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Předmluva

„Sezóna sice skončila již v dubnu, speciální číslo magazínu o 1. lize věnované 
rozboru tohoto zajímavého ročníku však vychází až nyní. Bohužel s odstupem 
dvou měsíců. Na vině není nic jiného než školní povinnosti. Příprava na maturitu 
a přijímací zkoušky na vysoké školy zabrala spoustu “volných“ chvil a tvorba 
magazínu byla odsunuta až na druhou kolej. Snad tedy tyto důvody pochopíte a 
rádi zavzpomínáte na uplynulý ročník, i když už se spíše většina z nás soustředí 
na sezónu nadcházející.

Jako omluvenka může být brán nový (ne však ještě konečný) design magazínu. 
Elektronický občasník dostal profesionálnější podobu, která mu dosud citelně 
scházela. Prvotní však bude jako vždy obsah, jenž vás snad zaujme i nyní.

V posledním čísle 5. ročníku magazínu o 1. lize je informací opravdu přehršel. 
Nikdo pochopitelně nepřečte každé slovo, ale snad každého ze čtenářů nějaký z 
článků zaujme a dozví se něco nového.

Gró tohoto vydání tvoří již tradiční žebříček sta nejlepších hráčů. Stejně jako 
v uplynulých letech pak magazín uděluje i trofeje. Obě z těchto rubrik jsou 
pochopitelně subjektivní, ale tak to je a bude i při ceremoniálech v NHL.

Přeji vám příjemné počtení a pěkné léto.“ 

Marek Hedbávný
šéfredaktor

„ “Někdo je bez ruky. tady se nám válí nějaká ruka. Je to dobrý, to 
byla jenom rukavice.

Josef Morávek, komentátor jihlavské HZSTV1, během 
přenosů opravdu perlí. Zde je jedna z jeho hlášek. 

David Pastrňák

Naděje Boston Bruins i celého českého 
hokeje David Pastrňák na svůj mateřský 
klub, tedy AZ Havířov, nezapomíná. 
Jako poděkování za choreo, které 
fanoušci Slezanů vyrobili na počest 
jeho výkonům v NHL, totiž přispěl 
10 000 Kč do fanouškovské „čapky“. 
Příznivci Havířova tento dar využili ke 
tvorbě dalších povedených prezentací.

Složení 1. ligy 

Slavia Praha, Rytíři Kladno, České 
Budějovice, Dukla Jihlava. To jsou 
čtyři tradiční hokejové týmy, které už 
dokázaly vyhrát i českou, respektive 
československou nejvyšší soutěž. Krom 
toho se o zajímavý hokej v sezóně 
2015/2016 jistě postarají i další týmy.

Chování některých příznivců 
Prostějova

Když se v utkání mezi Havlíčkovým 
Brodem a Prostějovem zranil obránce 
Tomáš Semrád, všem přítomným 
zatrnulo. Situace totiž připomínala 
zranění Tomáše Zelenky. Ačkoliv se 
Semrád po zákroku nehýbal a zdálo se, 
že je jeho zdravotní stav opravdu vážný, 
příznivci Prostějova nepochopitelně 
odpalovali dělobuchy a krom toho ještě 
skandovali hanlivé pokřiky na adresu 
zraněného Semráda. Takovéto chování 
rozhodně do civilizované společnosti 
nepatří. Vyvstává tedy otázka, zda 
se vůbec za civilizovanou společnost 
můžeme považovat... Jaroslav Moučka, 
jenž Semráda fauloval, se však jako 
civilizovaný občan naštěstí zachoval. 
Tento mladý forvard Prostějova totiž 
ihned přijel do nemocnice, kde počkal 
na všechna vyšetření a poté se se 
Semrádem krátce pozdravil. Hokejista, 
jenž se nyní uchází o smlouvu ve 
Slavii, naštěstí z nešťastného nárazu na 
mantinel vyvázl bez vážného zranění. 
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FOtO čísla
Ne, České Budějovice se nepřestěhovaly na jiný stadion. Jedná se o záběr ze čtvrtfinálového souboje na ledě Benátkek nad 
Jizerou, v němž fanoušci Motoru pokryly takřka celou tribunu. Podobně tomu bylo i v pražském Edenu, tentokráte již 
během baráže o extraligu. Nejlepší fanoušci v první lize jsou tedy ti z Českých Budějovic. O tom není pochyby... 



tiPy na články 6 videOtéka7

Zápasy v chomutovské SD Aréně letos nabízely krom skvělého hokeje i parádní show pro diváky. Zde nabízíme odkaz na nejvtipnější 
momenty, které byly zachyceny kamerami na chomutovském stadionu.

