník navázat a bude pokračovat 
ve špičkových výkonech? „Musím dobře potrénovat, 
protože musím dokázat, že to nebyla náhoda. Chtěl 
bych to potvrdit, takže člověk musí dřít a makat.“ 

 

 7. MILOSLAV ČERMÁK 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HSfan: 6. místo, 1. hokejová liga CZ: 11. místo 
 

Magazín o 1. lize sice před startem letošního 
ročníku předpovídal, že Miloslav Čermák do 
litoměřického celku skvěle zapadne a zažije 
povedenou sezónu, ale nikdo nemohl tušit, jak skvěle 
si nakonec tento hradecký odchovanec na severu 
Čech povede. Svou loňskou bilanci z Ústí nad Labem 
totiž vylepšil o dvaadvacet bodů a čtrnáct 
vstřelených branek.  

S celkovými třiapadesáti kanadskými body 
skončil Čermák na šestém místě mezi všemi 
prvoligovými hráči. Dvacet devět tref pak ze 
27letého forvarda udělalo druhého nejlepšího 
kanonýra soutěže. „Já taky nečekal, že budu až tak 
produktivní. Odvíjí se to od té pohody, kterou jsme 
tady měli. Dostával jsem hodně prostoru na ledě a 
nějaké ty body a góly potom prostě přijdou. Paráda!“ 
uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz.  

Čermák se tak výrazně podílel na tom, že se 
Stadion na čtvrtý pokus dočkal vytouženého play-
off. Po letošní sezóně se však začalo šuškat, že 
severočeský celek začne šetřit. Udrží tedy 
Litoměřice svou největší hvězdu, nebo Miloslav 
Čermák kabinu Stadionu opustí? 

 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 
U8. DENIS KINDL 

HC OLOMOUC 
HSfan: 8. místo, 1. hokejová liga CZ: 10. místo 

 
Nejpříjemnější překvapení letošního 

prvoligového ročníku? Jednoznačně výkony Denise 
Kindla. Ten se loni neprosadil v mateřském 
Šumperku, proto byl jeho příchod do Olomouce velmi 
překvapivý. Copak má být hokejista, jenž proseděl 
loňský ročník na tribuně a střídačce, skutečnou 
posilou? Ano! A jakou! Denis Kindl totiž chytil 
neskutečnou formu a se 47 body se stal 
nejproduktivnějším hráčem Olomouce. V Šumperku si 
tedy museli rvát vlasy. „Je pravda, že mi po minulém 
roce někteří moc nevěřili, ale rodina vždycky stála 
při mně. Věděli, že hokej hrát umím, podporovali mě, 
věřili mi. I já si vždycky věřil,“ uvedl pro Jana 
Dočkala, redaktora iDnes.cz. „Já jsem tam 
spokojený nebyl, oni se mnou taky ne. Dávali mi 
najevo, že nemám na to, abych u nich hrál, a od toho 
se odvíjely i mé výkony na ledě, protože jsem 
nedostával tolik prostoru. Jsem rád, že se mi daří, 
ale že bych měl pocit, že teď dokazuji Šumperku, že 
hraji dobře, to ne. Je to tam složitější a asi jsem 
tam tehdy ani neměl jít," dodal.  

Sečteno podtrženo, příběh Denise Kindla je 
vskutku ojedinělý. Uvidíme, jakým směrem se jeho 
kariéra bude ubírat v následujících letech... 

 

 
  9. TOMÁŠ VOŠVRDA 

HC OLOMOUC 
HSfan: 14. místo, 1. hokejová liga CZ: 7. místo 

 
Tomáš Vošvrda přicházel do Olomouce s tím, 

že by jí rád pomohl do extraligy. V létě loňského 
roku se to sice zdálo být bláhové, nakonec se však 
ukázalo, že hokej je nevyzpytatelný sport a papírové 
předpoklady v podstatě nehrají roli. Kohouti nejenže 
smetli v semifinále 1. ligy Jihlavu výsledkem 4:1 na 
zápasy, ale hlavně výkonnostně předčili i celky, které 
sezónu 2013/2014 strávily v extralize. 

Díky povedenému závěru sezóny tak má 
Vošvrda jistotu, že se po roce stráveném ve druhé 
nejvyšší soutěži opět vrátí do extraligy, kde si už 
zachytal za Vítkovice a naposledy za Bílé Tygry 
z Liberce. Už nyní je na devadesát devět procent 
jasné, že ročník 2014/2015 zahájí jakožto jednička 
Kohoutů. Žádného jiného brankáře tak Mora hledat 
nemusí, jelikož i v nejvyšší soutěži bude tento 
mohutný gólman, jenž měl v základní části vůbec 
nejvyšší úspěšnost zákroků ze všech prvoligových 
brankářů, patřit k ligovému nadprůměru.  

Jen pro upřesnění, Vošvrda je v tomto 
žebříčku na devátém místě jen kvůli tomu, že toho 
v základní části vzhledem k velké konkurenci 
v podobě Tomáše Halásze zas tolik neodchytal.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 
U10. MILAN TOMAN 

BK MLADÁ BOLESLAV 
HSfan: 12. místo, 1. hokejová liga CZ: 9. místo 

 
Před dvěma lety tento důrazný zadák 

uvažoval o konci kariéry. Poté, co mu Kladno 
neprodloužilo smlouvu, se Milan Toman, bek 
s bohatými extraligovými zkušenostmi, dostal do 
hokejové deprese. Na nejrychlejší kolektivní hru 
neměl náladu, místo toho raději odpaloval míčky na 
golfovém hřišti. 

Jenže pak přišlo vysvobození. Nejprve 
z mateřských Litoměřic, odkud si ho posléze 
vytáhla Mladá Boleslav. Ta tehdy možná netušila, 
jak moc důležitý přestup právě uklohnila. Milan 
Toman se totiž rázem stal klíčovou postavou týmu. 
Extraligový šampión ze sezóny 2005/2006 se stal 
důležitým hráčem pro přesilové hry, fanoušci si ho 
navíc velmi rychle oblíbili. Také není divu, však se 
jedná o hráče, který zápasy neskutečně prožívá a 
nesnáší porážky. Krom toho jeho hity a bodyčeky 
zkrátka nelze nemilovat.  

Zatímco na jaře 2012 byl Toman na dně, o 
dva roky později se dokázal vrátit až na pomyslný 
vrchol. Bez tohoto bývalého obránce Znojma či 
Českých Budějovic by Bruslařský klub do extraligy 
asi nepostoupil. I když, to jsou pouze čiré 
spekulace... 

 

 
 11. MICHAL VALENT 

BK MLADÁ BOLESLAV 
HSfan: 17. místo, 1. hokejová liga CZ: 6. místo 

 
Jen jeden brankář (David Rittich) vychytal 

více vítězství, pouze dva gólmani měli nižší průměr 
obdržených gólů na zápas (olomoucké duo Halász-
Vošvrda) a jen jeden muž (opět Vošvrda) pochytal 
větší procento na něj vyslaných střel. Z těchto údajů 
je tedy patrné, jak moc důležitým hráčem Michal 
Valent pro svůj tým byl.  

Jeho statistiky by přitom mohly být ještě 
lepší nebýt toho, že slovenský gólman v závěru 
sezóny laboroval se zraněním, kvůli němuž musel 
vynechat celé play-off (do baráže už se ovšem stihl 
dát do pořádku a opět byl oporou týmu). Vítězství 
v těchto statistikách, byť prestižních, ale Valentovi 
může být v podstatě ukradené. Hokej se totiž 
nehraje kvůli osobním ambicím, je to kolektivní sport 
a daleko důležitější jsou pochopitelně úspěchy celého 
týmu. A těch se Valent dočkal, jelikož Mladá 
Boleslav splnila předsezónní cíl – postup do extraligy. 

Uvidíme, zda tento odchovanec Martina 
dostane šanci jako jednička i v nejvyšší soutěži. 
Valent by rozhodně nezklamal, to ne, ale jedná se 
skutečně o gólmana, jenž by dokázal svému týmu 
vychytat postup do play-off? No, uvidíme... 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U12. ADAM ZEMAN

 

 
 

 
HC DUKLA JIHLAVA 

HT TH

U13. LUKÁŠ HAVEL 
AZ HAVÍŘOV 

HT THHSfan: 11. místo, 1. hokejová liga CZ: 14. místo HSfan: 9. místo, 1. hokejová liga CZ: 19. místo 

  
Výkonnostní progres Adama Zemana stále pokračuje. 
Zatímco loni dal čtrnáct branek, letos tento počin 
zdvojnásobil! Dvaadvacetiletý forvard tak skončil 
v tabulce střelců na skvělém třetí místě a potvrdil tak, že 
se jedná o skutečně velký talent jihlavského hokeje. 
Zemanovi pochopitelně hodně pomohla spolupráce 
s geniálním Tomášem Čachotským, jeho dvorním 
zásobovačem. Je jasné, že tento 22letý forvard míří 
pomale ale jistě za angažmá v nejvyšší soutěži. 

Zkušený útočník je sice v této TOPce uveden jako hráč 
Havířova, na takto vysoké pozici je ovšem pochopitelně 
kvůli působení v Havlíčkově Brodě. Právě Lukáš Havel měl 
možná největší podíl na úspěšném ročníku Rebelu. Dával 
jednu branku za druhou a společně se svým parťákem 
Petrem Polodnou byl lídrem mladého týmu z Vysočiny. 
Jenže Havel sezónu v Havlíčkově Brodě nedokončil. 
Nepohodl se s vedením a jakožto nejlepší střelec týmu byl 
překvapivě vypovězen ze smlouvy.  

14. JAROSLAV ROUBÍK 15. MILAN MIKULÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 13. místo, 1. hokejová liga CZ: 17. místo HSfan: 19. místo, 1. hokejová liga CZ: 12. místo 

  
Loňský vítěz této ankety letos klesnul na čtrnáctou pozici. 
To je ovšem více než pochopitelné. Roubík rozhodně hokej 
hrát nezapomněl, oproti loňsku se však jeho Slovan hodně 
zhoršil. I přes to, že zkušený centr neměl k dispozici tak 
hvězdná křídla, překonal opět dvacetigólovou hranici. Za 
posledních devět let tento milník nepokořil pouze jednou. 
Zkrátka a dobře, ústecký veterán je legendou druhé 
nejvyšší soutěže.  

Milan Mikulík není sice taková hvězda jako David Výborný 
či Michal Broš, rozhodně je ale pro Mladou Boleslav hodně 
užitečný. Co se týče produktivity, tak byl pátým 
nejproduktivnějším forvardem týmu. V hodnocení +/- pak 
bývalý hráč Ústí nad Labem skončil na čtvrtém místě 
v celoligovém měřítku. Sečteno podtrženo, Milan Mikulík 
sice nemá za sebou tak hvězdnou kariéru, ale svými výkony 
si rozhodně říká o pozornost.   

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 
U16. PETR POLODNA

 

 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HT TH

U17. RADIM KUCHARCZYK 
HC OLOMOUC 

HT THHSfan: 16. místo, 1. hokejová liga CZ: 16. místo HSfan: 21. místo, 1. hokejová liga CZ: 13. místo 

  
Kapitán Havlíčkova Brodu letos utvořil údernou dvojici 
s Lukášem Havlem. Toto duo nevysokých hokejistů táhlo 
Rebel za skvělým umístěním, bohužel pro Havlíčkův Brod 
toto spojení dvou velkých hvězd před play-off překvapivě 
skončilo. Havel byl totiž vypovězen ze smlouvy. Polodna 
sice hojně sbíral body i bez Havlovy pomoci, ale i tak se na 
jeho hře odchod ex-slávistického kanonýra projevil. 
Každopádně Polodna zažil velmi povedený ročník.   

Útočník s více než třemi sty starty v nejvyšší soutěži, 
který si navíc kdysi zahrál i za reprezentaci (na svém 
kontě v dresu národního týmu má dokonce i jednu branku!), 
absolvoval všech 52 kol základní části. To se pochopitelně 
projevilo i na jeho výkonu a statistikách. S devětatřiceti 
kanadskými body byl ex-znojemský forvard druhým 
nejproduktivnějším Kohoutem sezóny. Navíc oproti minulým 
ročníkům zapracoval i na své disciplinovanosti.  

18. RADEK HUBÁČEK 19. CTIRAD OVČAČÍK 
HC DUKLA JIHLAVA BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 20. místo, 1. hokejová liga CZ: 15. místo HSfan: 10. místo, 1. hokejová liga CZ: 31. místo 

  
Radek Hubáček letos vystoupil ze stínu. Ano, vědělo se o 
něm, že je nadprůměrným prvoligovým hráčem, nicméně 
v sezóně 2013/2014 se zařadil mezi absolutní špičku. 
Nejenže si jako obvykle odvedl spoustu práce v defenzivě, 
ale začal se i nebývale častokrát prosazovat střelecky. 
Mladší bratr Mistra světa z roku 2010 Petra Hubáčka dal 
sedmnáct branek, suverénně nejvíce ve své kariéře. 
Bohužel pro Duklu po sezóně odešel do Velké Británie.   

Ctirad Ovčačík zažil skvělou sezónu. Její začátek strávil 
v Olomouci, kde si vedl tak dobře, že ho do svých řad 
zlákala Mladá Boleslav. Ovčačík se v ní adaptoval velmi 
rychle, společně s Milanem Tomanem byl nejlepším 
zadákem na postup zbrojícího celku. Ex-vítkovický bek 
dokonce ovládl statistiku +/-, v níž se mu povedlo nasbírat 
hned čtyřicet plusových bodů. Nikdo jiný v 1. lize jich 
letos nenasbíral více.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U20. JAN KNOTEK

 

 

 
HC OLOMOUC 

HT TH

U21. FILIP SEMAN 
HC DUKLA JIHLAVA 

HT THHSfan: 28. místo, 1. hokejová liga CZ: 20. místo HSfan: 25. místo, 1. hokejová liga CZ: 23. místo 

  
Jan Knotek se zařadil mezi nejpříjemnější překvapení 
letošní sezóny. Nikdy se totiž nejednalo o kdovíjakou 
hvězdu a nehrál v elitních lajnách. V Olomouci však chytil 
šanci za pačesy a zažil skutečně fantastický ročník. Získal 
úctyhodných 37 kanadských bodů, čímž výrazně předčil 
svá osobní maxima z předchozího působiště – Havlíčkova 
Brodu. Uvidíme, zda dokáže formu z letošního ročníku 
přenést i do nadcházející sezóny. Moře by to přišlo vhod.  

Sezónu měl zahájit v Kadani, jenže tu nakonec Filip Seman 
oproti předpokladům neposílil. Opustil totiž chomutovskou 
organizaci a upsal se Dukle. Jednalo se pochopitelně o 
velký přestup, jelikož Filip Seman je respektovaným 
hokejistou, jenž je považován za jednoho z nejlepších 
kanonýrů této soutěže. Svůj um prokázal i v Jihlavě. 
Škoda, že byl delší dobu zraněný, jinak by určitě nasázel 
ještě více branek než devatenáct.  

22. KAREL PLÁŠEK 23. MICHAL DŮRAS 
SALITH ŠUMPERK HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 25. místo, 1. hokejová liga CZ: 23. místo HSfan: 18. místo, 1. hokejová liga CZ: 43. místo 

  
To, co předvádí Karel Plášek, je zkrátka neskutečné. I 
letos byl tento veterán nejlepším útočníkem svého týmu. 
Z jeho pohybu byste mu určitě nehádali čtyřicet let. 
Zkrátka a dobře, bývalá opora Znojma má velkou zásluhu 
na tom, že Šumperk nemusel do baráže (přerovský 
odchovanec si totiž skvěle vedl i v play-out). Pláškovi se 
dařilo natolik, že si ziskem třiatřiceti bodů vytvořil nový 
osobní rekord v kanadském bodování.  

32letý útočník, jehož návrat do mateřského týmu byl 
jednou z letních přestupových bomb, se sice pomale 
rozjížděl, ale nakonec se dostal do skvělé formy. Po Novém 
roce byl dokonce snad nejlepším hráčem týmu. Bohužel měl 
neuvěřitelnou smůlu v koncovce. Proto dal letos pouze 
devět branek, což je rozhodně za očekáváním. I tak však 
Dukle hodně pomohl a i nadále tak potvrzuje, že se stále 
jedná o forvarda s extraligovými kvalitami.   

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

U24. ROMAN NĚMEČEK 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HT TH

U25. ZBYNĚK SKLENIČKA 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HT THHSfan: 26. místo, 1. hokejová liga CZ: 35. místo HSfan: 33. místo, 1. hokejová liga CZ: 30. místo 

  
V sezóně 2011/2012 se uchýlil do mateřského Písku a zdálo 
se, že jeho kariéra pomalu ale jistě spěje ke konci. Jenže 
pak přišla nabídka z Českých Budějovic, odkud se bývalý 
zadák Ústí nad Labem stěhoval do Mladé Boleslavi. Tam se 
překvapivě zařadil mezi opory zadních řad a pomohl týmu 
ke dvěma titulům v 1. lize. Letos se mu dařilo zejména ve 
statistice +/-, kde byl s dvaceti devíti plusovými body 
druhým nejlepším zadákem soutěže.  

Zbyněk Sklenička skončil ve statistice +/- v kladných 
číslech, což je u hráče, který je nejvytěžovanějším 
obráncem týmu z dolní poloviny tabulky, rozhodně známkou 
vysoké kvality. Statnému bekovi, jenž se stejně jako 
v předcházejících ročnících nevyvaroval častých trestů, se 
navíc dařilo i v produktivitě. S pětadvaceti kanadskými 
body totiž skončil na krásném čtvrtém místě mezi 
prvoligovými beky.   

26. PAVEL PISAŘÍK 27. KAROL KORÍM 
HC MOST HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HSfan: 22. místo, 1. hokejová liga CZ: 46. místo HSfan: 32. místo, 1. hokejová liga CZ: 36. místo 

  
Hrát v suverénně posledním Baníku a přesto skončit na 
devátém místě ve střelecké statistice? To je skutečně 
ojedinělé. Pavel Pisařík, jenž byl letos jasně nejlepším 
hráčem Mostu, tak rázně nakročil za angažmá v Litvínově. 
Vervě určitě neuniklo, jak moc se Pisaříkovi na farmě daří. 
Devatenáct nastřílených branek je tak v podstatě 
pozvánkou do nejvyšší soutěže. Povede se nadějnému 
forvardovi i o stupínek výše? 

Zadák, jenž kapitánoval slovenské dvacítce na juniorském 
mistrovství světa 2013, se Havlíčkově Brodu hodně 
vyplatil. Právě Korímovi může Rebel vděčit za to, že měl po 
letech konečně kvalitně obsazenou defenzivu. Karol Korím 
byl se šestnácti plusovými body druhým nejlepším hráčem 
týmu, se 16 kanadskými body pak i nejproduktivnějším 
zadákem Rebelu. A to je Korímovi stále ještě dvacet let! 
Copak nám asi tento bek ještě předvede... 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U28. MARTIN FALTER

 

 

 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

HT TH

U29. TOMÁŠ VONDRÁČEK 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

HT THHSfan: 45. místo, 1. hokejová liga CZ: 26. místo HSfan: 15. místo, 1. hokejová liga CZ: 60. místo 

  
Martin Falter letos naskočil do třiatřiceti prvoligových 
duelů, více než polovinu pak dovedl do vítězného konce. 
Brankář, jenž doplatil na velkou konkurenci v Kometě Brno 
(Marek Čiliak, Jiří Trvaj), se tak výrazně zasloužil o další 
úspěšnou sezónu Horácké Slavie. Sympatický gólman, jenž 
si zachytal i v prestižní KHL, tak skvěle navázal na 
předchozí strážce třebíčské svatyně – Pavla Francouze, 
Šimona Hrubce a již zmíněného Marka Čiliaka.  

Podle statistik byl sice až čtvrtým nejproduktivnějším 
hráčem Horáků, co se týče výkonů však své spoluhráče o 
třídu předčil. Tomáš Vondráček byl na ledě hodně aktivní a 
když se jeho rychlé nohy dostaly do pohyby, málokterý 
obránce dokázal Vondráčka zastavit. Místy připomínal 
tank, který si prorážel cestu přes své soupeře. Není divu, 
že ještě v průběhu letošního ročníku povýšil do extraligové 
Komety Brno.  

30. ALEŠ KOTALÍK 31. LUKÁŠ DANEČEK 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE AZ HAVÍŘOV 

HSfan: 31. místo, 1. hokejová liga CZ: 44. místo HSfan: 48. místo, 1. hokejová liga CZ: 28. místo 

  
Aleš Kotalík se zařadil mezi největší zklamání letošního 
prvoligového ročníku. Před sezonou totiž magazín o 1. lize 
očekával, že se bývalá opora Buffala popere o vítězství 
v mnoha individuálních statistikách. Jenže konečná 
Kotalíkova bilance – 16+15 – je rozhodně za očekáváním. I 
tak však patřil k nejlepším hráčům Motoru, nutno také 
dodat, že to neměl vůbec lehké. Starostí měl až nad hlavu. 
V klubu totiž zastává i funkcionářskou roli.  

V osmnácti debutoval v extralize, předpovídala se mu 
hvězdná budoucnost. O osm let později však Lukáš 
Daneček nehájí branku národního týmu, nýbrž prvoligového 
Havířova. I tak je však bezesporu spokojený. Daneček 
totiž miluje show, a té se mu v AZetu dostává nad míru. 
Gólman, jehož si možná pamatujete i z jeho šumperského 
působení, byl třetím nejvytěžovanějším brankářem 
soutěže, za což se odvděčil parádními výkony.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U32. LUKÁŠ ŽALČÍK

 

 
SALITH ŠUMPERK 

HT TH

U33. LUBOMÍR VOSÁTKO 
AZ HAVÍŘOV 

HT THHSfan: 29. místo, 1. hokejová liga CZ: 47. místo HSfan: 39. místo, 1. hokejová liga CZ: 37. místo 

  
Po pěti letech se vrátil na mateřský led, což se na 
Žalčíkově výkonnosti pozitivně projevilo. Útočník se 
zkušenostmi z pražské Sparty totiž konečně dostal 
adekvátní roli v týmu a coby člen úderné formace 
s Moskalem a Žalčíkem zažil individuálně nejpovedenější 
sezónu v kariéře. Bylo znát, že Žalčíkovi domácí prostředí 
svědčí. Nebojoval za jméno na dresu, ale za srdeční 
Šumperk.  

Sezónu měl zahájit v Dukle Jihlava, jenže zkušený zadák 
nakonec zamířil do Havířova, s nímž začal jeho kmenový 
klub z Třince vydatně spolupracovat. Tým z Vysočiny tak 
přišel o opravdu kvalitní posilu. V AZetu totiž bek 
s bohatými extraligovými zkušenostmi odváděl skvělou 
práci. Extraligový šampión ze sezóny 2003/2004 byl 
nejproduktivnějším obráncem týmu (17 bodů), v tabulce 
pravdy pak skončil na skvělých deseti plusových bodech.   

34. MAREK LAŠ 35. MICHAL VODNÝ 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ HC OLOMOUC 

HSfan: 57. místo, 1. hokejová liga CZ: 21. místo HSfan: 27. místo, 1. hokejová liga CZ: 53. místo 

  
V první polovině sezóny měla předsezónní posila z Ústí nad 
Labem hodně špatnou formu. Marek Laš se trápil a 
prosazoval se jen výjimečně. V závěru základní části už se 
však konečně dostal do herní pohody a byl to ten starý 
dobrý Marek Laš. Tedy hokejista, který výborně podporuje 
útok a snad ještě lépe brání. Ex-plzeňský útočník dokonce 
díky spanilému závěru vyhrál klubové bodování.  

Michal Vodný je jedním z nejpodceňovanějších hráčů 
druhé nejvyšší soutěže. Olomoučtí fanoušci ale moc dobře 
vědí, jak moc užitečným hokejistou tento mladík je. 
Nejenže hýří aktivitou, ale často pomáhá týmu i svou 
produktivitou. Letos dal třináct branek, k nimž přidal 
čtrnáct asistencí. Vodný však patří k hráčům, jejichž 
přínos pouze statistikami vyjádřit nelze.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 
U36. JAN JAROMĚŘSKÝ

 

 
HC OLOMOUC 

HT TH

U37. MARTIN DUDÁŠ 
SALITH ŠUMPERK 

HT THHSfan: 49. místo, 1. hokejová liga CZ: 32. místo HSfan: 50. místo, 1. hokejová liga CZ: 34. místo 

  
Nejproduktivnějším obráncem Mory se stal Jan 
Jaroměřský, jenž se do Olomouce uchýlil v létě loňského 
roku po úspěšném angažmá v Benátkách nad Jizerou. 
Nejenže dal pět branek, což je na zadáka solidní výkon, 
zároveň si dobře vedl i ve statistice +/-. V té byl lepší už 
jen jeden olomoucký bek – všestranný Jiří Ondrušek. Jan 
Jaroměřský se zkrátka začal Kohoutům vyplácet hodně 
rychle.  

Martinu Dudášovi angažmá v Šumperku sedlo na jedničku. 
Důrazný zadák trávil na ledě spoustu času, za což se 
trenérům odvděčil špičkovými výkony. Bývalý zadák 
Třebíče či Vrchlabí dal v letošním ročníku hned sedm 
branek, což ho zařadilo na třetí příčku celé soutěže. Není 
tak divu, že se z Martina Dudáše stal během jedné sezóny 
miláček šumperských tribun. Krom gólů totiž diváky bavil i 
povedenými hity.  

38. JAKUB ČUŘÍK 39. JIŘÍ ONDRUŠEK  
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ HC OLOMOUC 

HSfan: 43. místo, 1. hokejová liga CZ: 42. místo HSfan: 53. místo, 1. hokejová liga CZ: 33. místo 

  
Malej, ale šikovnej. Touto známou filmovou hláškou by se 
dal nejlépe charakterizovat tento drobný třebíčský 
útočník. Tento bývalý forvard Olomouce byl se sedmnácti 
brankami nejlepším střelcem Horácké Slavie, jeho přínos 
však nelze vyjádřit pouze statistikami. Jakub Čuřík je 
totiž neúnavným forvardem, který v každém střídání nechá 
na ledě srdce. I pro to tak patří mezi fanoušky k 
nejoblíbenějším hokejistům Třebíče. 

Jiří Ondrušek patří už třetím rokem k největším hvězdám 
druhé nejvyšší soutěže. Jedná se o beka, který umí skvěle 
bránit, ale i dobře útočit. O tom svědčí jak skvělých 24 
plusových bodů ve statistice +/-, tak sedm nastřílených 
branek. Co se týče prvního údaje, tak byli letos v 1. lize 
lepší už jen další dva obránci, v počtu branek pak pouze tři. 
Ne nadarmo tak Jiří Ondrušek opět skončil v tradiční TOP 
stovce hodně vysoko.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U40. PATRIK MOSKAL

 

 
SALITH ŠUMPERK 

HT TH

U41. JIŘÍ CHAROUSEK 
SK KADAŇ 

HT THHSfan: 73. místo, 1. hokejová liga CZ: 22. místo HSfan: 40. místo, 1. hokejová liga CZ: 56. místo 

  
Rozhodně se od něj čekalo více. To však neznamená, že by 
nepatřil k nadprůměrným prvoligovým hráčům. Jeho 
formace s Žalčíkem a Staňkem byla v Šumperku jasně 
nejnebezpečnější, jenže nedokázala dovést Draky do play-
off. Právě kvůli tomu Patrik Moskal, bývalý hokejista 
Komety či Hradce Králové, na Moravu přicházel. Uvidíme, 
zda se mu to na druhý pokus povede, nebo zda ani jeho 
výkony Šumperku do play-off nepomohou.  

Jiří Charousek se zařadil mezi největší hrdiny letošního 
prvoligového ročníku. Právem získal od našeho magazínu 
ocenění za oddanost hokeji. To vše za to, že se dokázal 
vrátit po velmi vážném zranění, které utrpěl v lednu 
loňského roku. Nejenže se vrátil zpět do vrcholového 
hokeje, ale zároveň se dokázal dostat do obdivuhodné 
formy. Opět byl tahounem Kadaně a znovu pokořil 
třicetibodovou hranici.  

42. MICHAL BÁRTA 43. MARTIN JAKÚBEK 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU AZ HAVÍŘOV 

HSfan: 42. místo, 1. hokejová liga CZ: 54. místo HSfan: 46. místo, 1. hokejová liga CZ: 50. místo 

  
Šestadvacetiletý útočník zažil v sezóně 2011/2012 něco 
neuvěřitelného. Nejenže se usadil v nejvyšší soutěži, ale on 
se stal i jedním z klíčových hráčů Liberce – nasázel totiž 
patnáct branek! Jenže poslední rok se mu nevydařil a 
sezónu s datováním 2013/2014 strávil na farmě. Tam se 
mu sice nepovedl začátek, ostatně jako celému týmu, ale 
v poslední čtvrtině byl k nezastavení a dával hodně gólů. 

Martin Jakúbek se zařadil mezi nejpříjemnější překvapení 
sezóny. Málokdo před sezónou čekal, že by se tento 
slovenský mladík mohl stát nejproduktivnějším hráčem 
nováčka soutěže, k čemuž mu stačilo třicet kanadských 
bodů. Jedná se tedy o opravdu velký talent, který příští 
rok může zaútočit na ještě vyšší mety. Zkrátka a dobře, 
jeho strýc Pavol Demitra by byl na svého synovce pyšný. 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U44. ALEŠ HOLÍK

 

 
SALITH ŠUMPERK 

HT TH

U45. JAN MARUNA 
AZ HAVÍŘOV 

HT THHSfan: 79. místo, 1. hokejová liga CZ: 18. místo HSfan: 36. místo, 1. hokejová liga CZ: 61. místo 

  
Holík je hokejové jméno. Jaroslav a Jiří dovedli 
Československo k titulu mistrů světa, Bobby Holík vyhrál 
Stanley Cup, zlínskému Petru Holíkovi je předpovídána 
skvělá budoucnost. I v 1. lize máme jednoho nositele 
tohoto příjmení. A i on patří k absolutní špičce. Je jím 
šumperský kapitán Aleš Holík, jenž je jedním z nejlépe 
střílejících zadáků soutěže. Letos ho ovšem zastínil jeho 
parťák Sedlák, Holíkovy výkony však neradno přehlížet.  

Jan Maruna je zřejmě nejpopulárnějším AZeťákem mezi 
havířovskými fanoušky. Čím si tuto poctu vysloužil? 
Nejenže dává poměrně dost branek, ale zároveň bojuje a 
na ledě vždy nechá celé své srdce. Navíc udržuje blízký 
kontakt s fanoušky. V případě své absence totiž neváhá 
dorazit do kotle a podpořit své spoluhráče. Zkrátka a 
dobře, Jan Maruna je hokejistou, který se chová jako 
pravý profesionál.  

46. TOMÁŠ ŠTŮRALA 47. JAROSLAV KOMA 
SALITH ŠUMPERK AZ HAVÍŘOV 

HSfan: 71. místo, 1. hokejová liga CZ: 29. místo HSfan: 64. místo, 1. hokejová liga CZ: 38. místo 

  
Statisticky zažil sice nepovedenou sezónu, i tak však byl 
jedním z nejlepších hráčů mužstva. Ročník zahájil v 
extraligovém Zlíně, kde nahradil zraněného Luboše 
Horčičku. A že se jednalo o povedený záskok! Štůrala se 
totiž v první čtvrtině základní části naší nejvyšší soutěže 
zařadil mezi nejlepší brankáře extraligy. Prvoligovému 
Šumperku však do vyřazovacích bojů nepomohl.  

Po povedeném začátku letošní prvoligové sezóny začaly 
Komu trápit výkonnostní výkyvy, rozhodně se tak od 
tohoto obránce s extraligovými zkušenostmi čekalo více. 
Však má opravdu skvělou pověst. Vždy platil za elitního 
prvoligového beka, což moc dobře ví zejména fanoušci 
Vrchlabí a Havlíčkova Brodu. V Havířově ale zatím svůj 
potenciál naplno neprodal.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U48. LUKÁŠ NAHODIL

 

 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

HT TH

U49. DAVID RITTICH 
HC DUKLA JIHLAVA 

HT THHSfan: 63. místo, 1. hokejová liga CZ: 41. místo HSfan: 80. místo, 1. hokejová liga CZ: 25. místo 

  
Stále to sice nebyl ten Lukáš Nahodil, jak si ho fanoušci 
pamatují ze sezóny 2009/2010, kdy společně s Petrem 
Obdržálkem vytvořil hodně údernou dvojici, ale přece jen 
už to od pardubického centra bylo jiné kafe než v minulém 
ročníku, v němž se musel potýkat s vyčerpávajícím 
cestováním. Třebíčská devatenáctka dala sice jen devět 
branek, zato však asistovala u 24 tref svých spoluhráčů. 

David Rittich převzal brankářské otěže a oproti loňskému 
ročníku, kdy se pravidelně střídal s Filipem Novotným, byl 
jasnou týmovou jedničkou. Nevedl si rozhodně špatně, 
proto také skončil v první padesátce tohoto žebříčku. 
Stále se však nezařadil mezi absolutní prvoligovou špičku. 
Ale to je pochopitelné, vždyť je mu teprve 21 let! Je tedy 
očividné, že se jedná o velký talent se slibnou budoucností.  

50. JURAJ ŠIMBOCH 51. PAVEL SMOLKA 
MEDVĚDI BEROUN 1933 HC MOST 

HSfan: 78. místo, 1. hokejová liga CZ: 27. místo HSfan: 54. místo, 1. hokejová liga CZ: 51. místo 

  
Slovenský brankář byl jedním ze strůjců senzační 
berounské jízdy v první čtvrtině soutěže. Pak však Beroun 
klesal tabulkou... Šimboch ovšem i nadále patřil k nejlepším 
gólmanům soutěže. Jeho úspěšnost zákroků – 92,37 
procent – je s ohledem na to, za jakou obranou mladý 
brankář chytal, opravdu obdivuhodná. Sečteno podtrženo, 
byl nejlepším hráčem Medvědů.  

Baník byl letos sice beznadějně poslední, v jeho kádru se 
však našly hned dvě zajímavé postavy s extraligovým 
potenciálem. A to Pavel Pisařík, autor devatenácti branek, 
a Pavel Smolka. Ten dal jen o pět gólů méně, narozdíl od 
Pisaříka však nasbíral více asistencí. Díky individuálně 
povedenému ročníku si tak Smolka nahlas řekl o místo 
v litvínovské sestavě pro nadcházející extraligový ročník. 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U52. PETR ŠACHL

 

 

 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

HT TH

U53. ROMAN MALINÍK 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HT THHSfan: 34. místo, 1. hokejová liga CZ: 72. místo HSfan: 61. místo, 1. hokejová liga CZ: 45. místo 

  
Petr Šachl si rozhodně nevedl špatně, přesto s ním vedení 
klubu pro nadcházející sezónu nepočítá. Zkušený forvard 
však bude Českým Budějovicím rozhodně chybět. Však to 
byl právě on, kdo vedl jedinou lajnu, která pravidelně 
bodovala. Krom toho navíc oslnil skvělou statistikou +/-. 
S jedenácti (!) plusovými body byl dokonce nejlepší v celém 
týmu. 

Tato posila se Rebelu opravdu vyplatila. Útočník, jenž 
v minulosti oblékal barvy konkurenční Dukly Jihlava, se 
podílel na senzačním čtvrtém místě po základní části hned 
jedenatřiceti kanadskými body. I v ostatních statistikách 
si forvard se zkušenostmi z Vítkovic vedl obstojně. 
V tabulce pravdy měl sedm plusových bodů, navíc dal hned 
tři vítězné branky.  

54. MAREK LOSKOT 55. LUKÁŠ PABIŠKA 
BK MLADÁ BOLESLAV BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 51. místo, 1. hokejová liga CZ: 63. místo HSfan: 52. místo, 1. hokejová liga CZ: 62. místo 

  
V Mladé Boleslavi byla obrovská konkurence, moc prostoru 
tedy nedostával. Za Bruslařský klub odehrál pouze 29 
utkání, v nichž se mu povedlo jedenáctkrát bodovat. Do 
tohoto žebříčku se ovšem dostal kvůli tomu, jak si vedl na 
krátkém hostování v Ústí nad Labem. Ve Slovanu totiž 
tento šikovný útočník doslova řádil. Ve 12 zápasech ve lvím 
dresu dal působivých devět branek!  

Lukáš Pabiška, pravé křídlo elitního mladoboleslavského 
útoku, je v této TOPce tak nízko kvůli tomu, že vzhledem 
ke zranění stihl nastoupit pouze do třiceti prvoligových 
duelů. V nich si však tento forvard, který dovede výborně 
útočit a zároveň i bránit, vedl opravdu bravurně. Dal hned 
šest přesilovkových branek a celkově si připsal solidních 
27 bodů. 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U56. JOSEF SKOŘEPA

 

 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

HT TH

U57. DAVID KUCHEJDA 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

HT THHSfan: 67. místo, 1. hokejová liga CZ: 48. místo HSfan: 23. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Josef Skořepa dal letos jen dvanáct gólů, což je vzhledem 
k tomu, jak se tomuto zkušenému forvardovi Benátek nad 
Jizerou dařilo v předcházejících ročnících, nečekaně málo. 
Nicméně i tak měl Skořepa výrazný podíl na tom, že se 
Pojizeřané podívali do play-off. S jedenatřiceti 
kanadskými body byl totiž nejproduktivnějším hráčem 
týmu, kterému je věrný už devět sezón! 

V minulé sezóně hrál za Kladno, v němž se však bojovný 
forvard překvapivě neprosadil. Angažmá v extralize tak 
nesehnal a rozhodl se pomoci Motoru v jeho nováčkovské 
sezóně. A že to byla pomoc! Kuchejda dal sice jen osm 
branek, ale na ledě vždy patřil k nejlepším. Útočník s více 
jak 200 starty v nejvyšší soutěži byl dokonce fanoušky 
Českých Budějovic vyhlášen hráčem sezóny!  

58. JIŘÍ DOBROVOLNÝ 59. RADAN LENC 
HC DUKLA JIHLAVA BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 58. místo, 1. hokejová liga CZ: 66. místo HSfan: 24. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Jiří Dobrovolný je zkušený obránce, který ví, co musí 
udělat, aby jeho tým uspěl. I letos byl tento ex-plzeňský 
bek klíčovou postavou jihlavské defenzivy. S patnácti 
získanými body byl nejproduktivnějším zadákem Dukly, se 
sedmnácti plusovými body ve statistice +/- byl rovněž 
nejlepším obráncem Jihlavy. Dobrovolný by však měl 
zapracovat na své disciplinovanosti. 

Radan Lenc nemá sice tak zvučné jméno jako řada jeho 
spoluhráčů, ale je jasné, že z něj jednou bude 
respektovaná postava. Však už letos měl v týmu jednu 
z klíčovým rolí, za což se odvděčil hned dvaatřiceti 
kanadskými body. Zatímco loni musel strávit závěr sezóny 
v Berouně, letos by jeho odchod byl opravdu 
nepochopitelný...  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U60. JAKUB ŠULC

 

 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HT TH

U61. JIŘÍ ŘÍPA 
HC OLOMOUC  

HT THHSfan: 86. místo, 1. hokejová liga CZ: 39. místo HSfan: 75. místo, 1. hokejová liga CZ: 52. místo 

  
Jakub Šulc byl s devatenácti kanadskými body suverénně 
nejproduktivnějším obráncem Stadionu. Druhý Dušan 
Žovinec za ním zaostal o propastných osm bodů. Krom toho 
se 28letý zadák, jenž loni oblékal barvy Berouna, blýskl i 
ve statistice +/-, kde měl sedm plusových bodů. Sečteno 
podtrženo, Šulc prokázal, že patří k možná 
nejpodceňovanějším obráncům soutěže. Přitom to pro něj 
byla už několikátá sezóna s tak vysokým počtem bodů. 

Zatímco loni patřil k naprosté prvoligové špičce (byl to 
právě on, kdo byl hlavním nahrávačem Matěje Pekra), letos 
už se Jiřímu Řípovi tolik nevedlo. I tak byl však ex-
jihlavský útočník čtvrtým nejproduktivnějším Kohoutem 
základní části. Kvůli zranění ze čtvrtfinálové série 
s Litoměřicemi bohužel Řípa přišel o vrchol sezóny. 
Olomouci pochopitelně jeho zkušenosti chyběly, i tak si 
však Hanáci vedli parádně a postoupili do extraligy.   

62. JAKUB HERMAN 63. ZDENĚK KUBICA 
HC OLOMOUC  BK MLADÁ BOLESLAV 

HSfan: 72. místo, 1. hokejová liga CZ: 55. místo HSfan: 30. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Zatímco Řípa skončil v klubovém bodování čtvrtý, Herman 
byl o stupínek horší. Se šestnácti brankami byl však 
nejlepším střelcem týmu. To je na hráče, jenž nedávno 
oslavil teprve 22. narozeniny, opravdu slušná bilance a 
skvělá vyhlídka do budoucna. Jakub Herman hrál klíčovou 
roli i v play-off, kde v 11 duelech nasbíral deset bodů. To 
se ale do tohoto žebříčku nezahrnovalo.  

Zdeněk Kubica je v TOPce hlavně díky tomu, jak si vedl 
v dresu Berouna. Po svém příchodu do Mladé Boleslavi už 
totiž logicky nezastával roli lídra týmu a občas se dokonce 
musel spokojit s tím, že zápasy Bruslařského klubu 
sledoval z tribuny. V Berouně strávil tento ex-hradecký 
forvard 25 zápasů, v nichž nasbíral hned čtrnáct bodů. 
Právě on byl tahounem Medvědů v senzačním úvodu sezóny.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U64. DAVID STACH

 

 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HT TH

U65. MARTIN NOVÁK 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HT THHSfan: 37. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen HSfan: 38. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
David Stach nebyl do letošní sezóny pro českého fanouška 
kdovíjak známým hokejistou. Mnohé tak překvapilo, jak 
dobře si tento mladík vedl. Nicméně, kdo se v hokeji 
opravdu vyzná, tak moc dobře věděl, že David Stach patří 
mezi velké talenty. Nutno dodat, že však dobře ukryté. 
Stach byl totiž očím českých fanoušků skryt kvůli 
tříletému působení ve Finsku.  

Martin Novák si od našeho časopisu odnesl, jak byste 
zjistili při pohledu na nadcházející stránky, cenu pro 
nejslušnějšího hráče soutěže. Litoměřický srdcař totiž na 
trestnou lavici odjel za celou sezónu pouze jednou! Přitom 
se jedná o hráče, který se nebojí osobních soubojů. Martin 
Novák se krom obdivuhodné disciplinovanosti zařadil i mezi 
nejproduktivnější hráče soutěže – nasbíral 27 bodů. 

66. DOMINIK HALMOŠI 67. JAKUB BARTOŇ 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE HC OLOMOUC 

HSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 40. místo  HSfan: 68. místo, 1. hokejová liga CZ: 73. místo  
  
Loni tento gólman nedokázal zabránit sestupu Písku, letos 
se málem černý scénář opakoval. Když Halmoši do Motoru 
přicházel, rozhodně nečekal, že bude s nováčkem soutěže 
bojovat o záchranu. Nicméně i díky tomuto ex-plzeňskému 
gólmanovi se České Budějovice zachránily již v play-out. 
Nakonec to však bylo to poslední, co Halmoši v Motoru 
dokázal. Vedení klubu s ním už nepočítá.  

V sezóně 2011/2012 nastřádal 31 kanadských bodů, rok 
nato dokonce přidal ještě jeden navíc. V právě skončeném 
ročníku zaznamenal jen dvanáct bodů. I tak však bude na 
sezónu 2013/2014 olomoucký kapitán vzpomínat jako na 
jednu z nejlepších v kariéře. Stejně jako loni totiž 
litoměřický odchovanec pomohl Moře do baráže o 
extraligu.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U68. TOMÁŠ PAVELKA

 

 
HC MOST 

HT TH

U69. DANIEL BOHÁČ 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

HT THHSfan: 41. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen  HSfan: 93. místo, 1. hokejová liga CZ: 49. místo  
  
Hokejová kariéra Tomáše Pavelky je velmi zajímavá, 
přestože je teprve na samém začátku. Jedná se o 
vítkovického odchovance, který v roce 2011 odešel do 
QMJHL, kde strávil dvě sezóny. V nich si vedl výborně a 
dokonce si zahrál i na MSJ 2013. I když měl za sebou 
úspěšnou juniorskou kariéru, rozhodně se nečekalo, že 
přechod mezi muže zvládne tak rychle. Byl hvězdou týmu. 

34letý útočník letos nasbíral třicet kanadských bodů. 
Drtivou většinu z nich (dvacet sedm) zaznamenal v dresu 
Ústí nad Labem. Kabinu Slovanu však před koncem 
přestupového období opustil a vydal se pomoci Motoru 
v nelehké situaci. Daniel Boháč Českým Budějovicím 
rozhodně pomohl, takže vedení neváhalo a uzavřelo s ním 
nový kontrakt.  

70. JAN DANEČEK 71. JAN PLODEK 
AZ HAVÍŘOV HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

HSfan: 62. místo, 1. hokejová liga CZ: 80. místo  HSfan: 44. místo, 1. hokejová liga CZ: 100. místo  
  
Synové trenérů to rozhodně nemají moc lehké. Zvláště 
v České republice. Nicméně v Havířově nikdo nepochybuje, 
že Jan Daneček není protekčním dítětem. Svou pozici 
v mužstvu si tvrdě vydřel. Daneček svými výkony 
v letošním ročníku rozhodně překvapil. Přechod o soutěž 
výše totiž zvládl bez problémů a nasbíral hned pětadvacet 
kanadských bodů, což už je známkou hokejové kvality. 

Jan Plodek je v českých luzích a hájích známou hokejovou 
persónou. Však se jedná o forvarda, jenž má v extralize 
odehráno přes čtyři stovky mistrovských utkání. Zatímco 
loni se tento bojovný forvard hledal, letos už to byl přece 
jen jinačí Plodek. Bývalá opora Liberce totiž nastřílela 
hned čtrnáct branek, výrazně se tak podílela na postupu 
Pojizeřanů do play-off. 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U72. RICHARD DIVIŠ

 

 
HC OLOMOUC 

HT TH

U73. MAREK HRBAS 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HT THHSfan: 85. místo, 1. hokejová liga CZ: 59. místo  HSfan: 66. místo, 1. hokejová liga CZ: 87. místo  
  
Richard Diviš patří k hokejistům, kteří dokážou pomáhat 
týmu nejen na ledě, ale i v kabině. Jedná se totiž o hráče, 
jenž se stará o dobrou atmosféru v kabině. Jeho hlášky 
zkrátka nelze nemilovat. V Olomouci působil teprve druhou 
sezónu, ale nesmazatelně se zapsal do její hokejové 
historie. A to zejména kvůli tomu, že pomohl Moře podruhé 
v řadě do baráže o extraligu.  

Účastník loňského mistrovství světa juniorů a obránce, 
jenž strávil předcházející čtyři ročníky v zámoří, by klidně 
mohl hrát v extralize, jenže Sparta je holt Sparta. 
V nabité sestavě pražského celku se mu nepovedlo získat 
stabilní pozici, a tak mohli jeho schopnosti obdivovat 
fanoušci Litoměřic. Hrbas patřil k nejlepším hráčům týmu a 
potvrdil, že se jedná o velký talent.  

74. PETR JÍRA 75. MICHAL SZTEFEK 
SK KADAŇ AZ HAVÍŘOV 

HSfan: 82. místo, 1. hokejová liga CZ: 65. místo  HSfan: 47. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Petr Jíra ještě donedávna patřil k nejlepším hráčům druhé 
nejvyšší soutěže. Letošní sezóna už se ovšem obrovskému 
chomutovskému patriotovi tolik nepovedla. Hůře si snad 
vedl už jen v ročníku s datováním 2005/2006. Nicméně i 
tak mu mohlo jeho výkonnost závidět spousta prvoligových 
hokejistů. Stále se jedná o forvarda, který dokáže 
pozvednout tým o úroveň výše.  

26letý forvard neměl do letošního ročníku s 1. ligou takřka 
žádné zkušenosti. Ještě před šesti lety hrával pátou 
nejvyšší soutěž v Německu, rok nato krajský přebor za 
Frýdek-Místek. Sztefek se však obdivuhodně vzepjal a 
v sezóně 2013/2014 už nebylo v Havířově moc lepších 
hráčů než on. Dal totiž úctyhodných patnáct branek. To se 
před startem ročníku rozhodně nečekalo.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U76. PETR MOCEK

 

 
HC DUKLA JIHLAVA 

HT TH

U77. JIŘÍ KRISL 
AZ HAVÍŘOV 

HT THHSfan: 81. místo, 1. hokejová liga CZ: 71. místo HSfan: 88. místo, 1. hokejová liga CZ: 67. místo 

  
Třiatřicetiletý zadák se zařadil mezi elitní prvoligové 
obránce. Po dvou letech stabilního účinkování v extralize 
(Karlovy Vary, Kladno, Pardubice) se Mocek vydal na 
Vysočinu, kde to moc dobře znal z přelomu tisíciletí, kdy 
oblékal barvy Třebíče. Tentokráte však bojoval za 
jihlavskou Duklu. A vedlo se mu parádně... Mocek je 
zkrátka bek, na kterého se dá spolehnout vždy a všude.  

Havířov letos překvapil, protože hráči, kteří poslední roky 
strávili v poloprofesionální 2. lize, dokázali držet krok i se 
soupeři z vyšší soutěže. Nicméně u Jiřího Krisla jeho 
výkonnost nepřekvapila. Vědělo se už dlouho, že se jedná o 
obránce, který by v klidu mohl válet i v první lize. Letos 
konečně dostal příležitost, jíž se chytil za pačesy. 
Nasbíral hned čtrnáct kanadských bodů.  