K zajímavé události došlo ještě v základní části na ledě Horácké Slavie. Tamější kanonýr Lukáš Havel si totiž spletl trestné lavice a usedl 
na tu hostující. Celou situaci pak vtipně okomentoval pro redakci hstrebic.cz.

přehrajte online http://youtu.be/aQhY66jDOCI

přehrajte online http://youtu.be/7PzUcdgURyY

„Jak hraju slušně, tak nejsem zvyklej, kam se chodí...“

videOtékatiPy na články

„Věřím, že postavíme mužstvo, které bude bojovat o návrat do 
extraligy,“ říká Pavel Hynek

Pražská Slavia sice po sestupu do první ligy viditelně oslabila, nový trenér Pavel Hynek přesto věří, že nové posily 
jí pomohou zpět do extraligy. Uvidíme... Současný kádr však strach u prvoligových soupeřů rozhodně nenahání...

odkaz na rozhovor: 
http://hc-slavia.cz/clanek.asp?id=Verim-ze-postavime-muzstvo-ktere-bude-bojovat-o-navrat-do-extraligy-rika-
Pavel-Hynek-7764

Šéf Chomutova: „Růžičku považuji za jednoho z nejlepších trenérů 
v Evropě“

Chomutov už se sice v příštím ročníku v tomto magazínu objevovat nebude, přesto tento rozhovor zaujme 
nejednoho hokejového příznivce. Majitel klubu pan Veverka, jenž přitom médiím moc rozhovorů neposkytuje, se 
pro iDnes.cz rozhovořil o angažování trenéra Vladimíra Růžičky i o neobvyklé délce kontraktu. 

odkaz na rozhovor: 
http://hokej.idnes.cz/sef-chomutova-veverka-o-angazovani-trenera-ruzicky-fh3-/hokej.
aspx?c=A150520_182814_hokej_par

„Motoru chci pomoci. Ale spasitel nejsem,“ tvrdí hokejový útočník 
Vladimír Škoda 

Velmi zajímavý rozhovor s novou posilou Motoru Vladimírem Škodou přinesl server iDnes.cz. Zkušený forvard 
mimo jiné zavzpomínal na angažmá v Kazachstánu. Co prozradil o tamějších zvyklostech se můžete dozvědět po 
kliknutí na odkaz.

odkaz na rozhovor: 
http://hokej.idnes.cz/hokej-ceske-budejovice-skoda-dgk-/hok_1liga.aspx?c=A150516_091257_hok_1liga_rou
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Staňte se fanouškem Magazínu o 1. lize na Facebooku!
www.facebook.com/trikapecz.1liga

Navštivte webové stránky magazínu s kompletním archivem všech vyšlých čísel!
http://1liga.trikape.cz/
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tOP 15 kanadské bOdOvání

17 b.
16
15
14
14
13
13
11
11
10
10 
  9
  9 
  9
  9

1. Tomáš Nouza (ČB)
2. Lukáš Havel (TŘE)
3. Josef Straka (ČB)
4. Martin Heřman (ČB)
5. Tomáš Čachotský (JIH)
6. Jaroslav Roubík (ÚNL)
7. Roman Erat (TŘE)
8. Ondřej Kaše (CHO)
9. Miha Štebih (JIH)
10. Štěpán Hřebejk (CHO)
11. Marek Hovorka (CHO)
12. Richard Diviš (JIH)
13. Aleš Holík (TŘE)
14. Antonín Dušek (CHO)
15. Tomáš Kaberle (KLA)

tOP 7 kan. bOd. (Obránci)
11 b.
  9
  9
  8
  7
  7
  6

1. Miha Štebih (JIH)
2. Aleš Holík (TŘE)
3. Tomáš Kaberle (KLA)
4. Tomáš Kolafa (ÚNL)
5. Jan Rutta (CHO)
6. Tomáš Kaláb (JIH)
7. Brett Skinner (CHO)

tOP 7 asistentů

11 a.
11
10
  9
  9
  8
  8

1. Tomáš Nouza (ČB)
2. Tomáš Čachotský (JIH)
3. Martin Heřman (ČB)
4. Lukáš Havel (TŘE)
5. Miha Štebih (JIH)
6. Josef Straka (ČB)
7. Tomáš Kaberle (KLA)

tOP 3 asistentů (Obránci)
 9 a.
 8
 8

1. Miha Štebih (JIH)
2. Tomáš Kaberle (KLA)
3. Tomáš Kolafa (ÚNL)

tOP 10 hráčů s bilancí +/-
+ 11
+ 10
+   9
+   7
+   7
+   7
+   7
+   5
+   5
+   5

1. Libor Šulák (CHO)
2. Tomáš Bartejs (CHO)
3. David Kämpf (CHO)
4. David Květoň (CHO)
5. Ondřej Kaše (CHO)
6. Brett Skinner (CHO)
7. Tomáš Nouza (ČB)
8. Tomas Sinisalo (CHO)
9. Aleš Holík (TŘE)
10. Martin Semrád (ČB)

nejhOrší +/-
-  7
-  7
-  7
-  6
-  5
-  5
-  5

242. Petr Šidlík (JIH)
241. Tomáš Vávra (ÚNL)
240. Kamil Charousek (TŘE)
239. Štepán Kuchyňka (ÚNL)
238 Marek Prokš (JIH)
237. Tomáš Harkabus (JIH)
236. Luboš Rob (ČB)

tOP 7 nejtrestanějších hráčů

64 TM
51 
45
43
42
42
37

1. Štěpán Hřebejk (CHO)
2. Jiří Říha (BNJ)
3. Petr Mocek (JIH)
4. Rok Pajić (ČB)
5. Petr Jíra (KAD)
6. Marek Hovorka (CHO)
7. Martin Baránek (ÚNL)

tOP 7 střelců

 8 g.
 8
 7
 7
 7
 6
 6

1. Jaroslav Roubík (ÚNL)
2. Štěpán Hřebejk (CHO)
3. Lukáš Havel (TŘE)
4. Josef Straka (ČB)
5. Roman Erat (TŘE)
6. Tomáš Nouza (ČB)
7. Ondřej Kaše (CHO)

tOP 3 střelců (Obránci)
 4 g.
 4
 3

1. Jan Rutta (CHO)
2. Dušan Žovinec (ČB)
3. Jiří Drtina (CHO)

tOP 5 juniOrů (bOdOvání)
11 b.
  7
  7
  3
  2

1. Ondřej Kaše (CHO)
2. David Kämpf (CHO)
3. Luboš Rob (ČB)
4. Sebastian Gorčík (LIT)
5. Patrik Zdráhal (HAV)

tOP 3 gOlmanů (POčet výh.)
 8
 5
 5

1. Ondřej Bláha (ČB)
2. Luboš Horčička (TŘE)
3. Miroslav Hanuljak (CHO)

tOP 3 gólmani (čistá kOnta)
 3
 2
 1

1. Michael Petrásek (ÚNL)
2. Ondřej Bláha (ČB)
3. Miroslav Hanuljak (CHO)

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 4 zápasy)

92,98% 
92,65
92,46
92,15
91,96

1. Miroslav Hanuljak (CHO)
2. Ondřej Bláha (ČB)
3. David Rittich (JIH)
4. Michael Petrásek (ÚNL)
5. Luboš Horčička (TŘE)

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 4 zápasy)

1.92 
2.28
2.36

1. Miroslav Hanuljak (CHO)
2. Ondřej Bláha (ČB)
3. Václav Mouček (KAD)

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
659 
404
377

1. Ondřej Bláha (ČB)
2. Michael Petrásek (ÚNL)
3. Jan Lukáš (KLA)

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 2 g.
 2
 2

1. Tomáš Čachotský (JIH)
2. Roman Erat (TŘE)
3. Jaroslav Roubík (ÚNL)

tOP 5 střelců (PřesilOvky)
 6 g.
 5
 4
 4
 4

1. Štěpán Hřebejk (CHO)
2. Roman Erat (TŘE)
3. Tomáš Nouza (ČB)
4. Lukáš Havel (TŘE)
5. David Tůma (ÚNL)

tOP 3 gólmani (zásahy)
315 
223
196

1. Ondřej Bláha (ČB)
2. Michael Petrásek (ÚNL)
3. Lukáš Sáblík (JIH)

hráčské statistiky

tOP 3 Obránců (góly v Př. h.)
 2 g.
 2
 2

1. Miha Štebih (JIH)
2. Aleš Holík (TŘE)
3. Tomáš Kaláb (JIH)

tOP 4 cizinci (bOdOvání)

11 b.
10
  8
  6

1. Miha Štebih (JIH)
2. Marek Hovorka (CHO)
3. Rok Pajić (ČB)
4. Brett Skinner (CHO)

tOP 15 kanadské bOdOvání

9 b.
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4

1. Lukáš Krejčík (PRO)
2. Matouš Venkrbec (PRO)
3. Karel Plášek (ŠUM)
4. Jan Milfait (HB)
5. Tomáš Brunec (ŠUM)
6. Lukáš Luňák (PRO)
7. Radek Meidl (PRO)
8. Valerij Kňazev (PRO)
9. Michal Popelka (ŠUM)
10. Petr Gewiese (ŠUM)
11. Daniel Vachutka (ŠUM)
12. Marek Haas (ŠUM)
13. Vít Budínský (ÚNL)
14. Lukáš Válek (MOS)
15. Lukáš Duba (PRO)

tOP 7 kan. bOd. (Obránci)
5 b.
4
4
3
3
3
3

1. Petr Gewiese (ŠUM)
2. Jakub Matyáš (PRO)
3. Robin Malý (PRO)
4. Tomáš Sedlák (ŠUM)
5. Patrik Husák (PRO)
6. David Roupec (PRO)
7. Martin Parýzek (HB)

tOP 7 asistentů

7 a.
6
5
4
4
4
3

1. Matouš Venkrbec (PRO)
2. Lukáš Krejčík (PRO)
3. Karel Plášek (ŠUM)
4. Lukáš Luňák (PRO)
5. Vít Budínský (ÚNL) 
6. Roman Maliník (HB)
7. Jan Milfait (HB)