78. HYNEK KŮDELA 79. ZDENĚK ONDŘEJ 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

HSfan: 55. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen HSfan: 56. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Brankářská dvojice Kůdela-Halmoši patřila 
k nejvyrovnanějším v soutěži. Oba dva jsou gólmani, kteří 
sice nepatří k absolutní prvoligové špičce, ale rozhodně 
nejsou pro svůj tým slabinami. Kůdelovi, jenž loni hájil 
barvy Berouna, je teprve třiadvacet let, vše má tedy před 
sebou. A rozhodně má velmi slušně nakročeno, letošní 
sezóna z něj totiž udělala daleko lepšího hokejisty.  

Zdeněk Ondřej patří k vyhlášeným hokejovým buldokům. 
Dělá černou práci, bojuje a občas přispěje i nějakým tím 
gólem. Motor od něj očekával hodně, měl být jeden z lídrů 
mužstva. Bohužel dvaadvacet získaných bodů a sedm 
vstřelených branek není příliš oslnivá bilance. I tak však 
jeho odchod z Českých Budějovic překvapil. Rozhodně se 
jednalo o platného borce se spoustou zkušeností... 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
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U80. TOMÁŠ PROTIVNÝ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

HT TH

U81. MAREK HAAS 
SALITH ŠUMPERK 

HT THHSfan: 89. místo, 1. hokejová liga CZ: 69. místo HSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 58. místo 

  
Jeho přestup do Mladé Boleslavi se zprvu zdál jako 
zbytečný. Nejednalo se totiž o beka, jenž by patřil 
k absolutní prvoligové elitě. Jenže angažmá ve 
středočeském celku se ex-havlíčkobrodskému zadákovi 
povedlo. Ve 45 zápasech totiž zaznamenal třináct 
kanadských bodů, takže dokázal důvěru do něj vloženou 
splatit i s úroky. 

Dobře bránící forvard loni zažil hodně nepovedený ročník, 
který zakončil s chabou bilancí 5+6. Letos už to byla jiná 
káva. Marek Haas, jenž má na svém kontě i jeden 
extraligový start (Třinec), totiž zaznamenal solidních 
osmadvacet kanadských bodů. Když k tomu připočtete 
počet vybojovaných kotoučů a vyhraných soubojů u 
mantinelu, tak si Haas místo v TOP 100 rozhodně zaslouží. 

82. MICHAL VELECKÝ 83. DAVID DVOŘÁČEK 
HC DUKLA JIHLAVA HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HSfan: 65. místo, 1. hokejová liga CZ: 94. místo HSfan: 59. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
V Jihlavě se od Veleckého rozhodně očekávalo více. 
V ročníku 2011/2012, kdy naposledy hájil barvy Šumperka, 
zaznamenal hned sedmatřicet kanadských bodů. 
V posledních dvou letech se však k této cifře 26letý 
útočník ani nepřiblížil. Letos dokonce zaznamenal pouze 21 
bodů. I to bylo důvodem toho, že se před pár dny opět 
upsal Šumperku.  

V Havlíčkově Brodě letos krom Havla a Polodny zářilo i duo 
se zkušenostmi z Finska – Davidové Stach a Dvořáček. 
Druhý jmenovaný letos odehrál pouze 31 zápasů, do 
zbylých jednadvaceti duelů ho totiž nepustilo zranění. I 
tak však za sebou zanechal výraznou stopu a vybojoval si 
83. příčku v každoroční TOP 100 hokejistů. Ještě jednou 
škoda dlouhodobého zranění... 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U84. MARTIN KOUDELKA

 

 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HT TH

U85. DAVID ROUPEC 
AZ HAVÍŘOV 

HT THHSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 64. místo HSfan: 66. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Sezónu zahájil v Mladé Boleslavi, jenže se ukázalo, že jeho 
schopnosti už na tým s takovými ambicemi zkrátka nestačí. 
V Litoměřicích však s Koudelkou, bývalým křídlem 
Jaroslava Roubíka, byli spokojení. Ve 27 zápasech v dresu 
Stadionu totiž získal hned sedmnáct bodů a byl tak solidní 
alternativou Martina Chabady, jenž z rodinných důvodů 
dojížděl pouze na některá utkání severočeského celku.  

Loni zažil David Roupec skvělou sezónu, byl totiž tahounem 
hradecké obrany. Letos mu však neprospělo pendlování 
mezi Třincem a Havířovem, nakonec tak v 1. lize odehrál 
pouze jednatřicet utkání. V nich si však vedl obstojně, 
takže si místo v TOP 100 rozhodně zaslouží. Uvidíme, zda 
se dokáže David Roupec uchytit v sestavě Třince pro příští 
sezónu, nebo zda bude opět vypomáhat AZetu.   

86. TOMÁŠ KALÁB 87. TOMÁŠ ROD 
HC DUKLA JIHLAVA HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 68. místo  HSfan: 69. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen  
  
Loni Tomáš Kaláb zklamal, vedení Dukly se ho dokonce 
zbavilo a poslalo na hostování do Berouna. Málokdo tak 
čekal, že se třebíčský odchovanec, jenž do Jihlavy přišel 
výměnou za Davida Dolníčka, dokáže uchytit v sestavě. 
Jenže Kaláb to dokázal a dokonce se zařadil i mezi 
nejproduktivnější obránce svého týmu. V tomto ohledu už 
byli lepší pouze Jiří Dobrovolný a Zdeněk Čáp. 

Tomáš Rod je jeden z mála zkušenějších, kteří zbyli 
v kabině Ústí nad Labem až do konce sezóny. Tomuto 
bojovnému forvardovi by určitě změna prostředí prospěla, 
protože se jedná o forvarda, jenž by klidně mohl hrát ve 
špičkových prvoligových týmech zásadní roli. Co by za 
Tomáše Roda dali třeba v Motoru či Třebíči... Uvidíme 
tedy, zda zůstane Lvem i pro nadcházející sezónu.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U88. ROMAN RÁC

 

 
HC OLOMOUC 

HT TH

U89. JAROSLAV HAŠEK 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HT THHSfan: 94. místo, 1. hokejová liga CZ: 76. místo  HSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 70. místo  
  
Roman Rác se zařadil mezi nejlepší cizince letošní sezóny. 
Útočník, který se sice narodil na Slovensku, ale už 
relativně dlouho žije v České republice, zazářil v loňském 
prvoligovém play-off, kdy v deseti zápasech nasázel šest 
branek a přidal čtyři asistence. Dobrou formu si přenesl i 
do základní části ročníku 2013/2014. Stále ještě mladý 
forvard si totiž vytvořil nový osobní rekord – 8+19. 

Sezóna 2013/2014 byla pro Jaroslava Haška poslední. Po 
skončení tohoto ročníku totiž ohlásil konec kariéry. Pro 
Litoměřice se pochopitelně bude jednat o citelnou ztrátu, 
jelikož to byl právě on, kdo byl největším tahounem týmu 
v předcházejících čtyřech ročnících. Jaroslav Hašek, 
bývalá opora Chomutova, rozhodně odešla do hokejového 
důchodu se ctí. I letos byl totiž hodně produktivní. 

90. DAVID TŮMA 91. LUKÁŠ CHMELÍŘ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

HSfan: 70. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen  HSfan: 92. místo, 1. hokejová liga CZ: 81. místo  
  
Mladík s bohatými zkušenostmi z mládežnických 
reprezentací patří už druhou sezónu v řadě mezi opory 
Ústí nad Labem. Nikdy nebýval moc produktivní, ani 
v juniorských soutěžích, až v posledních dvou letech 
ukázal, že klidně může zastat i ofenzivnější úkoly. Vedl si 
dokonce natolik dobře, že by mohl v blízké budoucnosti 
povýšit do extraligy.  

Předchozí dvě sezóny Chmelířovi vůbec nevyšly. Nestal se 
lídrem obrany, jak si představovalo vedení Hradce Králové. 
Angažmá v Českých Budějovicích nabídlo bývalému obránci 
Vítkovic či Chomutova novou šanci. Tu Lukáš Chmelíř využil 
a stal se jedním z nejlepších obránců nováčka soutěže. 
Rozhodně má ale mnohem na víc. Ponechá si Motor tohoto 
zkušeného zadáka i pro nadcházející ročník? 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U92. VÁCLAV SKUHRAVÝ

 

 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

HT TH

U93. ALEŠ STANĚK 
SALITH ŠUMPERK 

HT THHSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 74. místo  HSfan: 74. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Před sezónou bychom toto jméno určitě nečekali na 92. 
místě, nakonec však může být Václav Skuhravý vůbec rád, 
že se do stovky vměstnal. Českobudějovičtí fanoušci totiž 
po zhlédnutí jeho výkonů pochopili, proč o něj přestalo mít 
vedení Karlových Varů zájem. Václav Skuhravý se navíc 
stal i nejvylučovanějším hráčem soutěže. Zkrátka a dobře, 
Motor si od něj představoval zcela jinou výkonnost. 

Po příchodu Patrika Moskala opět ožila dávná spolupráce 
z brněnské Komety. Jenže zatímco Brno patřilo 
k prvoligové elitě, Draci se ani nepodívali do play-off, což 
se pochopitelně projevilo nespokojeností fanoušků. Po 
individuální stránce si však forvard nemůže na co stěžovat. 
Ziskem 34 bodů si totiž vytvořil nový osobní rekord ve 
druhé nejvyšší soutěži.  

94. MARTIN MAZANEC 95. VÍT JONÁK 
SK KADAŇ HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

HSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 75. místo HSfan: 76. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Martin Mazanec je dlouhodobě jedním 
z nejvylučovanějších hráčů soutěže. Letos už však na své 
disciplinovanosti zapracoval a nenechával se v každém 
zápase zbytečně vylučovat. Nicméně i tak má v tomto 
ohledu stále ještě co zlepšovat. Co se týče produktivity, 
tak si v ročníku 2013/2014 vytvořil osobní rekord. Stačilo 
mu k tomu dvanáct kanadských bodů.   

22letý útočník se ani letos nedokázal prosadit do kádru 
extraligového Liberce a opět tak putoval na farmu. Stejně 
jako Benátky měl i on pomalejší rozjezd, nakonec se ale 
díky zlepšeným výkonům dostal na pětadvacetibodovou 
hranici. Jedná se tak o osobní rekord tohoto plzeňského 
odchovance, jenž už by v příštím ročníku rád nastupoval 
převážně v nejvyšší soutěži. Povede se mu to? 

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

 

 

 

 
U96. JÁN NIKO

 

 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

HT TH

U97. JAKUB MAREK 
MEDVĚDI BEROUN 1933 

HT THHSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 77. místo HSfan: 77. místo, 1. hokejová liga CZ: nezařazen 

  
Ján Niko se stal druhým nejproduktivnějším obráncem 
liberecké farmy. O bod více nasbíral už jen Marek Pabiška, 
jenž ještě nedávno býval útočníkem. Ján Niko, který má 
sice slovenské jméno, ale jedná se o bývalého 
reprezentanta českých mládežnických výběrů, určitě zažil 
jednu z nejlepších sezón v kariéře, ještě ale musí 
zapracovat na své disciplinovanosti.  

Když se dařilo Berounu, dařilo se i Jakubu Markovi, jenž 
loni nastupoval za Písek. Po prvních dvanácti kolech měl na 
svém kontě úctyhodných jedenáct bodů, takže už v tak 
brzké době dokázal překonat svůj výkon ze sezóny 
2012/2013, kdy nasbíral jen osm kanadských bodů. Jenže 
Marek se svezl s bídnými výkony Berouna a ve zbylých 
zápasech přidal už jen deset bodů. 

98. NIKOLA GAJOVSKÝ 99. PETR PŘEUČIL 
SK KADAŇ HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 96. místo, 1. hokejová liga CZ: 82. místo HSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 78. místo 

  
Loni byl tento forvard v žebříčku stovky nejlepších 
hokejistů hodně vysoko. Jenže letos se nedařilo ani jemu, 
ani Kadani. Nikola Gajovský, hokejista s bohatými 
extraligovými zkušenostmi, se probudil až v samotném 
závěru sezóny. Díky svým výkonům v poslední čtvrtině 
soutěže byl nominován nejenom do jedné ze sestav období, 
ale vměstnal se i do tohoto žebříčku.  

V Ústí nad Labem neměl v minulosti tento útočník nikdy 
jistou pozici. Putoval tak po hostováních ve Vrchlabí, 
Mostě, Havířově či v Litoměřicích. Až v posledních dvou 
letech, kdy Slovan zredukoval náklady na výplaty, se Petr 
Přeučil stal jedním z lídrů ústecké ofenzivy. Loni získal 
jednadvacet bodů, letos tento počin výrazně překonal a 
sedmadvaceti body si vytvořil osobní rekord.  

http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/1-Hokejov%C3%A1-liga-CZ/125344764292037?fref=ts


 

 

UZAJÍMAVOSTI K TOP 100 
 
ZASTOUPENÍ POSTŮ: 
 
BRANKÁŘI: 9 
OBRÁNCI: 25 
ÚTOČNÍCI: 66 
 
ZASTOUPENÍ KLUBŮ: 
MLADÁ BOLESLAV    13 
OLOMOUC      13 
JIHLAVA      10 
HAVÍŘOV      10 
ČESKÉ BUDĚJOVICE    10 
ŠUMPERK       9 
LITOMĚŘICE      6 
HAVLÍČKŮV BROD      5 
TŘEBÍČ       5 
BENÁTKY NAD JIZEROU    5 
ÚSTÍ NAD LABEM     5 
KADAŇ       4 
MOST       3 
BEROUN       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U100. ROBIN STANĚK 

HC OLOMOUC 
HT THHSfan: nezařazen, 1. hokejová liga CZ: 79. místo 

 
Robin Staněk byl pátým nejproduktivnějším obráncem 
Olomouce, nepropadl ani ve statistice +/- . Nejedná se sice 
o nějakou velkou hvězdu, ale tento 25letý zadák si na ledě 
vždy odvede své. Letos tak dokázal navázat na loňský 
životní ročník, v němž dal hned pět gólů a za odměnu si 
v jednom zápase zahrál za extraligové Pardubice. Přitom 
ještě před třemi lety neměl v Moře jistou pozici.  

LOŇSKÁ TOP 10 
 

1. JAROSLAV ROUBÍK (UNL) 
2. TOMÁŠ NOUZA (MB) 
3. MATĚJ PEKR (OLO) 

4. DAVID VÝBORNÝ (MB) 
5. LUKÁŠ POŽIVIL (UNL) 
6. MAREK ČILIAK (TRE) 
7. ROMAN WILL (MB) 

NEVEŠLI SE DO TOP 100, ALE BYLI 8. JIŘÍ ŘÍPA (OLO) 
NOMINOVÁNÍ HSFANEM:9. LUKÁŠ ENDÁL (HB)  
Marek Drtina, Jakub Grin, Pavel Musil, Jakub Trefný, 
David Vrbata, Jan Křivohlávek, Tomáš Fořt, Matěj Pekr, 
Jakub Šlahař, Matič Podlipnik 

10. LUKÁŠ PABIŠKA (MB) 
 

 

NEVEŠLI SE DO TOP 100, ALE BYLI 
NOMINOVÁNÍ 1. HOKEJOVOU 
LIGOU CZ: 
Rostislav Malena, David Dolníček, Vlastimil Bilčík, Vít 
Budínský, Tomáš Drtil, Pavel Selingr, Josef Jindra, Jan 
Bojer, Stanislav Dietz, Rostislav Marosz, Martin Vágner, 
Matič Podlipnik 
 



 

USHRNUTÍ SEZÓNY 2013/2014 



 

KONEČNÉ POŘADÍ PRVOLIGOVÉHO 

UPozn.:

ROČNÍKU 2013/2014 

 

1. MLADÁ BOLESLAV (0) 
 
2. OLOMOUC (0) 
--------------------------------- 
3. JIHLAVA (+2) 
 
4. TŘEBÍČ (0) 
---------------------------------------- 
5. HAVLÍČKŮV BROD (+3) 
6. HAVÍŘOV (+3) 
7. LITOMĚŘICE (0) 
8. BENÁTKY NAD JIZEROU (+4) 
---------------------------------------- 
9. ŠUMPERK (+2) 
10. ÚSTÍ NAD LABEM (-4) 
11. ČESKÉ BUDĚJOVICE (-8) 
12. KADAŇ (-2) 
---------------------------------------- 
13. BEROUN (0) 
14. MOST (0) 

U V závorce je odchylka od předsezónního tipu magazínu. Minus 
znamená, že jsme tým tipovali výše, plus pochopitelně značí opak. 



 

USSHHRRNNUUTTÍÍ  PPLLAAYY--OOFFFF  



 
4:2 

  

  

Průběh série: I přes to, že se jednalo o souboj prvního 
týmu s osmým, se očekávala vcelku vyrovnaná série. A 
skutečně tomu tak bylo. Bruslařský klub rozhodně neměl 
cestu do semifinále snadnou. Po třech duelech už sice vedl 
3:0, jenže pak se Benátky nad Jizerou vzepjaly a dvěma 
vítězstvími čtvrtfinále zdramatizovaly. V posledním zápase 
série drželi Pojizeřané se svým rivalem krok, nakonec si 
však sedmý duel nevybojovali.  
Hráč série: Milan Mikulík zažil skutečně fantastickou 
sérii. V šesti duelech nasbíral neskutečných dvanáct bodů 
(7+5). Hned dvě jeho branky dokonce byly vítězné. 
Takovou smršť od tohoto bojovníka čekal málokdo. 
Klíčový moment série: Podle magazínu byl hodně důležitým 
momentem vývoj první třetiny úvodního duelu série. 
Benátky nad Jizerou totiž na svého soupeře vlétly a 
skórovaly hned v první minutě zápasu. Svého soka pak 
doslova drtily, jenže v 11. minutě dal Mikulík branku a 
zápas se postupně vyrovnával. Kdyby Pojizeřané dokázali 
své vedení udržet, případně ho ještě navýšit, mohla se 
série vyvíjet ještě daleko zajímavěji.  

4:2 
Průběh série: Po úvodních dvou zápasech se zdálo, že 
Mora nebude mít se Stadionem výraznější problémy. Svého 
soupeře totiž vyprovodila výsledky 7:1 a 4:1. Severočeši 
měli navíc velké problémy s disciplinovaností. Jenže 
Litoměřice vrátily úder. Na domácím ledě zvládly oba duely 
(v obou utkáních rozhodovaly samostatné nájezdy) a série 
se hodně zdramatizovala. Jenže Olomouc překvapení 
nepřipustila a zajistila si postup do semifinále.  
Hráč série: Tomáš Vošvrda dostal od trenérů důvěru a 
odchytal všechny čtvrtfinálové duely. Petru Fialovi se za 
to odvděčil parádními výkony. V šesti zápasech inkasoval 
pouze devětkrát, úspěšnost zákroků si pak držel těsně pod 
95 procentní hranicí.  
Klíčový moment série: Rozhodujícím momentem bylo 
zřejmě neproměněné trestné střílení Martina Chabady 
v samotném závěru šestého duelu. Zkušený útočník mohl 
poslat zápas do prodloužení, jenže tváří v tvář Tomáši 
Vošvrdovi neuspěl. Kdo ví, co by se stalo, kdyby tehdy 
proměnil. Je jasné, že Kališníci by rozhodně byli na koni a 
mohli sérii vrátit do Olomouce. Ale na kdyby se přece 
nehraje... 
 ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 

 4:0 1:4 
  

Průběh série: Určitě se očekávalo, že bude AZ kousat 
daleko více. Ano, Havířov hrál sice dobře a byl 
konkurenceschopným soupeřem, ale konečný výsledek 4:0 
pro Duklu je rozhodně zklamání. V prvním zápase Havířov 
branku nedal, ve druhém duelu pak měli Slezané tragický 
nástup. Po polovině zápasu už totiž prohrávali 4:0. Na 
domácím ledě sice AZ v obou případech prohrál jen o 
jeden gól, nedobytnou pevnost však ze své arény 
nevytvořil. Havířov možná doplatil na nováčkovskou daň. 
Každopádně i tak se sezóna s datováním 2013/2014 zapíše 
do kroniky tohoto slezského klubu zlatým písmem. 
Málokterému nováčkovi se podaří to, co se podařilo AZetu. 

Průběh série: Skóre 1:4 sice vypadá jasně, ale rozhodně 
se jednalo o velmi vyrovnanou sérii. První dva duely totiž 
rozhodovaly až samostatné nájezdy, následující dvě utkání 
pak dospěla do prodloužení. Až pátý, poslední zápas série, 
skončil jasným výsledkem 1:6 pro hosty z Třebíče. 
Horácká Slavia měla v celém čtvrtfinále pochopitelně 
nemalé štěstí, jenže nedá se říci, že by vyhrála 
nezaslouženě. Ba naopak, Horáci šli štěstí naproti. Už před 
startem čtvrtfinále byli považováni za favority, zkušenost 
týmu s parádně chytajícím Falterem se projevila právě 
v rozhodujících fázích zápasů. V nich Rebel citelně 
postrádal vyhozeného kanonýra Lukáše Havla. 

Hráč série: Davidu Rittichovi sice hodně pomohli 
spoluhráči, ale inkasovat na ledě Havířova ve dvou duelech 
jen tři branky, to už je opravdu parádní bilance. Mladý 
gólman navíc v úvodním klání série vychytal čisté konto. 

Hráč série: Třebíčský brankář Martin Falter byl 
rozhodující postavou týmu při samostatných nájezdech. Ze 
šesti havlíčkobrodských pokusů nedostal ani jednu branku 
a potvrdil tak, že se jedná o opravdového mazáka.  

Klíčový moment série: Nejdůležitějším vítězstvím bylo 
zřejmě to ve třetím utkání. Před startem čtvrtfinále se 
totiž vědělo, že se na ledě Havířova nebude vyhrávat 

Klíčový moment série: Rozhodujícím zápasem byl 
pravděpodobně ten třetí. Rebel v něm totiž nedokázal 
udržet vedení a pět sekund před koncem třetí třetiny si 

lehce. Jihlava to však zvládla hned na první pokus a vedení 
3:0 na zápasy už bylo hodně komfortní. 
 

Třebíč vybojovala prodloužení, v němž rozhodl Čuřík a 
Horácká Slavia tak vedla 3:0 na zápasy.  
 ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 



 

  

 

4:0 
Průběh série: Bruslařský klub narazil v semifinále play-off 
stejně jako loni na Třebíč. Ta v minulém ročníku favorita 
hodně potrápila a dokázala hned dvakrát zvítězit. 
Tentokráte už Horáci Středočechy nezaskočili. Ano, 
rozhodně byli důstojným soupeřem a Mladá Boleslav se 
hodně zapotila, ale lídr soutěže jasně ukázal, jak moc 
kvalitní kádr letos měl. Bruslařský klub dokázal využívat 
přesilové hry a v klíčových situacích pokaždé svého 
soupeře předčil. Zaslouženě tak postoupil do baráže.  
Hráč série: Richard Jarůšek sice nastupoval až ve čtvrté 
pětce, ale prosazoval se častěji než spoluhráči s větším 
ice-timem. Posila ze Znojma se tak Mladé Boleslavi 
skutečně vyplatila.  
Klíčový moment série: Klíčový moment paradoxně nastal 
již před zahájením play-off. Kvůli nesmyslenému pravidlu o 
tom, že hráč, jenž v extralize nastoupí po 15. únoru již 
nesmí hrát v 1. lize, se Horácké Slavii rozpadl kádr. Hráči 
jako Wasserbauer, Nahodil, Dlapa, Dujsík, Moučka, 
Mrázek či Raška hodně chyběli. Oproti loňsku totiž Třebíč 
neměla široký kádr a sérii odehrála prakticky jen na tři 
pětky. A to je proti takovémuto soupeři velký problém.  
 

4:1 
Průběh série: Olomouc se v základní části pyšnila nejlepší 
defenzivou, potvrdila to i v semifinále. V úvodních dvou 
kolech očekávaného souboje s Duklou totiž Mora 
inkasovala pouze jednou. Kohouti pak zvládli i třetí duel, 
který dospěl až do prodloužení (viz klíčový moment série). 
Pak to byla sice Jihlava, která ve čtvrtém duelu dokázala 
udržet čisté konto, ale Mora už si postup pohlídala.  
Hráč série: Tomáš Vošvrda, jednička Olomouce v play-off, 
chytil někdy i nemožné. Své o tom ví třeba Tomáš 
Čachotský, jenž mířil do odkryté klece, ale 24letý gólman 
Mory dokázal zdviženým betonem zázračně zabránit 
vstřelené brance. Vošvrda se nakonec stal i nejlepším 
hráčem play-off, tedy pochopitelně podle názoru magazínu 
o 1. lize.  
Klíčový moment série: Zlomovým momentem byl rozhodně 
závěr třetího utkání. Jihlava sice ještě sedm minut před 
koncem držela těsné vedení, přesto nedokázala dovést 
zápas do vítězného konce. Nejprve vyrovnal Vodný, 
v prodloužení pak rozhodl o třetím vítězství v řadě 
zkušený Pavel Selingr. Stav 0:3 na zápasy už se 
pochopitelně otáčí velice těžko.  
 SEMIFINÁLE SEMIFINÁLE 

Průběh baráže:

BARÁŽ O EXTRALIGU 

 Chomutov začal dobře a po 
první čtvrtině se zdálo, že by se měl bez 
větších problémů zachránit. Naopak Kladno 
začalo opravdu hrůzostrašně a už po prvních 
třech kolech to s ním vypadalo opravdu zle. 
Nakonec však sestoupily oba celky, protože 
Olomouc a Boleslav měly konstantní formu.  

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BARÁŽE O ELH 
1. Pavel Patera  Rytíři Kladno   12Z   4G 10A  14B 
2. David Ostřížek HC Olomouc   12      5   6      11 
3. David Výborný BK Mladá Boleslav  11      3   7      10 
4. David Růžička Rytíři Kladno   12     3   7      10 
5. Michal Broš  BK Mladá Boleslav  11      5   4       9 
6. Miloslav Hořava Rytíři Kladno   12    5   4       9 

Hráč baráže: David Ostřížek, první centr 
Olomouce, měl v závěru sezónu opravdu 
neskutečnou formu. Od puku ho takřka nikdo 
neodstavil a svou bojovností a technikou hole 
se výraznou měrou zasloužil o fantastický 
úspěch Kohoutů. 

7. Radim Kucharczyk HC Olomouc   12      4   5       9 
8. Rostislav Marosz HC Olomouc   12     5   3       8 
9. Pavel Selingr HC Olomouc   12      3   5       8 
10. Jaroslav Svoboda Piráti Chomutov  12     3   5       8 

TABULKAKlíčový moment baráže: Podle magazínu o 1. 
lize bylo klíčovým momentem baráže sedmé 
kolo, v němž se Chomutov střetl s Morou. 
Ještě v 58. minutě byl stav 1:1, jenže pak 
Kohouti dvakrát skórovali a ze severu Čech si 

 
1. BK Mladá Boleslav        12  5 2 2 3   38:31    21  
2. HC Olomouc                 12  5 1 3 3   34:34   20  
3. Piráti Chomutov        12  4 2 1 5   30:27    17  
4. Rytíři Kladno        12  3 2 1 6   31:44    14  
 na Hanou přivezli nesmírně cenné vítězství.  

 

http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
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U13. LUKÁŠ NAHODIL  

    10. PAVEL SELINGR 
Ú, 35 LET, OLOMOUC 

 
Útočník se zkušenostmi 
z extraligového Znojma překvapil. 
Krom černé práce totiž pomohl 
Olomouci i několika brankami. 
Konkrétně hned pěti. Jasně 
nejpovedenější utkání zažil ve 
druhém zápase čtvrtfinálové série, 
kdy vstřelil hattrick. Dal rovněž 
důležitý gól v prodloužení třetího 
semifinálového duelu na ledě Dukly.  

11. CTIRAD OVČAČÍK 
O, 29 LET, ML. BOLESLAV 

 
Hokejista s bohatými extraligovými 
zkušenostmi byl se čtyřmi trefami 
jasně nejlepším střelcem play-off. 
Pochopitelně pouze mezi obránci. 
Hned tři trefy zaznamenal při 
přesilových hrách. Jedna Ovčačíkova 
branka pak byla vítězná. Ex-
vítkovický zadák tak byl důležitou 
součástkou mladoboleslavského týmu. 

 

12. JAN JAROMĚŘSKÝ 
O, 25 LET, OLOMOUC 

 
Co by to bylo za žebříček, kdyby 
v něm chyběl hokejista s nejlepší 
statistikou +/-. Jan Jaroměřský, jenž 
do Olomouce přišel teprve v létě 
loňského roku, je tak jediným 
zadákem Mory, který se vměstnal do 
této TOP patnáctky. Krom výborného 
výsledku v tabulce pravdy byl totiž i 
dost produktivní – 2+4. 

 

Ú, 25 LET, TŘEBÍČ 
 
Nejproduktivnějším hráčem Třebíče 
v letošním play-off byl Lukáš Nahodil, 
jenž kvůli pravidlu takzvaného 15. 
února přišel o poslední dva 
semifinálové duely. Byl to právě 
pardubický forvard, kdo měl prsty 
v klíčovém momentu čtvrtfinálové 
série. Ve třetím zápase proti Rebelu 
totiž vyrovnal pět vteřin před 
koncem! Prodloužení pak HST zvládlo. 

14. DAVID DOLNÍČEK 
Ú, 35 LET, TŘEBÍČ 

 
David Dolníček v play-off nijak 
nezářil, klíčové momenty však 
třebíčský kapitán zvládl na jedničku. 
Byl to totiž právě on, kdo se společně 
s brankářem Falterem podílel na 
zvládnutých samostatných nájezdech 
v úvodních dvou čtvrtfinálových 
zápasech. Nicméně v sérii s Mladou 
Boleslaví už tak vidět nebyl.  

15. DAVID RITTICH 
 

B, 21 LET, JIHLAVA 
 
Jihlavský brankář je v jednadvaceti 
letech vůbec nejmladším hráčem 
tohoto žebříčku. V play-off to  tak 
rozhodně neměl lehké. Byly to navíc 
jeho první vyřazovací boje mezi 
seniory a tlak na něj byl opravdu 
značný. Dostal sice pár gólů, které se 
daly chytit, ale jinak si vedl nad 
očekávání dobře.   



 

 

 
 

 7. MILAN TOMAN 
O, 34 LET, MLADÁ BOLESLAV 

 

 

   

5. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
Ú, 32 LET, JIHLAVA 

 
Tomáš Čachotský šel do play-off 
v nesmírně těžké pozici. Jak Havířov, 
tak i Olomouc, byly na tohoto 
nejproduktivnějšího hráče základní 
části skvěle připraveni. Kapitán Dukly 
se však dokázal s osobní obranou 
vyrovnat a v play-off si držel průměr 
jednoho bodu na zápas. I tak však 
zůstal jeho sen o baráži nenaplněn.  

4. DAVID OSTŘÍŽEK 
Ú, 23 LET, OLOMOUC 

 
I loni byl David Ostřížek v žebříčku 
nejlepších hráčů hodně vysoko, to ale 
ještě oblékal barvy Horácké Slavie. 
Letošní play-off však strávil 
v Olomouci. A byl vůbec 
nejproduktivnějším Kohoutem 
vyřazovacích bojů. Kmenový hráč 
Třince dal šest branek a na stejném 
počtu se podílel asistencí.  

 

6. TOMÁŠ KLIMENTA 
Ú, 30 LET, MLADÁ BOLESLAV 

 
Stejně jako v základní části i v play-
off skončil ex-třinecký hokejista na 
druhém místě kanadského bodování. 
V deseti zápasech vyřazovacích bojů 
dal sice jen tři branky, ale přidal 
k nim hned dvanáct asistencí! Znovu 
tak potvrdil, že jeho druhá formace, 
v níž nastupují i Michal Broš 
s Milanem Mikulíkem, místy 
zastiňovala i tu elitní.  

 

Obránce Bruslařského klubu je 
doslova stvořený pro boje v play-off. 
Jedná se o zarputilého beka, který 
nesnáší porážky. Fanouškům soupeře 
sice mohou vadit jeho časté diskuze 
s rozhodčími, ale pro Mladou Boleslav 
byl stejně jako loni nepostradatelný. 
Se 7 body byl nejproduktivnějším 
zadákem play-off.  

8. ROSTISLAV MAROSZ 
Ú, 23 LET, OLOMOUC 

 
V Havířově u fanoušků moc oblíbený 
nebyl, občas jim totiž vadilo 
Maroszovo nasazení. Olomouc je však 
pro tohoto technického forvarda 
místem zaslíbeným. Třinecký 
hokejista posílil tým před play-off a 
moc dlouho se v Moře aklimatizovat 
nemusel. V play-off řádil, v 11 
zápasech totiž zaznamenal stejný 
počet bodů (5+6).  

9. RICHARD JARŮŠEK 
Ú, 22 LET, MLADÁ BOLESLAV 

 
Tento kauf se Mladé Boleslavi 
opravdu povedl. Ač tento bývalý 
forvard Znojma nastupoval až ve 
čtvrté formaci, byl u několika 
klíčových momentů. Nadějný útočník, 
jehož důraz před brankoviště je 
zkrátka obdivuhodný, byl nakonec 
s jedenácti kanadskými body čtvrtým 
nejlepším hráčem play-off! 



 

  

3. MARTIN FALTER 
B, 30 LET, TŘEBÍČ 

 
Martin Falter je zřejmě nejlepším prvoligovým 
brankářem na samostatné nájezdy. Nejenže to dokazoval 
v základní části, ale navíc to potvrdil i v sérii 
s Havlíčkovým Brodem. První dva duely tohoto 
čtvrtfinálového souboje musely rozhodovat právě 
dovednostní soutěže. A obě dokázal Martin Falter 
dovést do vítězného konce. Byl to jednoznačně nejlepší 
hokejista čtvrtfinále, navíc si dobře vedl i v sérii 
s Mladou Boleslaví.  1. TOMÁŠ VOŠVRDA
 

  

B, 24 LET, OLOMOUC 
 
 Předsezónní posila z Liberce se Olomouci skutečně 
hodně vyplatila. Nejenže Tomáš Vošvrda patřil k nejlepším 
gólmanům základní části, ale hlavně si skvěle vedl i ve 
vyřazovacích bojích. Magazín o 1. lize tak tomuto více než 
metrák vážícímu brankáři uděluje cenu pro nejlepšího hráče 
play-off. Čím si to 24letý gólman zasloužil? 
 Začněme sérií s Litoměřicemi. Rozhodně se 
nejednalo o lehkého soupeře, Stadion měl totiž k dispozici 
Zdeňka Bahenského či Spencera Humphriese. Tomáš Vošvrda 
přesto zazářil. V prvních dvou duelech inkasoval v obou 
případech pouze jednou. V Litoměřicích sice Vošvrda ani 
jednou nedokázal vychytat vítězství v samostatných 
nájezdech, ale na neúspěchu Kohoutů v této činnosti nesou 
vliv zejména olomoučtí střelci, jelikož ti nedokázali ani 
jednou skórovat. V klíčovém pátém duelu pak svou branku 
opět zabetonoval a vychytal svou první nulu v play-off. 
Skvěle si vedl i v následujícím duelu, Litoměřicím totiž 
dovolil skórovat pouze dvakrát. Navíc v samotném závěru 
zabránil vyrovnání, dokázal totiž vychytat trestné střílení 
Martina Chabady.  

2. MILAN MIKULÍK 
Ú, 33 LET, MLADÁ BOLESLAV 

 
Nejproduktivnějším hráčem letošního play-off se 
překvapivě stal Milan Mikulík. Ten v deseti odehraných 
zápasech nasázel hned osm branek, k nimž přidal 
úctyhodných devět asistencí. To je obdivuhodná bilance, 
zvláště když se od sezóny 2012/2013 hraje již pouze na 
dvě kola. Mikulík byl i u několika klíčových momentů. Ve 

 I v semifinále byl Vošvrda nejlepším hráčem svého 
týmu. Hned v prvním duelu nepustil za svá záda ani jeden 
puk, rovněž ve druhém zápase série s Jihlavou byl 

čtvrtfinále s Benátkami nad Jizerou dal hned dvě 
vítězné branky. V semifinále už sice tak výrazný nebyl, i 
tak se však play-off bojovnému forvardovi povedlo.  

fenomenální – inkasoval pouze jednou. Dobře si vedl i ve 
zbylých třech zápasech, takže nejlepším hráčem play-off 1. 
ligy 2014 je po zásluze právě on.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Tomáš Klimenta 58b 
2. Tomáš Nouza 57b 

3. David Výborný 55b 
4. Michal Broš 54b 
5. Milan Mikulík 41b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Milan Toman 31b  
2. Roman Němeček 19b 
3. Ctirad Ovčačík 17b 

 
TOP 3 střelci 

1. Tomáš Nouza 34g 
2. Tomáš Klimenta 22g 

3. Michal Broš 19g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. David Výborný 42a 

2. Tomáš Klimenta 36a 
3. Michal Broš 35a 

 
TOP 3 +/- 

1. Tomáš Klimenta +39 
2. Michal Broš +37 

3. Milan Mikulík +33 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Lukáš Bohunický 113TM 

2. Boris Žabka 97TM 
3. Milan Mikulík 87TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Michal Valent 94,33% 
2. Roman Will 92,86% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Michal Valent 1.66 
2. Roman Will 1.84 

 
Čistá konta 
Roman Will 5 

Michal Valent 4 
 

Úspěšnost přesilovek 
26,58% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

2261 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
MAREK LOSKOT 

 
Marek Loskot by v ostatních třinácti 
prvoligových týmech platil za hvězdu. Jenže 
v Mladé Boleslavi se tento technicky zručný 
forvard ne a ne prosadit. Když ho ovšem 
Středočeši poslali na krátkou výpomoc do 
Ústí nad Labem, Marek Loskot zazářil a  
dával jeden gól za druhým. Uvidíme, kde 
bude tento talentovaný útočník působit 
v nadcházejícím ročníku. V Mladé Boleslavi  
to zřejmě nebude... 

1. MÍSTO 
předsezónní tip: 1. místo 

 
Parta vedená Františkem Výborným a 
jeho asistentem Marianem Jelínkem to 
dokázala! Na druhý pokus se Mladé 
Boleslavi podařilo postoupit z baráže 
do nejvyšší soutěže! Dokáže Bruslařský 
klub držet krok i s extraligisty? Nebo 
opět dostojí své přezdívce „barážový 
klub“? Prodlouží si kariéru legendární 
David Výborný? Kdo Středočechy 
posílí? Ale, nechme těch otázek a 
raději popřejme Mladé Boleslavi, ať si 
užije bujaré a zasloužené oslavy, které 
jistě v malé míře probíhají doteď.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Milan Mikulík 17b 
2. Tomáš Klimenta  15b 
3. Richard Jarůšek 11b 
 
Nejlepší střelec 
Milan Mikulík   8G 
 
Nejlepší +/- 
Milan Mikulík  +6 
 
Nejproduktivnější bek 
Milan Toman   7b 

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

VÝBORNÝ A BROŠ 
 
Mladá Boleslav se spoléhala na dva centry, kteří by byli 
hvězdami i v nejvyšší soutěži. Je jasné, že právě oni 
hráli klíčovou roli. Není divu, že měl Bruslařský klub 
tak úspěšné přesilové hry. Zůstane toto duo i pro 
nadcházející extraligový ročník? 

BK MB 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
DAVID VÝBORNÝ 

UCO SE POVEDLO? 
 
UPostup:U Co jiného by se asi v tomto přehledu mělo objevit, že? Mladá 
Boleslav se po dvou letech strávených v 1. lize vrátila do nejvyšší 
soutěže. kde už nebude chtít být otloukánkem, ale ráda by konečně 
zavítala do play-off. Stát se to klidně může, a to i kdyby nedošlo 
k žádnému většímu posílení. Tým, jenž se letos v Bruslařském klubu 
sešel, už je totiž dostatečně vyspělý. 
 
24. – 44. kolo: V těchto jednadvaceti duelech neodešli 
mladoboleslavští hokejisté z ledu ani jednou bez bodového zisku! To je 
skutečně fenomenální bilance. Když se David Výborný zranil, tak v Mladé 

Boleslavi zavládlo zděšení. Symbol zlaté 
generace českého hokeje se však dokázal 
vrátit včas a v baráži už se cítil stoprocentně 
v pořádku. Kdo ví, jak by to s Bruslařským 
klubem dopadlo, kdyby se doba jeho 
rekonvalescence protáhla. Nyní bude zajímavé 
sledovat, jak to s Davidem Výborným bude dál. 
Bude ještě pokračovat? 

 
Vhodné posílení: Mladá Boleslav nezahálela ani v průběhu sezóny, 
takže když se naskytla příležitost posílit, neváhala. Řady Bruslařského 
klubu tak ještě během základní části rozšířili Ctirad Ovčačík, Jan 
Starý, Martin Látal, Richard Jarůšek či Zdeněk Kubica s Ericem 
Melandem. Všichni nakonec do týmu zapadli a výraznou měrou se 
podíleli na skvěle zvládnutém závěru sezóny.  
 
Čtyři hráči v TOP 5 bodování: Nouza, Výborný, Klimenta a Broš. Toto 
kvarteto forvardů se umístilo na 2. až 5. místě kanadského bodování. 
Všichni nasbírali přes padesát bodů, nejvíce pak Tomáš Klimenta (58).  

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 
TOMÁŠ PROTIVNÝ 

 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
Hra bez Davida Výborného: Když kvůli zranění nemohla v závěru 
sezóny Mladá Boleslav využívat služeb svého kapitána, hned se to na 
její hře i výsledcích negativně projevilo. Ještěže se dal nestárnoucí 
forvard včas do kupy... 
 

Když do Mladé Boleslavi přicházel, očekávalo 
se, že to bude hráč na pomezí základní sestavy 
a tribuny. Tomáš Protivný se však ve 
středočeském celku skvěle aklimatizoval a 
v základní části byl se třinácti kanadskými 
body čtvrtým nejproduktivnějším bekem týmu. 
V baráži už ale dostávali přednost jiní obránci.  

Trápení s Benátkami nad Jizerou: Už v základní části se 
Bruslařskému klubu v zápasech s krajským rivalem nedařilo. A ve 
čtvrtfinále play-off tomu nebylo jinak. Benátky nad Jizerou dokázaly 
vyhrát hned dva duely. Mladá Boleslav se tedy hodně zapotila. 
 
Odstavení Tomáše Nouzi: Nejlepší střelec letošní sezóny odehrál 
v baráži pouze tři duely. Poté (až na poslední klání) už své spoluhráče 
sledoval pouze z tribuny. Žádné oficiální zprávy o jeho absenci 
nepřišly, fanoušci tak spekulují, že byl zkrátka odstaven. To není 
zrovna vhodné chování ke klubové ikoně.  

HRÁČ PLAY-OFF A BARÁŽE 
MICHAL BROŠ 

 

Těžko vybrat jednu osobnost, která by o třídu 
převyšovala ostatní. Mladá Boleslav měla totiž 
vyrovnaný celek. Volba nakonec padla na 
Michala Broše, nejlepšího střelce baráže. 
Tento bývalý kapitán pražské Sparty se mimo 
jiné blýskl hattrickem v důležitém zápase na 
Kladně.  



 

USTATISTIKY 
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Denis Kindl 47b 
2. Radim Kucharczyk 39b 

3. Jan Knotek 37b 
4. Jiří Řípa 31b 

5. Jakub Herman 29b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Jan Jaroměřský 19b 
2. Tomáš Houdek 14b 
3. Jiří Ondrušek 13b 

 
TOP 3 střelci 

1. Denis Kindl 16g 
2. Jan Knotek 16g 

3. Jakub Herman 16g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Denis Kindl 31a 

2. Radim Kucharczyk 28a 
3. Jan Knotek 21a 

 
TOP 3 +/- 

1. Jan Knotek +27 
2. Denis Kindl +26 

3. Jiří Ondrušek +24 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Richard Diviš 90TM 
2. Denis Kindl 81TM 
3. Matěj Pekr 65TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Tomáš Vošvrda 94,36% 
2. Tomáš Halász 94,32% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Tomáš Halász 1,62 
2. Tomáš Vošvrda 1,64 

 
Čistá konta 

Tomáš Halász 8 
Tomáš Vošvrda 5 

 
Úspěšnost přesilovek 

22,12% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
1306 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
MICHAL VODNÝ 

 
Už v loňské baráži tento mladý útočník zářil, 
letos pak dokázal své výkony ještě vylepšit. 
Tento neúnavný bojovník po ledě jezdil sem  
a tam a svou šikovností dělal starosti i 
extraligovým obranám. V základní části se 
mu podařilo skórovat hned třináctkrát, což 
už je více než solidní bilance. V play-off sice 
odehrál pouze pět utkání, ale do baráže, jak 
již bylo zmíněno, se stihl uzdravit. Uvidíme, 
jak si povede o soutěž výše.  
 

2. MÍSTO 
předsezónní tip: 2. místo 

 
To, co v baráži předvedla Olomouc, 
čekal opravdu málokdo. Dalo se sice 
předpokládat, že bude kousat, ale 
v postup věřili jen ti nejzarytější 
fanoušci. Jenže v průběhu baráže se 
ukázalo, jak vyspělý tým trenér Petr 
Fiala vedl. Když dokázali Hanáci otočit 
zápas s Kladnem (z 0:3 na 5:3), bylo 
jasné, že výkony Olomouce nejsou 
náhodné. Sezónu 2013/2014 
pochopitelně nelze hodnotit jinak než 
jedničkou. Byl to ročník, na který 
Kohouti asi nikdy nezapomenou... 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. David Ostřížek 12b 
2. Rostislav Marosz  11b 
3. Pavel Selingr 10b 
 
Nejlepší střelec 
David Ostřížek  6G 
 
Nejlepší +/- 
David Ostřížek  +9 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Houdek  7b 
 

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

VYROVNANOST 
 
Ano, Olomouc skutečně neměla výraznější slabinu. 
Mora se spoléhala na špičkového brankáře, výborně 
složenou obranu a dravý útok. Nakonec se ukázalo, že 
tým byl složen tak kvalitně, že svými výkony předčil i 
extraligové celky z Chomutova a Kladna. Postup nebyl 
náhodný, ale zasloužený. 

OLOMOUC 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
TOMÁŠ VOŠVRDA 

UCO SE POVEDLO? 
 
USenzační postup:U Asi málokdo čekal, že Olomouc dokáže postoupit do 
extraligy. Před sezónou nedošlo ke kdovíjakému posílení a rozhodně se 
nedalo očekávat, že na jaře 2014 bude tento tým válcovat Kladno 
s Paterou, Liborem Procházkou, Tenkrátem či Kaberlem v sestavě. Ale 
stalo se tak. Kohouti tedy zaslouží hluboký obdiv.  
 
Baráž: Sedmnáct let. Tak dlouho čekala Olomouc na návrat do nejvyšší 
soutěže. Díky povedené baráži se toto čekání konečně prolomilo.  
 
Gólmanský tandem: Tomášové Vošvrda a Halász vytvořili nejsilnější 
brankářskou dvojici druhé nejvyšší soutěže. Výraznou měrou se tak 
podíleli nejen na úspěšném tažení základní částí, ale i play-off a 
následnou baráží. Toto duo se může směle měřit i s extraligovou 
konkurencí. 

V baráži sice nepůsobil moc jistě, v play-off a 
základní části to však byl nejlepší hráč 
Olomouce. Od našeho magazínu si dokonce 
předsezónní posila z Liberce odnesla trofej 
pro gólmana sezóny. Je jasné, že Kohouti 
nemusí pro příští ročník hledat nového gólmana. 
Vždyť Vošvrda může zářit i v extralize. O 
starost méně! 

 
Ideálně složený tým: Mora neměla ve svém kádru žádné velké 
osobnosti, tak jako její soupeři z baráže, ale spoléhala na kolektivní 
pojetí. Každá lajna mohla rozhodnout - ve všech čtyřech formacích 
byli šikovní hráči, kteří se navíc nebáli obětovat za svůj tým.  PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 

DENIS KINDL   

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
Návštěvnost: Po loňské účasti v baráži se očekávalo, že by se 
návštěvnost Mory mohla zvednout. To se sice skutečně stalo (v 
průměru o dvě stovky na zápas), ale i tak měli Kohouti až šestou 
nejvyšší návštěvnost v 1. lize. Na extraligu, pokud se skutečně 
v Olomouci bude nejvyšší soutěž hrát, se však dá očekávat nárůst až 
na čtyři tisíce.  

V Šumperku s ním bylo vymeteno, 
v ambicióznější a kvalitnější Olomouci však 
Denis Kindl nalezl hokejový ráj. Mladší bratr 
Jakuba Kindla, zadáka Detroitu Red Wings, se 
stal dokonce nejproduktivnějším hráčem týmu. 
V baráži však Kohoutům pomoci nemohl, jelikož 
si ho stáhl Třinec. Škoda, zažít atmosféru 
baráže by si Kindl rozhodně zasloužil. 

 
Otazník nad prodejem licence: Olomouc si sice extraligu vybojovala, 
to ale neznamená, že jí skutečně bude hrát. O osudu licence se 
rozhodne v nejbližších týdnech. Pravděpodobné však je, že Kohouti do 
extraligy skutečně zamíří. Pro město Olomouc by byla veliká ostuda, 
aby byla tato historická šance zahozena.  
 
Poslední čtvrtina soutěže: V posledních třinácti kolech základní části 
prohrála Mora hned pět zápasů. Do play-off a baráže si však tuto 
špatnou formu nepřenesla.   