tOP 3 asistentů (Obránci)
3 a.
3
3

1. Petr Gewiese (ŠUM)
2. Jakub Matyáš (PRO)
3. Robin Malý (PRO)

tOP 10 hráčů s bilancí +/-
+ 6
+ 5
+ 4
+ 4
+ 4
+ 4
+ 4
+ 3
+ 3
+ 3

1. Robin Malý (PRO)
2. Jan Látal (PRO)
3. Lukáš Válek (MOS)
4. Jakub Matyáš (PRO)
5. Jan Milfait (HB)
6. Lukáš Luňák (PRO)
7. Marek Indra (PRO)
8. Pavel Pisařík (MOS)
9. Michal Popelka (ŠUM)
10. Tomáš Rousek (HB)

nejhOrší +/-
- 10 
- 10
-   7
-   4
-   4
-   4
-   4

89. Vítězslav Nedrda (MOS)
88. Bohumil Slavíček (MOS)
87. Ondřej Havlíček (MOS)
86. Patrik Moskal (ŠUM)
85. Tomáš Prokop (ŠUM)
84. Jakub Havelka (MOS)
83. Lukáš Kříž

tOP 7 nejtrestanějších hráčů

36 TM
25 
10
  8
  8
  6
  6

1. David Roupec (PRO)
2. Jaroslav Moučka (PRO)
3. Robin Malý (PRO)
4. Václav Tomek (HB)
5. Tomáš Drtil (ŠUM)
6. Matouš Venkrbec (PRO)
7. Jan Bojer (MOS)

tOP 7 střelců

4 g.
4
4
3
3
3
3

1. Jan Milfait (HB)
2. Tomáš Brunec (ŠUM)
3. Radek Meidl (PRO)
4. Lukáš Krejčík (PRO)
5. Karel Plášek (ŠUM)
6. Lukáš Luňák (PRO)
7. Valerij Kňazev (PRO)

tOP 3 střelců (Obránci)
2 g.
2
1

1. Petr Gewiese (ŠUM)
2. Martin Ryzák (MOS)
3. Jakub Matyáš (PRO)

tOP 5 juniOrů (bOdOvání)
2 b.
2

1. Mikuláš Rimmel (ŠUM)
2. Martin Kokeš (MOS)

tOP 3 gOlmanů (POčet výh.)
4 
3
2

1. Juraj Šimboch (PRO)
2. Daniel Zelenka (ŠUM)
3. Lukáš Horák (MOS)

tOP 3 gólmani (čistá kOnta)
11. Juraj Šimboch (PRO)

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 2 zápasy)

94,71%
93,33
92,86
91,98
90,11

1. Juraj Šimboch (PRO)
2. Lukáš Horák (MOS) 
3. Miroslav Svoboda (ŠUM) 
4. Daniel Zelenka (ŠUM)
4. Jakub Soukup (MOS)

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 2 zápasy)

1.80 
2.40
2.79

1. Juraj Šimboch (PRO)
2. Lukáš Horák (MOS) 
3. Daniel Zelenka (ŠUM)

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
300 
280
243

1. Juraj Šimboch (PRO)
2. Daniel Zelenka (ŠUM)
3. Čeněk Novák (HB)

tOP 3 střelců (vítězné góly)
2 g.
1
1

1. Petr Gewiese (ŠUM)
2. Jan Milfait (HB)
3. Vít Budínský (ÚNL)

tOP 5 střelců (PřesilOvky)
2 g.
1
1
1
1

1. Lukáš Krejčík (PRO)
2. Matouš Venkrbec (PRO)
3. Karel Plášek (ŠUM)
4. Tomáš Brunec (ŠUM)
5. Radek Meidl (PRO)

tOP 3 gólmani (zásahy)
161 
149
  82

1. Juraj Šimboch (PRO)
2. Daniel Zelenka (ŠUM)
3. Jakub Soukup (MOS)

tOP 3 Obránců (góly v Př. h.)
1 g.
1
1

1. Patrik Husák (PRO)
2. David Roupec (PRO)
3. Jan Sedlák (HB)

tOP 4 cizinci (bOdOvání)

6 b.
4

1. Valerij Kňazev (PRO)
2. David Minárik (HB)

Play-OFF Play-Out



Shrnutí Play-OFF a Play-Out s. 12-25
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Průběh série:
Kadaň před startem play-out hodně oslabila. Několik opor totiž odešlo do partnerského Chomutova. Sportovní 
klub se tak rozhodl svého soupeře zaskočit taktizováním. Před startem play-off totiž Kadaň avizovala, že po 
zbytek sezóny už nebude moci počítat se službami Hlavy, Charouska i Kůse. Všichni tři však nakonec byli 
svému mužstvu k dispozici. Kadani však ani přítomost tohoto kvalitního tria nepomohla. Do Ústí nad Labem 
sice zajížděla za stavu 1:1, v euforii hrajícímu Slovanu už však dále vzdorovat nedokázala.

hráč série:
O nejlepším hráči této série není pochyby. Michael Petrásek totiž dokázal hned třikrát vychytat čisté konto. To 
je rozhodně obdivuhodný počin, který si zaslouží maximální uznání.

klíčOvý mOment série:
Klíčový moment se zrodil ještě před prvním zápasem. Po velkém oslabení zkrátka neměla Kadaň moc šancí.