HRÁČ PLAY-OFF A BARÁŽE 
DAVID OSTŘÍŽEK 

V play-off a baráži měl David Ostřížek 
reprezentační formu. A to bez přehánění! Na 
posile z Třince vůbec nebylo znát, jak obtížný 
ročník zažil. Ostřížek se totiž letošní sezónou 
doslova promarodil. Pro závěr sezóny se však 
dokázal dostat do obdivuhodné formy. Bez něj 
by Mora do nejvyšší soutěže nepostoupila.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Tomáš Čachotský 65b 
2. Radek Hubáček 44b 

3. Adam Zeman 41b 
4. Filip Seman 36b 

5. Michal Důras 34b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Jiří Dobrovolný 15b 

2. Zdeněk Čáp 14b 
3. Tomáš Kaláb 13b 

 
TOP 3 střelci 

1. Adam Zeman 28g 
2. Filip Seman 19g 

3. Tomáš Čachotský 16g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Tomáš Čachotský 47a 
2. Radek Hubáček 27a 
3. Michal Důras 25a 

 
TOP 3 +/- 

1. Tomáš Čachotský +25 
2. Radek Hubáček +18 
3. Jiří Dobrovolný  +17 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Ondřej Malec 126TM 
2. Jiří Dobrovolný 89TM 
3. Martin Kuřítko 53TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. David Rittich 92,74% 
2. Lukáš Sáblík 89,65% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. David Rittich 2,07 
2. Lukáš Sáblík 2,86 

 
Čistá konta 

David Rittich 4 
 

Úspěšnost přesilovek 
17,60% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1798 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
MAREK PROKŠ 

 
Marek Prokš opravdu zažil individuálně 
podařený ročník. Útočník, jenž nedávno 
oslavil 22. narozeniny, se dokonce v několika 
duelech objevil v elitní jihlavské lajně po 
boku Čachotského se Zemanem. Prokš si  
vedl, jak již bylo zmíněno, velmi dobře. Ve  
37 zápasech, které stihl letos sehrát, dal 
totiž hned třináct branek. Se šestnácti 
plusovými body v tabulce pravdy pak byl 4. 
nejlepším hráčem mužstva.  

 

3. MÍSTO 
předsezónní tip: 5. místo 

 
Jihlava má bronz, což je vzhledem ke 
kvalitě kádru výsledek, který sice 
neurazí, ale ani nenadchne. Dukla totiž 
rozhodně mohla s Olomoucí sehrát 
napínavější sérii. Fanoušci Jihlavy však 
nemusí smutnit, příští sezóna totiž 
může být úspěšnější. Bohužel už nyní je 
jasné, že v Jihlavě nadále nebudou 
pokračovat Radek Hubáček ani Michal 
Velecký. Duklu tedy čeká zlomové léto, 
jelikož musí tyto hráče adekvátně 
nahradit. Budou finance na hvězdné 
akvizice?  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Tomáš Čachotský  9b 
2. Adam Zeman  8b 
3. Radek Hubáček  7b 
 
Nejlepší střelec 
Adam Zeman  5G 
 
Nejlepší +/- 
Václav Jaroš  +2 
 
Nejproduktivnější bek 
Václav Jaroš  2b 
 

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

OFENZIVA 
 
Před startem sezóny sice magazín o 1. lize netušil, že 
Jihlava svou ofenzivní sílu ještě podpoří příchody 
Semana a Haluzy, ale nakonec se opravdu ukázalo, že 
právě útok byl nejsilnější zbraní Dukly. Ta měla ve 
svém kádru hned pět hráčů, kteří překonali 
třicetibodovou hranici.  

JIHLAVA 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

UCO SE POVEDLO? 
 

UPosílení kádru:U Jihlava zbrojila, aby mohla reálně pomýšlet na 
vytouženou baráž o extraligu. Už před sezónou se do Dukly vrátili 
odchovanci Viktor Ujčík a Michal Důras, v průběhu ročníku pak kádr 
Jihlavy rozšířili elitní prvoligoví hokejisté – Petr Haluza a Filip Seman. 
V kabině se tak potkala celá řada výrazných hokejových osobností. 
Kvalita kádru tedy byla rozhodně nejvyšší za poslední roky.  
 
Konečný výsledek: Letošní sezóna byla vůbec nejúspěšnější (společně 
s rozlučkovou sezónou Oldřicha Bakuse – 2010/2011) od té doby, co se 
Dukla Jihlava po sestupu z extraligy (ročník 2004/2005) vrátila do 
druhé nejvyšší soutěže. Chyběla pouze ona pověstná třešnička na 
dortu v podobě baráže.  Jednoduchá volba. Tomáš Čachotský letos 

dominoval a naším magazínem byl dokonce 
zvolen nejlepším hráčem právě skončené 
sezóny. Na jméno tohoto jihlavského kapitána 
tak v tomto čísle elektronického občasníku 
narazíte ještě několikrát. Čachotský si však 
zvýšenou pozornost rozhodně zaslouží.  

 
Individuální výkony: Tomáš Čachotský zazářil a stal se nejlepším 
prvoligovým hráčem sezóny. Také mladík Adam Zeman na sebe výrazně 
upozornil. Byl totiž třetím nejčastějším střelcem této soutěže. 
Životní sezónu pak zažil Radek Hubáček. Zkrátka a dobře, fanoušci 
Dukly se letos měli na co a na koho dívat.  

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY
A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 

 
TOMÁŠ KALÁB 

 
Zranění Viktora Ujčíka: Návrat legendárního útočníka byl 
pochopitelně jednou z událostí sezóny, bohužel se ex-vítkovický 
forvard objevil pouze ve třech prvoligových duelech. Kvůli obnovenému 
zranění totiž ukončil svou kariéru. Jihlavě jeho přítomnost v play-off 
hodně chyběla. Bohužel hokej je sport jako každý jiný a netřeba se 
zabývat otázkami typu „co by, kdyby?“ a podobně... 
 
Nepostup do baráže: Dukla se netajila tím, že by ráda proklouzla do 
rozšířené baráže. Bylo by také alibistické tvrdit něco jiného, když 
v základní části Jihlava skončila na třetím místě tabulky. Tým 
z Vysočiny však nezvládl semifinálový souboj s Olomoucí. A to i přesto, 
že s ní měl letos skvělou bilanci (Dukla vyhrála všechny vzájemné 
souboje základní části).  

Loni se ho Jihlava zbavila a uvolnila do Berouna, 
letos se však Tomáš Kaláb dokázal do kádru 
Dukly prosadit. A vedl si obstojně. 27letý 
obránce byl se třinácti kanadskými body 
třetím nejproduktivnějším zadákem týmu. Na 
druhou stranu měl ve statistice +/- hned šest 
minusových bodů. 

 
37. – 49. kolo: V 36. kole 1. ligy naposledy nastoupil Viktor Ujčík. Po 
oznámení jeho odchodu do důchodu nastala výsledková krize Dukly. Ta 
totiž v těchto třinácti zápasech brala jen ve čtyřech případech 
všechny tři body. Přišla tak o druhou pozici v tabulce.  HRÁČ PLAY-OFF 

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ  
  

Také v play-off se Čachotskému dařilo. Už to 
sice nebyly tak fenomenální výkony jako 
v úvodu ročníku, ale stále byl rozdílovým 
hráčem. Velký bojovník se musel vyrovnat 
s obrovským tlakem a pozorností soupeřů. Svou 
úlohu však zvládl a výraznou měrou se zasloužil 
o rychlý postup n Havířov.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Marek Laš 36b 
2. Lukáš Nahodil 33b 
3. Jakub Čuřík 32b 

4. Tomáš Vondráček 27b 
5. Jan Křivohlávek 22b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Rostislav Malena 10b 
2. Vlastimil Bilčík 9b 
3. Ondřej Dlapa 9b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jakub Čuřík 17g 
2. Tomáš Vondráček 16g 

3. Marek Laš 16g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Lukáš Nahodil 24a 

2. Marek Laš 20a 
3. Jakub Čuřík 15a 

 
TOP 3 +/- 

1. Marek Laš +13 
2. Vlastimil Bilčík +13 
3. Lukáš Nahodil +11 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Ondřej Dlapa 90TM 
2. Marek Laš 81TM 

3. David Dolníček 80TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Filip Novotný 96,10% 
2. Martin Falter 92,66% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Filip Novotný 1.08 
2. Martin Falter 2.24 

 
Čistá konta 

Martin Falter 4 
Filip Novotný 4 
Marek Čiliak 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

13,40% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
1512 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
MICHAEL JANOTA 

 
V přípravě si sice zlínský mladík počínal 
solidně, ale místo v kádru si nakonec 
překvapivě nevybojoval. Takže šanci na 
zazáření vlastně ani nedostal. Zadák 
s reprezentačními zkušenostmi tak sezónu 
s datováním 2013/2014 strávil 
v druholigovém Přerově. Třeba však Třebíč 
posílí pro nadcházející ročník a naplno tak 
rozvine svůj potenciál. Ve třetí nejvyšší 
soutěži je ho totiž škoda.  

4. MÍSTO 
předsezónní tip: 4. místo 

 
Horácká Slavia se po letech soužení 
opět dostala mezi ligovou špičku. 
V posledních pěti sezónách pokaždé 
hrála play-off, podruhé v řadě pak 
zopakovala semifinálovou účast. To je 
pochopitelně velký úspěch. Hodnocení 
ročníku však kalí tragická bilance 
z domácích zápasů. Fanoušci totiž 
museli jezdit na stadiony soupeřů, aby 
viděli svůj tým pravidelně vyhrávat. I 
tak se však letošní ročník zapíše do 
historie jako jeden z těch 
nejúspěšnějších.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Lukáš Nahodil 8b 
2. Rostislav Malena  7b 
3. Jakub Čuřík  6b 
 
Nejlepší střelec 
Lukáš Nahodil  4G 
 
Nejlepší +/- 
Tomáš Fořt  +3 
 
Nejproduktivnější bek 
Rostislav Malena 7b 
 

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

VYROVNANÝ TÝM 
 
Horácká Slavia skutečně neměla výraznější slabinu. 
Brankářský post byl obsazen nadstandardně, obrana i 
útok rovněž patřily k lepšímu ligovému průměru. No a 
když Třebíč musela řešit vlnu odchodů, dokázali 
odcházející hráče nahradit hokejisté ze širšího kádru 
či akvizice ze 2. ligy.  

TŘEBÍČ 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
TOMÁŠ VONDRÁČEK 

UCO SE POVEDLO? 
 
UPostup do semifinále: U Pro klub s rozpočtem jaký má Třebíč je vždy 
úspěchem i pouhý postup do play-off. A co teprve účast v semifinále... 
Horácká Slavia to dokonce dokázala dvakrát za sebou! Klobouk dolů. 
 
Venkovní zápasy: Není žádným tajemstvím, že na domácím ledě se 
sbírají body mnohem snáze než z kluzišť soupeřů. U Třebíče to však 
letos ani zdaleka neplatilo. Zatímco doma se hodně trápila (druhá 
nejhorší vůbec!), venku patřila k nejlepším (více bodů už nasbírala 
pouze suverénní Mladá Boleslav). Zajímavé je i to, že Horácká Slavia 
bodovala hned ve 20 venkovních duelech z šestadvaceti. Fantastické!  
 V klubovém bodování sice skončil až na 

čtvrtém místě, ale jednalo se o 
nejnebezpečnějšího útočníka Třebíče 
v základní části. Vondráček nasázel šestnáct 
branek a díky svým skvělým výkonům si 
vysloužil extraligové angažmá v brněnské 
Kometě. V ní strávil zbytek sezóny včetně 
play-off.  

Návrat Michala Mikesky: Michal Mikeska je v hokejovém prostředí 
respektovanou persónou. Jedná se o bývalého reprezentanta, jenž 
válel v KHL a dotáhl Pardubice k extraligovému titulu. Na sklonku 
kariéry se rozhodl vypomoci mateřské Třebíči a potěšit tak věrné 
publikum. Sice už se nejednalo o hráče, který by sám rozhodoval 
zápasy, ale jeho návrat do Horácké Slavie byl i tak jednou z hlavních 
událostí prvoligové sezóny s datováním 2013/2014. 
 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 
JIŘÍ PEROUTKA A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 

 
Domácí zápasy: Jak již bylo uvedeno výše, na domácím ledě se týmu 
z Vysočiny vůbec nedařilo. Tři body brala Horácká Slavia jen v deseti 
případech, což je opravdu hodně málo. Třebíč na vlastním ledě 
zbytečně ztratila body v obou duelech s posledním Mostem. Právě ty 
nakonec chyběly k tomu, aby mohli Horáci zahájit play-off 
v Mann+Hummel aréně. Třebíč je vůbec jediným týmem, který 
v letošní sezóně získal na stadionech soupeřů více bodů než na tom 
vlastním. A to hned o propastných čtrnáct bodů!  
 Sezónu zahájil ve 2. lize, po odchodu Milana 

Hrušky do Vítkovic však začal dostávat 
pravidelně příležitost v mateřské Třebíči. A 
vedl si skutečně dobře a málokdy chyboval. 
Tento zadák chytil šanci za pačesy a výrazně si 
tak řekl o místo v sestavě pro nadcházející 
prvoligový ročník. 

Rozpad kádru před play-off: Horácká Slavia zahájila sezónu 
s parádním kádrem v čele s Milanem Hruškou, Vojtěchem Němcem či 
Miroslavem Holcem. Ti opustili tým krátce po startu soutěže, další 
vlna odchodů pak nastala po nesmyslném pravidlu o nemožnosti startu 
v 1. lize, jestliže daný hráč naskočil po 15. únoru v nejvyšší soutěži. 
Třebíč tak měla paradoxně papírově nejhorší sestavu ve vyřazovacích 
bojích. Tým se však semknul a hráči ze širšího kádru dokázali 
odcházející hokejisty v čele s Nahodilem, Dujsíkem, Dlapou, 
Wasserbauerem či Moučkou nahradit.  

HRÁČ PLAY-OFF 
MARTIN FALTER 

 

30letý brankář strávil závěr základní části na 
marodce, pro play-off už však byl svému týmu 
opět k dispozici. Gólman se zkušenostmi z KHL 
se dokázal vrátit v obdivuhodné formě - série 
s Havlíčkovým Brodem totiž byla jeho sérií. 
Opět v ní prokázal, že při samostatných 
nájezdech je takřka k nepřekonání.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Petr Polodna 41b 
2. Lukáš Havel 35b 
3. David Stach 32b 

4. Roman Maliník 31b 
5. David Dvořáček 21b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Karol Korím 16b 
2. Tomáš Kolafa 16b 
3. Marek Drtina 11b 

 
TOP 3 střelci 

1. Lukáš Havel 21g 
2. David Stach 15g 
3. Petr Polodna 13g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Petr Polodna 28a 
2. Roman Maliník 21a 
3. David Stach 17a 

 
TOP 3 +/- 

1. Tomáš Semrád +19 
2. Karol Korím +16 
3. Jan Zdráhal  +11 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Tomáš Kolafa 70TM 
2. Lukáš Havel 56TM 

3. Marek Drtina 46TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Ondřej Kacetl 94,22% 
2. Daniel Dolejš 93,12% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Ondřej Kacetl 2,15 
2. Daniel Dolejš 2,55 

 
Čistá konta 

Daniel Dolejš 2 
Ondřej Kacetl 2 
Filip Šindelář 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

14,22% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
1072 diváků 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
RADEK NOVOTNÝ 

 
Loni se mladý obránce zabydlel v sestavě 
Rebelu, letos pak chtěl prorazit mezi ligový 
nadprůměr. Jenže odchovanec 
havlíčkobrodského hokeje vyhořel. V 1. lize 
sehrál pouze jedenáct utkání, zbytek sezóny 
pak strávil ve třetí nejvyšší soutěži, kde  
hájil barvy Pelhřimova a Hodonína. Upřímně 
řečeno, Novotnému už nezbývá moc času na 
hokejový průlom. Přece jen mu je 23 let, což 
je věk, v němž už by se mělo prorazit. 

5. MÍSTO 
předsezónní tip: 8. místo 

 
Havlíčkův Brod se letos zařadil mezi 
nejpříjemnější překvapení sezóny. 
Rebel v základní části šokoval a skončil 
lépe postavený než Třebíč, Litoměřice, 
České Budějovice či Ústí nad Labem. 
Čtvrté místo by Havlíčkobrodští před 
sezónou brali všemi deseti. Škoda 
nepovedeného play-off, v němž Rebel 
sehrál pouze pět utkání. Vinu na tomto 
dílčím neúspěchu nese zejména kvalita 
kádru. Havlíčkův Brod totiž před 
vyřazovacími boji přišel o několik 
důležitých hráčů v čele s Havlem.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Petr Polodna  3b 
2. Ladislav Gengel  3b 
3. Roman Maliník  2b 
 
Nejlepší střelec 
Petr Polodna  2G 
 
Nejlepší +/- 
Roman Maliník  +1 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Kolafa  2b 
 

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

OFENZIVA 
Ladislav Rytnauer se zranil, Lukáš Endál zamířil do 
Pardubic a Lukáš Havel byl vyhozen. Hvězdná ofenziva 
Rebelu se tedy co se týče jmen rozpadla. Jenže 
Havlíčkův Brod našel nové kanonýry- Dvořáčka či 
Stacha. Navíc zažil skvělou sezónu i Petr Polodna. 
Ofenziva tak rozhodně nebezpečná byla. 

REBEL 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
LUKÁŠ HAVEL 

UCO SE POVEDLO? 
 

UKonečný výsledek:U Čtvrté místo po základní části je určitě velkým 
úspěchem. Oproti loňsku měl Havlíčkův Brod méně zvučnou sestavu, 
ale mladí hráči dokázali pod taktovkou Jiřího Mičky dodržovat 
taktické pokyny a díky bojovnosti přišel úspěch, na který Kostourkové 
a spol. ani zdaleka nedosáhli.  
 
Jiří Mička: Dnes už třebíčský kouč se touto sezónou prodral mezi 
trenérskou špičku 1. ligy. Konečně dokázal vtisknout týmu svou tvář a 
poprvé v kariéře ze svých svěřenců vymáčknul něco víc. Právem jsme 
tohoto ex-hradeckého trenéra vyhlásili trenérem sezóny. 

Na Lukáše Havla je radost se dívat. Jeho 
šikovné ruce dokážou s pukem divy. Bohužel jak 
to občas bývá, co mu příroda dala v technice, 
ubrala mu v psychice. Lukáš Havel, bývalý 
forvard Slavie Praha, totiž není zrovna typ 
hráče, který by šel s davem a slepě poslouchal 
příkazy svých trenérů. A na to dojel 
v Havlíčkově Brodě, kde si nesedl s vedením. 
Proto sezónu 2013/2014 dokončil v Havířově. 

 
13. - 27. kolo: Havlíčkův Brod nasadil k trháku, který nakonec vedl 
k umístění v první čtyřce, zejména v těchto patnácti kolech. Z této 
velké porce utkání totiž Rebel vyhrál hned dvanáct duelů!  
 
Sázka na mladé: Tým z Vysočiny sice před sezónou zredukoval 
rozpočet a odešla řada zkušených hokejistů, ale nově příchozí mladíci 
v čele s Dvořáčkem, Stachem, Semrádem či Korímem prokázali své 
kvality a řekli si o místo v extralize.   

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 
DAVID DVOŘÁČEK A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 

 
Vyhazov Lukáše Havla: Juniorský mistr světa a nesmírně šikovný 
křídelník má pověst náladového hráče, a s tímto vědomím ho také 
Rebel angažoval. Havel se za to odvděčil desítkami branek, jenže pak 
pohár přetekl a vedení klubu s tímto kanonýrem došla trpělivost. 
S odstupem času nutno dodat, že právě vyhazovem tohoto zkušeného 
forvarda se Rebel odsoudil ke čtvrtfinálové porážce. Sérii s Třebíčí 
totiž rozhodovaly maličkosti a samostatné nájezdy, v obou případech 
by pak přítomnost Lukáše Havla mohla Havlíčkově Brodu výrazně 
pomoci... 

David Dvořáček má rozhodně velký talent, jen 
se o něm do letošní sezóny moc nevědělo. 
Mladý útočník se zkušenostmi z mládežnických 
reprezentací, který dva ročníky strávil ve 
Finsku, v 31 zápasech základní části nasbíral 21 
bodů, což je příspěvek, jenž se od 21letého 
útočníka příliš neočekával. Klobouk dolů... 

 
Návštěvnost při play-off: Po skončení čtvrtfinálové série se hráči 
Rebelu sebrali do kabin bez rozloučení s fanoušky. Do diváků se pak 
hokejisté pustili i v pozápasových rozhovorech. Vyčítali jim zejména 
jejich „výjezdy“ na stadion soupeře. Není divu, vždyť do nedaleké 
Třebíče odcestovala za svým týmem jen dvacítka nejvěrnějších! No a 
při zápasech v Kotlině se tamější aréna rovněž nenaplnila tak, jak by 
bylo v play-off záhodno. Za (ne)podporou fanoušků stojí zejména to, 
že údajně hrozí přesun licence do Hodonína. HRÁČ PLAY-OFF 

ONDŘEJ KACETL 

Čtvrtfinále bylo sérií, v němž se střetli dva 
špičkoví gólmani. Narozdíl od třebíčského 
Faltera však před sebou neměl Ondřej Kacetl 
tak obětavou obranu, která by pokrývala 
dorážky. I proto nakonec ze vzájemného 
měření lépe vyšel gólman Horácké Slavie 
Třebíč. Kacetl se však rozhodně stydět nemusí. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Martin Jakúbek 30b 
2. Jakub Šlahař 30b 

3. Michal Sztefek 28b 
4. Jan Maruna 27b 
5. Jan Daneček 25b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Lubomír Vosátko 17b 
2. Jaroslav Koma 15b 

3. Jiří Krisl 14b 
 

TOP 3 střelci 
1. Jan Maruna 15g 

2. Michal Sztefek 15g 
3. David Klimša 15g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Jakub Šlahař 22a 
2. Martin Jakúbek 18a 

3. Robert Říčka 15a 
 

TOP 3 +/- 
1. Jiří Krisl  +13 

2. David Roupec  +13 
3. Lubomír Vosátko +10 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Jan Maruna 74TM 
2. Jaroslav Koma 63TM 
3. David Klimša 57TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Lukáš Daneček 91,71% 
2. Petr Matoušek 90,76% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Lukáš Daneček 2,67 
2. Petr Matoušek 3,18 

 
Čistá konta 

Lukáš Daneček  2 
 

Úspěšnost přesilovek 
15,11% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

2024 diváků 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
JAN KOLAŘÍK 

 
Ve třetí nejvyšší soutěži byl hvězdou - 
nasázel třicet branek. Logicky se tedy od 
Jana Kolaříka čekalo, že bude tahounem i v  
1. lize. Jenže nestalo se tak... 
Pětadvacetiletý forvard, který to v loňském 
ročníku, rovněž neúspěšně, zkoušel 
v Šumperku, odehrál za Havířov jen jedenáct 
duelů, v nichž nasbíral dva body. Vedení  
klubu se tak nakonec rozhodlo tohoto 
forvarda uvolnit ze svých služeb.  

6. MÍSTO 
předsezónní tip: 9. místo 

 
Postup do play-off je určitě velkým 
úspěchem. Havířov měl sice velmi 
kvalitní kádr, i tak však jeho parádní 
výsledky překvapily. Nechybělo 
dokonce moc a ve Slezsku se mohlo 
hrát prvoligové semifinále. Stačilo 
zvládnou poslední utkání sezóny, jenže 
AZet trestuhodně selhal a místo 
posunu na pátou příčku tabulky zůstal 
šestý a ve čtvrtfinále vyzval 
favorizovanou Duklu. V sérii 
s Havlíčkovým Brodem by přitom 
Slezané mohli uspět.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. David Klimša  3b 
2. Petr Kanko   2b 
3. Jakub Šlahař  2b 
 
Nejlepší střelec 
Petr Kanko  2G 
 
Nejlepší +/- 
Jakub Šlahař  +1 
 
Nejproduktivnější bek 
Jiří Krisl  1b 

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

FANOUŠCI 
Podíváme-li se na tabulku domácích zápasů, tak Havířov 
skončil na čtvrtém místě s relativně malými ztrátami 
na trojici prvoligových celků z Jihlavy, Olomouce a 
Mladé Boleslavi. Naopak v tabulce utkání z hostujících 
stadionů skončili Slezané až na devátém místě. Takže 
fanoušci skutečně hodně pomohli. 

AZ 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
JAN MARUNA 

UCO SE POVEDLO? 
 
UPostup do play-off:U Kdyby před sezónou někdo nabízel Havířovu 
šesté místo po základní části, určitě by to všichni Slezané brali všemi 
deseti. Aby taky ne, postup do play-off je pro nováčka soutěže 
opravdu velkým úspěchem. Podívejte se třeba na Šumperk, ten se mezi 
osmičku nejlepších prvoligových celků nepodíval ani na třetí pokus. A 
pak přijde nějakej Havířov a do play-off se kvalifikuje hned na první 
pokus... Zkrátka a dobře, AZet letos dělal svým věrným fanouškům 
radost. 
 
Loňští druholigisté se dokázali skvěle adaptovat: Před sezónou bylo 
těžké odhadovat, zda se dokážou hráči z loňského kádru adaptovat na 
tempo první ligy. Až na výjimky však opory z minulého ročníku zvládly 
přechod o stupínek výše na jedničku. Michal Sztefek, Jan Maruna, 
David Klimša, Robert Říčka, bratři Danečkové či Jiří Krisl - ti všichni 
naplnili očekávání. 

Těžko vyzdvihnout pouze jednoho hráče. 
Havířov hrál totiž jako tým. Žádný hokejista 
navíc své spoluhráče viditelně nepředčil. Volba 
tak nakonec padla na Jana Marunu, u fanoušků 
možná vůbec nejpopulárnějšího hráče. Drobný 
útočník bojoval, navíc byl i hodně produktivní - 
patnáct branek je opravdu solidní počin. 
Sečteno podtrženo je dobře, že Jan Maruna 
po delší pauze opět hraje v 1. lize.  

 
24. - 32. kolo: V těchto devíti zápasech dokázal AZet vyhrát hned 
osm duelů. Z dolní poloviny tabulky se tak Havířov vyšvihl mezi 
osmičku nejlepších týmů soutěže, což dodalo nováčkovi 1. ligy 
optimismus a důvěru ve vlastní schopnosti. 
 PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 

MARTIN JAKÚBEK A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
Úvod soutěže: Po prvních devíti kolech měli Slezané na svém kontě 
jen osm bodů. Zdálo se tedy, že Havířov na play-off může zapomenout. 
Jenže nakonec to byla, dá-li se to tak říci, jediná výsledková krize 
AZetu v letošním ročníku. 
 
Pokažený duel s Českými Budějovicemi: V 52. kole hostil Havířov 
České Budějovice. Vzhledem k tomu, že Horácká Slavia prohrála na 
ledě Mladé Boleslavi, stačilo AZetu jakékoliv vítězství k zajištění páté 
pozice, což by znamenalo přijatelného soupeře do čtvrtfinále – 
Havlíčkův Brod. Jenže v prodloužení tohoto důležitého duelu skórovali 
hosté, takže Slezané Třebíč nepřeskočili a v play-off museli vyzvat 
silnou Jihlavu. 

Martin Jakúbek už měl sice před touto 
sezónou zkušenosti se slovenskou nejvyšší 
soutěží, jak je ale známo, tak má tato liga 
zhruba stejnou kvalitu jako naše 1. liga. Skvělé 
výkony slovenského forvarda, jenž pochází 
z hokejové rodiny (jeho strýcem byla ikona 
evropského hokeje Pavol Demitra), tak 
rozhodně příjemně překvapily.  

 
Čtvrtfinálová série:  V sérii s Havlíčkovým Brodem by byl Havířov 
favoritem, ve vzájemném měření sil s Duklou však Slezané moc šancí na 
postup neměli. I tak je však jednoznačný výsledek 4:0 zklamání.  

HRÁČ PLAY-OFF 
PETR KANKO 

 Těžko vybrat hokejistu, který byl hráčem 
play-off. Nikdo z havířovského kádru nijak 
nevyčníval. Nicméně Petr Kanko byl s dvěma 
trefami nejlepším střelcem týmu, navíc uplatnil 
své bohaté zkušenosti. AZetu byl navíc 
užitečný i svým důrazem a bojovností.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKLADNÍ ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Miloslav Čermák 53b 
2. Martin Novák 27b 

3. Jaroslav Hašek 26b 
4. Martin Chabada 20b 

5. Tomáš Rubeš 19b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Jakub Šulc 19b 

2. Dušan Žovinec 11b 
3. Spencer Humphries 9b 

 
TOP 3 střelci 

1. Miloslav Čermák 29g 
2. Adam Chlapík 10g 
3. Martin Novák 9g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Miloslav Čermák 24a 
2. Jaroslav Hašek 19a 
3. Martin Novák 18a 

 
TOP 3 +/- 

1. Martin Novák +11 
2. Marek Hrbas  +11 
3. Vít Budínský  +8 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Patrik Husák 64TM 
2. Miloslav Čermák 62TM 

3. Jakub Šulc 60TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Tomáš Král 91,91% 

2. Vojtěch Sedláček 91,76% 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Tomáš Král 2.58 

2. Vojtěch Sedláček 2.67 
 

Čistá konta 
Vojtěch Sedláček 2 

Tomáš Král 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
19,00% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1137 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
ONDŘEJ SMETANA 

 
Ondřej Smetana se loni trápil a dokonce  
hrál jen za juniorku Slovanu. Letošní návrat 
na litoměřický led mu měl opět dodat 
sebedůvěru, jenže výkony tohoto mladého 
obránce i nadále stagnovaly a Stadion ho  
tak rád uvolnil zpět do Ústí nad Labem. A 
to výměnou za maličkého kanonýra Víta 
Budínského. Z této výměny rozhodně  
vytěžili víc Kališníci. Smetanovi se totiž  
příliš nedařilo ani v Ústí nad Labem.   

7. MÍSTO 
předsezónní tip: 7. místo 

 
V případě Litoměřic se magazín o 1. lize 
trefil. Nutno však dodat, že vzhledem 
k průběhu letošního ročníku měl 
Stadion skončit rozhodně výše. 
Kvalitativně měl i na první čtyřku. 
Jenže výpadky formy nakonec stály 
Litoměřice lepší výchozí pozici pro 
play-off. Kvůli sedmému místu po 
základní části totiž museli Severočeši 
vyzvat silnou Olomouc, s níž sice 
Stadion odehrál vyrovnanou sérii, ale 
k postupu do semifinále to nakonec 
nestačilo.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Martin Novák 4b 
2. Martin Chabada 3b 
3. Jaroslav Hašek  3b 
 
Nejlepší střelec 
Martin Novák  3G 
 
Nejlepší +/- 
Radek Míka   0 
 
Nejproduktivnější bek 
Marek Hrbas  2b 
 

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

SPOLUPRÁCE SE LVEM A SPARTOU 
 
Ano, je jasné, že zejména díky spolupráci s těmito dvěma 
českými špičkovými mužstvy zažil Stadion tak úspěšný 
ročník. Navíc se fanoušci Litoměřic mohli pokochat nad 
umem takovým hráčů jako Niko Kapanen, Angel Krstev, 
Peter Jánský, Zdeněk Bahenský, Spencer Humphries či 
Marek Hrbas.  

STADION 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
MILOSLAV ČERMÁK 

UCO SE POVEDLO? 
 
UHistorický postup do play-off:U Litoměřice hrají 1. ligu od roku 2010, 
až na čtvrtý pokus se ovšem probojovaly do play-off. 
V předcházejících třech ročnících totiž Severočechům postup do 
vyřazovacích bojů těšně unikal. Předsezónní cíl v podobě napravit 
minulá zaváhání byl tedy splněn. 
 
Dvě čtvrtfinálová vítězství: Sedmá pozice po základní části Stadionu 
přisoudila do prvního kola play-off silného soupeře – olomoucké 
Kohouty. Nakonec však Severočeši dokázali s tímto soupeřem vyhrát 
hned dva zápasy, což se dá hodnotit jako úspěch. 
 
31. - 41.kolo: V těchto jedenácti duelech nebodoval Stadion pouze 
ve dvou zápasech. A to na ledě Havířova a Třebíče. Právě v tomto 
období si Litoměřice de facto zajistily postup mezi osmičku 
nejlepších.  

Miloslav Čermák letos dominoval tak jako 
Tomáš Nouza a Tomáš Urban kdysi v Písku, 
respektive v Benátkách nad Jizerou. Posila 
z Ústí nad Labem nasázela 29 branek, druhého 
nejlepšího střelce Litoměřic předčil hned o 19 
gólů! Čermák měl letos dokonce více tref než 
měl kdokoliv ve Stadionu kanadských bodů! 
Prostě fenomenální výkon! 

 
Hvězdy v dresu Stadionu: Fanoušci Stadionu letos měli možnost 
sledovat opravdové mistry ve svém oboru. V úvodu sezóny se 
v Litoměřicích objevovali bývalí reprezentanti Peter Jánský s Angelem 
Krstevem. Dva zápasy si za Severočechy zahrál i hvězdný Fin Niko 
Kapanen. Ve třech duelech pak Stadionu pomohl hradecký Martin 
Podlešák. Mnohem více toho pak za Litoměřice odehráli Spencer 
Humphries, Martin Chabada či Zdeněk Bahenský.  

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 
VÍT BUDÍNSKÝ 

 A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
7. - 17. kolo: Litoměřice v těchto jedenácti zápasech naplno 
bodovaly pouze jednou. A to v duelu s Berounem na vlastním ledě. 
Jinak Stadion nezvládl například domácí zápas s Mostem. Právě 
v tomto období poztráceli Severočeši spoustu důležitých bodů.    
 
Závěr základní části: Stadion měl skvěle nakročeno k obsazení páté 
pozice po základní části. Litoměřice však nakonec místo souboje 
s Havlíčkovým Brodem musely skousnout čtvrtfinále s favorizovanou 
Olomoucí. Propad z páté na sedmou příčku nastal hlavně kvůli výpadku 
formy v závěru sezóny. Litoměřice si toto období určitě musí vyčítat. 

Poslední dvě sezóny výkonnost malého forvarda 
upadala, ani start letošního ročníku 
v mateřském Slovanu se Budínskému nepovedl. 
Pomohl až přesun do Litoměřic. Tam se bývalý 
kanonýr Hradce Králové konečně dostal do 
formy a začal pravidelně bojovat. Vrátí se 
v příštím ročníku mezi ligovou elitu? 

 
Podivné odchody brankářů: Vojtěch Sedláček do Havlíčkova Brodu, 
Jan Lukáš do Benátek nad Jizerou a Filip Novotný do Třebíče. 
Litoměřice v průběhu sezóny přišly o tři špičkové brankáře.  

HRÁČ PLAY-OFF 
MARTIN CHABADA 

Zkušený forvard hokej stále nezapomněl. 
V prvoligovém čtvrtfinále to bylo jasně vidět. 
Chabada se zasloužil o důležité vítězství ve 
třetím zápase série s Olomoucí. Dal totiž 
vítězný nájezd. V závěru šestého utkání už 
však v této disciplíně neuspěl a Stadion vypadl. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Josef Skořepa 31b 
2. Michal Bárta 28b 

3. Vít Jonák 25b 
4. Jan Plodek 21b 

5. Lukáš Krejčík 20b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Marek Pabiška 12b 

2. Ján Niko 11b 
3. Jiří Říha 9b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jan Plodek 14g 
2. Michal Bárta 14g 

3. Vít Jonák 13g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Josef Skořepa  19a 
2. Michal Bárta 19a 

3. Antonín Dušek 14a 
 

TOP 3 +/- 
1. Daniel Skalický +15 
2. Antonín Dušek +8 
3. Daniel Špaček +6 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Ján Niko 98TM 
2. Jiří Říha 82TM 

3. Petr Ulrych 59TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Marek Schwarz 94,93% 

2. Jan Lukáš 93,36% 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Marek Schwarz 1.68 

2. Jan Lukáš 2.01 
 

Čistá konta 
Marek Schwarz 5 

Jan Lukáš 3 
Marcel Melicherčík 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

15,22% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
274 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

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

KDO MĚL ZAZÁŘIT?  
PATRIK MAĎAR 

 
Loni se tento mladý útočník blýskl jedenácti 
brankami, v sezóně 2013/2014 pak měl 
potvrdit své kvality a zařadit se mezi 
tahouny farmářského celku Liberce. Jenže 
Patrik Maďar zklamal. Za Benátky nad 
Jizerou odehrál pouze 29 utkání, v nichž jen 
jednou dokázal překonat brankáře soupeře. 
Postupně tak vypadl ze sestavy a play-off 
strávil převážně na tribuně. Dokáže se v 
následující sezóně vrátit v lepší formě? 

8. MÍSTO 
předsezónní tip: 12. místo 

 
Benátky nad Jizerou se mohou za 
sezónou 2013/2014 ohlížet s hrdostí. 
Pojizeřané se díky spanilému závěru 
protlačili do play-off, v němž notně 
potrápili rivala z Mladé Boleslavi. 
Takovýto scénář přitom před sezónou 
čekal málokdo. Nicméně tehdy ještě 
nikdo nevěděl, že se Benátky nad 
Jizerou budou moci opřít o výkony 
Marka Schwarze či Michala Bárty 
s Antonínem Duškem. Kádr tedy 
Středočeši kvalitní měli, čemuž 
odpovídá i konečný výsledek. 

 
BYLO VE SKUTEČNOSTI   

TRIO PRVOTŘÍDNÍCH ÚTOČNÍKŮ Nejproduktivnější hráči 
 1. Lukáš Krejčík 5b 
Triem prvotřídních forvardů měl před sezónu magazín 
o 1. lize na mysli tyto zkušené útočníky - Jana Plodka,  
Josefa Skořepu a Tomáše Klimta. Tito muži skutečně 
byli oporami benáteckého celku, důležité ale bylo to, 
že se nenechali zahanbit ani mladší spoluhráči. Proto si 
Pojizeřané zahráli play-off. 

2. Michal Bárta  4b 
3. Antonín Dušek 4b 
 
Nejlepší střelec 
Michal Bárta  3G 
 
Nejlepší +/- 
Lukáš Krejčík   +2 
 
Nejproduktivnější bek 
Marek Pabiška  4b 
 

BENÁTKY 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
MICHAL BÁRTA 

UCO SE POVEDLO? 
 
UZávěr sezóny:U V posledních jedenácti kolech základní části druhé 
nejvyšší soutěže nebodovaly Benátky nad Jizerou pouze dvakrát. 
Spanilá jízda ze závěru 1. ligy tak nakonec Pojizeřanům vynesla 
poměrně hladký postup do play-off. Účast ve vyřazovacích bojích 
přitom před startem sezóny očekával málokdo. Dokonce se 
předpokládalo, že by se farmářský tým Liberce mohl zaplést do 
ošidných bojů o záchranu. Konečné osmé místo je tedy velkým 
úspěchem. 
 
Dvě čtvrtfinálové výhry: Ani v play-off se Benátky nad Jizerou 
nevzdaly. I když po třech zápasech s favorizovanou Mladou Boleslaví 
prohrávaly již 3:0, následující dvě utkání vyhrály a svého rivala notně 
potrápily. I za konečný stav čtvrtfinálové série si tak rozhodně 
zaslouží uznání.  

Michal Bárta měl sice pomalejší rozjezd, ale 
jakmile se v závěru sezóny dostal do formy, 
tak to stálo za to. Bártovy góly Benátkám nad 
Jizerou hodně pomohly k postupu do play-off, 
kde se hokejista se zkušenostmi z extraligy 
stal nejlepším střelcem týmu. I přes slabší 
rozjezd jsme tak Michala Bártu zvolili hráčem 
sezóny. Dařilo se ovšem i jiným.  

 
Příchod Marka Schwarze: Fanoušci Benátek nad Jizerou mohli 
v závěru sezóny sledovat Marka Schwarze, gólmana se zkušenostmi 
z NHL. Nestává se moc často, aby do 1. ligy putoval hráč s takovými 
kvalitami. Na jeho působení v 1. lize se tak jistě bude vzpomínat ještě 
dlouho. PŘEKVAPENÍ SEZÓNY
 

 
MATĚJ PSOTA 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
Prvních dvanáct kol: Po úvodní čtvrtině soutěže se zdálo, že Benátky 
nad Jizerou mohou na postup do play-off zapomenout. V prvních 
dvanácti kolech totiž Středočeši získali pouze šest bodů. Tehdy 
dokonce sílily hlasy o odvolání trenéra Filipa Pešána. Ten však nakonec 
dostal důvěru i nadále a v závěru ročníku jí splatil i s úroky. 
 
Návštěvnost: Benátky nad Jizerou měly letos vůbec nejhorší 
návštěvnost v celé lize. Zatímco na České Budějovice chodilo průměrně 
přes 3700 diváků na zápas, stadion středočeského celku navštívilo 
7125 fanoušků za celou sezónu (26 domácích utkání základní části). 
Opravdu propastný rozdíl. Otázkou tak je, zda má takový hokej vůbec 
smysl (při vší úctě k těm dvěma stovkám věrných příznivců...). 

Hráč ročníku 1994 letos ukázal svůj nesporný 
talent. V základní části sice ještě nezářil, zato 
v play-off se stal jedním z lídrů středočeského 
mužstva. V šesti zápasech vyřazovací části dal 
hned tři branky a společně s výše zmiňovaným 
Michalem Bártou byl nejlepším kanonýrem 
mužstva.  

 
28. - 41. kolo: Ani třetí čtvrtina soutěže se Středočechům moc 
nepovedla. V tomto období totiž za 3 body vyhráli pouze čtyřikrát. 

HRÁČ PLAY-OFF   
 MAREK SCHWARZ 

Nebyla to sice tak neprůstřelná zeď jak před 
startem série fanoušci Benátek nad Jizerou 
doufali, ale i tak byl Marek Schwarz lídrem 
mužstva. Například v šestém duelu vypjaté 
série inkasoval pouze jednou. Bohužel jeho 
spoluhráči branku nedali a Pojizeřané přes 
Mladou Boleslav nepřešli.  



 

UMMIISSTTŘŘII,,  MMIISSTTŘŘII!!  



 

PŘED SEZÓNOU 
 Po sezóně 2012/2013, kdy byla Mladá 
Boleslav jediný zápas od návratu do nejvyšší 
soutěže, opustili kabinu Bruslařského klubu 
Zdeněk Ondřej, Petr Kafka či Jaroslav Kasík. 
K odchodu dalších klíčových hráčů už však 
nedošlo. Středočeši naopak vydatně posílili. Do 1. 
ligy totiž zlákali dva nadprůměrné extraligové 
forvardy – Michala Broše a Tomáše Klimentu. Už 
tehdy tak bylo jasné, že Mladá Boleslav směle 
vykročila směrem k extralize.  
 

ZÁKLADNÍ ČÁST A PLAY-OFF 
 Oproti loňsku neměla Mladá Boleslav 
v základní části konkurenci. Tabulku opanovala 
s náskokem devatenácti bodů na druhou Olomouc. 
Bruslařský klub nebodoval pouze v sedmi 
prvoligových duelech, což je opravdu nevídaná 
bilance! 
 V play-off ovšem Středočechy nepotkalo 
nic lehkého. Ve čtvrtfinále na ně totiž čekaly 
Benátky nad Jizerou, krajský rival, jenž na 
Mladou Boleslav umí. Bránu Pojizeřanů navíc hájil 
hvězdný Marek Schwarz. Série se nakonec 
 

natáhla až na šest zápasů a Bruslařský klub se 
hodně zapotil. 
 V semifinále se navíc Mladá Boleslav 
střetla s Horáckou Slavií, která loni 
Středočechy málem vyřadila. Tentokráte už si 
ovšem ambiciózní celek s Třebíčí poradil 
nejrychlejším možným způsobem a posedmé 
v řadě se tak mohl zúčastnit baráže. 
 

BARÁŽ 
 Zatímco loni mohla Mladá Boleslav 
v baráži jen překvapit, letos už byla jasným 
adeptem na postup. Extraligové týmy 
Chomutova a Kladna totiž nezažily dobrou 
sezónu a nedalo se očekávat, že zničehonic 
začnou vyhrávat, když se celý ročník nevídaně 
trápily. Mladá Boleslav nakonec využila 
psychické deky svých soupeřů a postoupila 
z prvního místa do nejvyšší soutěže. „Baráž je 
hrozně obtížná soutěž. V uvozovkách je to 
nadstavba bojů v play-off. Celý rok je 
vysilující. Musíte být neustále na čele, potom 
musíte vyhrát první kolo play-off, druhé kolo 
play-off a dále se připravit na dvanáct ostrých 
zápasů. Pro mě je to obrovská trenérská 
zkušenost. Je to úplně něco jiného, než když 
hrajete o titul. Z psychického hlediska je to 
náročnější. Když hrajete finále, nic neztratíte. 
Nepadáte o ligu níž, neubývají sponzoři. Je to 
úplně něco jiného. S Frantou Výborným jsme 
oba unavení,“ uvedl Marian Jelínek, asistent 
hlavního trenéra.  
 Mladou Boleslav bude do nejvyšší 
soutěže následovat i další prvoligový účastník 



 

baráže – HC Olomouc. „Ani ve snu by mě 
nenapadlo, že baráž dopadne tak, jak dopadla. Je 
to pro mě velké překvapení. Na druhé straně je 
to signál, že první liga není špatná. Má svou 
úroveň. Jsem přesvědčený, že minimálně první 
čtyři týmy by mohly úspěšně konkurovat spodní 
části tabulky v extralize,“ dodal Jelínek. „Možná 
to bylo tím, že jak my, tak Olomouc jsme 
vyhrávali pravidelně celou sezonu a kluci z 
extraligy se celou sezonu trápili. Takováto 
vítězná mentalita byla na naší straně a řekl bych, 
že to bylo hlavně tím,“ uvedl mladý brankář Will. 
 Euforie pochopitelně zavládla i 
v mladoboleslavské kabině. „Prožíval jsem 
neskutečnou euforii a obrovskou radost ze 
splnění našeho snu. Vedla k tomu hrozně těžká 
cesta, ale ten cíl stál za to,“ uvedl Roman Will, 
jenž byl jedničkou týmu v play-off. „Opravdu 
neskutečně těžká cesta. Už v základní části se 
od nás očekávalo, že vyhrajeme prakticky 
všechno, což se až na pár výjimek dařilo. 
Stanovili jsme si takové tři malé kroky, tedy 
vyhrát základní část, uspět v play-off a poté 
uspět i v baráži. To vše jsme dokázali splnit, je 
to super. Bylo to ale obtížné, protože každý už 
před sezonou od nás očekával jasný postup. Pak 
ale taky všichni viděli, že to tak lehké nebylo,“ 
dodal Will v interview s Lukášem Chuchválkem, 
redaktorem webu bkboleslav.cz.  
 „Je to neskutečný pocit. Asi jsem ještě 
nikdy nic takového ve své kariéře nezažil. 
Spousta kluků tady má různé tituly, třeba i z 
mistrovství světa, ale myslím si, že postup z 1.  

ligy ještě nezažili. Jdeme si to užít,“ sdělil 
pro změnu Ctirad Ovčačík v rozhovoru se 
Zdenou Bobkovou. „My se na extraligu 
hrozně těšíme. Před dvěma lety, když 
Boleslav sestoupila, se tu něco začalo dít. Ta 
cesta měla nějaký svůj směr a vývoj, přišli 
výborní trenéři, doplňoval se kádr a vytvořila 
se perfektní parta. Takže teď jsme opravdu 
šťastní, že se nám to podařilo,“ dodal 
Ovčačík, všestranný obránce týmu.  

VYHLÍDKY DO DALŠÍHO ROČNÍKU 
 Mladá Boleslav si tedy po dvou letech 
opět zahraje nejvyšší soutěž. Oproti 
předcházející extraligové éře se však bude 
chtít vyvarovat sestupovým starostem. A 
rozhodně to není nereálné. Už nyní mají 
Středočeši tým, který by při troše štěstí 
mohl bojovat o postup do předkola play-off. 
A to určitě ještě dojde k posílení, zejména 
na postu obránce.  
 Na druhou stranu hokej je 
nevyzpytatelný, takže je klidně možné, že si 
za rok Středočeši zahrají poosmé v řadě 
baráž. No, nechme se překvapit, jakým 
směrem se bude Mladá Boleslav ubírat.  



 

   MICHAL VALENT 
Slovenský gólman, jenž v základní 
části doslova čaroval, se před 

ROMAN WILL 
Roman Will se skvěle vypořádal 
s pozicí jedničky pro play-off a 

JAN RŮŽIČKA 
V šestnácti letech debutovat v 1. 
lize? To se povede jen málokomu. A 

vrcholem sezóny zranil. Do 
prvoligového play-off tak nezasáhl. 
Pro baráž se však dal do pořádku. 
Nejen do zdravotního, ale i 
herního.  

dovedl Mladou Boleslav až do 
baráže, byť musel ve vzájemných 
gólmanských soubojích vyzvat 
protřelého Schwarze z Benátek 
nad Jizerou a třebíčského Faltera.  

mladoboleslavský talent do této 
elitní skupiny patří. Pokud ve svém 
vývoji neustrne, jednou převezme 
v Bruslařském klubu post jedničky. 
Zatím setrvá v juniorce.  

MILAN TOMAN ROMAN NĚMEČEK CTIRAD OVČAČÍK    

Zkušený zadák byl druhým 
nejvytěžovanějším hráčem svého 
týmu. Tedy alespoň v baráži. V té 
se sice Tomanovi nedařilo tak jako 
v základní části a nebyl tak výrazný 
směrem dopředu, ale zase nedělal 
chyby v defenzivě.  

Zatímco v základní části sbíral 
jeden bod za druhým, v baráži se 
musel spokojit s méně výraznější 
rolí. I tak se však výraznou měrou 
podílel na vytouženém postupu. Bez 
problémů by měl zvládnout i tempo 
nejvyšší soutěže.  

Příchod tohoto spolehlivého zadáka 
se Bruslařskému klubu opravdu 
vyplatil. Ovčačík měl vůbec nejvyšší 
ice-time ze všech hráčů Mladé 
Boleslavi. I v Radegast indexu 
patřil k nejlepším v baráži. Obrana 
BK MB na něm bude stát i v ELH. 

TOMÁŠ PROTIVNÝ DAVID POJKAR ERIC MELAND    

V základní části překvapil a patřil 
k nejlepším obráncům mužstva. 
Baráž ovšem proseděl na tribuně, 
přednost dostali jiní – v základní 
části opomíjení – zadáci. Dá se 
tedy očekávat, že si Protivný bude 
hledat nové angažmá.  

Stejně jako Protivný i Pojkar 
v baráži moc příležitostí nedostal. 
Zajímavé však je, že jakmile 
nastoupil, tak pokaždé odvedl 
spoustu cenné práce a sbíral body. 
Nejvyšší soutěž by klidně mohl 
hrát. Dostane příležitost? 

Do Mladé Boleslavi přicházel jako 
nejproduktivnější hráč slovenské 
extraligy, potenciál ofenzivní 
hrozby rozhodně naplnil. V baráži 
ho však trenéři nestavěli, báli se 
totiž, že bude stejně jako 
v základní části chybovat v obraně. 



 

   JOSEF JINDRA 
Jeho vytíženost v baráži mnohé 
překvapila. Zatímco Jindra hrál, na 

LUKÁŠ BOHUNICKÝ 
Stejně jako u Jindry i u 
Bohunického překvapilo, kolik 

JIŘÍ KURKA 
Jiří Kurka sice odehrál většinu 
barážových duelů, ale průměrně 

tribuně vysedávali Meland, Protivný 
či Pojkar. Zkušený zadák však 
rozhodně nezklamal. Dařilo se mu 
především v Radegast indexu. 
Zahraje si ještě extraligu? 

příležitostí v baráži dostal. 
Trenérům se zřejmě líbila jeho 
nekompromisní hra. Slovenský 
zadák navíc patřil k nejlepším 
hráčům ve statistice +/-.  

trávil na ledě jen něco přes sedm 
minut. I tak ale nasbíral spoustu 
cenných zkušeností. Nicméně se dá 
očekávat, že ještě nějaký ten rok 
stráví na hostování v 1. lize.  

BORIS ŽABKA DAVID KULICH DAX VAN DE VELDEN    

V základní části odehrál pouze 
dvaadvacet zápasů a zřejmě nikdo 
nečekal, že by v baráži patřil 
k nejvytěžovanějším hráčům. 
Ovšem stalo se tak. Žabka pomohl 
nejen svými zkušenostmi, ale skvěle 
si vedl i v Radegast indexu.  

David Kulich si v baráži nezahrál, 
moc toho nestihl ani v základní 
části (pouze dva zápasy). Do 
extraligy se určitě nepodívá, 
otázkou tak zůstává, jestli zvolí 
hostování ve 2. lize, nebo setrvá ve 
druhé nejvyšší soutěži.   

Holanskému zadákovi se sice 
v přípravě dařilo, nakonec se však 
rozhodl odejít zpět do Nizozemska. 
Hrozilo totiž, že sezónu prosedí na 
tribuně. Škoda ukvapeného 
rozhodnutí... Třeba by se nyní 
připravoval na extraligu. 

JAROSLAV SOUČEK DAVID BERNAD TOMÁŠ KLIMENTA    

Obránce ročníku 1994 odehrál za 
Mladou Boleslav pouze dva zápasy. 
Není divu, Souček nezářil ani 
v juniorské extralize. Bude 
zajímavé sledovat, jak zvládne 
přechod mezi muže.  

David Bernad, jenž je stejně jako 
Kurka a Souček narozen v roce 
1994, naskočil do třech 
prvoligových duelů. Většinu sezóny 
tak strávil v juniorce. Tam se mu 
vcelku dařilo. 

Fanoušci Třince ho milovali, proto 
jeho letní odchod do 1. ligy mnohým 
vyrazil dech. Klimenta však druhou 
nejvyšší soutěž hrál pouze rok. Je 
jasné, že právě on bude v extralize 
klíčovým hráčem týmu. 

 



 

   MICHAL BROŠ 
Jeho odchod z pražské Sparty 
překvapil, stejně jako podpis 

DAVID VÝBORNÝ 
Takovýchto hokejistů není na světě 
mnoho. Pětinásobný Mistr světa na 

TOMÁŠ NOUZA 
Baráž překvapivě proseděl na 
tribuně, v základní části to však 

smlouvy s prvoligovou Mladou 
Boleslaví. Michal Broš se však nyní 
vrací zpět na extraligovou scénu. 
Pomůže Boleslavi do play-off? 

sklonku kariéry pomáhal Mladé 
Boleslavi k návratu do nejvyšší 
soutěže. Na druhý pokus se mu 
jeho mise vydařila.  

byla hlavní ofenzivní zbraň 
Bruslařského klubu. Nasázel totiž 
úctyhodných 34 branek, což bylo 
suverénně nejvíce v 1. lize.  

 

MILAN MIKULÍK RADAN LENC DAVID VRBATA    

Mikulík je hokejový buldok, který 
neuhne ze žádného souboje. V play-
off navíc k černé práci přidal i 
spoustu kanadských bodů. Stal se 
dokonce nejproduktivnějším 
hráčem play-off 1. ligy.  

Radan Lenc brzy převezme jednu 
z vůdčích rolí v týmu, nehledě na 
to, že to bude o ligu výše. Patří 
totiž k nejtalentovanějším hráčům 
druhé nejvyšší soutěže, stejně by 
tomu mělo být i v extralize.  

Letos to nebylo z pohledu Davida 
Vrbaty to pravé ořechové. 
V základní části dal jen osm branek 
a v baráži se musel spokojit s ice-
timem okolo 12 minut. I tak však 
bodoval poměrně často. 

LUKÁŠ PABIŠKA PAVEL MUSIL JAN STARÝ    

V základní části ho ze hry na 
takřka polovinu utkání vyřadilo 
zranění, v závěru sezónu už byl ale 
v pořádku. Podle očekávání byl 
vůbec nejlepším útočníkem týmu v  
Radegast indexu. 

Posila z Havlíčkova Brodu do kádru 
Mladé Boleslavi skvěle zapadla a 
předváděla ještě o stupeň lepší 
výkony než v dresu Rebelu. V baráži 
patřil Musil k nejproduktivnějším 
hráčům týmu. 

V Pardubicích měl pověst 
obávaného kanonýra, letos se však 
nepotkal s formou a tak pomáhal 
týmu alespoň svou bojovností, o 
čemž svědčí i skvělá hodnota tzv. 
Radegast indexu.  



 

   TOMÁŠ JIRÁNEK 
V základní části si nevedl špatně, 
ve 32 duelech zaznamenal deset 

MAREK LOSKOT 
Marek Loskot je podobným 
případem jako Jiránek. I jemu se 

MARTIN LÁTAL 
Příchod rychlonohého Látala se 
zprvu zdál nelogický. V extralize se 

vstřelených branek. Před 
vyřazovacími boji však zamířil do 
Znojma, výměnou za Richarda 
Jarůška. Tam mu to příliš nesedlo... 

bodově dařilo, ale stále byl na 
hraně sestavy. Loskot tak zamířil 
na hostování do Ústí nad Labem, 
před play-off se však opět vrátil. 

mu totiž vůbec nedařilo, tak proč 
by měl zabírat místo nadějným 
odchovancům, že? Jenže Látal se 
nakonec Středočechům vyplatil.  

 

MARTIN KOUDELKA RICHARD JARŮŠEK TOMÁŠ DEMEL    

Zatímco loni patřil 
k nejproduktivnějším hráčům týmu, 
letos už to z pohledu Koudelky 
nebylo ono. Podepsal se na něm 
vysoký věk. Když se ocitl mimo 
sestavu, zamířil do Litoměřic. 

Ve Znojmě nezažíval zrovna 
povedené období, proto uvítal laso 
z ambiciózní Mladé Boleslavi. Zprvu 
se mělo jednat o hráče do třetí či 
čtvrté řady, Jarůšek však zazářil a 
stal se hvězdou týmu.  

Loni patřil k nejlepším hráčům 
druhé nejvyšší soutěže, ročník 
2013/2014 se mu však nepovedl. 
Trápila ho zranění a do play-off a 
baráže vůbec nezasáhl. 
Pravděpodobně tak Boleslav opustí. 

ZDENĚK KUBICA JIŘÍ RYS LADISLAV MAREK    

V první polovině sezóny byl oporou 
Berouna, což neuniklo pozornosti 
mladoboleslavského vedení. Kubica 
svůj úkol splnil na jedničku. Dařilo 
se mu v Radegast indexu i ve 
statistice +/-.   

Jiří Rys letos jedenáctkrát 
vypomohl Pardubicím, v Mladé 
Boleslavi se však paradoxně mezi 
čtyři formace nevešel. Baráž tak 
proseděl na tribuně. Oproti loňsku 
nastal výkonnostní sešup.  

20letý odchovanec píseckého 
hokeje naskočil za Mladou Boleslav 
k devíti zápasům základní části, 
jednou se pak objevil v play-off. 
Zkušenosti sbíral na hostování 
v Mostě, kde se objevil desetkrát. 

 



 

   JAKUB KOTALA 
Teprve sedmnáctiletý forvard, 
který do Mladé Boleslavi přišel 

LUKÁŠ VOLF 
Osmnáctiletý útočník, který stejně 
jako Ladislav Marek začínal v Písku, 

PETR KUCHTA 
Také Petr Kuchta není místním 
odchovancem. Mládežnické roky 

v létě z Havířova, se letos objevil 
pouze v jednom prvoligovém duelu. 
Do budoucna s ním ovšem 
Bruslařský klub musí počítat.  

letos ještě moc příležitostí 
nedostal, ale je klidně možné, že za 
pár let bude oporou týmu. Však si 
zahrál i za reprezentační tým.  

trávil na Vysočině, kde si zahrál za 
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou 
i Jihlavu. Do Bruslařského klubu 
zavítal teprve před tímto ročníkem.  

IVAN ĎURAČ  

 

 PATRIK PODSEDNÍČEK JAKUB FROLÍK  

Šestnáctiletému útočníkovi patří 
mladoboleslavská budoucnost. Už 
letos naskočil ke třem duelům 
v první lize, převážně však 
nastupoval v juniorce. Brzy si 
odbude i premiéru v extralize. 

Patrik Podsedníček letos nastoupil 
k šesti prvoligovým duelům, baráž 
pak sledoval z lavičky jakožto 
třináctý útočník. Posbíral tak řadu 
cenných zkušeností, ale o kdovíjaký 
talent se nejedná. 

Jednadvacetiletý útočník se 
zkušenostmi z mládežnických 
reprezentací nebyl nikdy moc 
produktivním útočníkem, nicméně 
jestli se chce mezi seniory uchytit, 
měl by začít sbírat více bodů.  

FRANTIŠEK VÝBORNÝ MARIAN JELÍNEK JAN VIDNER   

František Výborný je podle 
mnohých nejlepším koučem v České 
republice. Svůj um prokázal i 
v Mladé Boleslavi, kde kdysi 
s trénováním začínal. Pomůže BK 
MB do extraligového play-off? 

Marian Jelínek je koučem – 
psychologem. Jedná se o 
špičkového trenéra, jenž má 
zkušenosti i z pozice hlavního 
kouče. S Františkem Výborným se 
skvěle doplňují. 

Jan Vidner má na starosti video 
přípravu. Mnohdy tráví 
zpracováváním sestřihů celou noc. I 
on se tak do jisté míry podílel na 
výborné taktické přípravě 
mladoboleslavského mužstva.  



 



 



 



 

USENZAČNÍ POSTUP! 



PŘED SEZÓNOU 
 Poté, co v roce 2013 Olomouc senzačně postoupila do 
baráže o extraligu, došlo v kádru Mory k několika změnám. 
Skončily veteráni včetně místní ikony Milana Ministra. Kabinu 

bodovali šestkrát v řadě a osud měli ve svých rukou. A 
nakonec si tuto ojedinělou příležitost vzít nenechali. Už kolo 
před koncem baráže totiž díky vítězství nad Mladou 
Boleslaví mohli slavit senzační návrat do nejvyšší soutěže, 
kterou opustili před sedmnácti lety (tehdy prodali licenci 
Karlovým Varům). „Neměli jsme před sezonou až tak vysoké 
cíle, chtěli jsme se dostat do play-off, do semifinále a 
poprat se případně o postup do baráže. Upřímně jsme 
nečekali, že by baráž mohla takto dopadnout. A nečekal asi 
nikdo, že by se tam mohly dostat dva prvoligové týmy. Pro 
nás je to příjemný šok, jsme strašně moc rádi,“ uvedl Jiří 
Dopita, asistent trenéra Fialy a zároveň i vlastník klubu. 
„Dokázali jsme to bojovností a disciplínou kluků v herních 
situacích, i tím, že měli zažitý nějaký systém. To není otázka 
tohoto roku, na úspěchu se podíleli trenéři, kteří tu byli v 
minulosti. Kromě Petra Fialy také Honza Tomajko za poslední 
dva roky a možná i další,“ dodal v interview pro iDnes.cz.  

 
Kohoutů navíc opustili i nadějní Tomáš Valenta, Zbyněk Hampl, 
Lukáš Kucsera či brankář Libor Kašík.  
 Olomouc tedy musela posílit. Nakonec se ukázalo, jak 
skvěle si vedení Mory ve shánění akvizic počínalo. Vošvrda, 
Jaroměřský, Knotek, Kindl, Cartelli, Marosz a zejména 
Ostřížek se totiž stali základními stavebními kameny 
olomouckého týmu. Už během okurkové sezóny tedy udělali 
Hanáci výrazný krok směrem k extralize. 
 

ZÁKLADNÍ ČÁST A PLAY-OFF 
 Druhý krůček do nejvyšší soutěže udělala Olomouc 
v základní části 1. ligy a následném play-off. Mora si 
v úvodních dvaapadesáti kolech vybojovala výbornou výchozí 
pozici do vyřazovacích bojů, jelikož jakožto druhý celek 
tabulky zahájila semifinále na domácím ledě. Zajímavé je, že 
oproti loňsku získali Kohouti o šest bodů méně. To ovšem vůbec 
nic neznamenalo... 

 Nyní ovšem vyvstává otázka, zda skutečně Olomouc 
do extraligy zamíří. Naplnit extraligový rozpočet totiž 
nebude jednoduché. „Na sto procent bude jasno, až hodíme 
buly při prvním utkání. Měli jsme už jedno jednání s městem 
a s krajem a vypadá to, že podporu mít budeme. Dali jsme si 
nějaký čas, abychom to potvrdili definitivně. Věřím, že vše 
dotáhneme, aby v Olomouci extraliga byla,“ uvedl Dopita pro 
Miloslava Jančíka. „Věřím, že budeme schopni hrát 
důstojnou roli a že se na sezonu připravíme dobře. 
Nebudeme vyhlašovat, že chceme hrát play-off a podobně. 
První rok bude hodně těžký, ale věřím, že ho zvládneme.“ 

 
BARÁŽ 

 Před úvodním vhazováním baráže o nejvyšší soutěž se 
dalo očekávat, že bude Mora kousat, ale rozhodně málokdo 
tušil, že se Olomouc dokáže probojovat až do extraligy. 
V úvodním zápase sice Kohouti podlehli Chomutovu, ale pak 

 
 
 
 



 

   TOMÁŠ HALÁSZ 
Tento slovenský brankář letos 
nezažil jednoduchou sezónu. Musel 

TOMÁŠ VOŠVRDA 
V baráži sice nepůsobil moc jistě, 
v základní části a play-off byl 

JAN JAROMĚŘSKÝ 
Do Olomouce přišel z Benátek nad 
Jizerou, kde byl nespokojený, 

se potýkat s obrovskou konkurencí 
v podobě Tomáše Vošvrdy. Celé 
play-off dokonce proseděl na 
lavičce. Postup je pro něj sladkou 
odměnou.   

ovšem Vošvrda klíčovou postavou 
týmu. Na mohutném gólmanovi se 
rozhodně dá stavět tým pro 
nadcházející extraligový (!) ročník 
2014/2015. 

jelikož ne a ne dostat šanci 
v partnerském Liberci. Nyní si 
extraligu může zahrát v Olomouci. 
Jaroměřský rozhodně na nejvyšší 
soutěž má.  

TOMÁŠ HOUDEK JIŘÍ ONDRUŠEK JAKUB BARTOŇ    

Houdek stejně jako loni pobyl 
nějaký čas na marodce. Sezónu 
dokonce zahájil v druholigovém 
Přerově. Brzy se však dostal do 
dobré formy a svými zkušenostmi 
výrazně pomohl Kohoutům 
k historickému úspěchu.  

Extraligu už si zahrál i 
v předcházejících dvou ročnících, 
kdy občas vypomohl Vítkovicím, 
v sezóně 2014/2015 však na 
Ondruškovi bude stejně jako letos 
stát celá obrana. Jedná se o 
všestranného zadáka.  

Jakub Bartoň má tu čest, že právě 
on je kapitánem olomouckého celku, 
na který se bude ještě hodně 
dlouho vzpomínat. I on by měl 
v týmu zůstat, jelikož se jedná o 
zkušeného beka, jenž už si 
v extralize také zahrál. 

ROBIN STANĚK MARTIN JANÁČEK CTIRAD OVČAČÍK    

Pětadvacetiletý zadák měl v závěru 
sezóny opravdu výbornou formu. 
V základní části na gól čekal marně, 
v play-off a baráži se ale 
dohromady trefil hned třikrát. I on 
si může dělat naděje, že v týmu 
setrvá.  

Obránce, jenž prošel všemi 
mládežnickými reprezentacemi, byl 
sice v základní části stabilní 
součástkou olomoucké defenzivy, 
v play-off a baráži už ovšem jeho 
vytíženost klesla. Na ledě trávil jen 
něco přes dvanáct minut na zápas. 

Ovčačík je jediným hráčem, který 
si letos zahrál jak za Olomouc, tak 
i za Mladou Boleslav, kam přišel 
poté, co mu právě v Moře vypršelo 
hostování. Ovčačík toho sice 
v Olomouci moc neodehrál, ale 
zanechal opravdu dobrý dojem. 



 

   MARIO CARTELLI 
Mario Cartelli je zřejmě největší 
hvězdou v zadních řadách 

TOMÁŠ DRTIL 
Letošní sezóna byla pro Tomáše 
Drtila velice zvláštní. Nejprve jí 

ROMAN KADELA 
Stejně jako Drtil i Roman Kadela 
v závěru sezóny sledoval své 

Olomouce. Má za sebou skutečně 
skvělou kariéru. Nyní se vrací do 
extraligy, kde by rád využil svých 
zkušeností a pomohl Moře 
k záchraně.  

zahájil v Mostě, kde viděl, jak by 
profesionální klub neměl fungovat. 
V Olomouci však našel hokejové 
štěstí, přestože baráž vesměs 
proseděl na tribuně. 

spoluhráče převážně z tribuny. 
Třebíčský odchovanec sice bude 
bojovat o místo v sestavě, ale 
pravděpodobně si bude muset 
hledat nové angažmá.   

MICHAEL FOLTÝN ALEX RAŠNER DAVID ŠKŮREK    

19letý mladíček odehrál za 
Olomouc pouze jediné utkání. 
Převážnou část sezóny totiž strávil 
v mateřském Třinci. I on však 
navždy zůstane uveden ve 
statistikách tolik úspěšného 
ročníku 2013/2014.  

Rašnerovi je pouze osmnáct let, 
takže se dá předpokládat, že právě 
on zaujme jednu ze dvou pozic pro 
juniory v nadcházejícím ročníku. 
Reprezentační obránce roste 
každým zápasem a jistě o něm 
ještě uslyšíme. 

David Škůrek má ideální hokejové 
parametry. Měří 196 centimetrů a 
váží 112 kilogramů. Vzhledem 
k těmto tělesným proporcím by 
mohl dostat šanci i v nejvyšší 
soutěži, pravděpodobně však zamíří 
na hostování do 1. ligy.  

DENIS KINDL RADIM KUCHARCZYK JAN KNOTEK    

Denis Kindl šokoval hokejovou 
veřejnost a v základní části byl 
nejlepším útočníkem týmu. V baráži 
však nastoupit nemohl, jelikož si ho 
stáhl Třinec. V něm by měl dostat 
příležitost i v nadcházejícím 
ročníku.  

Radim Kucharczyk si extraligu 
zaslouží jako málokdo. Vsetínský 
odchovanec toho pro Moru udělal 
opravdu hodně, postup je tak pro 
něj tou nejsladší odměnou. Je 
jasné, že výkony Mory na něm 
budou stát i ve vyšší soutěži. 

Jan Knotek svou výkonností 
překvapil. V Havlíčkově Brodě se 
mu sice dařilo, nikdy to ale nebyl 
hokejista, který by patřil mezi 
absolutní prvoligovou špičku. 
V Moře se však do této elitní 
společnosti zařadil.  



 

   JIŘÍ ŘÍPA 
Stejně jako Denis Kindl i Jiří Řípa 
nemohl v baráži nastoupit. 

JAKUB HERMAN 
Když nejde extraliga k Hermanovi, 
musí Herman k extralize. Je 

RICHARD DIVIŠ 
Diviš je bavičem týmu. V kabině 
Olomouce tedy byla tak dobrá 

Tentokráte ovšem z jiného důvodu. 
Zkušeného forvarda a parťáka 
Matěje Pekra totiž do hry 
nepustilo zranění. Škoda... Třeba si 
spraví chuť v nejvyšší soutěži.   

pravděpodobné, že kdyby Olomouc 
do nejvyšší soutěže nepostoupila, 
tak by si jí Herman stejně brzy 
zahrál. V 1. lize totiž není moc 
kvalitnějších hráčů než on.  

atmosféra i díky jeho fórkům na 
účet svých spoluhráčů. V baráži 
hrál až ve čtvrté formaci, i tuto 
roli však Diviš přijal a zasloužil se o 
historický úspěch.  

ROMAN RÁC MICHAL VODNÝ MATĚJ PEKR    

Slovenský forvard nasbíral v baráži 
hned pět kanadských bodů, 
přestože jeho ice time patřil 
k podprůměru. Také Rác by 
s přechodem o soutěž výše neměl 
mít výraznější problémy. O své 
místo by se tedy bát neměl.  

Tomuto forvardovi patří 
budoucnost. Je dobře, že svůj um 
brzy předvede i v mediálně 
sledovanější extralize. Kdyby příští 
rok vyhrál Radegast index, nebylo 
by se čemu divit. Jedná se totiž o 
nesmírně obětavého hokejisty.  

Do extraligy měl namířeno už loni, 
jenže kvůli nepříjemnému zranění 
nakonec do nejvyšší soutěže 
nezamířil. Hokejista, jenž na sebe 
poutá pozornost žlutými tkaničkami 
u bruslí, hrál v baráži opravdu ve 
skvělé formě.  

PAVEL SELINGR ONDŘEJ ŠVAŇHAL DAVID OSTŘÍŽEK    

Který útočník Olomouce měl 
nejlepší Radegast index? No přece 
veterán Pavel Selingr! Ten mimo 
jiné zazářil i ve statistice  

Stejně jako Diviš musel i on 
skousnout pozici ve čtvrtém útoku. 
Ve statistice +/- měl sice čtyři 
minusové body, ale o místo 
v extralize určitě ještě zabojuje. 
Bude však na hraně sestavy, takže 
uvidíme, kde nakonec zakotví... 

Davidu Ostřížkovi skončila v Třinci 
smlouva, takže pokud chce Olomouc 
hrát v nejvyšší soutěži důstojnou 
roli, měla by udělat vše pro to, aby 
tohoto nejlepšího hráče baráže 
získala do svých řad. Jedná se o 
hráče s reprezentační budoucností. 

+/-, v níž byl druhým nejlepším 
hráčem týmu. Nikdo tak 
nepochybuje o jeho přínosu. 



 

   ALEŠ JERGL 
Dlouho to vypadalo, že právě jeho 
gól bude tím postupovým. Jenže 

ROSTISLAV MAROSZ 
Tak tato posila se opravdu 
vyplatila! V Havířově sice 

LUKÁŠ KRÁLÍK 
Forvard se zkušenostmi z juniorské 
WHL převážnou část letošního 

Chomutov utkání 10. kola baráže 
otočil a Jergl tak mezi nesmrtelné 
nevstoupil. V příští sezóně už 
nebude juniorem, takže je otázkou, 
zda neodejde někam na hostování.  

Maroszovi spílali, v Olomouci však 
měli pro jeho geniální triky s pukem 
pochopení. To, co tento hokejista 
dovede, nemá obdoby. Vrátí se do 
Třince, nebo setrvá na Hané? 

ročníku strávil v olomoucké 
juniorce. Za A-tým odehrál pouze 
patnáct duelů základní části a čtyři 
klání v play-off, respektive baráži. 
Zřejmě odejde na hostování.  

ADAM RUFER RADIM MATUŠ JAKUB LEHEČKA    

22letý forvard odehrál za Olomouc 
pouze tři utkání, načež si vybojoval 
stabilní pozici v extraligovém 
Třinci. Mnohem více toho za Moru 
odehrál loni, kdy na Hané strávil 
celé play-off.  

Také Matuš měl do Olomouce 
vyřízeny střídavé starty 
z extraligového Třince. I on ovšem 
za Kohouty odehrál pouze několik 
zápasů (konkrétně pět), zbytek 
sezóny totiž válel za Oceláře.  

Jednadvacetiletý forvard se 
nedokázal prosadit ani do 
prvoligové sestavy, takže se zdá, 
že ho v olomouckém dresu nějaký 
ten čas neuvidíme. Zasloužil by si 
však šanci někde v 1. lize. 

 

IVO CRHÁK MAREK RŮŽIČKA MILAN OSTŘANSKÝ    

Do Olomouce přišel na zkoušku, ale 
neuspěl. Odchovanec Komety Brno 
za Moru odehrál pouhé čtyři 
zápasy, načež zamířil do 
druholigové Techniky. Na 1. ligu 
zatím zřejmě jeho kvality nestačí... 

Devatenáctiletý forvard patří 
k největším talentům třineckého 
hokeje. Už letos dostal 
v extraligovém celku poměrně dost 
příležitostí. Za Moru však sehrál 
pouze pět duelů s bilancí 1+0. 

Milan Ostřanský byl letos oporou 
olomoucké juniorky, v A-týmu však 
dostal příležitost pouze v jediném 
duelu. Je jasné, že si na šanci 
v extralize bude muset nějaký ten 
rok počkat.  



 

   DOMINIK NOVOTNÝ 
20letý útočník letos nastoupil do 
dvou prvoligových duelů, zbytek 

OLDŘICH HEŽA 
Loni odehrál hned dvaadvacet 
prvoligových duelů, letos však 

PETR FIALA 
Petr Fiala je prostě trenérská 
hvězda. Neprávem podceňovaná. 

ročníku totiž strávil v juniorce a ve 
2. lize. Tam oblékal barvy Nového 
Jičína. To bude zřejmě jeho 
působiště i v nadcházející sezóně.  

nastoupil jen k pěti zápasům. 
Stejně jako Novotný i Heža hájil 
barvy Nového Jičína. 
Pravděpodobně v něm ještě setrvá.  

Post hlavního kouče tedy Olomouc 
řešit nemusí, což je velmi potěšující 
okolnost. Fiala vytvořil tým, který 
se může v extralize udržet. 

 

JIŘÍ DOPITA ERIK FÜRST JOSEF PODLAHA    

Vedle Petra Fialy roste po Janu 
Tomajkovi a Petru Vlkovi další 
trenérská osobnost – Jiří Dopita. 
Ten bude v nadcházejícím ročníku 
tváří týmu, čímž by mohl snížit tlak 
na samotné hráče.  

Erik Fürst je generálním 
manažerem týmu. To on se podílel 
na vhodném doplnění týmu o 
Rostislava Marosze, jenž 
v Olomouci pookřál a výrazně 
přispěl k postupu.  

Pan Josef Podlaha je tak trochu 
v pozadí. Je to totiž vedoucí týmu, 
které není zkrátka moc vidět. I on 
má však na postupu zásluhu. Zařídil 
totiž svým hráčům parádní servis a 
měl podíl na skvělém klima v kabině. 

 



 



 



 



 

USSHHRRNNUUTTÍÍ  PPLLAAYY--OOUUTT  



 

  

 
Průběh play-out:

 

 Play-out bylo nakonec 
možná ještě zajímavější a napínavější, než se 
před začátkem předpovídalo. Do vážných 
starostí se totiž dostaly České Budějovice i 
Šumperk. Oba celky sice vstupovaly do 
skupiny o baráž s relativně velkým náskokem, 
ale nakonec se na ně Medvědi postupně 
dotahovali. Nakonec si však Beroun opět 
zahrál baráž.  

KANADSKÉ BODOVÁNÍ SKUPINY PLAY-OUT 
1. Jakub Babka  Medvědi Beroun 1933  10Z   5G 8A   13B 
2. Roman Pšurný ČEZ Motor Č. Budějovice 10      7   5     12 
3. Karel Ton  SK Kadaň   10      6   6     12 
4. Tomáš Sedlák Salith Šumperk  10     5   7     12 
5. Luboš Rob  ČEZ Motor Č. Budějovice  9      4   8     12 
6. Lukáš Žalčík  Salith Šumperk  10    7   4     11 
7. Martin Hanzl HC Slovan Ústečtí Lvi  10      4   7     11 
8. Patrik Moskal Salith Šumperk  10     3   8     11 Hráč play-out: Luboš Rob, hráč ročníku 

1995, prokazoval i v play-out svůj ohromný 
talent. Bude hrát příští rok v extralize? 

9. Karel Plášek  Salith Šumperk  10      2   9     11 
10. Nikola Gajovský SK Kadaň    8     5   5     10 

Klíčový moment play-out: Velmi důležitým 
momentem byla kontumace utkání Šumperk-
Most. Baník sice zvítězil, ale tři body 
nakonec kvůli chybě v hráčské smlouvě 
obdrželi Draci. Ti tak získali klid před 
klíčovým duelem s Berounem. Kdyby totiž 
nedošlo ke kontumaci, rozestup mezi 
Šumperkem a Medvědy by se v jednu chvíli 
ztenčil na pouhý jeden bod!  

TABULKA 
1. Salith Šumperk   62Z  181:212  83 bodů 
2. HC Slovan Ústečtí Lvi  62 176:183  83  
3. ČEZ Motor České Budějovice 62  151:157  81  
4. SK Kadaň     62  140:170  78  
5. Medvědi Beroun 1933  62  132:203 73 
6. HC Most    62  137:263  39 

 
 

SKUPINA PLAY-OUT  

Průběh baráže:

BARÁŽ O 1. LIGU 

 Beroun si v podstatě zlomil 
vaz již před startem baráže, jelikož si 
nepohlídal pravidlo o padesáti procentech 
odehraných zápasů. Také Kolín chyboval, 
kvůli administrativní chybě přišel o dva cenné 
body. O postup se tak bojovalo mezi trojicí 
favorizovaných celků – Prostějovem, Mostem 
a Sokolovem. Rozhodovalo se až v posledním 
kole, v němž si účast v 1. lize nakonec 
zajistily první dva jmenované týmy. 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BARÁŽE O 1. LIGU 
1. Vladimír Stejskal Prostějov   8   4G 8A   12B 
2. Vítězslav Nedrda Most    8      4   8      12 
3. David Šafránek Kolín    8      6   4      10 
4. Petr Morkes  Kolín    8     4   6      10 
5. Zdeněk Tauš  Most    8      2   8      10 
6. Jaromír Kverka Sokolov   8    6   3       9 
7. Pavel Smolka Most    8      4   5       9 
8. Lukáš Luňák  Prostějov   8     4   5       9 
9. Matouš Venkrbec Prostějov   8      4   5       9 

Hráč baráže: Sokolov si mohl dělat naděje 
na postup zejména díky skvěle chytajícímu 
gólmanovi Vladislavu Habalovi.  

10. František Gerhát Most    8     1   7       8 
 

TABULKA
Klíčový moment baráže: Důležitým 
momentem byla kontumace zápasu mezi 
Kolínem a Prostějovem. Kozlové sice vyhráli, 
jenže kvůli neoprávněnému startu přišli o 
body. I když se Kolínu ve zbytku baráže 
dařilo, toto pochybení napravit nedokázali.  

  
1. HC Most   8  6  0  0  2  34:13   18  
2. LHK Jestřábi Prostějov  8  5  0  1   2  36:22  16  
3. HC Baník Sokolov   8  4  1   1  2  20:16  15  
4. SC Kolín    8  3  0  0  5  21:30   9  
5. Medvědi Beroun 1933 8  0  1  0   7  15:45    2 

 

http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=500&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=122&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=26&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_hrac&lng=CZ&webid=395&ids=1115&post=OU&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&idk=0&razeni=BODY&rocnik=0&idh=8808
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=40
http://hokej.cz/index.php?view=stats_vyhledavani&lng=CZ&webid=395&ids=1115&idk=0&post=OU&rocnik=0&sezona=2011&jmeno=&split=0&cizinec=0&junior=0&page=0&onpage=40&razeni=BODY&idk%5b%5d=563
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U13. NIKOLA GAJOVSKÝ 
Ú, 27 LET, KADAŇ 

 
Nikola Gajovský, který samotný 
závěr sezóny strávil v extraligovém 
Chumutově, si v play-out vedl skvěle. 
V osmi zápasech, které za Kadaň 
stihl odehrát, totiž nasázel hned pět 
branek a do statistiky +/- si připsal 
jedenáct plusových bodů. Konec 
ročníku zkrátka zastihl Gajovského 
v parádní formě. Škoda, že se mu 
nedařilo i v první polovině sezóny. 

 

14. ALEŠ PAVLAS 15. ROMAN VRÁBLÍK 
O, 24 LET, ČEZ MOTOR O, 32 LET, KADAŇ 

  
Obránce s extraligovými zkušenostmi 
byl s osmi kanadskými body třetím 
nejproduktivnějším bekem play-out. 
Nejvíce se mu povedl rozlučkový 
zápas s Berounem. Na 
desetibrankovém debaklu se totiž 
podílel hattrickem, svým prvním 
v seniorské kariéře. Navíc ani jednou 
nemusel za katr. To se cení. 

Aleš Pavlas, obránce s bohatými 
extraligovými zkušenostmi, byl vůbec 
nejlepším obráncem play-out ve 
statistice +/- (Pavlas se mohl 
pochlubit bilancí dvanácti plusových 
bodů). Ex-kladenský zadák navíc 
v osmi odehraných duelech 
zaznamenal čtyři kanadské body, což 
je na obránce velice slušný příspěvek. 

 10. JURAJ ŠIMBOCH

 

12. KAREL PLÁŠEK 
Ú, 40 LET, ŠUMPERK 

 
Devět zápasů, jedenáct získaných 
bodů. To je bilance nestárnoucího 
Karla Pláška z play-out. Ex-znojemský 
forvard je zkrátka fenomén. Ve 
čtyřiceti letech, kdy jsou někteří 
jeho vrstevníci vůbec rádi, že se 
ohnou a zavážou si tkaničky u bot, 
táhl Šumperk k historickému 
úspěchu. Bude rychlonohý forvard 
pokračovat v kariéře? 

 
B, 22 LET, BEROUN 

 
Slovenský gólman byl vůbec 
nejvytěžovanějším brankářem play-
out. Naskočil do všech deseti duelů, 
hned polovinu z nich pak dokázal 
dovést do vítězného konce. Bohužel 
pro něj i Medvědy však ani tyto 
výsledky nestačily k vyhnutí se 
baráži. Šimbochovy výkony však 
rozhodně zaslouží obdiv. 

11. MICHAEL PETRÁSEK 
B, 22 LET, ÚSTEČTÍ LVI 

 
Petrásek byl statisticky nejlepším 
gólmanem play-out. Pochytal hned 
94,12 procent na něj vyslaných střel. 
Jako jediný gólman této skupiny o 
baráž pak dokázal vychytat čisté 
konto. Ani jeho výkony však nestačily 
k tomu, aby Ústí nad Labem play-out 
vyhrálo. Sezónu 2013/2014 tak 
Slovan zakončil na desátém místě. 
Kdo by to před dvěma lety čekal... 



 

 

 
 

 7. LUKÁŠ ŽALČÍK 
Ú, 23 LET, ŠUMPERK 

 

 

Navrátilec do mateřského celku se po 
celou sezónou prezentoval výbornou 
formou. V play-out pak jeho výkony 
ještě vygradovaly. Dal sedm branek, 
což se v play-out povedlo už jen 
českobudějovickému Pšurnému. Hned 
tři Žalčíkovy branky padly při 
přesilových hrách, jedna z nich pak 
byla vítěznou trefou.  

8. MIROSLAV TŘETINA 
Ú, 34 LET, BEROUN 

 

9. PETR JÍRA 
Ú, 35 LET, KADAŇ 

 Miroslav Třetina přišel do Berouna, 
aby mu pomohl k vyhnutí se baráži. 
Bohužel ex-havlíčkobrodský veterán 
svůj úkol nesplnil, byť se snažil co mu 
síly stačily. Bilance 5+5 z deseti 
duelů a tři plusové body ve statistice 
+/- jsou rozhodně skvělá čísla, právě 
kvůli nimž do středočeského celku 
tento veterán přišel.  

Kdo měl nejlepší statistiku +/- ze 
všech hráčů, kteří naskočili do play-
out? No přece veterán Petr Jíra! Ten 
si v deseti duelech do této tabulky 
pravdy připsal hned čtrnáct 
plusových bodů. Jíra byl navíc i hodně 
produktivní. V devíti zápasech dal 
totiž pět branek, k nimž přidal ještě 
pět asistencí.  

   4. KAREL TON 
Ú, 26 LET, KADAŇ 

 

 

Dvanáct plusových bodů ve statistice 
+/-. Šest branek a stejný počet 
asistencí z deseti odehraných utkání. 
Tři vítězné góly. Zkrátka a dobře, 
řečí čísel zažil Karel Ton skutečně 
parádní play-out. Jen Jakub Babka 
dokázal dát tolik vítězných branek. 
Karel Ton tak rázně vykročil ze stínu 
svých známějších spoluhráčů.  

5. JAKUB BABKA 
Ú, 21 LET, BEROUN 

 

 

6. ROMAN PŠURNÝ 
Ú, 28 LET, ČEZ MOTOR 

 Nejproduktivnějším hráčem play-out 
se stal překvapivě mladý forvard 
Berouna Jakub Babka. Ten si do 
závěrečné fáze sezóny načasoval 
opravdu parádní formu. V deseti 
duelech se mu hned pětkrát povedlo 
skórovat, navíc se blýskl i osmi 
asistencemi. Krom toho se mohl 
pochlubit i výbornými čtyřmi 
plusovými body v kolonce +/-. Ani to 
však k vyhnutí se baráži nestačilo... 

Jak již bylo zmíněno u Lukáše 
Žalčíka, nejlepším střelcem skupiny o 
baráž se stal Roman Pšurný. Ten byl 
navíc i druhým nejproduktivnějším 
hráčem, jelikož k sedmi trefám 
přidal pět gólových asistencí. 
Sečteno podtrženo, tahle posila 
z Litvínova se Motoru hodně 
vyplatila. Nebýt jeho, kdo ví, jestli by 
Jihočeši nemuseli hrát baráž.  



 

  

 

3. DAVID KUCHEJDA 
Ú, 26 LET, ČEZ MOTOR 

 
V kanadském bodování play-out sice skončil až na 
třinácté pozici (5+5), ale jen málokterý hokejista 
skupiny o baráž měl na výkony svého týmu tak velký vliv 
jako právě Kuchejda. Tento šestadvacetiletý forvard, 
jenž se vyznačuje zejména obdivuhodným 
sebeobětováním a bojovností, řádil zejména při 
přesilových hrách. V nich si totiž připsal hned tři 
z celkového počtu pěti branek. Po zásluze pak byl 
fanoušky vyhlášen nejlepším hráčem sezóny. 

1. LUBOŠ ROB 
Ú, 19 LET, ČEZ MOTOR 

 
Luboš Rob se potatil. Jeho otec býval totiž skvělým 

hokejistou. Hokejové geny i přezdívku Kondor pak zdědil i 
jeho devatenáctiletý syn, jenž v play-out pomohl Motoru 
k záchraně dvanácti kanadskými body (4+8), jež zaznamenal 
v devíti duelech.  2. TOMÁŠ SEDLÁK Luboš Rob má dokonce potenciál svého tatínka 
překonat, byť to rozhodně nebude jednoduché. Rob starší 
totiž mimo jiné slavil extraligový titul s pražskou Spartou 
(sezóna 2006/2007) či v nejvyšší soutěži nasbíral v jednom 
ročníku 52 bodů a zahrál si i za seniorskou reprezentaci.  

O, 30 LET, ŠUMPERK 
 
Šumperský obránce loni tento žebříček dokonce vyhrál, 
letos skončil na druhé pozici. I to svědčí o jeho 
vyrovnaných výkonech. Budeme-li počítat loňské play-
out, letošní základní část a skupinu o baráž 2014, tak 
musíme nad Sedlákovou statistikou žasnout. Zkušený 
bek, který letos nakoukl i do extraligových Pardubic, 

No a aby toho nebylo málo, devatenáctiletý útočník 
má geny i od obou svých dědečků. František Rob hrával v 60. 
letech nejvyšší soutěž, druhý prarodič je pak ještě slavnější. 
Nejedná se totiž o nikoho jiného než o Jaroslava Pouzara! 

totiž dohromady v těchto 67 zápasech zaznamenal hned 
dvaašedesát kanadských bodů. Asi nezbývá nic jiného, 
než smeknout klobouk... 

Uvidíme, jak si Luboš Rob coby zástupce třetí rodinné 
hokejové generace povede. Zatím má opravdu slušně 
nakročeno... 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Tomáš Sedlák 41b 
2. Patrik Moskal 35b 
3. Aleš Staněk 34b 
4. Karel Plášek 33b 
5. Lukáš Žalčík 31b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Tomáš Sedlák 41b 

2. Aleš Holík 29b 
3. Martin Dudáš 20b 

 
TOP 3 střelci 

1. Lukáš Žalčík 14g 
2. Aleš Staněk 13g 
3. Karel Plášek 13g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Tomáš Sedlák 29a 
2. Patrik Moskal 23a 
3. Aleš Staněk 21a 

 
TOP 3 +/- 

1. Petr Kolouch  0 
2. Zdeněk Okál  0 

3. Michal Popelka 0 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Martin Dudáš 92TM 

2. Martin Novotný 84TM 
3. Aleš Staněk 67TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Tomáš Štůrala 91,01% 
2. Vratislav Vajner 86,64% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Tomáš Štůrala 3,14 
2. Vratislav Vajner 4,50 

 
Čistá konta 

   Tomáš Štůrala 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
17,41% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

932 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2- 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
LUKÁŠ ŽALČÍK 

 
Tento tip magazínu o 1. lize vyšel. Lukáš 
Žalčík loni hájil barvy Litoměřic, kterým  
sice neodváděl špatné služby, ale mezi 
prvoligové hvězdy se ani zdaleka nezařadil. 
To se mu ovšem povedlo v právě skončeném 
ročníku. V mateřském Šumperku se totiž 
útočníkovi se zkušenostmi z pražské Sparty 
dařilo natolik, že se mu podařilo pokořit 
třicetibodovou hranici. Všude dobře, doma 
nejlépe. To platí i pro Lukáše Žalčíka.  

9. MÍSTO 
předsezónní tip: 11. místo 

 
Šumperk se v 1. lize během tří let 
aklimatizoval a stabilizoval. Letos mohli 
Draci dokonce nakouknout i do play-
off, měli totiž ideální příležitost. 
Bohužel pro ně si budou muset ještě 
minimálně rok počkat. Už by bylo 
rozhodně načase, aby se 
Severomoravané do play-off podívali... 
Nicméně už nyní se zdá, že konkurence 
bude v nadcházejícím ročníku ještě 
větší. Očekává se totiž vzestup 
Motoru. Uvidíme tedy, zda Draci opět 
nebudou hrát pouze play-out.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Tomáš Sedlák 12b 
2. Lukáš Žalčík   11b 
3. Patrik Moskal 11b 
 
Nejlepší střelec 
Lukáš Žalčík  7G 
 
Nejlepší +/- 
Petr Gewiese   +5 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Sedlák  12b 
 

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

OSA TÝMU 
 
Před sezónou jsme uváděli za nejsilnější stránku 
Šumperka to, že se spoléhá na špičkového brankáře 
Štůralu, produktivního obránce Holíka a nestárnoucího 
forvarda Pláška. Ano, těmto třem se sice dařilo, ale 
skvěli si vedli i jejich spoluhráči. Zejména Sedlák či 
Žalčík.  

ŠUMPERK 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
TOMÁŠ SEDLÁK 

UCO SE POVEDLO? 
 
UHistorické umístění:U Deváté místo po základní části a následném play-
out rozhodně není propadákem, i když se vzhledem k okolnostem letos 
v Šumperku play-off hrát mělo, ne že ne. Byl by alibismus říkat něco 
jiného. Nicméně i tak se tým Radka Kučery postaral o nejlepší 
umístění v novodobé klubové historii.  
 
Skvělá forma obránců: Tomáš Sedlák, Aleš Holík a Martin Dudáš. To 
nejsou jen jména tří nejlepších obránců Draků, ale zároveň i tří 
nejčastěji skórujících zadáků druhé nejvyšší soutěže. Opravdu 
nevídané, aby se hráči z jednoho klubu seřadili „na bedně“ této 
střelecké statistiky. Sedlák navíc opanoval i kanadské bodování 
prvoligových beků.  

Tomáš Sedlák se stal nejproduktivnějším 
hráčem týmu, a to i přes to, že je to bek! 
Zkušený zadák skvěle podporoval elitní 
šumperskou lajnu Staněk-Žalčík-Moskal a 
nastřádal jednačtyřicet kanadských bodů, 
čímž vytvořil novodobý prvoligový rekord 
v počtu bodů získaných obráncem. Volba Draka 
sezóny je tak opravdu jednoduchá.    

 
20. – 26. kolo: V těchto sedmi kolech nenašli Draci ani jednou 
přemožitele a po nemastném neslaném začátku soutěže se tak 
Severomoravané přihlásili do bojů o play-off. Tehdy měl Šumperk tak 
dobrou formu, že dokázal přemoci i Litoměřice či Jihlavu, navíc se mu 
v tomto období dařilo i venku. 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY  
MARTIN DUDÁŠ 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 

 
Venkovní zápasy: Na vlastním ledě je Šumperk silný, to se ví. Zároveň 
je ovšem známo, že na kluzištích soupeřů jsou Draci krotcí jak beránci. 
V 26 duelech se statutem hostujícího týmu totiž Sevoromoravané 
vyhráli v základní hrací době pouze dvakrát. Takto bídnou bilanci 
neměl v 1. lize žádný tým. Šumperk navíc dostával venku příděl 4,34 
branek na zápas. To je opravdu bídná bilance... 
 
Počet obdržených branek: Draci měli sice ve svém kádru tři skvělé 
ofenzivní zadáky, ale defenziva stejně v předcházejících sezónách 
silnou stránkou Šumperka rozhodně nebyla, byť za ně nastupoval tak 
kvalitní gólman, jakým Tomáš Štůrala bezesporu je. Více branek než 
Severomoravané (182) už inkasoval pouze suverénně poslední Most. To 
není dobrá vizitka. 

Ano, Martin Dudáš byl hned od začátku 
považován za výraznou posilu šumperského 
celku, ale málokdo čekal, jak moc se mu na 
severu Moravy povede. 27letý zadák totiž 
nebyl svému týmu platný pouze důrazem, ale 
sbíral i obdivuhodný počet kanadských bodů. 
Metrák vážící obránce tak zažil možná nejlepší 
sezónu kariéry.  

 
Další odchod opory: Po Danielu Vrdlovcovi, Michalu Veleckém či 
Romanu Meluzínovi opustil řady Šumperka další útočník, který se 
výrazně zasloužil o postup do první ligy v sezóně 2010/2011. A to 
Jakub Hulva, jenž z rodinných důvodů ukončil kariéru. Brzy ho 
následoval i Adam Červenka. 

HRÁČ PLAY-OUT 
TOMÁŠ SEDLÁK 

 

I v play-out sbíral Tomáš Sedlák spoustu 
kanadských bodů. V deseti duelech zaznamenal 
hned pět branek a sedm asistencí. Zkrátka a 
dobře, Sedlák hrál tak dobře, že by se 
neztratil ani v ELH. Uvidíme, zda dokáže 
Šumperk svou hvězdu udržet...  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Jaroslav Roubík 43b 

2. Petr Přeučil 29b 
3. David Tůma 28b 
4. Tomáš Rod 28b 

5. Martin Baránek 25b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Zbyněk Sklenička 25b 

2. Jakub Grin 24b 
3. Milan Vobořil 13b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jaroslav Roubík 22g 
2. Petr Přeučil 14g 
3. David Tůma 12g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Zbyněk Sklenička 24a 
2. Jakub Grin 22a 

3. Jaroslav Roubík 21a 
 

TOP 3 +/- 
1. Jakub Grin +7 

2. Marek Loskot +5 
3. Jaroslav Roubík +4 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Zbyněk Sklenička 83TM 
2. Martin Baránek 63TM 
3. Milan Vobořil 52TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Michael Petrásek 92,46% 

2. Jan Dlouhý 91,30% 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Michael Petrásek 2,80 

2. Jan Dlouhý 3,17 
 

Čistá konta 
Michael Petrásek 3 

Jan Dlouhý 1 
Zdeněk Orct 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

17,78% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
803 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? 
MICHAEL PETRÁSEK 

 
Pro Michaela Petráska to letos byla jeho 
premiérová sezóna, v níž byl právoplatnou 
jedničkou týmu. A vedl si v ní obstojně, 
rozhodně nezklamal. Sice nezazářil, ale 
ukázal, že se na něm rozhodně dá stavět. 
V základní části se mu hned ve třech 
zápasech povedlo udržet čisté konto, což je 
na to, za jak propustnou obranou chytal, 
opravdu solidní číslo. V play-out pak byl 
vůbec nejlepším hráčem svého týmu.  