Průběh série:
V minulém vydání náš magazín předpovídal, že tato série bude v porovnání s ostatními osmifinálovými, 
respektive čtvrtfinálovými bitvami, vůbec ta nejvyrovnanější. Ve skutečnosti to však bylo úplně naopak, tedy 
alespoň podle konečného výsledku. Benátky nad Jizerou totiž svého soka překvapivě udolaly tím nejkratším 
možným způsobem. Nicméně všechna utkání však byla vyrovnaná až do samotného konce. 

hráč série:
Tomáš Fučík přišel jako pojistka pro případné play-off. A Benátkám se jeho příchod rozhodně vyplatil. Mladý 
gólman nastoupil k prvním dvěma kláním, v nichž inkasoval pouze třikrát. 

klíčOvý mOment série:
Klíčové byly pochopitelně první 2 zápasy. Ty byly velmi vyrovnané, šťastnější však byli hosté ze středních Čech.

1:3

PŘEDKOLO PLAY-OFF

HC SLOVAn ÚSTí n/LSK KADAň 0:3

PŘEDKOLO PLAY-OFF

HC BEnáTKY n/JSTADIOn  LITOMěŘICE
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Průběh série:
Marodka Horácké Slavie se před startem čtvrtfinále play-off vyprázdnila a do souboje s Havířovem tedy 
šli Třebíčští jako jasný favorit. Málokdo však očekával, že si Třebíč se svým soupeřem poradí nejrychlejším 
možným způsobem. Hned na úvod série AZet schytal osmigólový debakl, ve zbylých třech duelech už byl ale 
velmi vyrovnaným sokem. K alespoň čestnému vítězství však snaha Slezanů nevedla. 

hráč série:
Roman Erat v základní části sbíral body zejména za asistence, v play-off však ukázal, že je i velmi dobrým ka-
nonýrem. V této sérii dal šest branek a na dalších dvou se podílel přihrávkami. 

klíčOvý mOment série:
Klíčová událost se odehrála ještě před startem tohoto čtvrtfinálového souboje. A tou bylo již zmíněné 
vyprázdnění třebíčské marodky. Třebíč tedy vyjela do play-off s velmi silným manšaftem.

Průběh série:
Jihlava měla sice v poslední čtvrtině základní části nejlepší formu ze všech týmů soutěže, ve čtvrtfinále však 
byl favoritem spíše kladenský celek. Jména jako Hlaváč, Tenkrát či Kaberle naháněla strach. Rytíři do série 
nevstoupili dobře, ale stav 0:2 dokázali otočit a už v šestém zápase měli mečbol (nebo novotvarem řečeno 
sériebol). Proti však byl Marek Melenovský, jenž nakonec Duklu spasil i v sedmém duelu.

hráč série:
Marek Melenovský, předsezónní navrátilec ze Zlína, byl střelcem několika velmi důležitých branek. Dal tak 
zapomenout na nevýrazné výkony v základní části.

klíčOvý mOment série:
Jednoznačně šestý zápas. Ve 29. minutě Dukla prohrávala 2:0, během pár minut však vyrovnala a v 56. minutě 
rozhodl o vítězství Marek Melenovský.

4:0

ČTVRTFInáLE PLAY-OFF

AZ HAVíŘOVSK HS TŘEBíČ

ČTVRTFInáLE PLAY-OFF

4:3 RYTíŘI KLADnOHC DUKLA JIHLAVA
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Průběh série:
Pro Slovan už byl úspěchem samotný postup do play-off, natož pak účast ve čtvrtfinále. V něm se tým okolo 
Jaroslava Roubíka utkal s dlouholetým rivalem z Chomutova. Ač už tyto souboje nejsou tak vypjaté jako za dob 
největší slávy Slovanu, byla to velmi zajímavá série. Ústí nad Labem se totiž nevzdalo a ze tří duelů hraných na 
ledě Pirátů vyhrálo hned dvakrát. Za to zaslouží Slovan obrovský respekt. 

hráč série:
Jaroslav Roubík byl nezastavitelný i ve čtvrtfinále. Ústí nad Labem v této sérii zvítězilo dvakrát a v obou 
zápasech byl nejvíce vidět právě Roubík. Ve čtvrtfinále číslo dva získal 5 bodů (2+3), v utkání číslo pět pak 
nasázel hattrick (dal všechny branky svého týmu). Na 37letého matadora obdivuhodný výkon!

klíčOvý mOment série:
Pochopitelně rozhodla větší herní kvalita na straně Chomutova, zvláště když Slovan potkala velká marodka.

ČTVRTFInáLE PLAY-OFF

Průběh série:
Když se Motor dozvěděl, že jeho soupeřem ve čtvrtfinále budou Benátky nad Jizerou, moc velké nadšení na 
jihu Čech nazavládlo. Pojizeřané totiž nejsou zrovna soupeřem, s kterým by se hrálo jednoduše. Zvláště v 
play-off, což je soutěž pro Benátky jako dělaná. Obavy Motoru se skutečně naplnily a Pojizeřané byli více než 
důstojným protivníkem. Benátky dokonce vedli 1:2 na zápasy! 

hráč série:
Tomáš Nouza hrál výborně i v play-off. V 6 zápasech získal osm kanadských bodů. A to je ještě potřeba dodat, 
že dva duely nedohrál do samotného konce (jeden z důvodu zranění, druhý z důvodu trestu). 

klíčOvý mOment série:
Jednoznačně čtvrté utkání. Benátky nad Jizerou v něm měly několik přesilových her, v nich však vyhořely a 
naopak inkasovaly gól v poslední minutě. Tento zápas pro sebe měli urvat domácí, ale nestalo se tak. 