10. MÍSTO 
předsezónní tip: 6. místo 

 
Sezóna 2013/2014 byla druhým 
nejméně povedeným ročníkem 
v novodobé prvoligové historii Slovanu. 
Hůře si Severočeši vedli už jen 
v nováčkovské sezóně s datováním 
2000/2001, kdy skončili na třinácté 
pozici. Vzhledem ke kvalitě kádru a 
finanční situaci klubu se sice nedaly 
očekávat zázraky, neúčast v play-off 
je však rozhodně zklamání. Proto nelze 
hodnotit jinak než známkou 
dostatečně. Holt, časy se mění a Lvi už 
nekoušou...  

foto: Miroslav Rosendorf 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Martin Hanzl  11b 
2. Václav Meidl  10b 
3. Tomáš Rod    9b 
 
Nejlepší střelec 
Tomáš Rod   5G 
 
Nejlepší +/- 
Martin Hanzl  +7 
 
Nejproduktivnější bek 
Ondřej Holomek  5b 
 

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

 
Jaroslav Roubík a Jan Alinč byli skutečně oporami 
svého týmu. Pochopitelně se na jejich výkonnosti 
projevil fakt, že neměli tak kvalitní křídla jako 
v minulosti, ale i tak se Slovan zachránil právě díky 
přítomnosti těchto dvou zkušených mužů. Roubík opět 
překonal dvacetigólovou hranici, Alinč pak sbíral 
průměrně 0,67 bodů na zápas.  

SLOVAN 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
JAROSLAV ROUBÍK 

UCO SE POVEDLO? 
 
UZávěr sezóny:U V posledních třinácti zápasech sezóny 2013/2014 se 
Ústí nad Labem dařilo. Jen třikrát totiž v tomto období odešlo bez 
získaného bodu (tým, jehož lídrem byl Jaroslav Roubík, dokázal 
zvítězit v třebíčské Mann+Hummel aréně či na stadionu Českých 
Budějovic). Alespoň částečně tak Lvi potěšili své fanoušky, kteří se 
musí smiřovat s tím, že Slovan už není ten tým jako kdysi.  
 
25. - 37. kolo: Naděje na postup mezi osmičku nejlepších byla 
největší právě díky solidní formě uprostřed ročníku. V těchto třinácti 
kolech totiž Severočeši bodovali hned v devíti případech, Slovan 
dokonce dokázal vyhrát na ledě Třebíče a Havlíčkova Brodu. Jenže ve 
38. kole se vše změnilo – viz „A co se naopak nepovedlo?“.   

Jaroslav Roubík je zkrátka unikátní hokejista. 
I v trápícím se Slovanu dokázal tento loňský 
vítěz kanadského bodování pokořit 
čtyřicetibodovou hranici a stal se jasně 
nejproduktivnějším hráčem týmu. Pro Ústí nad 
Labem bude zásadní tohoto skvělého centra 
udržet, protože tento nestárnoucí veterán je 
prostě nenahraditelný.  

 
Příchod Marka Loskota: Angažování Marka Loskota, kmenového hráče 
Mladé Boleslavi, Slovanu hodně prospělo, byť se jednalo pouze o 
krátkou výpomoc. Loskot totiž sbíral jeden bod za druhým.  

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
PŘEKVAPENÍ SEZÓNY  

JAKUB GRIN Absence v play-off: Už před sezónou se sice vědělo, že Slovan čeká 
pád z předních příček prvoligové tabulky, ale neúčast Lvů ve 
vyřazovací části se nepředpokládala. Jenže už po startu sezóny začaly 
na veřejnost prosakovat informace o stále horší situaci v klubu. 
Nakonec tak nepostup mezi osmičku nejlepších nešokoval, ale i tak je 
konečné umístění zklamání.  
 
Finanční problémy: Slovan na tom byl v letošním ročníku dokonce tak 
špatně, že zástupci A-týmu uvažovali o tom, že by se utkání s Mostem, 
kde hokejisté rovněž čekali na výplaty, neodehrálo na ledě, nýbrž na 
fotbalovém hřišti. Pochopitelně na protest vůči špatné ekonomické 
situaci. To už o lecčems svědčí. Bohužel ani v současné chvíli není 
atmosféra v klubu zrovna ideální, hrozí i prodání prvoligové licence. 
Nechme se překvapit, jak tento příběh skončí... 

Čtyřiadvacet kanadských bodů, to je opravdu 
skvělá statistika. Zvláště pak pro obránce, jenž 
se narodil teprve před 22 lety. Krom výborné 
produktivity se navíc tomuto mladíčkovi dařilo i 
ve statistice +/-, v níž se mohl pyšnit bilancí 
šesti plusových bodů. To se od hokejisty, který 
převážnou část loňského ročníku strávil 
v Děčíně, rozhodně nečekalo.  

 
38. - 49. kolo: V těchto dvanácti kolech vyhrálo Ústí nad Labem 
pouze třikrát. Solidní naděje na postup do play-off tak rázem vyhasly. 
Slovan se tedy kvůli nevydařenému konci základní části musel s účastí 
ve vyřazovacích bojích na úkor Benátek nad Jizerou rozloučit. 
Výsledková krize bohužel pro Ústecké Lvy nešla načasovat hůře. 
Vzhledem k okolnostem okolo hospodaření klubu se však nelze divit...  

HRÁČ PLAY-OUT 
MICHAEL PETRÁSEK 

Na Michaelu Petráskovi rozhodně může Slovan 
stavět. Mladý brankář rozhodně nezklamal, 
v play-out pak dokonce patřil k nejlepším 
gólmanům této prolínací soutěže. Petráska 
rozhodně Ústí nad Labem z neúčasti v play-off 
vinit nemůže.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Aleš Kotalík 31b 
2. Petr Šachl 25b 

3. David Kuchejda 22b 
4. Zdeněk Ondřej 22b 
5. Václav Skuhravý 21b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Lukáš Chmelíř 10b 
2. Jiří Moravec 10b 
3. Roman Vráblík 8b 

 
TOP 3 střelci 

1. Aleš Kotalík 16g 
2. Václav Skuhravý 11g 

3. Petr Šachl 10g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Aleš Kotalík 15a 
2. Petr Šachl 15a 

3. Zdeněk Ondřej 15a 
 

TOP 3 +/- 
1. Petr Šachl  +11 

2. Lukáš Chmelíř +11 
3. David Kuchejda  +9 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Václav Skuhravý 129TM 
2. Zdeněk Ondřej 73TM 

3. Petr Šachl 48TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Hynek Kůdela  93,17% 

2. Dominik Halmoši 91,69% 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Hynek Kůdela 1,95 

2. Dominik Halmoši 2,47 
 

Čistá konta 
Hynek Kůdela 4 

Dominik Halmoši 3 
 

Úspěšnost přesilovek 
12,30% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

3724 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
MAREK VANIŠ 

 
Loni byl v Písku jedním z mála, kdo si 
zasloužil alespoň malou pochvalu. Očekávalo 
se tak, že by se Marek Vaniš měl probojovat  
i do sestavy Českých Budějovic. A skutečně 
se mu to podařilo. Dvaadvacetiletý mladík si 
dokonce ziskem čtrnácti bodů a vstřelením 
osmi branek stanovil nová osobní maxima. 
Otázkou však je, zda dostane důvěru i pro 
příští sezónu. Talent sice má, ale změny 
v sestavě Jihočechů budou značné.  

11. MÍSTO 
předsezónní tip: 3. místo 

 
Motor zklamal. Místo bojů na špici 
tabulky se České Budějovice 
strachovaly o záchranu. To opravdu 
nečekal nikdo. Kádr a rozpočet Motoru 
byl totiž rozhodně nadprůměrný. 
Skuhravý, Kotalík, Pajič, Pšurný, Šachl, 
Ondřej, Kuchejda, Melka, Boháč, 
Novák, Posmyk, Kasík, Moravec, Platil, 
Vráblík... To jsou všechno hráči, kteří 
by v drtivé většině prvoligových týmů 
hráli klíčovou roli. Bohužel v Českých 
Budějovicích nedokázali naplnit (až na 
výjimky) očekávání.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Roman Pšurný  12b 
2. Luboš Rob    12b 
3. David Kuchejda 10b 
 
Nejlepší střelec 
Roman Pšurný  7G 
 
Nejlepší +/- 
Luboš Rob  +6 
 
Nejproduktivnější bek 
Roman Vráblík   8b 
 

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

ALEŠ KOTALÍK 
 
Aleš Kotalík rozhodně nebyl tou ofenzivní hrozbou, jak 
magazín o 1. lize před startem sezóny předpovídal. 
Bývalá opora Buffala Sabres totiž působila hodně 
unaveným dojmem. Motor se na svého kapitána 
spoléhal až moc, jako by byl spasitel. Jenže ani Kotalík 
nedokáže dělat zázraky... 

MOTOR 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
DAVID KUCHEJDA 

UCO SE POVEDLO? 
 
UNávštěvnost:U České Budějovice sice hrály o záchranu, ale do Budvar 
Arény i tak chodily mraky fanoušků (průměrně 3 724). Jihočeši se 
dokázali semknout a v nelehké situaci nenechali nově vzniklý klub na 
holičkách. Funkcionáři Motoru tak ví, že má smysl pokračovat 
v rozjeté práci. A to je nesmírně důležité.  
 
Jan Platil: Na ledě sice nijak nevyčníval, ale i tak se tento zkušený 
bek stal pro mnohé z fanoušků legendou. Jan Platil totiž s příznivci 
Motoru komunikoval přes diskuzní fórum, během rozlučky se sezónou 
pak dokonce zul brusle a vyběhl do českobudějovického kotle, v němž 
se ujal bubnování. Právě kvůli takovým okamžikům je hokej tak 
krásným sportem.  Fanoušci Motoru zvolili hráčem sezóny Davida 

Kuchejdu. Stejného hokejistu vybral i magazín 
o 1. lize. Útočník s více jak 200 starty 
v nejvyšší soutěži sice nebyl tak produktivní, 
jak se od hráče jeho kvalit před sezónou 
očekávalo, ale svou bojovností šel svým 
spoluhráčům příkladem. Kuchejda, k velké úlevě 
fanoušků Jihočechů, podepsal novou smlouvu.   

 
Poslední čtvrtina základní části: Nebýt povedené poslední čtvrtiny 
soutěže, nejspíše by se Českým Budějovicím protáhla sezóna až do 
dubna. Motor tehdy dokonce dokázal porazit Olomouc, navíc získal 
body i na ledě jihlavské Dukly. Škoda, že forma nepřišla dřív. Mnohem 
dřív...  

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 
 LUBOŠ ROB 
Nepostup do play-off: České Budějovice měly být černým koněm 
soutěže. Nereálně se dokonce nejevil ani postup do baráže (před 
sezónou pochopitelně všichni mysleli tu extraligovou)... Jenže nováček 
soutěže, jenž měl jeden z největších rozpočtů v 1. lize, se hodně trápil 
a takřka až do posledního kola se musel strachovat o záchranu. 
 
Střelecká mizérie: Motor dal letos pouze 115 branek, což je 
průměrně jen něco přes dva góly na zápas. To není rozhodně 
statistika, kterou by se mohli Kotalík a spol. pyšnit. Právě produktivita 
byla letos největší slabinou mužstva. Pomohly však příchody Pajiče či 
Pšurného. V příštím ročníku se tedy musí s Českými Budějovicemi 
počítat. 

Nedávno ještě osmnáctiletý útočník překvapil. 
Už v tak mladém věku byl totiž syn známého 
otce lídrem českobudějovického útoku. Sbíral 
hodně bodů a často byl i nejlepším hráčem na 
ledě. Rob má před sebou zajímavou budoucnost. 
Otázkou však je, zda bude spjatá s Motorem, 
nebo s někým jiným. 

 
10. – 38. kolo: Hmmmm, je to opravdu hodně dlouhé období, v němž 
se Motor potýkal s výsledkovou krizí. Právě v této fázi sezóny se 
rozhodlo o tom, že České Budějovice mohou na postup mezi osmičku 
nejlepších zapomenout. V těchto devětadvaceti duelech totiž Jihočeši 
brali tři body pouze v pěti případech. To je opravdu prachbídná 
bilance. Zvláště pro tým s tak zkušeným kádrem.  

HRÁČ PLAY-OFF 
LUBOŠ ROB 

 

Luboše Roba jsme vyhlásili nejlepším hráčem 
play-out (viz TOP 15), takže je jasné, že ho 
musíme zvolit i za Motoráka této soutěže, v níž 
měří síly šest nejhorších týmů 1. ligy. Budeme 
se opakovat, ale je opravdu obdivuhodné, jak si 
letos tento mladík vedl.  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Jiří Charousek 30b 

2. Petr Jíra 27b 
3. Roman Chlouba 26b 

4. Karel Ton 26b 
5. Nikola Gajovský 25b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Martin Mazanec 12b 
2. Jakub Trefný 12b 
3. Martin Szakal 8b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jiří Charousek 15g 
2. Nikola Gajovský 14g 
3. Roman Chlouba 13g 

 
TOP 3 nahrávači 
1. Petr Jíra 16a 
2. Karel Ton 16a 

3. Jiří Charousek 15a 
 

TOP 3 +/- 
1. Jakub Trefný  +20 

2. Karel Ton +12 
3. Nikola Gajovský +7 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Martin Szakal 119TM 
2. Jakub Stehlík 63TM 
3. Jakub Trefný 61TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Matúš Kostúr 94,21% 
2. Jan Strmeň 92,64% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Matúš Kostúr 2,09 
2. Jan Strmeň 2,64 

 
Čistá konta 

Matúš Kostúr 4 
Jan Strmeň 2 
Milan Řehoř 1 

    
Úspěšnost přesilovek 

11,49% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
295 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
RADEK HAVEL 

 
Loni odehrál tento 19letý bek za Kadaň celé 
play-off, letos pak naskočil i do třiceti  
duelů základní části druhé nejvyšší soutěže. 
Produktivitou sice neoslnil, ale na svůj věk  
si počínal více než solidně. Nakonec si tak 
vybojoval i místo v sestavě extraligového 
Chomutova. Zajímavé je, že v dresu Pirátů  
se Havlovi dařilo snad ještě více než v  
1. lize. Sečteno podtrženo, u Havla skutečně 
nastal hokejový průlom.  

12. MÍSTO 
předsezónní tip: 10. místo 

 
Kadaň nedokázala navázat na loňskou 
sezónu, která skončila historickým 
úspěchem (Severočeši obsadili pátou 
pozici). Přitom kádr neměl Sportovní 
klub kdovíjak špatný. Figurovalo v něm 
hned několik zkušených hokejistů. O 
osmou příčku rozhodně mohla Kadaň 
zabojovat více. Proto známka 
dostatečně. Toto slovní hodnocení je 
totiž více než výstižné. Nebyla to 
žádná sláva, ale stačilo to alespoň 
k záchraně. A to je pro chomutovskou 
farmu to hlavní.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Karel Ton   12b 
2. Nikola Gajovský  10b 
3. Petr Jíra   10b 
 
Nejlepší střelec 
Karel Ton  6G 
 
Nejlepší +/- 
Petr Jíra  +14 
 
Nejproduktivnější bek 
Jakub Trefný  6b 
 

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

ZKUŠENÍ ÚTOČNÍCI 
 
Ano, zkušení forvardi (Jíra, Gajovský, Hromas, 
Charousek, Ton) pochopitelně hráli klíčovou roli, ale 
rozhodně nijak nezazářili. Oproti loňsku rozhodně 
zůstali za očekáváním. I proto nakonec musela Kadaň 
účast ve vyřazovacích bojích oželet.   

KADAŇ 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
MATÚŠ KOSTÚR 

UCO SE POVEDLO? 
 

UZávěr sezóny:U V posledních pětadvaceti zápasech (včetně play-out) 
vyhrála Kadaň hned třináct duelů, tedy více než půlku absolvovaných 
kol. To je rozhodně pozitivní bilance. Severočeši, kteří se v tomto 
období spoléhali zejména na procitnutého kanonýra Gajovského, se tak 
důstojně rozloučili s letošní prvoligovou sezónou.  
 
Solidní defenziva: Kadaň inkasovala v základní části právě skončeného 
ročníku pouze 143 branek. To je na tým, jenž skončil na dvanáctém 
místě tabulky, opravdu ojedinělá statistika. Sportovní klub se spoléhal 
na výkony Matúše Kostúra, brankáře s bohatými zkušenostmi 
z různých evropských (ale i zámořských) soutěží. I mladý Jan Strmeň 
si vedl obstojně.  Velezkušený Matúš Kostúr sice odehrál pouze 

dvaadvacet zápasů, ale i tak v Kadani odvedl 
možná největší práci ze všech. Jeho statistiky 
totiž byly obdivuhodné. Pochytal 94,2 procent 
střel, průměr gólů na zápas pak stlačil na 2,09. 
To je na brankáře, který chytal 
v podprůměrném týmu, opravdu fenomenální 
výkon.  

 
Hra v oslabení: Kadaň měla sice prachbídnou úspěšnost přesilových 
her (viz „A co se naopak nepovedlo?“), ale při hře ve čtyřech se 
Sportovnímu klubu dařilo nadmíru. Nejenže ubránila 85 procent 
početních výhod soupeře, ale zároveň hned desetkrát dokázala 
v oslabení skórovat (vůbec nejvíce ze všech prvoligových celků!).  
 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY
A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 

 
JIŘÍ CHAROUSEK 

 
Neúčast v play-off: Kadaň loni zažila skvělou sezónu, fanoušci tak 
byli opravdu hodně namlsaní a přáli si zopakovat atmosféru 
vyřazovacích bojů. Jenže Sportovní klub nedokázal na ročník 
2012/2013 ani zdaleka navázat a v součtu s play-out skončil až na 
dvanácté pozici. Severočeši rozhodně měli na víc.  
  
Přesilové hry: Zatímco v oslabení byla Kadaň možná nejlepší v celé 
soutěži, přesilové hry se farmářskému týmu Chomutova vůbec nevedly. 
Severočeši totiž dokázali využít jen něco přes jedenáct procent 
početních výhod, vůbec nejméně ze všech prvoligových účastníků. To 
je na tým, který měl ve svém středu tak šikovné hráče, jakými 
Gajovský, Jíra či Hromas jsou, rozhodně hrozivě nízké číslo.  

Pokud byste si prohlédli jen fotku a výše 
uvedený nadpis, asi byste si poklepali na čelo. 
Však Jiří Charousek je prvoligovou ikonou, tak 
čím by mohl překvapit? Magazín o 1. lize však 
byl jeho výkony šokován. V lednu loňského roku 
se totiž vážně zranil. Charousek se však stihl 
dát do kupy a opět byl klíčovým hráčem týmu. 
Vedl si tak nad očekávání dobře.  

 
24. – 36. kolo: Kadaň v tomto období prohrála všech třináct duelů! 
Opravdu děsivá šňůra. Ve 36. kole sice Sportovní klub tuto hrozivou 
sérii uťal, jenže nakonec se ukázalo, že vedení klubu pochybilo a kvůli 
administrativní chybě bylo utkání s Berounem kontumováno. Už tehdy 
tak bylo jasné, že play-off bude bez Kadaně.  HRÁČ PLAY-OFF 

KAREL TON  

V deseti zápasech play-out získal dvanáct 
bodů, navíc si do statistiky +/- připsal skvělých 
dvanáct plusových bodů. Karel Ton navíc 
vstřelil hned tři vítězné branky. Počínal si 
skoro jako jeho slavnější sparťanský 
jmenovec...  



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 
1. Jakub Marek 21b 
2. Zbyněk Hrdel 21b 

3. Daniel Vrdlovec 20b 
4. Jakub Babka 16b 

5. Zdeněk Kubica 14b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Petr Šenkeřík 11b  

2. Jiří Jebavý 9b 
3. Lukáš Kužel 6b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jakub Marek 11g 
2. Zdeněk Kubica 9g 
3. Daniel Vrdlovec 7g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Zbyněk Hrdel 15a 
2. Daniel Vrdlovec 13a 

3. Jakub Babka 12a 
 

TOP 3 +/- 
1. Jiří Kučný +4 

2. Jan Dalecký +2 
3. Jiří Kuchler +2 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Vladislav Kubeš 111TM 
2. Zbyněk Hrdel 110TM 
3. Lukáš Špelda 78TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Lukáš Cikánek 94,61% 
2. Juraj Šimboch 92,37% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Lukáš Cikánek 2,05 
2. Juraj Šimboch 3,33 

 
Čistá konta 

Lukáš Cikánek 2 
Juraj Šimboch 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

12,29% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
327 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4- 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
MAREK INDRA 

 
Marek Indra, který v loňském ročníku sehrál 
14 duelů ve druhé nejvyšší švýcarské soutěži, 
si nakonec za Beroun ani nezahrál. Oproti 
předpokladům totiž trenéra Nováka 
nepřesvědčil. I tak však bude Indra na 
ročník 2013/2014 vzpomínat v dobrém. Azyl 
totiž našel v Prostějově, kterému pomohl 
k postupu do 1. ligy. Uvidíme tedy, jestli si 
druhou nejvyšší soutěž zahraje alespoň 
v nadcházejícím ročníku.  

13. MÍSTO 
předsezónní tip: 13. místo 

 
Už před sezónou patřil Beroun 
k hlavním kandidátům na účast v baráži. 
V první čtvrtině však Medvědi zazářili 
a zdálo se, že místo o záchranu budou 
bojovat o postup do play-off. Nestalo 
se tak... Beroun totiž k devíti 
vítězstvím z úvodních deseti duelů 
přidal už jen osm. I tak však Medvědi 
dostali 4-, protože v úvodu sezóny 
udělali svým fanouškům opravdu velkou 
radost. Škoda jen, že ve zbytku 
ročníku už své příznivce Beroun doslova 
mučil. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jakub Babka  13b 
2. Miroslav Třetina 10b 
3. Patrik Petruška   9b 
 
Nejlepší střelec 
Jakub Babka    5G 
 
Nejlepší +/- 
Da
 

vid Sklenička +5 

Nejproduktivnější bek 
Lukáš Špelda  6b 

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

PETR NOVÁK 
 
Petr Novák je profesionál, který je zvyklý pracovat 
v odpovídajících podmínkách. Přes léto tak donutil 
vedení klubu k investicím do zázemí, což se odrazilo na 
výsledcích v první čtvrtině. Bohužel nedokázal své 
nadřízené přesvědčit o posílení hráčského kádru.  

BEROUN 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
JURAJ ŠIMBOCH 

UCO SE POVEDLO? 
 
UPrvních deset kol:U Ve druhém čísle magazínu o 1. lize jsme o Berounu 
napsali článek, který mapoval úspěšný začátek tohoto středočeského 
klubu. Medvědi totiž v úvodních deseti duelech základní části prohráli 
pouze jednou a chvíli dokonce vedli tabulku! Beroun tehdy dokázal 
porazit Mladou Boleslav či Olomouc na jejím vlastním ledě. Bohužel to 
byla pro fanoušky Berouna snad jediná radost v sezóně 2013/2014. 
 
Několik hráčů se slibnou budoucností: Ačkoli Beroun sestoupil, 
v jeho kádru se objevilo několik hráčů, kteří by toho v budoucnu mohli 
hodně dokázat. Brankář Juraj Šimboch bude mít brzy extraligové 
ambice, David Sklenička v 17 letech zvládl odehrát celou sezónu. 
Určitě uslyšíme i o Jakubu Markovi, jenž by mohl hrát v nejvyšší 
soutěži již v nadcházejícím ročníku. Otázka však je, jak tito hráči 
budou na Beroun vzpomínat. Sice v něm dostali vytouženou příležitost, 
ale podepsali se pod sestup.  

Slovenský brankář setrval v Berouně, narozdíl 
od některých svých spoluhráčů, celou sezónu. 
A vedl si opravdu dobře. V první čtvrtině 
doslova zářil a byl hlavní oporou týmu. Nakonec 
se mu podařilo úspěšnost zásahů udržet na 92 
procentech, což je na to, v jak slabém týmu 
chytal, skutečně skvělá statistika. Na 
extraligu to sice ještě není, ale v budoucnu se 
jí možná dočká.  

 

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 
 
Sestup: Co jiného by v tomto přehledu nepovedených událostí mělo 
být než konečný výsledek Berouna, který po dvaadvaceti letech 
opouští první ligu. Medvědi v baráži naprosto selhali a zaslouženě 
sestoupili. Středočeský celek sice nebyl moc navštěvovaný, ale byl 
vůbec nejtradičnějším klubem druhé nejvyšší soutěže, takže 1. liga už 
rozhodně nebude taková jako v předcházejících 21 ročnících. 

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY 
DAVID SKLENIČKA 

 
Rozpad kádru: Naprosté selhání v baráži má logický důvod. Beroun 
totiž tuto prolínací soutěž odehrál s velmi slabým kádrem. Klíčoví 
hráči týmu (např.: Třetina, Kučný) totiž nesplnili podmínku 50% 
odehraných zápasů. Produktivního Jakuba Marka si navíc stáhl 
extraligový Hradec Králové.  
 V sedmnácti letech odehrát celou sezónu v 1. 

lize? To už je kumšt. David Sklenička v letní 
přípravě ohromil trenéra Nováka, jenž dal 
mladému kladenskému obránci šanci. Sklenička 
pochopitelně občas udělal školáckou chybu, ale 
to je v jeho věku logické. Však je to v podstatě 
ještě hokejový školák. Letos ovšem nabral 
spoustu zkušeností. A ty jsou k nezaplacení.  

Vedení klubu: Tento bod úzce souvisí s výše zmíněným rozpadem 
kádru. K němu totiž vůbec nemuselo dojít, kdyby vedení včas 
zareagovalo a neposilovalo až na poslední chvíli. Fanoušci Berouna 
označují právě vedení klubu za hrobníky místního hokeje.  
 
17. – 38. kolo: V těchto dvaadvaceti zápasech vyhráli Medvědi pouze 
jednou (kontumační vítězství nad Kadaní neberme v potaz). A to doma 
s podobně trápícím se Mostem. 

HRÁČ PLAY-OUT A BARÁŽE 
JAKUB BABKA 

Mladý Jakub Babka byl se třinácti body vůbec 
nejproduktivnějším hráčem play-out. I v baráži 
patřil k nejčastěji bodujícím hokejistům svého 
týmu. Sečteno podtrženo, kdyby měl Beroun 
více takových forvardů, tak by se nyní mohl 
chystat na 22. prvoligovou sezónu. 



 

USTATISTIKY  
UZÁKL. ČÁSTI 

 
UTOP 5 kan. bodování 

1. Pavel Pisařík 29b 
2. Pavel Smolka 29b 

3. Jan Bojer 22b 
4. Bohumil Slavíček 20b 

5. Tomáš Pavelka 20b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Tomáš Pavelka 20b 
2. Václav Čížek 12b 

3. Kamil Charousek 7b 
 

TOP 3 střelci 
1. Pavel Pisařík 19g 
2. Pavel Smolka 14g 

3. Bohumil Slavíček 11g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Jan Bojer 17a 

2. Tomáš Pavelka 17a 
3. Pavel Smolka 15a 

 
TOP 3 +/- 

1. Roman Pšurný 0 
2. Petr Chaloupka 0 
3. Michal Szabo -1 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Zdeněk Tauš 111TM 
2. Martin Tůma 85TM 
3. Václav Čížek 73TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Lukáš Horák 91,74% 
2. Martin Volke 90,26% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Lukáš Horák 3,47 
2. Martin Volke 3,74 

 
Čistá konta 

žádný brankář nevychytal ČK 
 

Úspěšnost přesilovek 
14,29% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

421 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

KDO MĚL ZAZÁŘIT? 
PATRIK NECHVÁTAL 

 
Patrik Nechvátal měl být týmovou jedničkou, 
jenže nakonec chytal v druholigové Bílině. 
Občas si zahrál i v extralize. Dost 
příležitostí dostal zejména v play-out, kde 
už Vervě v podstatě o nic nešlo. Uvidíme, 
jestli se tento velký talent objeví v bráně 
Mostu již v nadcházejícím ročníku. Klidně je 
ovšem možné, že při případném odchodu  
Pavla Francouze zaujme pozici litvínovské 
jedničky. 

14. MÍSTO 
předsezónní tip: 14. místo 

 
Most se nakonec zachránil, což je samo 
o sobě úspěchem. Tentokráte si vedení 
Baníku nedělalo plané naděje a ambicí 
Severočechů rozhodně nebyl postup do 
play-off. Nicméně i tak je 35 získaných 
bodů strašlivě málo a není to něco, čím 
by se Most mohl chlubit. V baráži však 
farma Litvínova 1. ligu zachránila, takže 
na vysvědčení dostává od našeho 
magazínu o 1. lize známku dostatečně. 
Fanoušci Baníku už by ovšem rádi viděli 
od svých miláčků daleko lepší výkony a 
hlavně výsledky.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Pavel Smolka   8b 
2. Pavel Pisařík   6b 
3. Tomáš Pavelka   6b 
 
Nejlepší střelec 
Pavel Smolka   4G 
 
Nejlepší +/- 
Pavel Pisařík  +5 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Pavelka   6b 

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

 
Ano, v Mostě už letos nevyužívali služeb stovek hráčů, 
což byl určitě podstatný faktor úspěchu. Jedná se 
sice o farmu, ale tři pětky hrály pospolu v podstatě 
celou sezónu a zbytek se doplňoval zápas od zápasu, 
což rozhodně nebylo na škodu.  

MOST 



 

UHRÁČ SEZÓNY 
PAVEL PISAŘÍK 

UCO SE POVEDLO? 
 
UZáchrana:U Most šel do tohoto ročníku s jediným přáním – nesestoupit. 
Hlavní cíl se tedy Baníku podařilo splnit, takže by se teoreticky tato 
sezóna dala hodnotit jako zdařilá. Na kdovíjakou pochvalu to ale 
samozřejmě není.  
 
Litvínovské mládí: V Mostě, který od léta loňského roku plní roli 
farmářského celku pro extraligovou Vervu, se objevilo hned několik 
mladíků s obrovským potenciálem. Ty tři nejtalentovanější můžete 
vidět napravo. Jedná se o Pisaříka, Pavelku a Horáka. Zmínit určitě 
zaslouží i produktivní forvard Pavel Smolka. Litvínov zkrátka má kam 
šáhnout. 

Pavel Pisařík si po celou sezónu udržoval 
stabilní výkonnost, což bylo v Baníku relativně 
výjimečné. Mladý útočník s tahem na bránu 
bude příští rok válet v extralize, v Mostě ho už 
tak v moc duelech neuvidíme. Tedy taková je 
alespoň předpověď magazínu o 1. lize. Pisařík 
totiž nic jistého nemá... 

 
10. – 17. kolo:  V těchto osmi zápasech nebodoval Most pouze 
jednou! To je opravdu ojedinělá bilance tohoto severočeského celku. 
Baník dokázal porazit Havlíčkův Brod, Třebíč, Litoměřice a Beroun. 
Bodoval pak v duelech s Jihlavou, Benátkami nad Jizerou a 
Šumperkem. Po nepovedeném startu do sezóny tak Most konečně 
zabral.  

PŘEKVAPENÍ SEZÓNY
A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO? 

 
TOMÁŠ PAVELKA 

 
Finanční problémy: Nebylo žádným tajemstvím, že hráči Mostu čekali 
na výplaty déle, než je v ostatních klubech obvyklé. Baníku reálně 
hrozila záhuba. Nakonec se ovšem situace uklidnila a to nejhorší je 
zřejmě zažehnáno. Odchod Severočechů z 1. ligy by ovšem 
nepřekvapil.  
 
Konečné umístění: Most se sice zachránil, ale konečné čtrnácté místo 
po základní části a play-out rozhodně málokoho potěšilo. Ano, 
vzhledem ke kvalitě a mládí kádru se není čemu divit, ale ztráta 34 
bodů na třináctý Beroun už je opravdu příliš. Upřímně řečeno, moc 
důstojně si letos Severočeši nepočínali.  

Pavelka byl mezi juniory velkou hvězdou, 
přesto překvapilo, když první sezónu mezi muži 
zvládl tak bravurně. Někomu dělá přechod mezi 
seniory nemalé potíže, to však není Pavelkův 
případ. I ten, stejně jako Pisařík, rázně 
nakročil k extraligovému angažmá 
v partnerském Litvínově. 

 
Závěr základní části a play-out: Nevídaná výsledková krize Mostu 
začala ve 42. kole základní části a protáhla se až do předposledního 
duelu play-out. Baník tak prohrál neuvěřitelných dvacet zápasů v řadě! 
Baráž ovšem Severočeši odstartovali dobře, takže se mohou příští rok 
pokusit o nápravu pošramoceného renomé.    

HRÁČ PLAY-OUT A BARÁŽE 
LUKÁŠ HORÁK 

Do třetice hráč, kterého možná v příštím 
ročníku uvidíme v nejvyšší soutěži. Lukáš Horák 
si držel v baráži fantastické statistiky. Na 
střídačku tak vytlačil i Miroslava Hanuljaka, 
jenž ještě letos hájil barvy extraligového 
Chomutova.  



 

USSBBOOHHEEMM,,  MMEEDDVVĚĚDDII!!  



 
Přitom po první čtvrtině základní části se zdálo, že by se 

Medvědi mohli držet v klidném středu tabulky. Však v prvních deseti 
duelech letošního ročníku prohrál Beroun pouze jednou a chvíli 
dokonce celou tabulku vedl! Nicméně první vyhrání z kapsy vyhání. Ve 
zbytku soutěže už totiž Středočeši prohrávali co se dalo a ošidné 
baráži se jim nepodařilo vyhnout. 

 Jednadvacet sezón. Tak dlouho působili v 1. lize Medvědi 
z Berouna. Bohužel pro Středočechy tato obdivuhodná série 
skončila. Sezóna 2013/2014 totiž přinesla jedno velké zklamání – 
sestup.  

Ačkoli by měl Beroun jakožto účastník 1. ligy v této prolínací 
soutěži patřit mezi favority, už před startem baráže se vědělo, že 
právě Medvědi jsou hlavními adepty na sestup. Vždyť kvůli pravidlu, 
které zní, že do souboje s druholigisty mohou naskočit pouze hráči 
s více jak 50% odehraných zápasů druhé nejvyšší soutěže, nemohli 
Středočeši využít služeb svých klíčových hráčů – Miroslava Třetiny, 
Jiřího Kučného či Patrika Petrušky. Krom toho se do Hradce Králové 
vrátil Jakub Marek, nejproduktivnější hráč týmu. V průběhu baráže 
pak dokonce řady Berouna opustila i hlavní tvář týmu – brankář 
Juraj Šimboch. Sestava Medvědů tak zkrátka nebyla tak kvalitní, 
aby mohla vzdorovat druholigovým celkům, které neměly co ztratit.  

Už po pěti odehraných duelech bylo jasno, že dvaadvacet let 
trvající série letošním ročníkem končí. V těchto utkáních totiž 
Beroun získal pouze dva body. Zajímavé navíc bylo, že v průběhu 
baráže, kdy ještě neměli Medvědi definitivní jistotu sestupu, opustil 
kabinu i trenér Petr Novák. V Berouně to zkrátka letos neklapalo. 

Lukáš Kužel, obránce Kladna, si vyzkoušel i post brankáře. 
V duelu s Prostějovem, kdy se ve 30. minutě zranil brankář 
Mastík, se totiž po druhé přestávce musel obléci do výstroje 
a čelit střelám soupeře. Kužel dokonce odchytal i celé utkání 
se Sokolovem! Medvědi tak doplatili na to, že na zápasy 
baráže vozili po odchodu Šimbocha pouze jednoho brankáře. 
Takto smutný konec si Beroun za ty roky dřiny rozhodně 
nezasloužil... 

Bez Středočechů už to nebude stejná 1. liga. Do třetí 
nejvyšší soutěže totiž sestupuje nejtradičnější prvoligový celek. A 
upřímně, nezdá se, že by se měli Medvědi v brzké době vrátit. Nu 
což, nezbývá nic jiného, než se s Berounem rozloučit. Ale jak? 
Nashledanou, nebo snad sbohem?  

HISTORICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SEZÓNA – 2003/2004 

 

 

Medvědi sice v posledních letech patřili k nejhorším týmům 
soutěže, ale rozhodně tomu tak nebylo v celé prvoligové éře. Jasně 
nejúspěšnější sezónu zažil středočeský celek v ročníku 
2003/2004.  

V Berouně se tehdy sešel skutečně skvělý tým. V bráně 
čaroval Miroslav Kopřiva, jenž se právě díky této sezóně 
probojoval do nejvyšší soutěže. Obranu dirigovali takové persóny, 
jakými Martin Ševc, Jan Holub, Jiří Jelínek, Richard Jareš, Ctirad 
Ovčačík či Jiří Veber s Filipem Vaněčkem bezesporu jsou. No a 
v útoku se o góly starali zejména Eiselt, Slížek, Frolík, Šinágl, 
Křesťan, Pabiška, Klimenta, Víšek či Hořava. Zkrátka a dobře, 
mnoho hráčů z tehdejšího kádru prorazilo i v nejvyšší soutěži.  

Berounu se dokonce dařilo natolik, že to byl právě tento 
celek, jemuž se podařilo zvítězit v základní části 1. ligy. Medvědi 
ve 40 duelech prohráli pouze desetkrát. Skvělá bilance! Do play-
off tak šli Středočeši jako nejlépe nasazený tým, nečekalo je však 
nic lehkého. Ve čtvrtfinále totiž museli změřit síly z Mladou 
Boleslaví, jež sice tehdy ještě nepatřila mezi uchazeče o 
extraligu, ale rozhodně nešlo o lehkého soupeře. Medvědi si však 
s Bruslařským klubem poradili nejrychlejším možným způsobem, 
stejně jako s Ústím nad Labem v dalším kole vyřazovacích bojů.  

Ve finále 1. ligy se Beroun utkal s jihlavskou Duklou, která 
v základní části skončila na třetím místě. Jednalo se o nesmírně 
vyrovnanou sérii, kterou musel rozhodnout až poslední možný 
zápas. V něm zvítězila Jihlava, jež nakonec v baráži udolala i České 
Budě

 
jovice a slavila návrat do nejvyšší soutěže.  

Tým tehdy vedl trenér Vejvoda



 

 KDO SI MIMO JINÉ ZAHRÁL ZA BEROUN V 1. LIZE? 

  
PAVEL KOLAŘÍK JAROSLAV HLINKA ROMAN MÁLEK JAROSLAV ROUBÍK 

TOMÁŠ ROLINEK TOMÁŠ DUBA MILOSLAV HOŘAVA LEO GUDAS 

MARTIN ŠEVC RICHARD JAREŠ JIŘÍ VEBER MIROSLAV KOPŘIVA 

 
TOMÁŠ PÖPPERLE MARTIN RŮŽIČKA JAKUB NAKLÁDAL RADKO GUDAS 

 

JAROSLAV NEDVĚD JOSEF ZAJÍC MARTIN ALTRICHTER DOMINIK PACOVSKÝ 

DMITRIJ JAŠKIN PAVEL VOSTŘÁK LUKÁŠ HAVEL ADAM SVOBODA 

 
LADISLAV ŠMÍD PETR ČÁSLAVA RADEK KAMPF PETR KADLEC 



 



 

UMMOOMMEENNTTYY  SSEEZZÓÓNNYY  
- HVĚZDY V LITOMĚŘICÍCH 
- ÚSTECKÉ DLUHY 
- TRÁPENÍ MOTORU 
- VYHAZOV LUKÁŠE HAVLA 
- KOTALÍK, UJČÍK, VÝBORNÝ 
- HOLANĎAN V 1. LIZE 
- MOSTECKÉ PROBLÉMY 
- BEROUNSKÁ JÍZDA 
- MIKESKA ZPĚT DOMA 
- ROZEHRÁVAJÍCÍ SE HVĚZDY 



 

HVĚZDY V LITOMĚŘICÍCH 
 Fanoušci Litoměřic se letos měli opravdu na co, 
respektive na koho, dívat. V dresu Stadionu se totiž letos 
objevilo hned několik hráčů s bohatou hokejovou minulostí. 

No a ve výčtu hvězd, které letos mohli spatřit 
fanoušci Litoměřic na domácím ledě, patří bezesporu i duo 
z pražského Lva – Niko Kapanen a Spencer Humphries. 
Prvního jmenovaného netřeba příliš představovat. Všichni 
z vás jistě moc dobře víte o jak kvalitního hráče se jedná. 
Jakožto lídr Kazaně dovedl AK Bars ke dvěma vítězstvím 
v KHL, byl i jednou z důležitých postav finského týmu na MS 
2011, které země tisíce jezer opanovala. Bývalý hokejista 
Dallasu Stars či Phoenixu Coyotes sehrál v 1. lize dvě utkání. 
Předsezónní posila pražského Lva se totiž v úvodu letošní 
sezóny zranila a týmu dlouho chyběla. Když se po třech 
měsících vracel na led, rozhodl se rozehrát v partnerském 
týmu Lva – tedy v prvoligových Litoměřicích. Kapanen ukázal, 
že se jedná o špičkového hokejistu, bodovat však nedokázal. 
„Niko je hokejista, nemusíme si povídat, co všechno dokázal. 
Tady to měl těžké, jít z lepší ligy do horší je vždy složité. 
Zvlášť po dlouhém zranění. Niko pak uznal, že to je kvalitní 
liga, i když se tomu ze začátku docela smál,“ sdělil pro 
iDnes.cz Miloslav Čermák, hlavní tahoun Litoměřic, které na 
čtvrtý pokus proklouzly do play-off.  

 V úvodu sezóny v severočeském celku čekali na 
angažmá Angel Krstev a Peter Jánský, dva bývalí 
reprezentanti, kteří se nevešli do kádru pražské Sparty a 
vyčkávali na nabídky z extraligy. První jmenovaný, důrazný bek 
se zkušenostmi z KHL, v Litoměřicích odehrál deset zápasů 
s bilancí 2+4. Jánský oblékl dres s kalichem na prsou sedmkrát 
(1+4). Oba dva se nakonec vrátili domů. Zatímco Krstev posílil 
Chomutov, kde tento 33letý bek bydlí, Peter Jánský, 
odchovanec mosteckého hokeje, zamířil do Litvínova, kde zažil 
své nejlepší hokejové časy.    
 Zatímco tito dva strávili v Litoměřicích jen první 
čtvrtinu soutěže, Zdeněk Bahenský či Martin Chabada byli 
Stadionu k dispozici častěji. Bahenský, důrazný útočník, jenž 
si po letním posílení Sparty nevybojoval místo v elitních 
formacích, byl na ledě pokaždé hodně vidět a podle očekávání 
byl hodně nebezpečný. Jedná se rozhodně o hokejistu, který 
nemá v 1. lize svými kvalitami co pohledávat. Nicméně ve 
Spartě zkrátka neměl úlohu vůbec lehkou. Podobný počet 
utkání jako Bahenský odehrál za Stadion i Martin Chabada. 
Ne, nebyl zraněný. Z rodinných důvodů totiž jezdil 
Litoměřicím vypomáhat jen občas. Obrovská škoda, protože 
jeho souhra s Miloslavem Čermákem je opravdu parádní. Kdyby 
odehrál za Severočechy kompletní základní část, třeba by 
pomohl svému parťákovi ke koruně pro krále střelců. Ale kdo 
ví...  

 Ještě lepší dojem než Kapanen zanechal v 1. lize jeho 
spoluhráč Spencer Humphries (foto). Tento mladý kanadský 
obránce čas od času odehrál prvoligové utkání. A na ledě 
prokazoval, že se jedná o skutečně nadějného zadáka, byť 
ve Lvu na výraznější příležitost ještě čeká. Humphries 
zkrátka v 1. lize ostatní spoluhráče převyšoval minimálně o 
třídu. Škoda, že za Stadion odehrál tak málo utkání... No a 
ve třech zápasech se zde mihl i Martin Podlešák. 

 



 

ÚSTECKÉ DLUHY 
posledních dvanáct let.   Když se budeme na letošní sezónu jednou dívat zpětně, 

mnozí z vás si jí jistě spojí s účinkováním Ústeckých Lvů. Po 
dlouhých letech severočeské dominance v 1. lize se totiž 
Slovan, zdá se, na dlouhou dobu zařadil mezi ligový průměr. 
Jak se říká, za vším hledej peníze. Ústí nad Labem sice 
v minulosti vyhrávalo jednu základní část za druhou, až 
s odstupem času se však ukázalo, za jak velkou cenu to bylo. 

Vzhledem k okolnostem je však nakonec konečné 
10. místo více než solidní. Při pohledu do zákulisí ústeckého 
hokeje je totiž vůbec obdivuhodné, že hráči Slovanu 
odevzdávali na ledě alespoň nějaký výkon. Ono nedostávat 
výplatu a stále slyšel jen sliby, že další týden už konečně 
mzdy na účty dorazí, není zrovna příjemná věc. Hráči 
ukázali vůči klubu nesmírnou loajalitu, byť už se situace 
v jednu chvíli vyhrotila natolik, že hráči uvažovali o tom, že 
místo hokejového utkání s Mostem, který také sužovaly 
finanční problémy, sehrají na protest fotbalové klání. 
Nakonec však výplaty přece jen dorazily a z protestní akce 
tak logicky sešlo. 

 Vedení klubu totiž během úspěšné éry natropilo 
obrovské škody. Navenek se sice zdálo, že Slovan je špičkově 
fungující organizací, jenže po neúspěšném prvoligovém finále 
v roce 2012 prosáklo na veřejnost, že klub žil na dluh.  

Po nástupu nového vedení v čele s Janem Kloboučkem 
tak začali Severočeši šetřit. Odešla řada štědře placených 
opor, což se projevilo na loňském neúspěchu v semifinále play-
off, v němž Slovan schytal děsivou porážku 0:4 na zápasy od 
Olomouce (navíc v ani jednom domácím duelu se Lvi nedokázali 
střelecky prosadit!).  

 Nejhůře však bylo Slovanu v lednu. Týmu dokonce 
hrozilo, že se rozpadne a sezónu buď dohrají ústečtí 
junioři, nebo klub rovnou odstoupí jako to udělal v sezóně 
2009/2010 Havířov. Hororový scénář se však nenaplnil a 
akcionáři Ústeckých Lvů nakonec zbytek ročníku pokryli. 
Otázkou však je, co bude se Slovanem teď. Zůstanou 
Severočeši v 1. lize, nebo zvolí jinou cestu a pokusí se 
nejprve stabilizovat ve třetí nejvyšší soutěži a až to 
finanční situace dovolí, pokusí se o návrat do 1. ligy? 

O pár měsíců později však bylo ještě hůř. Zdaleka hůř. 
Sestavu Ústí nad Labem totiž v létě opět zasáhla vlna 
odchodů. Nakonec zbylo pouze torzo statečných, které vedlo 
zkušené trio Roubík-Alinč-Sklenička. Jenže ani tito tři 
veteráni nedokázali zabránit nejhoršímu ročníku Slovanu za  



 

TRÁPÍCÍ SE MOTOR 
starostí. To se sice tak úplně nepovedlo, ale nyní už je opět 
okurková sezóna a začne se konečně budovat tým, který 
bude mít naději na úspěch. „Ani před rokem nebylo těžké 
sehnat hráče, ale prostě na to bylo málo času. Nemohli jsme 
moc přemýšlet o tom, jestli spíš chceme hráče X, nebo hráče 
Y. Vypadalo to takhle: Chceš k nám jít, tak tě bereme. Teď 
je situace taková, že na jednotlivé posty máme připraveno 
hned několik variant podle toho, jaké budou mít kluci 
podmínky na mzdu, podle vyjednávání s jejich mateřskými 
kluby a vůbec podle toho, jak se nám daný hráč bude hodit 
do koncepce. I když byla letošní sezona sportovně neúspěšná, 
udělali jsme si velice dobré jméno mezi hráči po celé 
republice. Velice rychle se rozkřiklo, že držíme své závazky, 
platíme výplaty včas a že naše zázemí se rovná extraligovým 
podmínkám. Takže mnoho hráčů, kterým někde končí smlouva 
anebo fungují v první lize, má zájem jít k nám,“ dodal 
Bednařík v interview s Petrem Lundákem.  

 Měl to být tým, který bude bojovat o postup do 
baráže. Ta se skutečně mohla v Českých Budějovicích hrát, 
jenže s jedním zásadním rozdílem. Nebyla by to totiž 
prolínací soutěž o extraligu, nýbrž o přežití v první lize! 
Naštěstí pro Motor sezóna 2013/2014 neskončila úplným 
fiaskem a Jihočeši se s týmy ze třetí nejvyšší soutěže 
střetnout nemuseli. Bojovalo se však až do samotného konce 
play-out. „Nechci říkat, že to byla nultá sezona. Ale skončila 
sportovním neúspěchem, i když jsme neměli bůhvíjaká 
očekávání. Tajně jsme doufali, že náš poskládaný tým dokáže 
dosáhnout na lepší výsledky. Pak se kádr postupně doplňoval 
a ve čtvrté čtvrtině už to vypadalo, že nabíráme zase dech. 
I tak to byla sezona velmi, velmi poučná, protože každý z 
nás působil ve vrcholových manažerských funkcích 
premiérově. Snad naše zkušenosti dokážeme na příště 
zužitkovat,“ uvedl pro iDnes.cz Stanislav Bednařík, generální 
manažer ČEZ Motor České Budějovice. 
 Ročník 2013/2014 byl pouze startovacím, jelikož 
předsezónní ambice byly rázem utopie a České Budějovice 
měly jediný cíl – přečkat tuto sezónu bez záchranářských  

 Bude za dvanáct měsíců v magazínu o 1. lize článek 
s titulkem „Motor zpět v extralize“, nebo si na podobný 
příběh budeme muset počkat ještě déle? 

 



 

VYHAZOV LUKÁŠE HAVLA 
 V hokejovém světě rozhodně není obvyklé, aby byl 
před klíčovou fází sezóny vyhozen klíčový hráč týmu, kterým 
byl pro Havlíčkův Brod Lukáš Havel. Ten dostal výpověď i přes 
to, že byl nejlepším střelcem týmu a zároveň se držel i v TOP 
desítce bodování 1. ligy.  

to se o něm ví už dlouho. A pak záleží na klubu. Buď 
takového hráče chce, nebo ne. Tady ho majitelé nechtějí, 
a tak to dopadlo, jak to dopadlo," dodal kapitán týmu. 
„Jeho góly nám budou chybět. Majitelům ale Lukášovo 
vystupování vadilo, nebyli ochotní ho akceptovat. A to ani 
přesto, že dával tolik gólů," uzavřel Polodna.   Za jeho odchodem stojí incident z utkání proti Ústí 

nad Labem, kdy se ex-slávistická opora provinila chováním vůči 
klubu. V průběhu zmiňovaného utkání se totiž Lukáš Havel 
sebral a odešel do kabiny. Zkušený útočník nesnáší porážky, a 
když nedokázal jeho spoluhráč po jím vytvořené akci vstřelit 
z vyložené pozice branku, zkrátka vybouchl a měl výtku s 
trenérem. Během přestávky si sice celou situaci Havel s Jiřím 
Mičkou vyříkali, nicméně vedení Rebelu nad jeho chováním 
rukou nemávlo a ihned s ním ukončilo spolupráci.   

„Snažil jsem se předvádět to nejlepší, co umím. 
Dávat góly," uvedl Havel, odchovanec jihlavské Dukly. 
„Někdy jsem jako člověk impulzivní. A někomu to mohlo 
vadit. Teď respektuji jejich rozhodnutí, už o mě neměli 
zájem, tak jsme se oboustranně dohodli na ukončení 
smlouvy. A nic dalšího bych v tom nehledal," dodal pro 
iDnes.cz forvard, jenž na nové angažmá nemusel čekat 
dlouho, jelikož ho jeho kmenový Třinec poslal do 
partnerského Havířova, přestože byl Havel těsně před 
podpisem smlouvy s Motorem. „Zášť vůči Rebelu ve mně 
ale určitě žádná nezůstala. Cejtil jsem to tak, že bude 
lepší, když se dohodneme na ukončení spolupráce. 
S klukama a trenéra jsem v podstatě odešel v dobrým a 
jelikož na mě mělo vedení jinej pohled, tak jsme se 
zkrátka rozešli. Tak to prostě někdy bývá, a tak jsem to i 
bral,“ objasnil hokejista s nesmírně šikovnýma rukama, 
jenž po návratu do Třince znovu nakouknul do extraligy.  

Jeho odchod byl pochopitelně nesmírně překvapivý. 
Autor jednadvaceti branek ze sedmatřiceti odehraných duelů 
byl totiž klíčovou postavou týmu a společně s parťákem z 1. 
útoku Petrem Polodnou byli hlavním důvodem povedené sezóny 
Havlíčkova Brodu. „Lukáše znám dlouho, odmalička. Chodili 
jsme spolu na základní školu," uvedl pro iDnes.cz Petr Polodna. 
„Na ledě jsme si rozuměli, já jsem šance chystal, on je 
proměňoval. Hokejista je výborný. Ale holt je takový, jaký je - 
impulzivní," řekl Polodna v interview s Janem Salichovem. „Ale 
  



KOTALÍK, UJČÍK, VÝBORNÝ 
 ukázalo, že právě on je klíčovou postavou týmu. Mladá 

Boleslav totiž bez svého důležitého přesilovkového 
dirigenta nezvykle častokrát zaklopýtala. 

 Letošní prvoligový ročník ozdobily tři velké hvězdy 
českého hokeje. Stejně jako v loňské sezóně ve druhé nejvyšší 
soutěži zářil David Výborný. Nově pak do 1. ligy přibyli i Aleš 
Kotalík a Viktor Ujčík. Dohromady má toto trio na svém kontě 
neuvěřitelných 423 odehraných zápasů za národní mužstvo. 
Mohou se pyšnit i čtrnácti medailemi z vrcholných světových 
akcí či 1119 starty v nejprestižnější klubové soutěži světa – 
NHL.  

 Oproti Aleši Kotalíkovi si však David Výborný i tak 
mohl vesele pískat. Kapitán Motoru zažil nejhorší sezónu 
kariéry. Nejenže se nedařilo jemu samotnému, ale hlavně 
se trápil celý tým. Motor místo bojů o návrat do extraligy 
do posledního kola bojoval o vyhnutí se baráži. České 
Budějovice nedávaly góly, až moc se spoléhali právě na 
bývalého kanonýra Buffala Sabres. Jenže Kotalíkovi vše 
přerůstalo přes hlavu. Nesoustředil se pouze na své výkony 
na ledě, řešit musel i jiné záležitosti okolo chodu klubu. A 
to se na jeho výkonnosti podepsalo. Kdyby na zádech neměl 
jméno Kotalík, asi málokdo by si ho na ledě všiml. Bohužel, i 
takový je hokejový život... 

 A v roce 2013 se tato hvězdná trojice sešla v 1. lize. 
Ne, neměli zapotřebí mrznout na zimním stadionu v Kadani, 
jenže hokej stále milují a chtěli pomoci svým klubům. Ukázali 
tak, že to nejsou jen skvělí hokejisté, ale i lidé, kteří drží 
slovo a nemyslí pouze na vlastní zájmy. David Výborný (*1975)  
bral prvoligové angažmá v Mladé Boleslavi jako odčinění 
sestupu z extraligy, Aleš Kotalík (*1978) chtěl pomoci Motoru 
v nelehké situaci a Viktor Ujčík (*1972) se vrátil do 
mateřského klubu, aby splatil svůj dávný dluh.  

 Velmi smutný příběh zažil i Viktor Ujčík, navrátilec 
do sestavy jihlavské Dukly. Hned na startu sezóny se totiž 
tato ikona extraligového hokeje zranila a když se konečně 
vrátila do tréninkového tempa, opět jí zradilo koleno. I 
přes obrovskou bolest ještě vyjel na led v zápase proti 
Šumperku, byla to ovšem jeho derniéra. Byl to však stylový 
konec. Viktor Ujčík se rozloučil na stadionu, kde svou 
kariéru započal. A tak by to mělo bývat častěji...  

 Každý z těchto velikánů letos zažil zcela odlišný 
příběh. Nejveselejší mohl být určitě kapitán Mladé Boleslavi. 
Nejenže se dařilo jemu samotnému, ale zároveň i Bruslařskému 
klubu. I jemu ovšem sezóna zhořkla. Měsíc před vrcholem 
sezóny se totiž na delší dobu zranil a svému týmu tak 
v důležitých soubojích chyběl. A během jeho absence se  



HOLANĎAN V 1. LIZE 
  V jednom zápase prvoligového ročníku 2013/2014 se 

v dresu Mladé Boleslavi mihl Dax van de Velden, obránce 
nizozemské národnosti. „Musel jsem si vybrat, jestli chci dál 
hrát hokej, nebo fotbal," zavzpomínal na své sportovní 
začátky v interview s Michalem Miškovským. „Fotbal je v 
Holandsku jednička. Všichni znají každý detail. Když řeknete 
hokej, nevědí nic. Ale je to ten nejlepší sport na světě."  

přípravy. Jeho příchod se zprvu zdál jen jako vtip, proč by 
měl tak ambiciózní celek posílit o hráče z hokejově 
exotické země? Jenže 21letý obránce se v přátelských 
zápasech uvedl skvěle. „Zanechal dobrý dojem a zapůsobilo 
na nás, že se chce v hokeji dostat co nejdál. Ani jeho 
finanční nároky navíc nebyly velké," vysvětlil boleslavský 
sportovní manažer Luděk Bukač. 

Fanoušci byli z jeho výkonů mírně řečeno 
překvapení. Překvapení ovšem byli i poté, co se Dax van de 
Velden objevil pouze v jediném prvoligovém duelu, načež 
kabinu Mladé Boleslavi opustil a vrátil se do Nizozemska, 
kde sezónu s datováním 2013/2014 dohrál. Důvodem jeho 
předčasného ukončení smlouvy bylo to, že by výraznou 
část ročníku strávil pouze mezi zdravými náhradníky. A 
čekat se Daxovi rozhodně nechtělo... 

 Holanďané rozhodně hokeji neholdují, van de Velden 
je však bezesporu kvalitní bek. Bohužel si na svou první 
zahraniční štaci zvolil velmi špatný celek, tedy myšleno 
vzhledem k jeho vyhlídkám na prosazení se do sestavy. 
Konkurence v Bruslařském klubu zkrátka byla značná. „Než 
jsem odjel do Česka, prohlížel jsem si boleslavskou soupisku 
a rozklikával si statistiky hráčů. Když jsem viděl, co všechno 
má za sebou třeba David Výborný, řekl jsem si: Wow! Je to 
tu pro mě super zkušenost," uvedl statný obránce pro 
iDnes.cz.  

Třeba ale o tomto nizozemském hokejistovi ještě 
uslyšíme. Talent rozhodně má, navíc je to pravák, což je u 
obránců hodně ceněná vlastnost.  Van de Velden přišel do Mladé Boleslavi během letní  



 

MOSTECKÉ PROBLÉMY 
 Most zažil velmi nelehkou sezónu. Nejenže v tabulce 
skončil suverénně poslední a oproti loňsku musel do baráže, 
kde nakonec Severočeši uspěli, ale ostudu si utrhl i jinde než 
na ledě. 

občas ještě chodí pomáhat třeba tatínkovi do firmy, ale je 
složité spojit to s hokejem na této úrovni,“ dodal. 
 V duelu na ledě Ústí nad Labem se v hledišti objevil 
nápis: „Korole, zaplať! Bez peněz se nedá hrát ani žít!“ 
Zajímavé je, že tento zápas se původně ani neměl sehrát. 
Oba týmy totiž nahlas uvažovaly o tom, že na protest vůči 
vedení sehrají místo hokejového duelu fotbalové klání. 
„Ústí na to ale nakonec nepřistoupilo, protože jim zrovna 
něco doplatili,“ uzavřel Leo Gudas, jenž byl krátce po 
zveřejnění rozhovoru kvůli špatné výkonnosti mužstva 
odvolán.  

 Brzy po startu sezóny totiž prosákly na veřejnost 
informace o špatné finanční situaci klubu. Vše odstartoval 
Leo Gudas, tehdejší trenér Mostu, jenž se v rozhovoru pro 
iSport.cz pustil do vedení klubu, které podle jeho slov dlužilo 
hráčům několik výplat. „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 Gudas, bývalý vynikající 
hokejista a reprezentant. Peníze podle jeho slov nedostávalo 
osm hráčů plus realizační tým, zbytek hokejistů Baníku byl 
totiž placen partnerským Litvínovem. „Pan Korol je jediný 
člověk, který má přístup k účtu. A 18. prosince v 8:22 ráno 
mi napsal zprávu, abych mu poslal číslo účtu. Až tímto dnem 
ho začalo zajímat, že jsou tu lidi, kteří nedostávají výplatu, 
přitom já jsem tady od začátku září. To je od něj hodně 
trapné. Taky přes noviny vyzval, že pokud má někdo 
problémy, ať se písemně obrátí na vedení. Nevím proč, když 
se mu to připomíná tři měsíce, hráči ho potkávají,“ uvedl Leo 
Gudas v rozhovoru s Pavlem Bártou.  

 Po Gudasovi se mosteckého kormidla ujal 
ctižádostivý Radek Mrázek. Ten byl stavem v mužstvu 
doslova zděšen. „Plný nadšení a elánu jsem byl do prvního 
tréninku, kdy jsem musel trošku poopravit svoje představy 
o trénování. A přehodnotit postupy, jak to budeme 
praktikovat. Trošku jsem ubral v náročnosti,“ uvedl pro 
iDnes.cz kouč úspěšné litvínovské juniorky. „Po dvou 
cvičeních jsem musel trénink předělat. Bylo vidět, že 
fyzička trošku chybí,“ dodal v interview s Petrem Bílkem.  
 Radek Mrázek věděl, že vyhnout se baráži by byl 
vskutku zázrak, a tak své svěřence už od Nového roku 
připravoval na boj o udržení. Most tedy šel do baráže 
opravdu výborně připravený, což se odrazilo ve zlepšených 
výkonech mužstva, jež se nakonec zachránilo a ve druhé 
nejvyšší soutěži se tedy objeví i v příští sezóně.  

Dluhy vůči hráčům se pochopitelně odrazily i na 
výkonech hokejistů. „Co může kouč přikazovat, jak může 
rozdávat pokuty, když hráči něco provedou, pokud za svoji 
práci nedostávají peníze?“ sdělil pro deník Sport. „Někdo  

 



 

BEROUNSKÁ JÍZDA 
 V létě 013 začala v Berouně revoluce. Petr Novák, 
respektovaný a zároveň i kontroverzní trenér,  se totiž 
rozhodl překopat tým, který se v sezóně 2012/2013 
nedokázal vyhnout baráži. Ve středočeském celku, jenž byl 
až do letošního ročníku nejdéle působícím týmem v 1. lize, 
opravdu nezůstal kámen na kameni.  

 2 má taky na svědomí trenér Novák, který na vedení trochu 
zatlačil. Oproti loňsku se třeba předělala kabina, dbá se víc 
na naše vybavení a už to vypadá jako někde, kde se hraje 
profesionální hokej. Loni to tu totiž občas připomínalo hobby 
mančaft,“ prozradil Zbyněk Hrdel, hokejista s bohatými 
extraligovými zkušenostmi. „Zázemí? To je nebe a dudy, 
máme novou šatnu a všechno zkrátka funguje, jak má. Pak se 
to odráží i na výsledcích,“ uvedl Jakub Stromko, jeden ze 
zkušených v jinak mladém berounském celku. „Na čem 
jedeme? Na gumových medvídcích! Ty si dopřáváme po 
každém zápase,“ smál se v interview s Adamem Bagarem 
26letý forvard. „Ne vážně, všichni táhneme za jeden provaz 
a to nás zdobí. Každý maká na sto procent a když někdo 
udělá chybu, tak ten druhý se to za něj snaží napravit. 
Hrajeme výborně v obraně a drží nás gólmani. Samozřejmě 
k tomu výrazně přispívá i trenér Novák, který umí zkrotit 
mladé kluky, kteří tady jsou,“ uvedl Stromko pro hokej.cz. 

Průvan v sestavě měl na výsledcích Medvědů pozitivní 
efekt. V prvních deseti kolech totiž Beroun prohrál pouze 
jednou a chvíli dokonce vedl tabulku! „Trenéři nás dokázali 
přesvědčit o svém systému a taky se tu sešla dobrá parta, 
kde si nikdo na nic nehraje. Uvědomujeme si, že si musíme 
vystačit se skromnými podmínkami,“ uvedl na podzim 
v rozhovoru pro deník Sport Zbyněk Hrdel, zástupce 
kapitána Lukáše Špeldy. „Spousta z nás je navíc ráda, že 
může v 1. lize vůbec hrát,“ dodal v interview s Františkem 
Suchanem. „Pan trenér Novák nehledal nějaká velká jména, 
ale typy hráčů, které potřebuje,“ uvedl Daniel Vrdlovec, 
posila z pražské Slavie. „Někdy je srdce více než sestava 
plná hvězd. Dokazuje to i spousta klubů v extralize, které 
nemají peníze na zkušenější hráče a hrají to v podstatě jen 
na mladší kluky,“ dodal ex-šumperský kanonýr. „Snažíme se 
dodržovat nějaký systém, abychom nehráli vyloženě hurá 
hokej. Možná máme i nakloněno štěstí na naší stranu,“ 
uzavřel nájezdový specialista.  

Bohužel dobrá nálada vydržela berounským 
hokejistům jen chvíli. Po povedené první čtvrtině soutěže 
totiž nastal neuvěřitelný propad tabulkou až na pozice, které 
znamenaly barážové starosti. Důvodem této série byly 
zejména odchody klíčových hráčů. Koláříka si stáhlo Kladno, 
Vrdlovce Slavia, Kubicu zlákala Mladá Boleslav, Šenkeřík se 
dokázal prosadit do extraligového kádru sešívaných a tak 
dále. Náhrady za tyto opory vedení nesehnalo, a tak došlo na 
nejhorší - Beroun po dvaadvaceti letech opustil druhou 
nejvyšší soutěž. O tom už ale ve speciálním článku, který je 
uveřejněn v tomto čísle magazínu o 1. lize.   

Na pohodě v kabině mělo vliv i zlepšené zázemí klubu. 
Zatímco loni byli berounští hráči v tak trochu jiném světě, 
letos už tamější prostředí konečně připomínalo vybavení 
profesionálního klubu. „Že se to tu pozvedlo i v tomhle směru  

  
 



MIKESKA ZPĚT DOMA 
 Patnáct let. Tak dlouho čekali fanoušci Horácké 

Slavie na návrat svého oblíbence Michala Mikesky. Mezitím 
se vyhlášený bavič kabiny stal extraligovým šampionem 
s Pardubicemi či vítězem ruské Superligy, kde hájil barvy 
bohatého Salavatu Julajev Ufa. Krom toho rovněž oblékl 
v několika utkáních reprezentační dres a vybudoval si pověst 
jednoho z nejlepších českých centrů v Evropě. 

nabídky. Zatímco jeho parťák Roman Erat se dočkal, 
Mikeskovi na stůl žádná adekvátní smlouva nepřistála. 
„Chodil jsem na led v Pardubicích, s juniorkou. Občas, ne 
pravidelně. A připravoval jsem se na suchu. Někdy sám, jindy 
s juniorkou. Staral jsem se o děti a přemýšlel, co se sebou. 
Co dál,“ uvedl pro iDnes.cz o událostech v předcházejících 
měsících. „Samozřejmě byly chvíle, kdy jsem si myslel, že je 
čas skončit. Bylo jich opravdu hodně. A právě v době, kdy 
jsem o tom uvažoval už hodně reálně, se ozvali kluci z 
Třebíče. A trochu mě z toho vytrhli,“ dodal v interview 
s Janem Salichovem. „Já jsem to nemohl odmítnout. To jsou 
lidi, které znám celý život, a je čas jim vrátit péči, kterou 
jsem tady dostával,“ uvedl v interview pro 
trebicsky.denik.cz. „Byl jsem rád, že si na mě vzpomněli a že 
mi zavolali. Člověk se zase cítí trochu potřebný,“ dodal. 

 Věhlasný hokejista pamatuje ještě druholigové časy, 
kdy se Třebíč marně snažila o postup do 1. ligy. V sezóně 
1996/1997 se to už Horácké Slavii podařilo. Byl u toho i 
20letý Michal Mikeska. Ze letošního kádru týmu z Vysočiny 
u tohoto památného momentu nechyběl už jen Rostislav 
Malena, velezkušený obránce, který se do mateřského klubu 
vrátil před loňským ročníkem. „Co se za ty roky od mého 
posledního zápasu za Třebíč změnilo? Určitě jsem o patnáct 
let zestárl, se mi zdá. Jinak jsem se nezměnil vůbec. Duchem 
jsem pořád mladý kluk, akorát to tělo je nějaké 
zhuntovanější,“ uvedl se svým typickým humorem Mikeska.  

 Michal Mikeska nakonec za mateřský klub nastoupil 
k devětadvaceti duelům, v nichž dal tři branky a na dalších 
devíti se podílel asistencí. Dvě jeho trefy pak byly vítězné. 
Vstřeleného gólu před domácím publikem se nedočkal. Navíc 
jeho odchod z Horácké Slavie byl hodně nečekaný, bez 
rozloučení. Před play-off se totiž velezkušený forvard 
rozhodl přerušit kariéru. Trochu hořký konec... 

O jeho návratu do Horácké Slavie se spekulovalo už 
v letní přípravě, kdy se 37letý útočník s Třebíčí krátce 
připravoval. Avšak vzhledem k tomu, že žije se svou rodinou 
v Pardubicích, se nakonec rozhodl dál vyčkávat na jiné  

 
 



ROZEHRÁVAJÍCÍ SE HVĚZDY 
  V letošním ročníku 1. ligy se objevilo hned několik 

hvězdných hráčů. Zkusme se nyní ohlédnout za těmi, kteří 
se ve druhé nejvyšší soutěži z různých příčin rozehrávali. 

vydatně potrápili Bruslařský klub.  
 Zajímavá jména se objevila i na soupisce Berouna. Za 
Medvědy si jeden zápas zahrál velezkušený bek Marek 
Černošek. Ve třech duelech se pak v dresu Středočechů 
objevil i kladenský veterán Jiří Kuchler (0+3). Čtyři duely si 
za Beroun odkroutil i brankář Adam Svoboda. Ani jednou 
však nedokázal dovést tým k vítězství a inkasoval hned 
patnáctkrát.  

 Havířov, jakožto partnerský celek Třince, mohl 
využít ve dvou zápasech Petera Hamerlíka (na fotce), 
Vicemistra světa 2012, jenž se v dresu AZetu rozehrával po 
zranění. Dalším zkušeným hráčem, jehož mohli fanoušci 
Havířova obdivovat, byl Petr Punčochář. Ten v Havířově 
odehrál hned 25 duelů (1+4). Zkušený bek se tak dokázal 
vrátit po problémech se srdcem.  

 Nejvíce osobností si letos zahrálo za Litoměřice. O 
tom však více v předchozím článečku v této rubrice. I za 
Šumperk si letos zahrála zajímavá hokejová postava. A to 
Zdeněk Okál. Nejedná se sice o žádnou velkou hvězdu, ale 
v extralize si tento stále ještě mladý útočník udělal velmi 
dobré jméno. Jedná se o hráče, který se nebojí ostrých 
soubojů. 

 I Benátky nad Jizerou, jakožto farma Liberce, mohly 
ve svém kádru uvítat velkou osobnost. A to Marka 
Schwarze! Ten sice neměl problémy se zraněním, zato ho 
však trápila výkonnost. Z bývalého brankáře St. Louis se 
rázem stala až liberecká trojka, angažmá v Benátkách nad 
Jizerou tak uvítal. „Musím říct, že mě to tu strašně bavilo. V 
Benátkách je fantastická parta, kluci chtějí pracovat a Filip 
Pešán je výborný trenér. Tým má velký potenciál a je paráda 
za ním chytat,“ řekl Schwarz v interview pro iDnes.cz. 
Bývalý brankář Mladé Boleslavi nakonec odchytal v 1. lize i 
celé play-off. Vedl si skvěle, i díky němu tak Pojizeřané 

 I fanoušci Třebíče se letos měli na co a na koho 
dívat. Po zranění se totiž za Horáckou Slavii rozehrával 
Libor Pivko, jenž ještě loni válel v KHL. Krom toho si v dresu 
Třebíče zahráli i Vojtěch Němec, Hynek Zohorna a 
Miroslav Holec. Obranu pak na chvíli vyztužili i Milan 
Hruška a bijec Ryley Miller.  

 



 

UUUDDÍÍLLEENNÍÍ  CCEENN  



 

UNEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA OLDŘICHA BAKUSE 

2013: MIROSLAV HANULJAK, 2012: ŠIMON HRUBEC, 2011: TOMÁŠ URBAN 
 

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

Obdobu zámořské Hart Trophy získává Tomáš Čachotský. Jak nečekané... Jihlavský kapitán byl letos k nezastavení a 
už předem vám můžeme prozradit, že to není ani zdaleka jediná imaginární trofej, kterou si od magazínu o 1. lize Čachotský 
odnese. Paradoxně se jedná o cenu, již jsme pojmenovali po Oldřichu Bakusovi, bývalém dvorním centrovi letošního vítěze.  

Tomáši Čachotskému trvalo relativně dlouho, než se dokázal vyrovnat s odchodem Bakuse do hokejového důchodu. 
V předešlých dvou sezónách totiž mezi tu nejužší prvoligovou špičku nepatřil. Až letos se vrátil ve formě, v níž by mohl 
obstojně hrát i v extralize. Ziskem 65 bodů si vytvořil nové osobní maximum a podruhé v kariéře vyhrál bodování 1. ligy. O 
tom, že se jedná o nejužitečnějšího hráče letošní sezóny asi málokdo pochybuje. Když byl totiž kapitán Jihlavy zraněný, tak 
se to na hře Dukly viditelně projevovalo. Je pravděpodobné, že bez Čachotského by nejúspěšnější klub československé 
hokejové historie s Olomoucí a Mladou Boleslaví držet krok nedokázal. Takže cena Oldřicha Bakuse je určitě ve správných 
rukou. 

PROTIKANDIDÁTI 
MILOSLAV ČERMÁK 

 
I litoměřický forvard byl pro svůj tým 
nesmírně důležitý. Miloslav Čermák by si tuto 
trofej určitě také zasloužil, bohužel pro něj 
byl letos Čachotský zkrátka fenomenální. 
Předsezónní posile z Ústí nad Labem to však 
může být šuma fuk, svůj úkol v podobě 
postupu Stadionu do play-off totiž splnil.  

DAVID VÝBORNÝ 

 
Ano, i bez Davida Výborného by Mladá 
Boleslav měla skvělý tým, ale když byl 
kapitán Bruslařského klubu na marodce, 
jasně se ukázalo, kdo je nejdůležitějším 
hráčem mužstva. Bez Výborného už Mladá 
Boleslav nebyla v přesilovkách tak suverénní, 
navíc začala ztrácet body s outsidery. 
Ještěže se dal včas do kupy...  



 

UHRÁČ ROKU 
CENA JIŘÍHO HOLÍKA 

2013: JAROSLAV ROUBÍK, 2012: ŠIMON HRUBEC, 2011: OLDŘICH BAKUS 
 

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

Tomáš Čachotský byl letos opravdu fenomenální. Dlouho to dokonce vypadalo, že by mohl zaútočit na překonání 
osmdesátibodové hranice, na kterou naposledy dosáhl Václav Prospal. Jenže ve druhé polovině sezóny už se jihlavské ikoně 
nedařilo tak jako na startu soutěže, navíc v samotném závěru základní části vyřadilo Čachotského ze hry zranění, kvůli němuž 
absentoval v osmi duelech. I tak mu ale vítězství v kanadském bodování neuniklo. Jeho výkon (pětašedesát kanadských bodů) 
byl dokonce nejlepším od roku 2007, kdy se 71 body blýskl Petr Kaňkovský. Jedná se pochopitelně i o osobní rekord tohoto 
32letého křídelníka, jenž zvítězil v kanadském bodování již v ročníku 2010/2011 (v tomto žebříčku tehdy skončil na druhé 
místě, když ho předčil jeho dvorní centr Oldřich Bakus). 

 O vítězství Tomáše Čachotského v letošním vydání magazínu o 1. lize však nemohou být žádné pochyby. Letos byl 
prostě jasně nejlepší. Na ledě si bez přehánění dělal co chtěl, jeho přihrávky byly exkluzivní, což moc dobře ví i Adam Zeman, 
jenž se díky spolupráci s Čachotským vyšvihl mezi tři nejlepší střelce 1. ligy.  
 

PROTIKANDIDÁTI 
DAVID VÝBORNÝ 

Mladoboleslavský forvard i v devětatřiceti 
letech strčil všechny mladé do kapsy. Hráči 
zlaté dynastie českého hokeje se ve většině 
případů mohou pochlubit nebývalou 
dlouhověkostí. Pro Mladou Boleslav by bylo 
velmi potěšující zprávou, kdyby svůj odchod 
do hokejové penze ještě odložil.   
 

TOMÁŠ NOUZA 

 
Tomáš Nouza těžil z přihrávek hokejového 
génia Davida Výborného. Písecký odchovanec 
nasázel hned patnáct přesilovkových branek, 
takže není divu, proč měl Bruslařský klub tak 
vysoké procento proměněných početních 
výhod. Na kolik gólů dosáhne v nejvyšší 
soutěži?  



UNEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA VÁCLAVA PROSPALA  

2013: JAROSLAV ROUBÍK, 2012: JAROSLAV ROUBÍK, 2011: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
 

 
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

HC DUKLA JIHLAVA 

Jak můžete vidět nahoře u nadpisu, Cena Václava Prospala putuje do rukou Tomáše Čachotského již podruhé. 
Tentokráte jí obdržel za skvělých šedesát pět kanadských bodů. Dlouho měl dokonce nakročeno k překonání osmdesáti 
bodové hranice, jenže Čachotský v poslední čtvrtině i vinou zranění zvolnil a na tuto magickou metu tedy nedosáhl. 65 bodů 
je ovšem i tak skvělý výsledek.  

Důležitou zprávou je, že v Dukle podepsal novou jednoletou smlouvu Adam Zeman, dvorní centr tolik velebeného 
Tomáše Čachotského. Právě Zeman byl totiž zakončovatelem, jenž těžil z přihrávek jihlavského kapitána. Takže i sezóna 
s datováním 2014/2015 se může nést ve znamení bodových hodů této dvojice. Právě na nich bude stát ofenziva Dukly, stejně 
jako letos. Bude to tentokráte stačit k postupu do baráže? Nebo Jihlava svůj sen v realitu nepromění? Nechme se překvapit. 
Jisté však je, že nadcházející ročník bude rozhodně neméně zajímavý.   
 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. TOMÁŠ KLIMENTA 

 
Klimenta hrál sice ve druhém útoku, ale i tak 
se stal nejproduktivnějším hráčem Mladé 
Boleslavi. Padesát osm bodů je skutečně 
výborný výsledek. O Klimentovi se 
pochopitelně vědělo, že je to špičkový hráč 
s extraligovými schopnostmi, ale takovou 
produktivitu od něj čekal málokdo. 

3. TOMÁŠ NOUZA 

 
Tomáš Nouza podruhé v řadě nasázel přes 
třicet branek a stal se nejlepším střelcem 
právě uplynulého prvoligového ročníku. 
Zůstane v první lajně i v nejvyšší soutěži, 
nebo se bude muset spokojit s méně 
důležitější rolí? 



 

UNEJLEPŠÍ STŘELEC 
CENA ROBERTA HOLÉHO 

2013: MATĚJ PEKR, 2012: DANIEL HODEK, 2011: TOMÁŠ URBAN 
 

 TOMÁŠ NOUZA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

Loni Tomáši Nouzovi titul pro nejlepšího střelce unikl jen kvůli tomu, že měl oproti Matěji Pekrovi vyšší počet 
odehraných zápasů. Letos už si však nenechal trofej pojmenovanou po Robertu Holém uniknout, byť i v sezóně 2013/2014 
byla v této statistice poměrně velká konkurence. Nouza však nakonec vyhrál hned s pětibrankovým náskokem, svůj loňský 
počin (31 tref) pak vylepšil o další tři góly. Jeho čtyřiatřicet branek je pak nejlepším prvoligovým výkonem od sezóny 
1998/1999, kdy stanovil dodnes platný rekord novodobých prvoligových dějin Patrik Fink (38g). I to svědčí o tom, že Nouza 
zažil skutečně fantastický ročník.  

31letý odchovanec píseckého hokeje pochopitelně hodně těžil ze spolupráce s Davidem Výborným. Byl to totiž právě 
Nouza, kdo nejčastěji zakončoval mladoboleslavské přesilovky, jež řídil výše zmíněný ex-reprezentační kapitán. S patnácti 
brankami pak byl útočník s dvěma sty extraligovými starty nejlepším přesilovkovým střelcem 1. ligy. Důležitost Tomáše Nouzi 
pro Bruslařský klub dále vystihuje jeho vítězství v další individuální kategorii – zkušený útočník dal totiž i nejvíce vítězných 
branek (9). 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. MILOSLAV ČERMÁK 

 
Litoměřický snajpr zažil individuálně 
nejpovedenější ročník své kariéry. Oproti 
loňské sezóně, kterou Čermák strávil 
v nedalekém Ústí nad Labem, přidal ještě 
další dva rychlostní stupně a byl to právě on, 
kdo měl na historickém postupu Stadionu do 
play-off největší podíl. Devětadvacet tref 
nakonec bývalému hráči pražské Slavie 
stačilo k druhému místu v této ostře 
sledované statistice. 

3. ADAM ZEMAN 

 
Zatímco Tomáš Nouza těžil ze spolupráce 
s Davidem Výborným, Adam Zeman zase 
zazářil díky souhře s Tomášem Čachotským. 
Tímto však nechceme shazovat výkony Nouzi 
ani Zemana, to vůbec ne. Ale je jasné, že bez 
těchto nahrávačů by to měli zdaleka těžší... 



 

UNEJLEPŠÍ ÚTOČNÍK 
CENA MIROSLAVA KLŮCE 

2013: TOMÁŠ NOUZA, 2012: JAROSLAV ROUBÍK, 2011: OLDŘICH BAKUS 
 

 TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

O životním ročníku Tomáše Čachotského nejlépe svědčí zajímavá příhoda ze 38. kola. Tehdy totiž do Jihlavy zajížděly 
Litoměřice, za něž nastoupila ikona finského hokeje Niko Kapanen. Tento forvard má na svém kontě čtyři sta utkání v National 
Hockey League, pět medailí z MS včetně zlaté z roku 2011, titul z juniorského mistrovství světa, dvě olympijské medaile a 
rovněž i dva tituly v KHL.  

Utkání mezi Jihlavou a Stadionem však nakonec nepatřilo tomuto blonďatému Seveřanovi, nýbrž Tomáši Čachotskému, 
který sice ani jednou neoblékl reprezentační dres, zato se však pyšnil fantastickou formou. Zatímco Kapanen nebodoval, 
jihlavský kapitán prakticky rozhodl zápas. Dvěma asistencemi nejprve pomohl týmu do prodloužení a následných samostatných 
nájezdů. V jejich proměňování patří Čachotský mezi absolutní prvoligovou elitu, o čemž přesvědčil i hvězdného Fina. 
Nejproduktivnější hráč základní části byl totiž jediným úspěšným exekutorem. Kdo umí, ten umí... 

Do tohoto ocenění se zahrnují i výkony v play-off. I ve vyřazovacích bojích byl Tomáš Čachotský velmi nebezpečný. I 
přes obrovský tlak a osobní obranu si držel bilanci jednoho bodu na zápas.  

PROTIKANDIDÁTI 
TOMÁŠ NOUZA 

 
S Nouzou není o branky nouze. V posledních 
dvou základních častí druhé nejvyšší soutěže 
nasázel fenomenálních šedesát pět branek. 
Zatímco loni mu 31 tref k titulu pro krále 
střelců nestačilo, letos se díky čtyřiatřiceti 
brankám vítězství v této sledované statistice 
dočkal.  

DAVID VÝBORNÝ 

 
Jestli to skutečně byla poslední sezóna 
Davida Výborného, tak musíme dodat, že 
tento bývalý hokejista Columbusu Blue 
Jackets odešel na vrcholu. Byla by ovšem 
škoda odcházet do hokejového důchodu, když 
i v devětatřiceti letech strčí do kapsy 
drtivou většinu mladších protihráčů...   



 

UNEJLEPŠÍ OBRÁNCE 
CENA BEDŘICHA ŠČERBANA 

2013: LUKÁŠ POŽIVIL, 2012: JAKUB BARTOŇ, 2011: JAROSLAV NEDVĚD 
 

 TOMÁŠ SEDLÁK 
SALITH ŠUMPERK 

Tak tohle před sezónou skutečně nikdo nečekal... Ano, Tomáš Sedlák sice pravidelně patří mezi nadprůměrné beky 
druhé nejvyšší soutěže, ale že by v sezóně 2013/2014 vytvořil novodobý prvoligový rekord v kanadském bodování obránců? 
Ne, takovou fazónu zřejmě nikdo nečekal.  

V předcházejících třech ročnících získali cenu pojmenovanou po Bedřichu Ščerbanovi ofenzivní obránci, letos tomu 
není jinak. Ano, v defenzivně je sice Sedlák průměrný, ale i v NHL bývá zvykem, že jsou za své výkony odměňováni cenami 
převážně útočně ladění obránci. Takže magazín o 1. lize neměl jinou volbu, než udělit tuto trofej šumperské opoře. 

Tomáš Sedlák, jenž si letos zahrál v jednom utkání i za extraligové Pardubice, získal jednačtyřicet kanadských bodů 
(o deset více než mladoboleslavský Milan Toman), což mu dokonce stačilo i na vítězství v klubovém bodování Šumperka. Se 
dvanácti brankami se navíc stal i nejlépe střílejícím zadákem soutěže. Draci tak mohou nejvíce vděčit za záchranu právě 
Sedlákovi, který letos zastínil i svého parťáka Aleše Holíka. 

PROTIKANDIDÁTI 
CTIRAD OVČAČÍK 

 
Sedlák, byť letos vytvořil rekord v počtu 
bodů, tuto cenu získal jen o fous. I Ctirad 
Ovčačík totiž zažil fantastickou sezónu. Se 
čtyřiceti plusovými body v kolonce +/- byl 
dokonce nejlepším v 1. lize! Navíc se 
nenechával zbytečně vylučovat. Kdyby letos 
odehrál všech 52 utkání, pravděpodobně by 
tuto trofej Sedlákovi uzmul.  

MILAN TOMAN 

 
Mladoboleslavský veterán patří k prvoligové 
špičce. Na začátku sezóny měl fenomenální 
formu, jenže pak ho zastavilo zranění, které 
znemožnilo Tomanovi startovat v jedenácti 
duelech. I tak nakonec ex-budějovický zadák 
skončil na druhém místě v kanadském 
bodování beků. 



 

UNEJČASTĚJŠÍ ASISTENT 
CENA PETRA KAŇKOVSKÉHO 

2013: DAVID VÝBORNÝ, 2012: LUKÁŠ KRÁL, 2011: VOJTĚCH NĚMEC 
 

 TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

Pět trofejí. Tolik si z předávaní cen za sezónu 2013/2014 odnesl jihlavský kapitán Tomáš Čachotský, jenž letos zažil 
zřejmě individuálně nejpovedenější ročník kariéry. O tomto hbitém forvardovi se už v tomto čísle napsalo opravdu hodně, 
nezbývá tak nic jiného, než se podívat do minulosti, abychom stále dokola neomílali věty typu „Čagy byl fenomenální“, „Získal 
úctyhodných pětašedesát bodů“ atd.  

Pojďme si tedy blíže představit dosavadní kariéru nejlepšího hráče letošního prvoligového ročníku. Tomáš Čachotský 
se sice narodil v Jihlavě, hokejovému řemeslu se však vyučil v Třebíči, kam se odstěhovala jeho rodina. 32letý útočník žije 
v okrese Třebíč i nadále, bydlí totiž v nedaleké vesničce Valeč. Ačkoli ho však v Horácké Slavii naučili hokejovým základům, 
Čachotský se vždy cítil být Duklákem. On si vlastně za Třebíč v mužské kategorii nikdy nezahrál, coby teenager totiž zamířil 
do Jihlavy. V ní působí nepřetržitě až dodnes (výjimkou byla pouze sezóna 2008/2009, kterou strávil v extraligovém 
Znojmě). Za svou věrnost pak byl odměněn kapitánským céčkem. Zaslouženě, je to totiž pravý lídr. Na ledě, i mimo něj...  

 
DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 

2. DAVID VÝBORNÝ 

 
Mladoboleslavský veterán zažil fantastickou 
sezónu, paradoxně si však z udílení cen 
odnesl jen jednu trofej – tu pro nejlepšího 
veterána. David Výborný doplatil na to, že 
chyběl ve dvanácti prvoligových duelech. 
Nutno však dodat, že i jeho největší 
konkurent ve statistikách Tomáš Čachotský 
chyběl rovněž v několika utkáních.  

3. TOMÁŠ KLIMENTA 

 
Druhý nejproduktivnější hráč letošního 
prvoligového ročníku si na své konto připsal 
hned 36 gólových asistencí. Přitom to vždy 
byl spíše hokejista, jenž měl více branek než 
přihrávek. Tím však nechceme naznačit, že 
by se jednalo o nějakého chrta, ba právě 
naopak.  



;  

UNEJLEPŠÍ BRANKÁŘ 
CENA JIŘÍHO ZIKMUNDA 

2013: MAREK ČILIAK, 2012: ŠIMON HRUBEC, 2011: PAVEL FRANCOUZ 
 

 TOMÁŠ VOŠVRDA 
HC OLOMOUC 

Oproti třem předcházejícím ročníkům letos dostal cenu brankář, který už si udělal jméno dříve. Zatímco Pavel 
Francouz, Šimon Hrubec a Marek Čiliak se díky povedeným výkonům v 1. lize odrazili za angažmá do nejvyšší soutěže, Tomáš 
Vošvrda přicházel do Olomouce coby respektovaná postava s relativně bohatými extraligovými zkušenostmi.  

Jeho letní přestup do Mory tak byl hodně překvapující. Byl to totiž právě on, kdo se loni podepsal výraznou měrou 
nad zvládnutou baráží z pohledu Liberce. Gólman se zkušenostmi z juniorského mistrovství světa dokonce odmítl i velmi 
lukrativní nabídku z Kazachstánu. Pro Vošvrdu tedy peníze nejsou všechno, což je určitě velmi dobrý charakterový rys. 
Největší vliv v jeho rozhodování tak hrály ambice. A ty rozhodně Olomouc měla, takže se brankář, jenž loni odehrál 30 
zápasů za Benátky nad Jizerou, nemusel nad svou budoucností zamýšlet příliš dlouho. 

Už před startem sezóny magazín o 1. lize tipoval, že tuto cenu získá právě Vošvrda. Cesta k této trofeji však byla 
nakonec trnitější, než se předpokládalo. Mohutný gólman se totiž musel vyrovnávat s konkurencí v podobě Tomáše Halásze. 
Nakonec to však byl právě Vošvrda, kdo byl jedničkou v play-off. A právě to mu vyneslo i tuto trofej. 

PROTIKANDIDÁTI 
MICHAL VALENT 

 
Brankář Mladé Boleslavi byl na startu 
loňského ročníku gólmanskou trojkou, sezónu 
však zakončil už jako neotřesitelná jednička. 
Tou byl Michal Valent, brankář se slovenským 
občanstvím, i letos. Ze hry ho bohužel na 
delší čas vyřadilo zranění (odchytal tak jen 
jednatřicet utkání), takže ze souboje o tuto 
trofej vypadl.  

TOMÁŠ HALÁSZ 

 
Tomáš Halász letos nastoupil jen k 25 
duelům, přesto měl na konci sezóny nejvíce 
vychytaných nul ze všech prvoligových 
brankářů. Konkrétně hned osm! Slabší chvilky 
si vybral až v samotném závěru základní 
části, bohužel v tu nejméně vhodnou dobu... 
Play-off tak strávil Halász na střídačce. 
Přednost dostal Vošvrda. 



 

UTRENÉR SEZÓNY 
CENA VLADIMÍRA BOUZKA 

2013: KAMIL POKORNÝ, 2012: JOSEF ŘEHÁČEK, 2011: PETR NOVÁK 
 

 JIŘÍ MIČKA 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

Ještě nikdy v historii rozdávání cen tímto elektronickým občasníkem nezískal trofej pro trenéra sezóny kouč, jenž 
by vedl mistrovské mužstvo. Ani letos tomu není jinak. Opět totiž dostal přednost trenér, který koučoval tým, který nejvíce 
překvapil. Nutno dodat, že na letošním úspěchu Havlíčkova Brodu nese právě osoba Jiřího Mičky velký podíl. Takže podle 
magazínu o 1. lize je tato cena jednoznačně ve správných rukou. 

Před sezónou potkala Rebel čistka v kádru i ve vedení klubu. Jiří Mička, jenž do Havlíčkova Brodu přišel z Ústí nad 
Labem, kde zastával pozici asistenta trenéra, se tak ocitl v nezáviděníhodné situaci. Nejenže podepsal smlouvu s celkem, 
jenž se v nedávné době „proslavil“ tím, že vyhazoval jednoho trenéra za druhým, ale navíc musel oželet služby Kostourka a 
spol., elitních prvoligových hráčů. Magazín o 1. lize tedy v průvodci prvoligovým ročníkem 2013/2014 Rebelu moc šancí na 
úspěch nedával. Jenže opak byl pravdou. Jiří Mička, bývalý kouč Hradce Králové, sestavil bojovné mužstvo, jež dodržovalo 
jím vytvořený systém hry. Odměnou za tvrdou práci pak bylo senzační čtvrté místo po ZČ. Bylo obrovským šokem, když mu 
vedení Havlíčkova Brodu po sezóně neprodloužilo smlouvu. Opravdu podivuhodný krok. Nyní bude vést Horáckou Slavii. 

PROTIKANDIDÁTI 
JAN DANEČEK 

 
Dovést nováčka do play-off, to se za 
poslední čtyři roky povedlo pouze Janu 
Danečkovi, trenérovi Havířova. Místní patriot 
dává hokeji vše, takže mu fanoušci odpustili i 
výrok, že se stydí za chování svých příznivců 
v duelu s Olomoucí. Nutno dodat, že chování 
některých fanoušků tehdy skutečně přesáhlo 
rámec, takže Daneček zaslouží pochvalu za 
to, že se k tomuto incidentu postavil jako 
chlap.  

PETR FIALA  
 
 
 
 
 

 
Zázraky se dějí. Jeden se letos udál i 
Olomouci. Nutno však dodat, že si Kohouti 
postup do nejvyšší soutěže zasloužili. 
Výrazný podíl na tom nese trenér Fiala, 
jemuž by měli na Hané postavit sochu. 



 

UVÍTĚZ 1. LIGY 
CENA HC ZBROJOVKA VSETÍN 

2013: MLADÁ BOLESLAV, 2012: PIRÁTI CHOMUTOV, 2011: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
 

 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 
Mladá Boleslav šla, coby vítěz základní části, do čtvrtfinále teoreticky jako jasný favorit, jelikož jí jakožto první 

nasazenou čekaly osmé Benátky nad Jizerou. Jenže ve skutečnosti se jednalo o možná nejhoršího soupeře, který mohl na 
Bruslařský klub narazit. Pojizeřané totiž do play-off vyjely s velmi kvalitním kádrem v čele s Markem Schwarzem v bráně. 
Navíc se jednalo o derby, takže se na ledě hodně jiskřilo, což pochopitelně více vyhovovalo papírovému outsiderovi. Série 
nakonec dospěla až do šestého zápasu, další komplikace už pak ale Mladá Boleslav nepřipustila.  

V semifinále na ambiciózní celek čekala Třebíč. Ta na Středočechy umí, však loni s nimi sehrála velmi vyrovnanou 
sérii. I letos se sice Mladá Boleslav v souboji s Horáckou Slavií zapotila, ale rozhodující okamžiky zvládla a vyhrála 
nejrychlejším možným způsobem – 4:0 na zápasy. Bruslařský klub se tak posedmé (!) v řadě účastnil baráže. Podruhé za 
sebou pak coby vítěz 1. ligy. Gratulujeme! 

  
   

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. OLOMOUC 

 
Mora zažívá jednu z nejpovedenějších ér 
v historii. Podruhé v řadě totiž postoupila do 
baráže, což je opravdu obrovský úspěch. 
Přitom Olomouc nemá ve svém kádru 
kdovíjaké hvězdy, sází spíše na týmové pojetí 
a špičkové brankáře. Pochopitelně má na 
skvělém výsledku velký vliv i Petr Fiala, jeden 
z nejlepších trenérů v 1. lize.  

3. JIHLAVA 

 
Dukla toužila po baráži, ale bude si muset 
minimálně rok počkat. Nutno však dodat, že 
cesta, kterou Jihlava započala, rozhodně 
vede správným směrem. Pokud vedení klubu 
udrží kádr i přes letní přestávku, tak se 
Dukla opět zařadí mezi největší favority.  



 

UVÍTĚZ ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
CENA HC KOMETA BRNO 

2013: MLADÁ BOLESLAV, 2012: ÚSTÍ NAD LABEM, 2011: ÚSTÍ NAD LABEM 

 

BK MLADÁ BOLESLAV 
 

Mladá Boleslav letos oproti loňskému ročníku v základní části dominovala. Vyhrála hned 42 duelů, jen sedmkrát pak 
z ledu odešla bez bodového zisku. Krom toho si Středočeši drželi úchvatnou bilanci čtyř nastřílených branek na zápas. 
Ziskem 126 bodů do tabulky pak vylepšili loňský výsledek hned o devět bodů. V listopadu, prosinci a lednu měla dokonce 
Mladá Boleslav sérii jednadvaceti utkání, v nichž se jí podařilo bodovat. Fantazie! 

Zajímavé jsou i individuální statistiky. Hned čtyři hráči Bruslařského klubu skončili v TOP 5 kanadského bodování 
soutěže. Ve statistice +/- je pak dominance Mladé Boleslavi ještě zřetelnější. Středočeši totiž obsadili prvních šest pozic. 
Sečteno podtrženo, v základní části se letos prakticky hrálo jen o druhé místo.  

Nutno však dodat, že jakmile se ambicióznímu celku zranil klíčový hráč David Výborný, tak se Mladá Boleslav začala 
potýkat s velkými problémy. Klopýtla s Benátkami nad Jizerou, Havířovem a podlehla i Olomouci. I v play-off se bez Davida 
Výborného Bruslařský klub trápil. Právě on byl letos alfou a omegou na postup pomýšlejícího týmu. 

  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. OLOMOUC 

 
Mora stejně jako loni skončila na druhém 
místě. Pro tým bez velkých hvězd je to 
určitě velmi solidní umístění. Olomouc sice 
nepatří ke kdovíjak bohatým klubům, kádr je 
však poskládán skvěle. Zejména post 
brankáře... Důležitou roli navíc hraje i 
výborně obsazený realizační tým v čele 
s trenérem Fialou a jeho asistentem Dopitou. 

3. JIHLAVA 

 
Jihlava letos vydatně posilovala. Před 
sezónou do ní zamířili Ujčík s Důrasem, 
v průběhu ročníku pak i Haluza a Seman. 
Zkrátka ofenziva Dukly byla opravdu hodně 
nebezpečná. I proto nakonec tým z Vysočiny 
skončil na třetím místě a napravil si tak 
reputaci po nepříliš povedené loňské sezóně. 