4:2 HC SLOVAn ÚSTí n/LPIRáTI CHOMUTOV

ČTVRTFInáLE PLAY-OFF

4:2 HC BEnáTKY n/JČEZ MOTOR
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Průběh série:
Chomutov se obával střetu s Kladnem, ze čtvrtfinále však postoupila Jihlava. I ta pochopitelně nebyla lehkým 
soupeřem, ale Piráti letos byli týmem, který neměl konkurenci. Severočeši to prokázali i v semifinále. Nehráli 
sice nijak excelentně, ale do baráže postoupili bez problémů. 

hráč série:
Nejlepšího hráče z tohoto souboje není úplně jednoduché vybrat. Žádný z chomutovských hokejistů své 
spoluhráče o moc nepřevyšoval. Volba tak padá na aktivního mladíčka Ondřeje Kašeho. Ten měl po prvních 
třech duelech na svém kontě tři branky a dvě asistence. Ve zbytku série však nebodoval.

klíčOvý mOment série:
Důležité bylo zejména čtvrté utkání. Pokud by totiž Jihlava tento duel zvládla, rázem by se začínalo odznovu. 
Krušnohorci si však vítězství v tomto klíčovém zápase zkušeně pohlídali. 

Průběh série:
Po prvních dvou zápasech byl stav této semifinálové série 1:1. Vzhledem k předvedeným výkonům a výhodě 
domácího prostředí byla pro další vývoj série favoritem Třebíč. Jenže ta před zahájením domácího dvojboje 
přišla o pět klíčových hráčů (Holík, Zdráhal, Horčička, Pekr, Bartoň) a ve zbývajících třech utkáních už Motor 
neprohrál. Obrovská škoda pro Horáckou Slavii, jež byla opravdu blízko postupu do baráže...

hráč série:
Josef Straka se letos prezentoval skvělou formou. Výjimkou nebyly ani souboje s Třebíčí. Příchod bývalého 
reprezentačního kapitána se zkrátka Motoru vyplatil až nad rámec očekávání.

klíčOvý mOment série:
Jak již bylo výše uvedeno, klíčový moment série se neodehrál na ledě, nýbrž v zákulisí. Horácká Slavia doplatila 
na svou přestupovou politiku a na absenci dostatečného počtu vlastních hráčů. 

4:1 HC DUKLA JIHLAVAPIRáTI CHOMUTOV

SEMIFInáLE PLAY-OFFSEMIFInáLE PLAY-OFFSEMIFInáLE PLAY-OFF

4:1

SEMIFInáLE PLAY-OFF

SK HS TŘEBíČČEZ MOTOR 
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BARáŽ O EXTRALIGU

Průběh baráže:
Baráž nejlépe odstartovala mužstva Slavie a Chomutova. V dohledu pak byla Olomouc. Brzy se do hry o 
postup do extraligy přiřadil i Motor. Byli jsme tedy svědky souboje, kdy o kýžený úspěch usilovaly všechny 
čtyři týmy. Podle předpokladů však Jihočeši nedokázali udržet krok se zbývajícími celky a v závěru se na jejich 
hře projevila únava. Přesto dokázali ostatní týmy potrápit a občas jim sebrat nějaký ten bod. Baráž nakonec 
dopadla zcela zaslouženě. Postoupily dva nejlepší týmy, tedy Olomouc a Chomutov, kdežto sestup potkal 
trápící se Slavii. Ta zažila tragickou sezónu a spadla i přes to, že měla v bráně fantasticky chytajícího Dominika 
Furcha. Sestoupit s takovýmto gólmanem? To je opravdu hřích!

hráč baráže:
Magazín o 1. lize se v této kolonce snaží dávat přednost těm hráčům, kteří byli členy vítězného týmu. Jenže 
tentokráte nelze jinak, než vyhlásit nejlepším hráčem baráže hokejistu Slavie - Dominika Furcha. Hlavně díky 
němu vstoupila Slavia do baráže obstojně.

klíčOvý mOment baráže:
Podle názoru magazínu byl klíčovým momentem duel šestého kola baráže mezi Slávií a Motorem. Pražané 
nedokázali na vlastním ledě bodovat, stejně tak jako o dva dny později v utkání s Chomutovem, v němž v 
poslední minutě rozhodl o osudu zápasu bývalý hráč Sešívaných Vladimír Růžička mladší.