UNEJLEPŠÍ +/- 
CENA VÍTĚZSLAVA JANKOVÝCHA  

2013: JAROSLAV ROUBÍK, 2012: JAN KLOBOUČEK, 2011: DAVID HAVÍŘ 
 

 
CTIRAD OVČAČÍK 

BK MLADÁ BOLESLAV 

Ctirad Ovčačík zahájil sezónu v Olomouci, po skončení jeho krátkého měsíčního hostování se však tento obránce 
s bohatými extraligovými zkušenostmi vydal ke konkurentovi – do Mladé Boleslavi. Tam pokračoval ve skvělých výkonech 
z Mory a zařadil se mezi nejlepší hráče týmu. Ovčačíkovi se dařilo dokonce tak dobře, že měl po skončení sezóny vůbec 
nejlepší statistiku +/- ze všech prvoligových hráčů! Zadák, jenž loni působil v Třinci, měl na svém kontě čtyřicet plusových 
bodů, což už je opravdu pořádná porce. Pro zajímavost, druhý nejlepší zadák v této statistice – Roman Němeček - měl „jen“ 
29 plusových bodů.    

Sečteno podtrženo, Ctirad Ovčačík konečně dostal adekvátní příležitost a hokejem se bavil. Byl klíčovým obráncem 
týmu, dokonce nechybělo moc a mohl si od našeho magazínu vysloužit i trofej pro nejlepšího beka letošního ročníku. Krom 
toho plnil coby jeden z těch zkušenějších roli mentora pro nadějné mladíky. Ctirad Ovčačík si vzal pod patronaci Jiřího 
Kurky, s nimž odehrál několik duelů v jedné obranné dvojici. Co víc si od hráče přát než produktivitu, skvělé výkony a 
předávání zkušeností... 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. TOMÁŠ KLIMENTA 

 
Ovčačíkův spoluhráč Tomáš Klimenta 
nakonec skončil na druhém místě s odstupem 
pouhého jednoho plusového bodu. Byl tak 
nejlepším forvardem soutěže co se týče této 
statistiky. I to svědčí o jeho vyrovnaných 
schopnostech. Jedná se totiž jak o skvělého 
technika, tak i o bojovného forvarda, jenž 
může zastat i defenzivní úkoly.  

3. MICHAL BROŠ 

 
I na třetím místě skončil hráč Bruslařského 
klubu. A to Klimentův centr z druhého 
mladoboleslavského útoku – velezkušený 
Michal Broš. Bývalý kapitán Sparty se může 
pyšnit sedmatřiceti plusovými body, což by 
mu v drtivé většině předchozích ročníků 
dokonce stačilo k vítězství.  



 

UJUNIOR SEZÓNY (1994+) 
CENA JANA KÁNI 

2013: DANIEL DOLEJŠ, 2012: VOJTĚCH SEDLÁČEK, 2011: PETR ŠENKEŘÍK 
 

 LUBOŠ ROB 
ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Stejně jako loni získává trofej pro juniora sezóny hokejista, jenž má naději vyhrát tuto cenu i v následujícím 
ročníku. Je však otázkou, jestli bude českobudějovický talent v příští sezóně v druhé nejvyšší soutěži vůbec působit. Mohl by 
totiž jít ve šlépějích Daniela Dolejše a ihned po zisku této ceny odejít do extraligy. Nechme se překvapit...  

Zajímavé je, že vůbec poprvé od doby, co začal magazín o 1. lize udělovat podobná ocenění, se nejlepším juniorem stal 
útočník. V minulosti totiž kralovali dva brankáři a jeden obránce. Všichni tři předchozí vítězové dokázali svůj talent 
rozvinout: Dolejš chytá za Vítkovice, Petr Šenkeřík se prosadil do sestavy pražské Slavie a Vojtěch Sedláček se zařadil mezi 
brankářskou špičku druhé nejvyšší soutěže (v současnosti ale přerušil z rodinných důvodů svou aktivní činnost, takže je 
otázkou, jak se bude jeho kariéra vyvíjet). I od Luboše Roba, syna známého otce, se očekávají velké věci. Není však jisté, 
zda budou jeho činy spjaté s Motorem. Hráč ročníku 1995 totiž míří za extraligou do Hradce Králové. Talent má rozhodně 
nesporný, 1. liga mu bude (jestli už tomu tak není...) brzy malá... 

 PROTIKANDIDÁTI 
ADAM CHLAPÍK 

 
Adam Chlapík, hokejista, jenž před sezónou 
opustil Benátky nad Jizerou a vydal se do 
pražské Sparty, odkud zamířil na farmu do 
prvoligových Litoměřic, byl s osmnácti body 
nejproduktivnějším juniorem letošního 
prvoligového ročníku (Luboš Rob získal o 
jeden bod méně). Škoda, že jsou prvoligoví 
mladíci tak často opomíjeni trenéry 
reprezentační dvacítky. Chlapík by totiž na 
MSJ určitě odvedl hodně dobrou práci... 

ALEŠ JERGL 

 
V olomoucké juniorce sbíral takřka dva body 
na zápas, takže ho logicky čekalo povýšení 
mezi muže. I v áčku Mory si nadějný útočník 
vedl více než obstojně - v 28 duelech 
zaznamenal hned dvanáct bodů (6+6). Solidní 
produktivita! 



UNEJLEPŠÍ VETERÁN (1977-) 
CENA STANISLAVA MEČIARA  

2013: DAVID VÝBORNÝ, 2012: JAN ALINČ, 2011: JAROSLAV NEDVĚD 
 

 
DAVID VÝBORNÝ 

BK MLADÁ BOLESLAV 

2004/2005 – zisk pátého titulu Mistra světa 
2007/2008 – poslední Výborného sezóna v Columbusu 
2010/2011 – vyštván fanoušky z pražské Sparty 
2011/2012 – sestup s Mladou Boleslaví 
 
Toto jsou důležité milníky Davida Výborného za posledních deset let. Za oněch deset let se toho u mladoboleslavského lídra 
hodně změnilo. Z reprezentační ikony se rázem stal terč nadávek od sparťanských fanoušků. Po sezóně 2011/2012 už se 
zdálo, že je David Výborný za zenitem a hazarduje se svým jménem. V posledních dvou ročnících se ovšem hokejista s 543 
starty v NHL opět dostal do skvělé formy a byl znovu hvězdou, byť o ligu níže... Stejně jako loni i letos získal cenu pro 
nejlepšího veterána sezóny. Je opravdu neskutečné, jak dlouho dokážou hráči ze zlaté generace českého hokeje držet krok 
s mladšími. Opravdu klobouk dolů před Výbornými, Patery, Ručinskými, Čajánky a spol...    

PROTIKANDIDÁTI 
MICHAL BROŠ 

 
Stejně jako David Výborný má i Michal Broš 
zlatou medaili ze světového šampionátu. Sice 
jen jednu, ale to na věci nic nemění. Je 
opravdu neuvěřitelné, že se Mladá Boleslav 
letos spoléhala na dva centry, kteří byli 
mistry světa a zároveň v nedávné době 
kapitánovali pražské Spartě. Opravdu 
neskutečně úderná síla.  

JAROSLAV ROUBÍK 

 
Zkušený forvard Ústí nad Labem i letos 
předváděl obdivuhodné výkony. V omlazeném 
Slovanu dokázal znovu pokořit dvacetigólovou 
hranici, což je vzhledem k okolnostem 
skutečně parádní výsledek. Když v roce 2011 
opustil Hradec Králové, ani ve snu by ho 
nenapadlo, jak to s oběma kluby nakonec 
dopadne...  



 

UNEJSLUŠNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA TOMÁŠE ŠVIHOVCE 

2013: MAREK LAŠ, 2012: JIŘÍ DOPITA, 2011: ZDENĚK SKOŘEPA 
 

 
MARTIN NOVÁK 

HC STADION LITOMĚŘICE 

Martin Novák letos odehrál 43 prvoligových duelů, na trestné lavici si však tento litoměřický tahoun odseděl pouze 
dvě minuty! To je opravdu neuvěřitelné, zvláště když Novák rozhodně není nedůrazným hráčem, ba právě naopak. Pro 
pětadvacetiletého útočníka ovšem není výborná disciplína ničím neznámým. V loňském ročníku inkasoval od rozhodčích pouze 
šest trestných minut, stejně jako v sezóně 2011/2012. Před čtyřmi lety byl pak stejně jako letos vyloučen pouze jednou. 
Neskutečné! Je tak dost dobře možné, že tuto cenu Novák minimálně ještě jednou získá, jelikož se jedná o permanentně 
disciplinovaného hokejistu.   

Aby ovšem hráč tuto trofej dostal, musí rovněž něco předvést i na ledě. Nicméně i v tomto aspektu Martin Novák 
vynikal. Se sedmadvaceti kanadskými body byl druhým nejproduktivnějším hokejistou Stadionu, ve statistice +/- pak byl 
společně s Markem Hrbasem vůbec nejlepším Kališníkem. Krom nejslušnějšího hráče se tak možná jedná i o vůbec 
nejpodceňovanějšího hokejistu. Z těchto dvou statistik, které jsou možná až zbytečně moc podceňovány, lze totiž vyčíst 
mnohé. 

PROTIKANDIDÁTI 
LUKÁŠ NAHODIL 

 
33 kanadských bodů a jen deset trestných 
minut. To je letošní bilance Lukáše Nahodila, 
šikovného útočníka Horácké Slavie. Forvard 
se zkušenostmi z Pardubic rozhodně není 
zákeřným hokejistou, bohužel vzhledem ke 
své nízké tělesné hmotnosti je až často 
terčem ataků protihráčů.  

JOSEF SKOŘEPA 

 
Co vstřelená branka, to jedna trestná 
minuta... Takto se letos prezentovala ikona 
benáteckého hokeje Josef Skořepa. Tento 
forvard byl s jednatřiceti kanadskými body 
nejproduktivnějším hráčem Benátek nad 
Jizerou. Jen tři hráči Pojizeřanů nastříleli 
více branek než on (12 tref). 



 

UCIZINEC SEZÓNY 
CENA MARTINA IVIČIČE 

2013: MAREK ČILIAK, 2012: MARTIN ŠAGÁT, 2011: ROK PAJIĆ  
  

 
MICHAL VALENT 

BK MLADÁ BOLESLAV 

28letý rodák z Martina se letos mohl pochlubit fantastickými statistikami. Pochytal 94,33 procent na něj vyslaných 
střel a průměrně inkasoval jen 1,66 branek na zápas. Čtyřikrát pak vychytal čisté konto. Sečteno podtrženo to jsou 
statistiky, které zaslouží obdiv. Škoda jen, že Michal Valent kvůli zranění odchytal pouze jednatřicet duelů základní části. 
Kdyby totiž tolikrát nechyběl, určitě by zaútočil i na jiné trofeje než „jen“ na tu pro cizince sezóny. Michal Valent navíc 
chyběl Mladé Boleslavi i v play-off, což byla poměrně značná komplikace, ale Roman Will svou roli zvládl a dotlačil tým do 
baráže, kde už Středočeši opět mohli využít služeb uzdravené jedničky. 

Michal Valent se tak zařadil do elitní společnosti, mezi předchozí vítěze Ceny Martina Ivičiče – Marka Čiliaka, 
Martina Šagáta a Roka Pajiče. Žádní nazdárci tedy tuto trofej nezískali. O Michalu Valentovi ani nemluvě. Však už se jedná o 
světem protřelého gólmana. Byl jedničkou slovenské reprezentace na MSJ 2006, odchytal desítky zápasů v extralize a více 
než stovku duelů v 1. lize, kde hájil svatyni Třebíče, Havířova a chvíli i Vrchlabí, Mostu a Berouna. V 28letech má však Michal 
Valent stále spoustu hokejových okamžiků před sebou. Jaképak asi budou? 

PROTIKANDIDÁTI 
MARTIN JAKÚBEK 

 
Odchovanec Trenčína. Číslo dresu 38. 
Vytříbená technika. To všechno spojuje 
Martina Jakúbka s tragicky zesnulým Pavlem 
Demitrou. S tímto bývalým hráčem 
Vancouveru je však havířovský mladík spjat i 
pokrevně, Demitra nebyl totiž jen 
Jakúbkůvým vzorem, ale i strýcem.  

TOMÁŠ HALÁSZ 

 
23letý brankář, jenž se hokejovému řemeslu 
vyučil v Košicích, se v play-off musel smířit 
s rolí týmové dvojky. Olomouc si tedy díky 
konkurenci v podobě Tomáše Vošvrdy mohla 
dovolit posadit na střídačku brankáře, jenž 
v 25 prvoligových duelech vychytal hned osm 
čistých kont! 



 

UOBJEV ROKU 
CENA MARTINA VOLKEHO 

2013: MAREK ČILIAK, 2012: JAN JAROMĚŘSKÝ, 2011: VLADIMÍR NOVÁK 
 

 
DENIS KINDL 

HC OLOMOUC 

V roce 2012 ukončil své tříleté zámořské angažmá a zamířil do mateřského Šumperka. Jenže ročník 2012/2013 se 
mladšímu bratrovi Jakuba Kindla, jenž hájí barvy Detroitu Red Wings, vůbec nepovedl. Po pár nepovedených duelech nad ním 
vedení Draků zlomilo hůl a Kindl už byl spíše jen hráčem do počtu. Celkově tak za Šumperk odehrál jen 32 duelů, v nichž 
bodoval pouze dvakrát.  

Vzhledem k loňskému ročníku tak bylo velkým překvapením, když po Kindlovi sáhnula konkurenční Olomouc. Hráč, 
jenž neuspěje v Šumperku, má být posilou klubu, který loni bojoval o postup do extraligy? Ano, a jakou! Denis Kindl šokoval 
hokejovou veřejnost a stal se dokonce nejproduktivnějším Kohoutem sezóny! Druhý Radim Kucharczyk za ním zaostal hned o 
devět bodů. Zkrátka a dobře, tohle nečekal zdaleka nikdo. Zvláště pro fanoušky Šumperka to muselo být hodně hořké... 

Sečteno podtrženo, Denis Kindl letos napravil svou pošramocenou reputaci a určitě se kolem jeho osoby začaly motat 
i extraligové celky. Kdo by také nechtěl 21letého mladíka, který v 1. lize nasbíral obdivuhodných 47 kanadských bodů? 

 
PROTIKANDIDÁTI 

MARTIN JAKÚBEK 

 
Loni hrál sice nejvyšší soutěž na Slovensku, 
ale pozornost na sebe poutal více než hrou 
rodinným poutem vůči Pavolu Demitrovi. 
Letos se však konečně jeho jméno začalo 
skloňovat i kvůli jeho parádním výkonům. Se 
30 body se totiž stal nejproduktivnějším 
hráčem AZetu. 

DAVID DVOŘÁČEK 

 
Mladík se zkušenostmi z finské juniorské 
soutěže loni odehrál za Rebel 13 utkání 
s bilancí 0+1, takže se nedalo předpokládat, 
že by mohl být hned v nadcházejícím ročníku 
oporou týmu. Jenže Dvořáček překvapil a 
v 31 duelech získal hned jednadvacet bodů. 



 

UOSOBNOST LIGY 
CENA JAROSLAVA HOLÍKA 

2013: DAVID VÝBORNÝ, 2012: JIŘÍ DOPITA, 2011: RADEK DUDA 
 

 
ALEŠ KOTALÍK 

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Viktor Ujčík letos sehrál pouze tři prvoligové duely, takže ze hry o trofej pojmenovanou po Jaroslavu Holíkovi 
vypadl. Logicky tak volba musela padnout na českobudějovického kapitána Aleše Kotalíka.  

Tohoto 35letého forvarda s bohatými zkušenostmi z NHL jsme před sezónou tipovali jako kandidáta na hned několik 
trofejí včetně těch nejdůležitějších. Jenže Aleš Kotalík stejně jako celý Motor selhal. Kdyby na zádech neměl tento 
jindřichohradecký odchovanec jméno Kotalík, asi těžko byste dle jeho výkonů usuzovali, že se jedná o hráče s tak 
fantastickou hokejovou minulostí. Vždyť ještě před čtyřmi lety hrál nejprestižnější soutěž světa... 

Držitel bronzové medaile ze ZOH 2006 skončil až na sedmadvacátém místě kanadského bodování (16+15), ve 
statistice +/- se propadl na hodnotu -10. Tato cena se ovšem neuděluje na základě letošních výkonů, takže je trofej 
rozhodně ve správných rukou. Navíc, abychom jen nekritizovali, Kotalík dal hned šest vítězných branek. V této statistice už 
byl lepší pouze mladoboleslavský Tomáš Nouza.  

 
PROTIKANDIDÁTI 

MICHAL MIKESKA 

Michal Mikeska má za sebou úspěšná 
angažmá v Pardubicích či Ufě, hodně toho 
odehrál také v reprezentačním dresu. Na 
sklonku kariéry se vrátil do mateřského 
celku, aby splatil svůj dávný dluh. Škoda, že 
se před play-off rozhodl kabinu Horácké 
Slavie opustit a uzavřít tak svou kariéru.  

VÁCLAV SKUHRAVÝ 

 
Václav Skuhravý je symbolem karlovarského 
hokeje, nesmazatelně se zapsal i do historie 
naší nejvyšší soutěže. Pro Motor je škoda, že 
je bývalý kapitán Energie už za zenitem. Ano, 
je to stále velká osobnost, ale co se týče 
výkonnosti, tak letos zklamal.   



 

UHRÁČ PLAY-OFF 
CENA RADKA ŠÍPA 

2013: MAREK ČILIAK, 2012: SACHA TREILLE, 2011: VLADISLAV KOUTSKÝ 
 

 TOMÁŠ VOŠVRDA 
HC OLOMOUC 

Předsezónní posila z Liberce se Olomouci skutečně hodně vyplatila. Nejenže Tomáš Vošvrda patřil k nejlepším 
gólmanům základní části, ale hlavně si skvěle vedl i ve vyřazovacích bojích. Magazín o 1. lize tak tomuto více než metrák 
vážícímu brankáři uděluje cenu pro nejlepšího hráče play-off. Čím si to 24letý gólman zasloužil? 
 Začněme sérií s Litoměřicemi. Rozhodně se nejednalo o lehkého soupeře, Stadion měl totiž k dispozici Zdeňka 
Bahenského či Spencera Humphriese. Tomáš Vošvrda přesto zazářil. V prvních dvou duelech inkasoval v obou případech pouze 
jednou. V Litoměřicích sice Vošvrda ani jednou nedokázal vychytat vítězství v samostatných nájezdech, ale na neúspěchu 
Kohoutů v této činnosti nesou vliv zejména olomoučtí střelci, jelikož ti nedokázali ani jednou skórovat. V klíčovém pátém duelu 
pak svou branku opět zabetonoval a vychytal svou první nulu v play-off. Skvěle si vedl i v následujícím duelu, Litoměřicím totiž 
dovolil skórovat pouze dvakrát. Navíc v samotném závěru zabránil vyrovnání, dokázal totiž vychytat trestné střílení Martina 
Chabady.  
 I v semifinále byl Vošvrda nejlepším hráčem svého týmu. Hned v prvním duelu nepustil za svá záda ani jeden puk, 
rovněž ve druhém zápase série s Jihlavou byl fenomenální – inkasoval pouze jednou. Dobře si vedl i ve zbylých třech zápasech, 
takže nejlepším hráčem play-off 1. ligy 2014 je po zásluze právě on.  
 

PROTIKANDIDÁTI  
MARTIN FALTER 

 
Nejlepším hráčem Třebíče, která podruhé 
v řadě proklouzla do semifinále, byl brankář 
Martin Falter. Série s Havlíčkovým Brodem 
byla v podstatě jeho sérií, i střelci Mladé 
Boleslavi to neměli s tímto zkušeným 
gólmanem vůbec lehké.  

MILAN MIKULÍK 

 
Milan Mikulík, člen druhé mladoboleslavské 
formace, v play-off příjemně překvapil. 
Jedná se spíše o bojovníka, než o nějakého 
velkého střelce, přesto se ve vyřazovací 
části proměnil ve stroj na body a s bilancí 
8+9 ovládl kanadské bodování play-off.  



UCENA ODDANOSTI HOKEJI 
CENA TOMÁŠE ZELENKY  

2013: JIŘÍ DOPITA, 2012: JONÁŠ FIEDLER, 2011: LUKÁŠ SLÁMA 
 

 
JIŘÍ CHAROUSEK 

SK KADAŇ 

Zlomeniny kotníku, lýtkové a holení kosti. A aby to nebylo málo, tak i přetrhané vazy v kotníku. To je soupis zranění, 
které loni v lednu po nešťastném nárazu na mantinel utrpěl kadaňský veterán Jiří Charousek. Osm měsíců na to už se však 
bývalý snajpr Chomutova opět proháněl v dresu Kadaně a stejně jako loni byl i v sezóně 2013/2014 klíčovou postavou 
farmářského týmu Pirátů. Stejně jako loni dal patnáct branek, a stejně jako v minulé sezóně k nim přidal patnáct asistencí. 
Opravdu konzistentní produktivita. 

Je tedy jasné, že je tato trofej ve správných rukou. Dostat se z takto vážného zranění zpět do výborné formy totiž 
muselo stát spoustu úsilí a bez lásky a oddanosti k lednímu hokeji by se to Jiřímu Charouskovi určitě nepovedlo. Krom této 
imaginární ceny, jež je pojmenována po Tomáši Zelenkovi, který doplatil na svou vášeň a po faulu Mariana Moravy zůstal 
upoután na invalidní vozík, bylo Charouskovi odměnou i to, že se mohl ve třech duelech objevit v nejvyšší soutěži. Tu si zahrál 
poprvé od ročníku 2005/2006, kdy si odbyl extraligovou premiéru v barvách Litvínova. Zkrátka a dobře, Jiří Charousek je  
opravdový charakter, za což se od magazínu o 1. lize může těšit zaslouženého obdivu. 

PROTIKANDIDÁTI 
VIKTOR UJČÍK 

 
Ujčík moc chtěl pomoci Dukle do baráže, 
jenže jeho tělo bylo proti. Ačkoli se mu po 
dlouhé rekonvalescenci obnovilo zranění, 
vyjel do zápasu se Šumperkem a stylově se 
rozloučil se svou neskutečnou kariérou. To je 
oddanost k hokeji! To je láska k mateřskému 
klubu! 

ALEŠ KOTALÍK 

 
Aleš Kotalík neměl letošní sezónu zdaleka 
zapotřebí. Honit se v 35 letech v 1. lize? 
Proč by to dělal, když o něj mělo v létě 
zájem několik klubů? Proč? Protože jeho 
srdce bije pro Motor! Aleš Kotalík sice na 
ledě nepředváděl zrovna divy, ale České 
Budějovice mu mohou vděčit za to, že se tam 
hraje alespoň nějaká profesionální soutěž.  



UNEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNOST ZÁKROKŮ 
CENA LUKÁŠE SÁBLÍKA 

 2013: MIROSLAV HANULJAK, 2012: LIBOR KAŠÍK, 2011: PAVEL FRANCOUZ 
 

 
TOMÁŠ VOŠVRDA 

HC OLOMOUC 

Úspěšnost nad 94 procent je už opravdu známkou prvotřídní kvality. Je pozoruhodné, že se přes tuto úctyhodnou 
hranici letos dostala hned pětice brankářů (pokud tedy budeme počítat jen ty, co odchytali alespoň dvacet utkání)!  

Nejlépe si v této statistice vedl olomoucký Tomáš Vošvrda, jenž lapil 94,36 procent na něj vyslaných střel. Když 
bychom Vošvrdův výkon porovnali s historickými statistikami, tak v posledních čtrnácti prvoligových ročnících měli lepší 
úspěšnost pouze tři brankáři – předloni Libor Kašík, v sezóně 2007/2008 Jakub Štěpánek (tehdy Sareza) a držitel 
novodobého prvoligového rekordu Kamil Jarina (94,70%). Takže je zřejmé, že Tomáš Vošvrda podal opravdu fantastický 
výkon.   
 Krom toho, že předsezónní posila z Liberce byla hodně platná na ledě, se mohutný gólman skvěle uvedl i mezi 
fanoušky. Nejenže je bavil výborně promyšlenými děkovačkami, navíc jako jeden z mála prvoligových hráčů prostřednictvím 
Twitteru umožnil svým příznivcům nakouknout do svého soukromí. A to mají fanoušci hodně rádi!  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. MICHAL VALENT 

 
Mladoboleslavská opora skončila na druhém 
místě s opravdu titěrným odstupem. 
Rozhodovaly setiny procenta. Hokej určitě 
není sport, v němž by šlo o individuální 
výsledky a statistiky, ale Michal Valent by 
zřejmě lhal, kdyby tvrdil, že ho takto těsná 
druhá pozice alespoň trochu nezamrzela. Pro 
sebevědomí by totiž byl tento triumf 
bezesporu povzbuzující.   

3. TOMÁŠ HALÁSZ 

 
Halász měl letos pouze o setinu horší 
úspěšnost než Michal Valent, tedy 94,32%. 
Toto číslo by slovenskému brankáři stačilo 
k vítězství v drtivé většině předchozích 
ročníků, letos se však musí smířit „až“ se 
třetí pozicí.  



UNEJMÉNĚ BRANEK NA ZÁPAS 
CENA STANISLAVA NERUDY  

2013: ROMAN WILL, 2012: LIBOR KAŠÍK, 2011: PAVEL FRANCOUZ 
 

 
TOMÁŠ HALÁSZ 

HC OLOMOUC 

Tomáš Halász se dokázal skvěle vyrovnat s nebývalou konkurencí v podobě Tomáše Vošvrdy a takřka pokaždé, kdy 
dostal v brankovišti příležitost, tak nezklamal a zazářil. Přestože odchytal pouze 25 utkání, hned v osmi zápasech neinkasoval 
ani jednou. V tomto ohledu tak byl nejlepší v celé lize. Slovenský brankář nakonec ovládl i jinou statistiku – měl totiž nejnižší 
průměr obdržených branek na zápas (1,62). Halász zazářil dokonce tak, že v moderních prvoligových dějinách byl v této 
statistice lepší už jen Jan Chábera, jenž v sezóně 2004/2015 stlačil průměr pod 1,5. Nutno však dodat, že současný gólman 
Kladna měl jednu obrovskou výhodu - chytal za skvěle složenou obranou v čele s posilami z NHL (Martínek, Ference, 
Neckář)... 

Ano, Tomáš Halász toho tolik neodchytal, takže to měl svým způsobem jednodušší, i tak však jeho výkon neradno 
podceňovat. Je pozoruhodné, že i přes tyto skvělé statistiky je stále ještě mladý brankář až týmovou dvojkou. Play-off 
dokonce proseděl na tribuně! Olomouc má totiž ještě jednoho špičkového gólmana – Tomáše Vošvrdu.  

 
DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 

2. TOMÁŠ VOŠVRDA 

 
Vošvrda je rozhodně brankář, jenž má 
extraligové kvality. Bohužel pro něj mu 
angažmá v Liberci zrovna dvakrát nevyšlo, a 
tak se překvapivě uchýlil do 1. ligy. Nakonec 
však ve druhé nejvyšší soutěži strávil pouze 
rok, jelikož Moře vydatným způsobem pomohl 
k senzačnímu postupu do extraligy.  

3. MICHAL VALENT 

 
V letošním prvoligovém ročníku dominovala 
trojice brankářů – Valent, Halász a Vošvrda. 
Ani tato statistika není výjimkou. I zde 
uniklo Valentovi vedení o chlup – konkrétně o 
čtyři setiny. To je opravdu minimální rozdíl... 



UNEJMÉNĚ OBDRŽENÝCH GÓLŮ 
CENA KAMILA JARINY  

2013: BRANKÁŘI MLADÉ BOLESLAVI, 2012: BRANKÁŘI ÚSTÍ NAD LABEM,  
2011: BRANKÁŘI ÚSTÍ NAD LABEM 

 

 
BRANKÁŘI OLOMOUCE 

TOMÁŠ HALÁSZ A TOMÁŠ VOŠVRDA 

Olomouc letos inkasovala pouze 87krát! To znamená průměr 1,67 inkasovaného gólu na zápas. Takže v drtivé většině 
duelů stačilo Kohoutům k zisku tří bodů vstřelit jen dvě branky. To se pak vyhrává takřka samo... 

Tomáš Vošvrda a Tomáš Halász letos získali spoustu individuálních cen, nutno však dodat, že za jejich výbornými 
statistikami stojí i parádní defenziva celého týmu. Mora má totiž velmi kvalitně obsazenou obranu. No posuďte sami: Mario 
Cartelli, Tomáš Houdek, Jan Jaroměřský, Jiří Ondrušek, Jakub Bartoň, Robin Staněk, Roman Kadela, Martin Janáček či 
Tomáš Drtil. Všech devět zadáků už má spoustu zkušeností a nejedná se o žádné nazdárky. Když k těmto jménům přidáte 
nejlepší brankářskou dvojici druhé nejvyšší soutěži, vyjde vám, že má Mora zřejmě nejlepší defenzivu v 1. lize. A toto tvrzení 
potvrzuje i fakt, že letos Hanáci inkasovali o osm branek méně než ambiciózní Mladá Boleslav.  

I v play-off pak Olomouc potvrzovala svou pověst skvěle bránícího týmu a zejména díky parádní defenzívě mohla 
podruhé v řadě změřit své síly s extraligovými celky. 

 
DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 

2. MLADÁ BOLESLAV 

 
Roman Will, Michal Valent a Jan Růžička. 
Tito tři muži se letos objevili v brance vítěze 
základní části. Poslední jmenovaný, 
supertalent Jan Růžička, který měl v době 
svého startu pouze šestnáct let, odchytal 
pouze jeden duel, Will a Valent si mezi sebou 
rozdělili zbylou porci jednapadesáti duelů.  

3. TŘEBÍČ 

 
Falter, Novotný, Čiliak, Zelenka a Dusík. 
V brance Třebíče se objevila tato pětice 
gólmanů. Nejvíce toho odchytal první 
jmenovaný, Martin Falter, velezkušený 
brankář, jenž byl jedničkou i v play-off. 
Skvěle si vedl také Filip Novotný, jenž v 11 
duelech vychytal hned čtyři čistá konta! 



UNEJVÍCE ČISTÝCH KONT 
CENA PAVLA MALÁČE  

2013: MIROSLAV HANULJAK, 2012: DOMINIK HALMOŠI, 2011: ALEXANDR HYLÁK 
 

 
TOMÁŠ HALÁSZ 

HC OLOMOUC 

Osm čistých kont z pětadvaceti odehraných zápasů... To je skutečně fantastická bilance. Ani tato statistika však 
Halászovi nezaručila post týmové jedničky pro play-off, v němž svatyni Mory střežil jeho kolega Tomáš Vošvrda.  

Ačkoli tedy slovenský gólman vyřazovací boje strávil na střídačce, scény kvůli tomu nedělal, byť určitě nebyl 
nejšťastnější a rozhodně by se nebylo čemu divit, kdyby se rozhodl v nadcházejícím ročníku vydat do jiného klubu, v němž 
by byl jedničkou. „Sedíme naproti sobě i v šatně, celkem blízko u sebe a nemáme proč mít nějaké rozbroje,“ uvedl Tomáš 
Halász. „Rozumíme si, sedli jsme si, myslím si, že je to v pohodě,“ dodal stále ještě 23letý gólman. I jeho jmenovec Vošvrda 
potvrdil, že tato vyrovnaná brankářský dvojice mezi sebou žádné rozpory nemá: „Když chytá jeden nebo druhý, tak se 
vzájemně podporujeme, a to je důležité. Myslím, že to vnímá i tým. Kdybychom po sobě nějak šli, tak by to asi mělo vliv na 
celý tým a nebylo by to dobře, takže asi všichni můžou být spokojení.“ 
 Nicméně jak bylo řečeno, pokud by se Tomáš Halász v příštím ročníku objevil v dresu jiného týmu, rozhodně by se 
nejednalo o kdovíjaké překvapení. Tento gólman by totiž mohl dělat jedničku v kterémkoliv prvoligovém týmu. Vyjma Mory... 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. MAREK SCHWARZ 

 
Marek Schwarz, brankář se zkušenostmi 
z NHL, odchytal v Benátkách nad Jizerou jen 
14 duelů, vychytal v nich však hned pět 
čistých kont. To je opravdu fantastická 
bilance! Právě díky nižšímu počtu odehraných 
zápasů skončil v této statistice na skvělém 
druhém místě.  

3. ROMAN WILL 

 
Will odchytal dvacet utkání, průměrně 
v každém čtvrtém pak svou branku 
zabetonoval a nedovolil soupeři ani jednu 
trefu. V této statistice tak byl dokonce lepší 
než jeho kolega Michal Valent. Na druhou 
stranu neměl tak vysokou úspěšnost. 



UNEJLEPŠÍ VÝJEZDNÍCI 
CENA PRVNÍ LIGA - FANS  
2013: FANOUŠCI DUKLY JIHLAVA 

 
 FANOUŠCI ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

 
V letošním ročníku byli jasně nejčastějšími výjezdníky fanoušci Českých Budějovic a Havířova. Nakonec zvítězil tábor 

prvních jmenovaných. Ti jezdili na stadiony soupeřů opravdu v hojných počtech, což je vzhledem k bídné formě Motoru 
opravdu obdivuhodné. Například výjezd do Jihlavy byl velmi početný. Podpořit svůj tým na Vysočinu totiž jelo 440 
nejvěrnějších! Právě tehdy se fanoušci Českých Budějovic dostali v tabulce, v níž bývá zohledněno, zda šlo o víkendové utkání 
nebo o zápas hraný ve všední den a také kolik kilometrů museli příznivci za svými miláčky cestovat, do vedení, v němž vydrželi 
až do konce sezóny. Fotky zaplněného sektoru hostí na Horáckém zimní stadionu si můžete prohlédnout zde:  
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1560528_655054164557225_780253191_n.jpg 
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1888479_655518037844171_1959025111_n.jpg 
 Zkrátka a dobře, fanoušci Motoru si extraligu rozhodně zaslouží. V nelehké situaci se dokázali semknout a jejich 
podpora je snad ještě větší než za dob v nejvyšší soutěži. Navíc si zaslouží pochvalu i v tom, že se nejedná o kdovíjaké 
výtržníky a nedělají takové problémy, jako například nechvalně proslulá Havířovská zvěř. 
 
 DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 

2. HAVÍŘOV 

 
Fanoušci AZetu určitě zaslouží uznání za to, 
v jakých počtech jezdili na stadiony soupeřů. 
V tabulce, kterou zveřejňuje FB stránka 
První liga – fans, byli s příznivci Motoru 
naprosto suverénní. Na druhou stranu je však 
nezbytné podotknout, že tzv. Havířovská 
zvěř skutečně mnohdy dostála svému jménu. 
Některé věci zkrátka k hokeji nepatří... 

3. JIHLAVA 

 
Loni fanoušci Dukly vyhráli, letos však do 1. 
ligy přibyly dva nováčci s parádním diváckým 
zázemím, takže nakonec na Jihlavu zbyla jen 
třetí příčka. Ta měla relativně velký odstup 
od Havířova a Českých Budějovic, zároveň 
však měla velký náskok oproti konkurenční 
Třebíči.  

http://www.facebook.com/pages/Prvn%C3%AD-liga-fans/123173084412005?ref=ts&fref=ts
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1560528_655054164557225_780253191_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1888479_655518037844171_1959025111_n.jpg


U1. ALL-STAR TÝM 
Složení sezóny 2012/2013: MAREK ČILIAK – LUKÁŠ POŽIVIL, JIŘÍ ONDRUŠEK – MATĚJ PEKR,  

 JAROSLAV ROUBÍK, LUKÁŠ PABIŠKA 
 

Složení sezóny 2011/2012: ŠIMON HRUBEC- JAKUB BARTOŇ, ALEŠ HOLÍK- DAVID HRUŠKA,  
JAROSLAV ROUBÍK, PETR HALUZA 

 
Složení sezóny 2010/2011: PAVEL FRANCOUZ- JAROSLAV NEDVĚD, LUKÁŠ PULPÁN- PETR JÍRA, 

 OLDŘICH BAKUS, TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

 

G, TOMÁŠ VOŠVRDA

O, TOMÁŠ SEDLÁK 
SALITH ŠUMPERK 

O, CTIRAD OVČAČÍK 
BK MLADÁ BOLESLAV 
 

LK, TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

C, DAVID VÝBORNÝ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 

 
HC OLOMOUC 

 

 

PK, DENIS KINDL 
HC OLOMOUC 

 



U2. ALL-STAR TÝM 
Složení sezóny 2012/2013:

 
 MIROSLAV HANULJAK – JAKUB BARTOŇ, MILAN TOMAN - TOMÁŠ NOUZA,  

DAVID VÝBORNÝ, TOMÁŠ DEMEL 
 

Složení sezóny 2011/2012: TOMÁŠ ŠTŮRALA- JIŘÍ ONDRUŠEK, JAN KLOBOUČEK- TOMÁŠ NOUZA,  
LUKÁŠ KRÁL, DANIEL HODEK 

 
Složení sezóny 2010/2011: DOMINIK FURCH- KAMIL ČERNÝ, PETR CHALOUPKA- VÍT BUDÍNSKÝ,  

TOMÁŠ URBAN, VOJTĚCH NĚMEC 
 
 G, MICHAL VALENT 

BK MLADÁ BOLESLAV 

O, MILAN TOMAN 
BK MLADÁ BOLESLAV 

O, ZBYNĚK SKLENIČKA 
ÚSTEČTÍ LVI 

 
LK, TOMÁŠ NOUZA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 

C, MICHAL BROŠ 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 

 

PK, MILAN MIKULÍK 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 



UALL-STAR JUNIORŮ (1994+) 
USložení sezóny 2012/2013: U DANIEL DOLEJŠ – VOJTĚCH ZADRAŽIL, PETR GEWIESE – DOMINIK SIMON,  

JAKUB MATAI, FILIP VLČEK   
Složení sezóny 2011/2012: VOJTĚCH SEDLÁČEK- ZDENĚK ČÁP, FILIP PAVLÍK- TOMÁŠ RUBEŠ,  

JAKUB HERMAN, MICHAL VACHOVEC 
 

Složení sezóny 2010/2011: ŠIMON HRUBEC- PETR ŠENKEŘÍK, PETR ŠIDLÍK- TOMÁŠ RACHŮNEK,  
TOMÁŠ VONDRÁČEK, ADAM HAVLÍK 

B, DANIEL DOLEJŠ 
HAVLÍČKŮV BROD 

O, DANIEL GRACA 
HAVÍŘOV 

O, FILIP PYROCHTA 
BENÁTKY NAD JIZEROU 

Ú, ADAM CHLAPÍK 
LITOMĚŘICE 

 

Ú, LUBOŠ ROB 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

 

Ú, ALEŠ JERGL 
OLOMOUC 

 

Pozn.: U hráčů nejsou zohledněny posty, na kterých nastupují. 



 

UVVÝÝRROOKKYY  SSEEZZÓÓNNYY  



 

„Když shrnu čtvrtfinále v hledišti, tak to byl totální propadák. Na to, aby přišlo 
deset fanoušků do Třebíče, kde to je kousíček a je to takový poloderby, tak to 
ať se na mě lidi, ať už byli celou sezónu super, nezlobí, tak tohlensto byl totální 

propadák, co se nemá stávat. I první dva zápasy doma byly propadák. I když 
bylo v hledišti míň třebíčskejch fanoušků, tak domácí přeřvali. To ať se na mě 

lidi nezlobí, ale to se nedělá. Kluci jim to pak dali najevo při poslední děkovačce, 
kdy se sbalili a odjeli. Já se jim nedivím.“ 

 
Ondřej Kacetl, jenž odchytal play-off za Havlíčkův Brod, byl po neúspěšné čtvrtfinálové sérii 

s Třebíčí hodně rozezlen. Opřel se i do vlastních fanoušků, kteří se v play-off nechali zahanbit. 
Zejména jejich „výjezdy“ do Třebíče byly ostudné.  

 
 

„Bohužel to dopadlo tak jak to dopadlo. Myslel jsem si, že tam toho kluci nechají 
víc. Je vidět, že to je mladý mužstvo a pořádně se neví, jak se vůbec hraje 
play-off. Co jsem slyšel z druhýho tábora, tak tam to brali úplně jinak, tam 
kluci v kabině tím play-off žili. Bylo to tam prej úplně něco jinýho. Chybělo 

takovýto srdíčko, padat tam po držkách. Mně se zdálo, že někteří nepochopili co 
to je play-off. Tam se musí nechat všechno, i to co nemám v sobě.“  

 
Znovu výrok Ondřeje Kacetla, ex-znojemského brankáře, jenž Rebelu vypomáhal z Hradce Králové. 

Tentokráte zkritizoval přístup svých spoluhráčů, kteří na ledě nebojovali tak jako soupeř. Celý 
rozhovor, který vzbudil hodně pozornosti, naleznete zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=9Hw69e8zpso 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9Hw69e8zpso


 

„Letošní sezona mě přímo ubíjí. Problémem je přístup hráčů. Za špatnými 
výsledky hledají neustále chyby někde jinde, ne u sebe. Nejprve si stěžují, že se 
hodně trénuje a za dalších čtrnáct dní, že nedostali včas peníze. Přitom trenéři s 
nimi neustále něco probírají a ukazují na videu, co mají dělat, ale oni to neplní, 
vůbec je neposlouchají a pořád si hrají to svoje, čímž vzniká velký chaos. Ani 
nevím, jestli má vůbec cenu jim něco vysvětlovat, když nechtějí poslouchat. 

Kdyby poslouchali, tak jsme úplně někde jinde.“ 
 

Ing. Valerij Korol je co se týče výroků prvoligovou legendou. Tentokráte (nebo snad lépe řečeno 
znovu) se jednatel mosteckého klubu v rozhovoru s Adamem Bagarem opřel do vlastních hráčů. 

 
 

 „Nový trenér přišel a hned začal kritizovat, navíc od začátku prohlašoval, že už 
se s týmem připravuje na baráž. Přitom do konce ještě zbývalo tolik zápasů. 

Hráči si tak mohli lehce říct, že po nich nikdo nic nechce.“ 
 

Valerij Korol a trenér Mostu Radek Mrázek si do oka rozhodně nepadli, viz toto vyjádření prvního 
jmenovaného pro hokej.cz. 

 
 

„Myslím si, že hráčům dluží peníze většina mužstev, ale hrají úplně jinak než my. 
Podle mě to nemá na výkonech žádný vliv a je to jen hloupá výmluva. Vždyť v 

dnešní době už v podstatě dluží úplně všichni.“ 
 

A do třetice pan Korol... 
 



 

„Je to tady o ničem. Jak může trenér něco vykládat, když mu hráč řekne, že 
nemá na benzín a že už asi nebude jezdit? Hráči nevydělávají tolik, nejsou to 
žádné obrovské peníze, ale oni z toho žijí. Někdo občas ještě chodí pomáhat 
třeba tatínkovi do firmy, ale je složité spojit to s hokejem na této úrovni.“ 

 
Leo Gudas, jenž v první polovině sezóny vedl mostecký tým, se pro iSport.cz opřel do Valerije Korola, 

svého nadřízeného.  
 
 

„Když jsem tady začal, tak jsme po dvou cvičeních mohli jít domů. Vůbec nevím, 
co tady půl roku dělali, takže se nechci pouštět do nějakého hodnocení. Teď před 
sebou vidím zdecimované mužstvo. Když srovnám trénink tady v Mostě s tréninky 
litvínovské juniorky, tak to bylo zpočátku, po těch prvních trénincích tady, někde 

úplně jinde. Ta juniorka byla aspoň o čtyři levely výše.“ 
 

A znovu pokračujeme ve výrocích z klubu HC Most. Tentokráte zde citujeme Radka Mrázka, jehož 
překvapila bídná fyzička mužstva.  

 
 

„Za prvé jsme rádi, že jsme dali dva góly a za druhé jsme rádi, že jsme udrželi 
desítku. Musíme si zkrátka říct, že jsme k tomu zápasu všichni, ať už se jedná o 
řidiče autobusu, o trenéry, kustody, nebo hráče, přistoupili velmi špatně. Nástup 
do zápasu byl z naší strany tragickej, nástup do druhý třetiny byl taky tragickej 

a třetí třetina byla tragická.“ 
 

Trenér Berouna Petr Novák byl po debaklu na ledě Havlíčkova Brodu hodně rozezlen, což nejlépe 
demonstruje výše uvedené zhodnocení zápasu. Prostě Petr Novák... 

 



 

„První liga by měla být soutěží farem, kde by se připravovali hráči pro extraligu 
a ne aby v týmech byli starší hokejisté nebo nějaké protekční děti.“ 

 
Mostecký jednatel Ing. Valerij Korol má svérázný názor na to, jak by se měla druhá nejvyšší soutěž 

v budoucnu ubírat. Magazín o 1. lize samozřejmě nesouhlasí.  
 
 

„Kdybych věděl a znal, proč jsme nyní na vítězné vlně, asi bych  
trénoval národní tým.“ 

 
Takto okomentoval trenér Petr Novák fakt, že se podceňovaný Beroun v úvodu soutěže držel na špici 

tabulky. 
 
 

„Na čem jedeme? Na gumových medvídcích! Ty si dopřáváme po každém zápase.“ 
 

I Jakub Stromko, forvard Medvědů, měl na startu sezóny důvod k radosti. Škoda, že mu úsměv na 
rtech nevydržel o něco déle. 

 
 

„Dělal jsem blbosti, hokeji jsem nedával zdaleka všechno. V minulých letech jsem 
potkával lidi, kteří se mi jakoby báli říci: hele, prober se, nechovej se jako 

debil, nebo to špatně skončí. Našlapovali po špičkách. Přítelkyně, táta, sestra, 
strejda a do poslední chvíle máma za mnou vždycky stáli! Teď je na mně, abych 

jim to vrátil. A dokázal, že ještě můžu hrát špičkový hokej. Chci hrát zase 
dobrý hokej. Tak, aby na mě byla máma pyšná. Mám ohromnou chuť! Chci, 

vlastně musím to dokázat!" 
 

Martin Tůma, svérázný obránce s extraligovými zkušenostmi, dostal od Mostu druhou šanci. Tu chytil 
za pačesy a nakonec slavil úspěšný návrat do profesionálního hokeje.  

 



 

„Nebolí mě z toho jen hlava, ale i žaludek a srdce…“ 
 

Aleš Kotalík byl z přesunu extraligové licence z Českých Budějovic do Hradce Králové hodně smutný. 
 
 

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

 
Niko Kapanen, hvězda KHL, byl Litoměřicím vděčným, že se za ně mohl rozehrát. 

 
 

„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.“ 
 

Aleš Kotalík, opora Motoru, má jasno. Kdo chce v budoucnu hrát za České Budějovice, musí na ledě 
pokaždé nechat celé své srdce. 

 
 

„V hlavě to pořád je, myslíte na to, že nemáte na benzín, řešíte, jak se 
dostanete na staďák. Nejhorší je, když musíte shánět peníze po rodině, půjčovat 

si, plácat to měsíc od měsíce.“ 
 

Zbyněk Sklenička by na sezónu 2013/2014 nejraději zapomněl. Vedení klubu se totiž pravidelně 
zpožďovalo s vyplácením mezd. 

 
 
 
 
  
 



 

„Už tady pár let působím a vím, jak tady fanoušci fungují. Když se nedaří, tak 
nás pomalu lynčují, a když se někdy povede s někým vyhrát větším rozdílem, tak 

soupeř byl trapný. To, že by jsme mohli zahrát my dobře, to v podstatě 
neexistuje.Pochválit nějaké hráče? Pomalu nemožné. To jsou pořád stejná jména 
Endál a občas třeba Milfait anebo Chlubna. A důvod? Jsou to přeci Broďáci. Což 
my ostatní asi nejsme. Nevím, vždy když jsem někde hrál, tak jsem si připadal 
jako součást toho týmu, že se nedělají rozdíly podle toho, kdo se kde narodil. 
Prostě tu danou sezonu bojujeme všichni za jeden tým! Ale tady to tak prostě 
není. Tady se buď fandí „REBEL" a nebo „Lukáš Endál", případně „Endy gól". 

Pamatuji si jeden z loňských zápasů, kdy jsme za stavu 2:2 hráli oslabení 4 na 
5 a Endy nás faulem minutu před koncem poslal do třech. A jak na to reaguje 

Kotlina? Skandováním jeho jména a on mávající z trestné lavice fanouškům. My, 
co jsme tam byli na ledě a mohli si vytrhat nohy z pr…, tak nás si kotel snad ani 
nevšiml. A to je myslím jeden příklad za všechny, protože když bych tady napsal 
o jeho srdcařství atd., tak to už by mi v Jihlavě opravdu asi hořel barák (jak 
prý nějaký určitě inteligentní člověk nedávno napsal na fóru). Já jen zas říkám 

to, co si zrovna o Lukášovi myslí celá kabina. A proč fanoušci nemají rádi mě? To 
je jednoduché. Nejsem Broďák, nemám v kotli kamarády a občas říkám nahlas 
to, co si ostatní jen myslí. Já si vždycky myslel, že za mě budou mluvit výkony 
na ledě, ale tady tomu tak asi není. Troufnu si říct, že jsem tu prozatím měl 
vydařené tři sezony a pár řadových diváků už mě i zastavilo a pochválilo za 

výkony. Kotelníci mě bohužel nemůžou odpustit nějaká vyjádření. Radši mě budou 
pomlouvat, než aby za mnou někdo došel a promluvili jsme si o věcech, co se jim 
nelíbí. Nikdy jsem s nikým z nich nemluvil a pak se od kluků dozvídám, že o mě 

na fórech píší, jak jsem arogantní a nafoukaný. Tohle o mě prostě nenapíšou lidé, 
co mě znají. Závěrem bych chtěl napsat ještě jen to, že ne všichni z kotle jsou 
takoví, ale převážná většina ano, a dost lidí se nechá i lehce ovlivnit a strhnout 

davem. Trochu vlastního názoru občas neuškodí.“ 

Petru Polodnovi, kapitánovi Havlíčkova Brodu, se nelíbil přístup většiny kotelníků. Proto se k tomu 
vyjádřil veřejně tímto článkem. Zdroj: havlickobrodsky.denik.cz 

 
 
  
 



 

T„Je mi z toho do breku, takových let tu byla liga a teď je to všechno zahozené. 
Pro spoustu z nás, co prošli Berounem je to obrovské zklamání. A ta vina není jen 

v hráčích, ale především ve vedení. Za všechno zodpovídá p. Dočekal.“ 
 

V současnosti vrchlabský bojovník Ladislav Gengel byl ze sestupu Medvědů hodně zklamaný. A to i 
přesto, že v Berouně působil naposledy (vyjma přípravných zápasů) již v sezóně 2006/2007. 