 #  Tým      Z  V  VP  PP  P  Skóre  B  

 1  HC Olomouc     12  7  0  2  3  34:26   23  
 2  Piráti Chomutov    12  5  3  0  4  38:25   21  

 3  HC Slavia Praha    12  4  3  1  4  25:23   19  
 4  ČEZ Motor České Budějovice  12  2  0  3  7  22:45   9  
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PLAY-OUT

Průběh Play-Out:
Už před startem play-out bylo víceméně jasné, že o sestup si zahrají pouze dva týmy z této čtyřky - Prostějov 
a Havlíčkův Brod. Ačkoliv měl Rebel v závěru základní části lepší formu než Jestřábi, sestupujícím se nakonec 
stal právě tým z Vysočiny. Havlíčkův Brod prohrál oba dva vzájemné duely s Prostějovem a po devíti letech tak 
opouští druhou nejvyšší soutěž.

hráč Play-Out:
Jednoznačně nejlepším hráčem bojů o záchranu byl prostějovský gólman Juraj Šimboch. Právě on byl tím 
největším rozdílem mezi Jestřáby a Rebely. Tento Slovák má nakročeno k opravdu skvělé kariéře. 

klíčOvý mOment Play-Out:
Klíčovým momentem bylo zřejmě utkání mezi Prostějovem a Havlíčkovým Brodem na ledě Hanáků. Rebel 
sice vedl 0:2, ale Jestřábi dokázali utkání zvrátit ve svůj prospěch a po výhře 7:2 slavili záchranu.

KVALIFIKACE O 1. LIGU

Průběh kvaliFikace:
Do bojů o postup do první ligy, kam se letos postupovalo přímo, se probojovaly podle očekávání celky Přerova 
a Sokolova. Mírným překvapením však byl třetí do party - oním šťastlivcem se stal Tábor. A ten pořádně 
zamíchal kartami. Jihočeši totiž dokázali přehrát na vlastním ledě Sokolov. Západočechům pak tři body 
chyběly a nakonec na tuto ztrátu doplatili. Partnerskému týmu Karlových Varů tak nestačily ani čtyři body ze 
vzájemných duelů s hlavním konkurentem - přerovskými Zubry. 

hráč kvaliFikace:
Gólman Martin Vojtek měl v play-off parádní formu, kterou si přenesl i do baráže. Úspěšnost zákroků 
vyšponoval nad 94 procent, průměr gólů na zápas pak stlačil pod 1,5. Tato čísla jsou více než výmluvná.

klíčOvý mOment kvaliFikace:
Pravděpodobně duel mezi Táborem a Sokolovem, o němž již byla řeč výše.



TOP 15 HRáČů PLAY-OFF
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15.
Benátky nad Jizerou hrály v play-off jednoduchý, leč 
velmi účinný hokej. Nejprve si vyšláply na talentované 
a šikovné mužstvo Litoměřic, poté udělaly notné 
problémy i favorizovanému Motoru. Klíčovým 
hokejistou Pojizeřanů byl zkušený ex-reprezentant Jan 
Víšek. Třiatřicetiletý forvard zaznamenal během devíti 
utkání play-off sedm kanadských bodů (4+3). 

 Jan VÍŠEK 14.
Když do Třebíče přicházel, zdálo se, že mu první liga 
příliš nevoní. Jenže to bylo opravdu jenom zdání. 
Luboš Horčička je totiž svérázný gólman, jenž si jako 
spoustu jiných brankářů žije v tak trochu vlastním 
světě. V play-off byl nepostradatelnou součástí týmu 
a pomohl k rychlému vyřazení Havířova. Bohužel v 
průběhu semifinále byl povolán zpět do Zlína. 

 Luboš HORČIČKA

13.
Nejproduktivnějším obráncem letošního play-off byl 
jihlavský Miha Štebih. Ten ve vyřazovacích bojích 
odehrál dvanáct duelů, v nichž se mu povedlo nasbírat  
více než slušných jedenáct bodů. Ačkoliv Jihlavě 
sezóna skončila již v semifinále, Štebih na dovolenou 
neodletěl. Ročník 2014/2015 si totiž zpestřil účastí na 
MS 2015 konaném v Praze a v Ostravě.

 Miha ŠTEBIH 12.
Nejlepším hráčem série Kadaň - Ústí nad Labem byl 
jednoznačně brankář Michael Petrásek. Ten v souboji 
s nedalekou farmou Chomutova vychytal hned tři 
čistá konta a dovedl svůj tým k vítězství 3:1 na zápasy. 
Ve čtvrtfinále proti Pirátům už měl svou pozici daleko 
těžší a do brankoviště pouštěl i svého zkušenějšího 
parťáka Martina Volkeho. 

 Michael PETRÁSEK

11.

V základní části se zvučná předsezónní posila z 
extraligového Zlína hledala. V play-off byl však 
Marek Melenovský rozdílovým hráčem. Navrátilec 
do mateřského celku byl svému týmu nejvíce užitečný 
zejména v sérii s Kladnem. Právě on byl totiž střelcem 
vítězných branek v zápasech číslo 6 a 7. V semifinále s 
Piráty byl bohužel zraněn Štěpánem Hřebejkem.