 
 

„Upozorňoval jsem na to pravidlo už minimálně dva až tři měsíce předem, ale jsem 
jen trenér... Zůstali mi tady kluci, kteří v sezoně nedostávali tolik šancí. Možná 
byli i trošku naštvaní, ale teď se trošku ukazuje, že jsme jim právem nedávali 
tolik šancí. Aby rozhodovali prvoligovou soutěž, na to ještě nejsou dostatečně 

připravení.“ 
 

Petr Novák se nepřímo opřel do vedení berounského klubu. Medvědi totiž vzhledem k pravidlu, které 
v baráži umožňuje start pouze hráčům s minimálně 50% odehraných zápasů ze základní části a play-

out, přišli před klíčovou fází sezóny o klíčové opory.  
 
 

„Všichni jsme si mysleli, že to bude vypadat jinak. Vzhledem k realitě jsem pak 
nebyl v pohodě a byl jsem špatný z toho, že se na ledě snažím, co to jde, a ono 
to nešlo. Říkal jsem si, jestli tohle ve svém životě vůbec potřebuju a jestli se 
nevěnovat něčemu jinému. Prostě všechny okolnosti mi braly chuť z hokeje.“ 

 
Aleš Kotalík o nelehké sezóně z pohledu kapitána Českých Budějovic. 

 



 SSTTAATTIISSTTIIKKYY  

UPOZNÁMKA: 
VŠECHNY STATISTIKY OD SEZÓNY 1999/2000 ČERPÁNY ZE SERVERU HOKEJ.CZ, STARŠÍ PAK Z ELITEPROSPECTS.COM 

 



 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ 
1. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)    65b 
2. TOMÁŠ KLIMENTA (MB)     58 
3. TOMÁŠ NOUZA (MB)     57 
4. DAVID VÝBORNÝ (MB)     55 
5. MICHAL BROŠ (MB)      54 
6. MILOSLAV ČERMÁK (LIT)    53 
7. DENIS KINDL (OLO)     47 
8. RADEK HUBÁČEK (JIH)     44 
9. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)    43 
10. ADAM ZEMAN (JIH)     41 
11. MILAN MIKULÍK (MB)     41 
12. PETR POLODNA (HB)     41 
13. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)     41 
14. RADIM KUCHARCZYK (OLO)    39 
15. LUKÁŠ HAVEL (HAV)     38 
16. JAN KNOTEK (OLO)     37 
17. FILIP SEMAN (JIH)     36 
18. MAREK LAŠ (TRE)      36 
19. PATRIK MOSKAL (ŠUM)     35 
20. ALEŠ STANĚK (ŠUM)     34 
21. MICHAL DŮRAS (JIH)     34 
22. KAREL PLÁŠEK (ŠUM)     33 
23. LUKÁŠ NAHODIL (TRE)     33 
24. JAKUB ČUŘÍK (TRE)     32 
25. RADAN LENC (MB)      32 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
2012/2013: JAROSLAV ROUBÍK (UNL), 61b 
2011/2012: JAROSLAV ROUBÍK (UNL), 58b 
2010/2011: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 48b 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 60b 
2008/2009: DANIEL HODEK (JIH), 57b 
2007/2008: MILAN KOSTOUREK (CHO), 53b 
2006/2007: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 71b 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), 65b 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 88b 
2003/2004: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 59b 
2002/2003: ROBERT KYSELA (KLA), 50b 
2001/2002: MOJMÍR MUSIL (LIB), 54b 
2000/2001: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 50b 
1999/2000: JIŘÍ CMUNT (BER), 51b 
1998/1999: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 55b 
1997/1998: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 73b 
1996/1997: JAN BLÁHA (KRALUPY N/V), 58b 
 



 

NEJLEPŠÍ STŘELCI 
1. TOMÁŠ NOUZA (MB)    34G 
2. MILOSLAV ČERMÁK (LIT)   29    
3. ADAM ZEMAN (JIH)    28 
4. TOMÁŠ KLIMENTA (MB)    22 
5. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)   22 
6. LUKÁŠ HAVEL (HAV)    22 
7. MICHAL BROŠ (MB)     19 
8. FILIP SEMAN (JIH)    19 
9. PAVEL PISAŘÍK (MOS)     19 
10. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)   18 
11. RADEK HUBÁČEK (JIH)    17 
12. JAKUB ČUŘÍK (TRE)    17 
13. DENIS KINDL (OLO)    16 
14. MILAN MIKULÍK (MB)    16 
15. JAN KNOTEK (OLO)    16 
16. MAREK LAŠ (TRE)     16 
17. RADAN LENC (MB)     16 
18. ALEŠ KOTALÍK (ČB)    16 
19. JAKUB HERMAN (OLO)    16 
20. TOMÁŠ VONDRÁČEK (TRE)   16 
21. DAVID STACH (HB)    15 
22. JIŘÍ CHAROUSEK (KAD)   15 
23. DANIEL BOHÁČ (ČB)    15 
24. MICHAL SZTEFEK (HAV)   15 
25. JAN MARUNA (HAV)    15 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
2012/2013: MATĚJ PEKR (OLO), 31g 
2011/2012: DANIEL HODEK (JIH), 31g 
2010/2011: TOMÁŠ URBAN (BJN), 22g 
2009/2010: DANIEL HODEK (JIH), 25 
2008/2009: OLDŘICH BAKUS (JIH), 27 
2007/2008: MILAN KOSTOUREK (HB), 26 
2006/2007: LADISLAV BOUŠEK (CHO), 31 
2005/2006: DAVID APPEL (KOM), 30 
2004/2005: TOMÁŠ MARTINEC (HK), 29 
2003/2004: OLDŘICH BAKUS (JIH), 23 
2002/2003: MICHAL JESLÍNEK (CHO), 28 
2001/2002: MOJMÍR MUSIL (LIB), 31 
2000/2001: RICHARD RICHTER (KAD), 28 
1999/2000: JIŘÍ CMUNT (BER), 21 
1998/1999: PATRIK FINK (ZNO), 38 
1997/1998: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 37 
1996/1997: LIBOR DOLANA (HB), 31 
1995/1996: ALEŠ PAVLÍK (HAV), 32 
 



 

NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČI 
1. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  47A 
2. DAVID VÝBORNÝ (MB)   42 
3. TOMÁŠ KLIMENTA (MB)   36 
4. MICHAL BROŠ (MB)    35 
5. DENIS KINDL (OLO)   31 
6. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)   29 
7. MILAN TOMAN (MB)   29 
8. PETR POLODNA (HB)   28 
9. RADIM KUCHARCZYK (OLO)  28 
10. RADEK HUBÁČEK (JIH)   27 
11. MILAN MIKULÍK (MB)   25 
12. MICHAL DŮRAS (JIH)   25 
13. MILOSLAV ČERMÁK (LIT)   24 
14. LUKÁŠ NAHODIL (TRE)   24 
15. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL)       24 
16. TOMÁŠ NOUZA (MB)   23 
17. PATRIK MOSKAL (ŠUM)   23 
18. JAKUB ŠLAHAŘ (HAV)    22 
19. JAKUB GRIN (UNL)   22 
20. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)  21 
21. JAN KNOTEK (OLO)   21 
22. ALEŠ STANĚK (ŠUM)   21 
23. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)    21 
24. ROMAN MALINÍK (HB)   21 
25. MAREK LAŠ (TRE)    20 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
2012/2013: DAVID VÝBORNÝ (MB), 37a 
2011/2012: LUKÁŠ KRÁL (BNJ), 37a 
2010/2011: VOJTĚCH NĚMEC (HB), 29a 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 37a 
2008/2009: DANIEL HODEK (JIH), 34a 
2007/2008: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 30a 
2006/2007: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 47a 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), 35a 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 60a 
2003/2004: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 42a 
2002/2003: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 34a 
2001/2002: VÍTĚZSLAV JANKOVÝCH (LIB), 30a 
2000/2001: MICHAL OLIVERIUS (KAD), 32a 
1999/2000: MARTIN MIHOLA (KOM), 32a 
1998/1999: MICHAL KONEČNÝ (ROS), 38a 
1997/1998: DANIEL BRANDA (CHO), 40a 
1996/1997: MILAN MAZANEC (PIS), 37a 

 
 



 

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ BECI 
1. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)   41B   
2. MILAN TOMAN (MB)   31 
3. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)    29 
4. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL)  25 
5. JAKUB GRIN (UNL)    24 
6. CTIRAD OVČAČÍK (MB)   23 
7. MARTIN DUDÁŠ (ŠUM)   20 
8. TOMÁŠ PAVELKA (MOS)   20 
9. JAN JAROMĚŘSKÝ (OLO)  19 
10. ROMAN NĚMEČEK (MB)   19 
11. JAKUB ŠULC (LIT)    19 
12. LUBOMÍR VOSÁTKO (HAV)  17 
13. KAROL KORÍM (HB)   16 
14. TOMÁŠ KOLAFA (HB)   16 
15. JAROSLAV KOMA (HAV)   15 
16. JIŘÍ DOBROVOLNÝ (JIH)  15 
17. TOMÁŠ HOUDEK (OLO)   14 
18. JIŘÍ KRISL (HAV)    14 
19. ZDENĚK ČÁP (JIH)    14 
20. JIŘÍ ONDRUŠEK (OLO)   13 
21. TOMÁŠ KALÁB (JIH)   13 
22. TOMÁŠ PROTIVNÝ (MB)  13 
23. PETR MOCEK (JIH)   13 
24. MILAN VOBOŘIL (UNL)   13 
25. DAVID ROUPEC (HAV)   13 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
  
 
2012/2013: LUKÁŠ POŽIVIL (UNL), 39b 
2011/2012: JAN KLOBOUČEK (UNL), 40b 
2010/2011: JAROSLAV NEDVĚD (BER), 25b 
2009/2010: ROMAN NĚMEČEK (UNL), 29 
2008/2009: LUKÁŠ PULPÁN (CHO), 36 
2007/2008: MARTIN ŤUPA (CHO), 33 
2006/2007: BEDŘICH ŠČERBAN (TRE), 31 
2005/2006: ONDŘEJ KŘÍŽ (OLO), 25 
2004/2005: RADEK MARTÍNEK (ČB), 30 
2003/2004: PATRIK RIMMEL (HAV), 24 
2002/2003: PAVEL MOJŽÍŠ (KLA), 24 
2001/2002: PAVEL MALEČEK (BER), 30 
2000/2001: VALDEMAR JIRUŠ (LIB), 37 
1999/2000: MARTIN ŤUPA (CHO), 33 

 
 
 



 

NEJLEPŠÍ +/- 
 

1. CTIRAD OVČAČÍK (MB)        + 40 
2. TOMÁŠ KLIMENTA (MB)   39 
3. MICHAL BROŠ (MB)    37 
4. MILAN MIKULÍK (MB)   33 
5. DAVID VÝBORNÝ (MB)   31 
6. ROMAN NĚMEČEK (MB)   29 
7. JAN KNOTEK (OLO)   27 
8. DENIS KINDL (OLO)   26 
9. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  25 
10. TOMÁŠ NOUZA (MB)   25 
11. JIŘÍ ONDRUŠEK (OLO)   24 
12. TOMÁŠ PROTIVNÝ (MB)   24 
13. ROMAN RÁC (OLO)    23 
14. JOSEF JINDRA (MB)   23 
15. MATĚJ PEKR (OLO)   22 
16. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)    20 
17. LUKÁŠ PABIŠKA (MB)   20 
18. JAN JAROMĚŘSKÝ (OLO)  20 
19. JAKUB TREFNÝ (KAD)   20 
20. TOMÁŠ HOUDEK (OLO)   19 
21. TOMÁŠ SEMRÁD (HB)   19 
22. RADEK HUBÁČEK (JIH)   18 
23. JAKUB BARTOŇ (OLO)   18 

 

24. RADAN LENC (MB)    17 
25. MICHAL VODNÝ (OLO)   17 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
 
2012/2013: JAROSLAV ROUBÍK (UNL), +36 
2011/2012: JAN KLOBOUČEK (UNL), +44 
2010/2011: DAVID HAVÍŘ (CHO), +26 
2009/2010: ROMAN NĚMEČEK (UNL), +33 
2008/2009: MICHAL JESLÍNEK (CHO), +28 
2007/2008: FRANTIŠEK BOMBIC (CHO), +33 
2006/2007: JAROSLAV ROUBÍK (HK), +31 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), +28 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), +57 
2003/2004: MARIAN MORAVA (JIH), +28 
2002/2003: PATRIK FINK (KLA), +18 
2001/2002: ANGEL KRSTEV (LIB), +29 
2000/2001: VALDEMAR JIRUŠ (LIB), +25 
1999/2000: DANIEL ZÁPOTOČNÝ (JIH), +18 
 

 
 



 

NEJHORŠÍ +/- 
1. VÁCLAV ČÍŽEK (MOS)        -31 
2. KRYŠTOF KAFAN (MOS)   26 
3. PAVEL SMOLKA (MOS)   25 
4. VÍTĚZSLAV NEDRDA (MOS)  25 
5. TOMÁŠ BRUNEC (ŠUM)   24 
6. MAREK ZAVŘEL (MOS)   24 
7. MARTIN NOVOTNÝ (ŠUM)  24 
8. LUKÁŠ ŠPELDA (BER)   23 
9. MARTIN ŠIMON (MOS)   23 
10. ZBYNĚK HRDEL (BER)   21 
11. BOHUMIL SLAVÍČEK (MOS)  21 
12. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL)  21 
13. JAKUB MAREK (BER)   20 
14. ZDENĚK TAUŠ (MOS)   20 
15. KAMIL CHAROUSEK (MOS)  20 
16. PAVEL PISAŘÍK (MOS)   19 
17. DANIEL HORA (MOS)   19 
18. JAN BOJER (MOS)    18 
19. VLADISLAV KUBEŠ (BER)  18 
20. LUKÁŠ KUŽEL (BER)   18 
21. MAREK BAIL (ŠUM)   17 
22. KAMIL ČERNÝ (UNL)   16 
23. JAKUB STROMKO (BER)   16 
24. JAN TESAŘÍK (ŠUM)   16 
25. BRONISLAV ANDRES (MOS)  15 

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“ 
 
 
2012/2013: JIŘÍ JEBAVÝ (BER), -25 
2011/2012: PETR PŘINDIŠ (MOS), -27 
2010/2011: JAROSLAV KOCAR (TAB), -19 
2009/2010: MARTIN ONDRÁČEK (HB), -25 
2008/2009: VÍTĚZSLAV NEDRDA (MOS), -28 
2007/2008: BOŘEK SLÁMA (TRE), -22 
2006/2007: MICHAL ŠAFAŘÍK (OLO), -23 
2005/2006: JAROSLAV KOCAR (JH), -24 
2004/2005: MILAN KOŘÁNEK (PIS), -28 
2003/2004: RICHARD KUČÍREK (BRN), -24 
2002/2003: MILOŠ VAVRUŠA (BRN), -25 
2001/2002: JIŘÍ SEDLÁČEK (BRN), -36 
2000/2001: TOMÁŠ MIKOLÁŠEK (BRN), -32 
1999/2000: MICHAL NOHEJL (HK), -22 
 

 
 



 

NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČI 
1. VÁCLAV SKUHRAVÝ (ČB)    129 TM 
2. ONDŘEJ MALEC (JIH)    126 
3. LUKÁŠ BOHUNICKÝ (MB)    121 
4. MARTIN SZAKAL (KAD)    119 
5. ZDENĚK TAUŠ (MOS)    111 
6. VLADISLAV KUBEŠ (BER)    111 
7. ZBYNĚK HRDEL (BER)    110 
8. JÁN NIKO (BNJ)      98 
9. BORIS ŽABKA (MB)       97 
10. MARTIN DUDÁŠ (ŠUM)     92 
11. RICHARD DIVIŠ (OLO)      90 
12. ONDŘEJ DLAPA (TRE)     90 
13. JIŘÍ DOBROVOLNÝ (JIH)    89 
14. MILAN MIKULÍK (MB)     87 
15. MARTIN TŮMA (MOS)     85 
16. MILAN TOMAN (MB)     84 
17. MARTIN NOVOTNÝ (ŠUM)    84 
18. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL)    83 
19. JIŘÍ ŘÍHA (BNJ)      82 
20. DENIS KINDL (OLO)     81 
21. MAREK LAŠ (TRE)       81 
22. DAVID DOLNÍČEK (TRE)    80 
23. JAKUB ČUŘÍK (TRE)     78 
24. LUKÁŠ ŠPELDA (BER)     78 
25. TOMÁŠ DRTIL (MOS)     77 

PŘEDEŠLÍ "VÍTĚZOVÉ" 
 
 
2012/2013: PAVEL MRŇA (LIT), 130 
2011/2012: MARIAN MORAVA (HB), 154 
2010/2011: MARIAN MORAVA (HB), 118 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 161 
2008/2009: STANISLAV PROCHÁZKA (BNJ), 116 
2007/2008: JOSEF RÉVAY (CHO), 163 
2006/2007: PETR JELÍNEK (HB), 202 
2005/2006: JIŘÍ VAŠÍČEK (JH), 159 
2004/2005: STANISLAV STAVENSKÝ (KAD), 190 
2003/2004: MARTIN BOUZ (PIS), 137 
2002/2003: RADIM SKUHROVEC (KLA), 109 
2001/2002: DAVID NOVÁK (BRN), 157 
2000/2001: RICHARD BAUER (CHO), 126 
1999/2000: MARTIN PALINEK (PRO), 145 

 
 
 



 

NEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNOST 
(MINIMUM 1100 ODCHYTANÝCH MINUT) 

 
1. TOMÁŠ VOŠVRDA (OLO)  94,36% 
2. MICHAL VALENT (MB)   94,33 
3. TOMÁŠ HALÁSZ (OLO)   94,32 
4. ONDŘEJ KACETL (HB)   94,22 
5. MATÚŠ KOSTÚR (KAD)   94,21 
6. HYNEK KŮDELA (ČB)   93,17 
7. ROMAN WILL (MB)   92,86 
8. DAVID RITTICH (JIH)   92,74 
9. MARTIN FALTER (TRE)   92,66 
10. JAN STRMEŇ (KAD)   92,64 
11. MICHAEL PETRÁSEK (UNL)  92,46 
12. JURAJ ŠIMBOCH (BER)  92,37 
13. LUKÁŠ HORÁK (MOS)   91,74 
14. LUKÁŠ DANEČEK (HAV)  91,71 
15. DOMINIK HALMOŠI (ČB)  91,69 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ  
 
 
2012/2013: MIROSLAV HANULJAK (KAD), 94,08 
2011/2012: LIBOR KAŠÍK (OLO), 94,47 
2010/2011: PAVEL FRANCOUZ (UNL), 94.09 
2009/2010: KAMIL JARINA (KAD), 93.72 
2008/2009: MARTIN NĚMEC (CHR), 94.13 
2007/2008: JAKUB ŠTĚPÁNEK (SAR), 94.57 
2006/2007: ALEXANDR HYLÁK (HK), 94.22 
2005/2006: JAROSLAV HÜBL (KAD), 93.94 
2004/2005: JAN CHÁBERA (ČB), 93.54 
2003/2004: MIROSLAV KOPŘIVA (BER), 93.16 
2002/2003: ZDENĚK ORCT (KLA), 93.48 
2001/2002: PAVEL MALÁČ (PRO), 94.25 
2000/2001: KAMIL JARINA (CHO), 94.70 
1999/2000: LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH), 93.51 
 

 
 



 

NEJNÍŽŠÍ PRŮMĚR G/Z 
(MINIMUM 1100 ODCHYTANÝCH MINUT) 

1. TOMÁŠ HALÁSZ (OLO)    1.62 G/Z 
2. TOMÁŠ VOŠVRDA (OLO)   1.64 
3. MICHAL VALENT (MB)    1.66 
4. ROMAN WILL (MB)    1.84 
5. HYNEK KŮDELA (ČB)    1.95 
6. DAVID RITTICH (JIH)    2.07 
7. MATÚŠ KOSTÚR (KAD)    2.09 
8. ONDŘEJ KACETL (HB)    2.15 
9. MARTIN FALTER (TRE)    2.24 
10. DOMINIK HALMOŠI (ČB)   2.47 
11. JAN STRMEŇ (KAD)    2.64 
12. LUKÁŠ DANEČEK (HAV)   2.67 
13. MICHAEL PETRÁSEK (UNL)   2.80 
14. TOMÁŠ ŠTŮRALA (ŠUM)   3.14 
15. JAN DLOUHÝ (UNL)    3.17 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
 
2012/2013: ROMAN WILL (MB), 1.87 
2011/2012: ZDENĚK ORCT (UNL), 1.79  
2010/2011: PAVEL FRANCOUZ (UNL), 1.93 
2009/2010: ZDENĚK ORCT (UNL), 1.91 
2008/2009: DUŠAN SALFICKÝ (UNL), 1.87 
2007/2008: FILIP ŠINDELÁŘ (MB), 1.65 
2006/2007: PETR PŘIKRYL (UNL), 1.76 
2005/2006: LUKÁŠ SÁBLÍK (UNL), 1.71 
2004/2005: JAN CHÁBERA (ČB), 1.47 
2003/2004: MIROSLAV KOPŘIVA (BER), 1.89 
2002/2003: JAROSLAV SUCHAN (JIH), 2.09 
2001/2002: PAVEL MALÁČ (PRO), 1.86 
2000/2001: KAMIL JARINA (CHO), 1.68 
1999/2000: LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH), 1.90 
 

 
 



 

NEJVÍCE ČISTÝCH KONT 
1. TOMÁŠ HALÁSZ (OLO)    8 SO 
2. MAREK SCHWARZ (BNJ)   5 
3. ROMAN WILL (MB)    5 
4. TOMÁŠ VOŠVRDA (OLO)   5 
5. FILIP NOVOTNÝ (TRE)    4 
6. MATÚŠ KOSTÚR (KAD)    4 
7. HYNEK KŮDELA (ČB)    4 
8. MICHAL VALENT (MB)    4 
9. MARTIN FALTER (TRE)    4 
10. DAVID RITTICH (JIH)   4 
 
3 ČK: Jan Lukáš, Michael Petrásek, Dominik Halmoši 
 
2 ČK: Ondřej Kacetl, Jan Strmeň, Vojtěch Sedláček, Lukáš 
Daneček, Lukáš Cikánek, Daniel Dolejš 
 
1 ČK: Juraj Šimboch, Jan Dlouhý, Tomáš Štůrala, Milan 
Řehoř, Marek Čiliak, Filip Šindelář, Marcel Melicherčík, 
Tomáš Král, Zdeněk Orct   
   
  

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
 
2012/2013: MIROSLAV HANULJAK (KAD), 7 
2011/2012: DOMINIK HALMOŠI (JIH), 5  
2010/2011: ALEXANDR HYLÁK (CHO), 4 
2009/2010: MICHAL NEDVÍDEK (BNJ), 5 
2008/2009: TOMÁŠ ŠTŮRALA (VRC), 5 
2007/2008: ŠTEFAN ŽIGÁRDY (OLO), 6 
2006/2007: PETR PŘIKRYL (UNL), 5 
2005/2006: JAROSLAV HÜBL (KAD), 9 
2004/2005: LUKÁŠ SÁBLÍK (UNL), 11 
2003/2004: KAMIL JARINA (CHO) 4 
2002/2003: ROMAN ŠPILER (PIS), 5 
2001/2002: PAVEL FALTA (LIB), 5 
2000/2001: PAVEL FALTA (LIB), 7 
1999/2000: MARCEL KUČERA (KAD), 5 

 
 
 



 

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ CIZINCI 

1. MARTIN JAKÚBEK (HAV)    30b   
2. ROMAN RÁC (OLO)    27 
3. JAROSLAV KOMA (HAV)   15 
4. JAKUB SUJA (LIT)    13 
5. PETER BEZUŠKA (HAV)      9 
6. JURAJ MAJDAN (MOS)    8 
7. ROK PAJIĆ (ČB)      8 
8. MATIČ PODLIPNIK (JIH)    8 
9. ADAM JÁNOŠÍK (BNJ)     7 
10. MIHA ŠTEBIH (JIH)     7 
11. OLDRICH KOTVAN (JIH)    7 
12. FRANTIŠEK GERHÁT (MOS)   5 
13. LUKÁŠ BOHUNICKÝ (MB)    4 
14. DALIBOR BORTŇÁK (BNJ)    4 

 

15. LAURIS BAJARUNS (LIT)    3 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
  
 
2012/2013: ADAM LAPŠANSKÝ (UNL), 29 
2011/2012: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 48  
2010/2011: ROK PAJIĆ (UNL), 24 
2009/2010: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 31 
2008/2009: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 37 
2007/2008: JAKUB RUMPEL (MB), 32 
2006/2007: LUKÁŠ BOKROŠ (SAR), 25 
2005/2006: JOSEF SLANIŇÁK (OLO), 24 
2004/2005: RADOSLAV KROPÁČ (ČB), 45 
2003/2004: JOSEF LIŠKA (OLO), 30 
2002/2003: ROMAN CHATRNÚCH (KLA), 14 
2001/2002: MATĚJ MARCIANEK (BRN), 29 
2000/2001: MARTIN IVIČIČ (BER), 24 
1999/2000: MARTIN IVIČIČ (BER), 19 

 
 
 



 

BODOVÁNÍ PLAY-OFF 

1. MILAN MIKULÍK (MB)   17b 
2. TOMÁŠ KLIMENTA (MB)  15b 
3. DAVID OSTŘÍŽEK (OLO)  12b 
4. RICHARD JARŮŠEK (MB)  11b 
5. ROSTISLAV MAROSZ (OLO)  11b 
6. PAVEL SELINGR (OLO)   10b 
7. JAKUB HERMAN (OLO)   10b 
8. MICHAL BROŠ (MB)    9b 
9. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)   9b 
10. ADAM ZEMAN (JIH)    8b 
11. LUKÁŠ NAHODIL (TRE)   8b 
12. JAN KNOTEK (OLO)    8b 
13. MILAN TOMAN (MB)     7b 
14. ROSTISLAV MALENA (TRE)   7b 

 

15. TOMÁŠ HOUDEK (OLO)   7b 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
 
2012/2013: TOMÁŠ NOUZA (MB), 12 
2011/2012: JAROSLAV ROUBÍK (UNL), 19 
2010/2011: MIROSLAV HOLEC (HB), 18 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 21 
2008/2009: JAROSLAV ROUBÍK (HK), 16 
2007/2008: RICHARD KRÁL (MB), 18 
2006/2007: JAROSLAV ROUBÍK (HK), 17 
2005/2006: MILAN ANTOŠ (UNL), 10 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 19 
2003/2004: OLDŘICH BAKUS (JIH), 13 
2002/2003: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 14 
2001/2002: VÍTĚZSLAV JANKOVÝCH (LIB), 15 
2000/2001: PATRIK ROZSÍVAL (LIB), 17 
1999/2000: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 14 

 
 
 



 

DALŠÍ STATISTIKY 
 

NEJVÍCE VÍTĚZNÝCH BRANEK 
1. TOMÁŠ NOUZA (MB)   9 
2. MILOSLAV ČERMÁK (LIT)  6 
2. RADEK HUBÁČEK (JIH)  6 
2. ADAM ZEMAN (JIH)   6 
2. ALEŠ KOTALÍK (ČB)   6 
6. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  5 
6. MARTIN JAKÚBEK (HAV)  5 
6. PAVEL SELINGR (OLO)  5 
9. TOMÁŠ KLIMENTA (MB)  4 
9. LUKÁŠ HAVEL (HAV)   4 
9. JAKUB ČUŘÍK (TRE)   4 
9. JIŘÍ CHAROUSEK (KAD)  4 
 

NEJVÍCE PŘESILOVKOVÝCH BRANEK 
1. TOMÁŠ NOUZA (MB)   15 
2. ADAM ZEMAN (JIH)   13 
3. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)   9 
4. JAKUB MAREK (BER)     8   
5. MICHAL BROŠ (MB)    7 
5. ALEŠ KOTALÍK (ČB)    7 
5. PAVEL PISAŘÍK (MOS)   7 
5. JAN PLODEK (BNJ)    7 
9. DAVID VÝBORNÝ (MB)   6 
9. DENIS KINDL (OLO)     6 

 
NEJVÍCE GÓLŮ V OSLABENÍ 

1. TOMÁŠ KLIMENTA (MB)  4 
2. MILOSLAV ČERMÁK (LIT)  3 
3. RADAN LENC (MB)   2 
3. NIKOLA GAJOVSKÝ (KAD)  2 
3. ZBYNĚK HRDEL (BER)   2 
3. DANIEL SKALICKÝ (BNJ)  2 
3. JAN SEMORÁD (ŠUM)  2 

 
NEJVYTĚŽOVANĚJŠÍ BRANKÁŘI 

1. TOMÁŠ ŠTŮRALA (ŠUM)  2596 minut 
2. DAVID RITTICH (JIH)  2353 
3. LUKÁŠ DANEČEK (HAV)  2268 
4. JURAJ ŠIMBOCH (BER)  1980 
5. MARTIN FALTER (TRE)  1957 
6. MICHAL VALENT (MB)  1884 
7. TOMÁŠ VOŠVRDA (OLO)  1686 



 

NÁVŠTĚVNOST 
1. České Budějovice  3724 diváků 
2. Mladá Boleslav   2261  
3. Havířov    2024 
4. Jihlava    1798 
5. Třebíč    1512 
6. Olomouc    1306 
7. Litoměřice    1137 
8. Havlíčkův Brod   1072 
9. Šumperk      932 
10. Ústí nad Labem   803 
11. Most      421 
12. Beroun      327 
13. Kadaň       295 
14. Benátky nad Jizerou  274 

 
PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ  

NEJLEPŠÍ NÁVŠTĚVNOST: 
2012/2013: MLADÁ BOLESLAV, 2164 
2011/2012: CHOMUTOV, 2273 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM, 2256 
2009/2010: ÚSTÍ NAD LABEM, 2391 
2008/2009: BRNO, 5850 
2007/2008: BRNO, 5148 
2006/2007: BRNO, 4082 
2005/2006: BRNO, 3787 
2004/2005: ÚSTÍ NAD LABEM, 2935 
2003/2004: ÚSTÍ NAD LABEM, 3340 
2002/2003: PROSTĚJOV, 2991 
2001/2002: PROSTĚJOV, 2679 
2000/2001: PROSTĚJOV, 3484 
1999/2000: PROSTĚJOV, 3515 
 
 
NEJHORŠÍ NÁVŠTĚVNOST: 
2012/2013: BEROUN 208 
2011/2012: BEROUN, 320 
2010/2011: BENÁTKY NAD JIZEROU, 458 
2009/2010: KADAŇ, 324 
2008/2009: KADAŇ, 328 
2007/2008: KADAŇ, 423 
2006/2007: KADAŇ, 402 
2005/2006: KADAŇ, 473 
2004/2005: OPAVA, 369 
2003/2004: OPAVA, 498 
2002/2003: HVĚZDA BRNO, 330 
2001/2002: BEROUN, 632 
2000/2001: HVĚZDA BRNO, 783 
1999/2000: LIBEREC, 773 
 
 



 

KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ 
1. MLADÁ BOLESLAV 

 2. OLOMOUC  
3. JIHLAVA 
4. TŘEBÍČ 
5. HAVLÍČKŮV BROD 
6. HAVÍŘOV 
7. LITOMĚŘICE 
8. BENÁTKY NAD JIZEROU 
9. ŠUMPERK 
10. ÚSTÍ N/L 
11. ČESKÉ BUDĚJOVICE 
12. KADAŇ 
13. BEROUN 
14. MOST 
 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
 
 
2012/2013: MLADÁ BOLESLAV 
2011/2012: CHOMUTOV 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM 
2009/2010: CHOMUTOV 
2008/2009: ÚSTÍ NAD LABEM 
2007/2008: MLADÁ BOLESLAV 
2006/2007: ÚSTÍ NAD LABEM 
2005/2006: ÚSTÍ NAD LABEM 
2004/2005: ČESKÉ BUDĚJOVICE 
2003/2004: JIHLAVA 
2002/2003: KLADNO 
2001/2002: LIBEREC  
2000/2001: CHOMUTOV 
1999/2000: JIHLAVA 
1998/1999: ZNOJMO 
1997/1998: ZNOJMO 
1996/1997: KARLOVY VARY A KRALUPY N/V 
1995/1996: PŘEROV A OPAVA 
1994/1995: KOMETA A TŘINEC 
1993/1994: VSETÍN A SLAVIA PRAHA 
 

 
 



 

UMÍSTĚNÍ PO ZČ 
1. MLADÁ BOLESLAV   126b 
2. OLOMOUC     107 
3. JIHLAVA     102 
4. HAVLÍČKŮV BROD      89 

 

5. TŘEBÍČ        84 
6. HAVÍŘOV      84 
7. LITOMĚŘICE     79 
8. BENÁTKY NAD JIZEROU   74 
9. ČESKÉ BUDĚJOVICE    65 
10. ÚSTÍ NAD LABEM    65 
11. ŠUMPERK      63 
12. KADAŇ      63 
13. BEROUN       56 
14. MOST       35 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
 
 
2012/2013: MLADÁ BOLESLAV, 117 
2011/2012: ÚSTÍ NAD LABEM, 124 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM, 92 
2009/2010: ÚSTÍ NAD LABEM, 117 
2008/2009: ÚSTÍ NAD LABEM, 110 
2007/2008: - (SOUTĚŽ ROZDĚLENA NA 2 SKUPINY) 
2006/2007: HRADEC KRÁLOVÉ, 115 
2005/2006: ÚSTÍ NAD LABEM, 106 
2004/2005: ČESKÉ BUDĚJOVICE, 134 
2003/2004: BEROUN, 83 
2002/2003: KLADNO, 87 
2001/2002: LIBEREC, 93 
2000/2001: CHOMUTOV, 77 
1999/2000: CHOMUTOV, 79 
1998/1999: ZNOJMO, 80 
1997/1998: ZNOJMO, 66 
1996/1997: KARLOVY VARY, 71 
1995/1996: OPAVA, 55 
1994/1995: KOMETA BRNO, 59 
1993/1994: VSETÍN, 70 

 
 
 



 

UPPRRVVOOLLIIGGIISSTTÉÉ  VV  EELLHH  



 

BRANKÁŘI 
 V letošní extraligové sezóně se objevili dva gólmani z druhé nejvyšší soutěže. V úvodu ročníku 2013/2014 zářil Tomáš 
Štůrala, jenž ve Zlíně zaskakoval za zraněného Luboše Horčičku. Šumperská jednička skutečně zazářila. Zkušený brankář 
odchytal za Berany sedm duelů, v nichž si držel fantastické statistiky. Průměrně dostal jen 2,01 branek na zápas a pochytal 
93,75 procent střel. Po uzdravení ex-znojemského gólmana se však Štůrala opět vrátil do Šumperka. Tam už si ovšem tak 
dobře nevedl a paradoxně měl daleko horší statistiky. Ale to zejména kvůli tomu, že Draci ho až moc často nechávali na 
holičkách. 
 Stabilní extraligovou pozici si získal mladíček Daniel Dolejš, účastník letošního juniorského mistrovství světa. Ten 
sice zahájil sezónu v mateřském Havlíčkově Brodě, jenže v průběhu ročníku ho koupily extraligové Vítkovice. Tam překvapivě 
ihned po svém příchodu dostával hodně prostoru a vytlačil z pozice jedničky zkušeného Filipa Šindeláře a ex-reprezentanta 
Romana Málka. Po absolvování juniorského mistrovství světa, které sice Dolejš zahájil coby jednička, ale nakonec musel 
skousnout roli brankářské dvojky za Markem Langhammerem, už se nejlepší junior loňského prvoligového ročníku dělil o 
prostor rovnoměrně s Filipem Šindelářem. Zkrátka a dobře, Dolejš zvládl přechod do nejvyšší soutěže na jedničku. A 
rozhodně dříve, než se dalo očekávat...  



 

OBRÁNCI 
Po dlouhé době se do nejvyšší soutěže vrátil Tomáš Sedlák. Nejproduktivnější bek letošního ročníku byl odměněn za 

své skvělé výkony v dresu Šumperka jedním startem za extraligové Pardubice. Na ledě tehdy strávil téměř patnáct minut.  
Jak již bývá tradicí, hned několik hráčů z 1. ligy letos využil celek z Litvínova. Chemici sice po sezóně odložili Marka 

Posmyka do Českých Budějovic, nakonec však tohoto spolehlivého zadáka uvítali ve svých řadách zpět. Motor totiž udělal 
změny v sestavě, takže se beka se zkušenostmi z NHL vzdal. Posmyk odehrál za Vervu 34 utkání s bilancí 2+4. Dařilo se mu 
navíc i v tzv. Radegast indexu (zohledňují se tam zblokované střely, hity atd.), kde patřil k nejlepším v litvínovském týmu. 
Dva hráče si pak Litvínov vyhlédl v Ústí nad Labem. Stejně jako loni se tak v nejvyšší soutěži objevil statný Zbyněk 
Sklenička, jenž odehrál sedm utkání, v nichž se mu hned dvakrát podařilo získat asistenci. Ve třech duelech se pak v dresu 
Severočechů objevil i Kamil Černý. Ten už se do statistik oproti svému spoluhráči ze Slovanu nezapsal.  

Tři hráče z 1. ligy pak využil trápící se Chomutov. Ten si ze své farmy vytáhl zkušeného Romana Proška, jenž se po 
dlouhé rekonvalescenci paradoxně nevrátil do Kadaně, nýbrž do Chomutova, za nějž nakonec odehrál osm duelů. O deset 
zápasů více pak odehrál Proškův spoluhráč Jakub Trefný. Ten dokonce dokázal jednou skórovat. Trio posil ze druhé nejvyšší 
soutěže pak uzavírá Jan Novák (na fotce), na kterém se podepisuje vysoký věk a jeho návrat do extraligy byl opravdu 
nečekaný. I v Českých Budějovicích totiž nestíhal... 

 



 

ÚTOČNÍCI 
Pardubice se letos potýkaly s výraznými finančními problémy, proto sáhly k pomoci z druhé nejvyšší soutěže. Za 

Východočechy se v letošním extraligovém ročníku objevila hned pětice útočníků z první ligy. Extraligovou premiéru si odbyl 
mladoboleslavský Jiří Rys, jenž nakonec za perníkáře odehrál jedenáct zápasů. Moc prostoru ale nedostával, průměrně 
odehrál jen pět minut za zápas. Bodovat tedy nedokázal. Z Bruslařského klubu si Pardubice vyhlédly i dva jeho spoluhráče – 
Pavla Musila a Radana Lence. První jmenovaný však naskočil pouze do dvou duelů, Lenc pak dokonce jen do jednoho. Také oni 
tak na kanadský bod nedosáhli. Bodovat se nepodařilo ani Adamu Zemanovi, který vypomáhal Východočechům z Dukly 
Jihlava. Třetí nejlepší střelec 1. ligy však stejně jako výše uvedené duo moc příležitostí nedostal. Jeho čas tak ještě přijde. 
Z prvoligistů se tak nejvíce prosadil Lukáš Endál. Ten stejně jako Daniel Dolejš zahájil sezónu v Havlíčkově Brodě, ale také 
jeho si vyhlédl extraligový klub. Důrazný útočník nakonec odehrál za Východočechy 29 zápasů, v nichž se hned čtyřikrát 
radoval z branky.  

Tři hráče z nižší soutěže využila brněnská Kometa. Partnerský tým Horácké Slavie nemohl přehlédnout skvělé výkony 
Tomáše Vondráčka, jenž tak výměnou za Martina Dočekala před přestupovou uzávěrkou posílil Brno pro závěr sezóny. 
V základní části stihl nastoupit ke dvaceti duelům, v nichž se dokázal třikrát prosadit. Stejně jako loni se v jednom duelu 
v dresu Komety objevil i kapitán Třebíče David Dolníček. Zatímco loni tento veterán dokázal skórovat, letos se mu to  už 
nepovedlo. Kometa využila i dalšího kapitána z 1. ligy – Petra Polodnu. Tento havlíčkobrodský forvard odehrál za 
Jihomoravany čtyři duely (bez statistického zápisu).  

V extralize se překvapivě objevil i mostecký Bohumil Slavíček, jenž odehrál dva duely za pražskou Slavii. Návrat do 
nejvyšší soutěže se nedal předpokládat ani u Václava Skuhravého (foto). Předsezónní posila Motoru totiž nezářila ani v 1. 
lize, natož aby se ucházel o extraligové angažmá... Vytáhlý forvard však Litvínovu odvedl cenné služby. Ve dvanácti duelech 
dal totiž dvě branky. Překvapením byl určitě i start Jana Bergera v Hradci Králové. Nutno však dodat, že si to za své výkony 
v Havlíčkově Brodě rozhodně zasloužil. V jednom zápase nejvyšší soutěže se objevil i berounský lídr a bývalý forvard pražské 
Sparty Zbyněk Hrdel (ten vypomohl Kladnu). 



 

UVVÍÍTTĚĚZZSSLLAAVV  JJAANNKKOOVVÝÝCCHH  



 
tak za Přerov. Oba dva celky zní pro současného prvoligového 
fanouška trošku exoticky, protože už drahný čas působí ve 2. 
lize, byť tam patří každoročně k nejlepším celkům. Zažil i 
třetí nejvyšší soutěž ve Znojmě, za které si zahrál i v 1. lize.  

42letý rodák z Uherského Hradiště odehrál v 1. lize 
392 zápasů, v nichž nasbíral skvělých 436 kanadských bodů 
(219+217).  

Druhou nejvyšší soutěž hrál ještě za Hodonín, stejně 

Vítězslavu Jankových se proto začalo říkat 
"specialista na baráž" - jeden rok postoupil s Libercem, 
druhý s Kladnem. Zůstal dál hokejistou Liberce, ale trenér 
Jandač už s ním pro extraligu nepočítal, setrval tedy na 
Kladně, kde odehrál celou základní část naší nejvyšší 
soutěže.      
 Další štací odchovance Uherského Brodu bylo 
ambiciózní prvoligové Ústí nad Labem. Tam bavil fanoušky, 
kteří ho zvolili za nejoblíbenějšího hráče, byť upadl 
v nemilost trenérů a místy hrál pouze čtvrtou pětku. Po 
dvou letech ve lví smečce mu vedení neobnovilo smlouvu a 
oblíbenec publika si musel hledat jiné angažmá. „To klub 
může jistě udělat, ale mrzí mě, že mi nikdo z vedení ani 
trenér nezavolali a nedali mi to včas vědět. Musel jsem si 
to zjistit sám, že se mnou už nepočítají a že si mám hledat 
nové angažmá. Jenže na to už bylo dost pozdě," uvedl  pro 
Martina Sedláka forvard, který poté musel složitě hledat 
nové angažmá. Nakonec zvolil italskou Pontebbu.  

Nejlepší hokejové časy zažil v Liberci, kam přestoupil v sezóně 
1998/1999 a působil tam ještě další čtyři ročníky. Vítězslav 
Jankových byl klíčovým mužem Bílých Tygrů, které dovedl za 
postupem do extraligy. V oné historické sezóně (2001/2002) 
nasázel v 53 zápasech (včetně play-off a baráže) skvělých 35 
branek a na dalších 37 přihrál. Postup zažil i v následujícím 
ročníku, protože z Liberce odešel do Kladna. I tehdy byl 
Jankových důležitou součástkou týmu. Byl to trochu paradox, 
vždyť právě Jankových "poslal" Kladenské necelý rok předtím 
do první ligy... „Byla to kuriózní situace. Šel jsem tam spolu s 
Musilem a ze začátku tam někteří hráči nebyli moc smíření s 
tím, že jim máme pomoct zrovna my dva. Ale nakonec se to 
srovnalo a přes Havířov jsme s Kladnem do extraligy 
postoupili," uvedl pro iDnes.cz informaci ze zákulisí kladenské 
kabiny.  

V Itálii strávil útočník, který na ledě vždy hýřil 
pohybem a hrál na hranici pravidel (čímž si mezi fanoušky 
soupeře moc příznivců nezískal), pouze rok. V sezóně 
2007/2008 nastupoval za Beroun a druholigový Jablonec. 
Od té doby hraje v regionální lize v Německu.  
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UARCHIV MAGAZÍNŮ 
ROČNÍK 2012/2013      ROČNÍK 2013/2014 

1. číslo: 1. číslo: ZDE

OBSAHY ČÍSEL 
ROČNÍK 2012/2013 
1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 10 hráčů do 175 cm 
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ZÁBAVA 
  

„SANTA NEEXISTUJE.“ VTIPY S HOKEJOVOU TÉMATIKOU 
 

Příští rok bude v extralize pouze jeden tým, 
Zlínští berani. Jediní totiž splňují normy EU 

tím, že mají modrožluté dresy. 
 

Začal hokejový šampionát v Rakousku a do 
místa dění se jako vždy přijel podívat i vášnivý 

sportovec Václav Klaus. 
Při zápase jeden z hokejistů napálil puk do 

hlediště a nešťastně prezidenta zasáhl. 
Publikum skanduje: „Hóši, děkujem! Hóši 

děkujem!” 
 

Několik desítek vteřin před koncem 
hokejového utkání vykřikne jeden fanoušek v 

hledišti: „Podívejte, jak se nás bojí - 
dokonce jim utekl brankář!” 

 
Dívka v hledišti s úžasem sleduje brankářův 
akrobatický zákrok a pomyslí si: „To by mě 
zajímalo, jestli to dokáže i v posteli...” 

 
Energie Karlovy Vary podlehla rozdílem 

několika tříd Energii Temelín. 
 

Do kabiny svého nového týmu přijde právě 
vytrejdovaný hokejista a hned se vytahuje 
spoluhráčům: „V minulé sezoně jsem dal ve 

čtyřiceti zápasech čtyřiatřicet gólů!” 
„Jenom třicet čtyři?” usadí vejtahu kapitán. 
„Dokonce i náš brankář má průměr přes dva 

a půl gólu na zápas!” 

REKLAMA- FINSKÝ TRÉNINK 
http://www.youtube.com/watch?v=Dr9f7VNqCxk 

 
„Nestěžuju si na kvalitu ledu,” prohodil před 
utkáním zkušený obránce. „Rád se ještě před 

zahájením trochu vykoupu.” 
 

Při hokejovém zápase náhle vpadne na led 
právník a vzrušeně oznamuje dvojici hlavních 

arbitrů: „S výší trestu zásadně nesouhlasím a 
buďte si jisti, že proti němu podáme 

odvolání!” 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Dr9f7VNqCxk


KVIZ 
 VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ! 

KDO JE TO? 
 

Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš legendu? Poznáš hráče? 
1. indicie: odchovanec Litvínova, hrál WHL 1. indicie: 15. 12. 1981, Litvínov 
2. indicie: konec kariéry v Klášterci nad Ohří 2. indicie: dříve Jihlava, Litvínov, 

Most 
Maximálně 10 bodů z 

obou tajenek. Za každou 
použitou indicii -1 bod. 

3. indicie: bývalý kapitán Chomutova 
4. indicie: jmenovcem je známý moderátor 
Všechnopárty 

3. indicie: tvrdý obránce Ústí n/L 
4. indicie: má „elektronku“ v hlavě  

5. indicie: křestní jméno Radek 5. indicie: kř. jméno Zbyněk 

10 otázek   Kolik nul loni vychytal Miroslav 
Hanuljak? 6) Kolik bodů loni získal Jaroslav Roubík?1) Kolik bodů loni v 1. lize nasbíral R. Vrbata?  

a) 57 a) ani jeden 
b) 59 b) dva 
c) 61 c) čtyři 
d) 63 d) šest 
7) Kolik nul loni vychytal Miroslav Hanuljak?2) Kdo hrál loni v obranném páru s M. Škoulou?  
a) 5 a) Patrik Husák 
b) 7 b) Ondřej Martinka 
c) 9 c) Dušan Žovinec  
d) 11  Kdo hrál loni s Martinem Škoulou 

v obranném páru při jeho startu? 

d) Václav Drábek 
8) Který z těchto hráčů není cizincem?3) Kdo loni vyhrál bodování obránců Ústí n/L?  
a) Roman Rác a)) Zbyněk Sklenička 

b) Filip Pavlík 
c) Lukáš Poživil 
d) Jan Klobouček 
4) Kdo loni vyhrál bodování Kadaně? 
a)  Petr Jíra 
b)  Filip Seman 
c)  Nikola Gajovský 
d)  Jiří Charousek 
U5) Kolik gólů dal loni Matěj Pekr? 
a) 27 
b) 29 
c) 31 
d) 33 
 

b) Lukáš Handlovský 
c) Adam Lapšanský 
d) Lukáš Kucsera 
9) Kolikátá loni skončila Kadaň? 
a) čtvrtá 
b) pátá 
c) sedmá 

Pokud jste dosáhl/a… jste…d) osmá  
20-26 bodů Prezident klubu 

U10) S kým loni vypadlo Ústí n/L v play-off? 
16-19 bodů Generální manažer a) Mladá Boleslav 

b) Jihlava 
c) Třebíč 
d) Olomouc 

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 
PRŮVODCE SEZÓNOU 2014/2015 

VYCHÁZÍME PŘED ZAČÁTKEM SOUTĚŽE 

- ANALÝZA VŠECH TÝMŮ 
- TIPY NA TROFEJE 

- HVĚZDY 
- ROZHOVORY 

- PŘESTUPY 
- TRENÉŘI 

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

Výsledky kvizu 10 otázekKdo je to?  
1) b   5) c  9) b 1. PAVEL SELINGR 

2. MICHAL VELECKÝ 
3. MAREK HAAS 
UPoznáš…? 
legenda: RADEK ŠÍP 
hráč: ZBYNĚK SKLENIČKA 

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

UKontakty 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
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