 Richard DIVIŠ 10.
Na svém kontě má spoustu reprezentačních utkání, 
přestože nikdy neokupoval čelní příčky kanadského 
bodování. Jeho přednosti jsou totiž zcela jiné - poctivá 
defenziva a cenná práce před brankovištěm. Právě 
odsud dává Hřebejk nejvíce gólů. Platilo to i v play-off, 
kde se vyhlášený defenzivní specialista do střelecké 
listiny zapsal hned osmkrát! 

Štěpán HŘEBEJK

  9.

Jeho mateřské Kladno ho nechtělo a tak Diviš putoval 
po první lize. V letošním ročníku se Rytířům jejich 
minulé rozhodnutí vymstilo. Richard Diviš byl totiž ve 
vzájemné čtvrtfinálové sérii nejlepším hráčem Dukly a 
notně se zasadil o to, aby Rytířům skončila sezóna již 
na začátku března. V semifinále proti Chomutovu už 
Diviš Dukle chyběl, byl totiž stažen kmenovou Morou.

Marek MELENOVSKÝ   8.
Pro Ondřeje Bláhu byla sezóna 2014/2015 důležitější, 
než by se na první pohled mohlo zdát. Mladý gólman 
Motoru letos nasbíral spoustu cenných zkušeností a 
přesvědčil hokejovou veřejnost, že může být mužem, 
který vrátí Českým Budějovicím extraligu. Motor 
nemusí hledat brankáře číslo jedna, Bláha totiž v 
letošním play-off prokázal, že tuto pozici zastane sám.

 Ondřej BLÁHA
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  7.
Jihlavský veterán se v závěru základní části potýkal 
se zdravotními problémy, v play-off už však byl fit a 
nastoupil ke všem dvanácti duelům. Čachotský, jenž 
po sezóně zamířil do extraligového Zlína, měl velký 
podíl na prvních dvou vítězstvích ve čtvrtfinále. Pět 
bodů nasbíral i v soubojích se silným Chomutovem. 
Dukle rozhodně budou jeho schopnosti chybět...

 Tomáš ČACHOTSKÝ   6.
V Šumperku byla Aleše Holíka škoda. Hokej ho tam 
sice hodně bavil, ale velkých zápasů se tam v posledních 
letech nedočkal. Letos si jich však užil habaděj. 
Nejprve vypomáhal Třebíči, kde v šesti zápasech play-
off nasbíral devět kanadských bodů, následně bojoval 
v barvách Zlína, jenž o Holíka projevil zájem i pro 
nadcházející sezónu. 

 Aleš HOLÍK

  5.
V předkole Jaroslav Roubík zas tak vidět nebyl, přesto 
sám dvěma brankami rozhodl o vítězství ve čtvrtém 
duelu s Kadaní. Ty nejlepší výkony si však schoval až 
do čtvrtfinále s Chomutovem. Dal tak vzpomenout 
na slavné časy, kdy Slovan s Piráty válčil o postup do 
baráže. Ve čtvrtfinále číslo dvě zaznamenal pět bodů, v 
pátém utkání pak nasázel hattrick. 

 Jaroslav ROUBÍK   4.
Když se po dlouhých letech v extralize a jedné 
sezóně v Itálii vracel do Třebíče, asi nečekal, že bude 
jeho mateřský tým tak blízko postupu do baráže. 
Bohužel pro něj i Horáckou Slavii to letos nevyšlo, ale 
minimálně jednu příležitost ještě bude Roman Erat 
mít. Pokud bude hrát tak jako v letošním play-off, kdy 
dal v 1 utkání čtyři góly Havířovu, sen se může vyplnit.

 Roman ERAT

  1.
Magazín o 1. lize opět musel podstoupit těžký úkol a rozhodnout se, který z dua Nouza - Straka byl v daném aspektu 
lepší. Stejně jako v TOP 100 nakonec dostal přednost bývalý reprezentační kapitán. Branku vsítil v důležitém 
čtvrtém čtvrtfinálovém duelu s Benátkami nad Jizerou, vítěznou trefu pak zaznamenal i v úvodním semifinálovém 
klání s Třebíčí. Přesto nelze jednoznačně určit, kdo z dvojice Nouza - Straka byl skutečně lepší. Oba dva totiž byli 
pro České Budějovice životné důležití. 

 Josef 

STRAKA

  3.
Roman Erat a Lukáš Havel jsou hvězdy se zkušenostmi 
z nejvyšší soutěže i reprezentace. Své zkušenosti 
dokázaly naplno prodat i ve vyřazovacích bojích. 
Lukáš Havel je hokejistou, který nesnáší porážky. Letos 
se sice musel srovnávat s nepříjemným rozpadem 
kádru během série s Motorem, přesto bude na sezónu 
2014/2015 vzpomínat v dobrém. 

 Lukáš HAVEL   2.
Když ve čtvrtém zápase čtvrtfinále proti Benátkám 
nad Jizerou dostal trest do konce zápasu, obával se, že 
je s jeho týmem ámen. Jenže Motor dokázal klíčové 
utkání vyhrát i bez něj a Nouza měl v nadcházejících 
zápasech možnost svoje vyloučení odčinit (byť bylo 
sporné). Přesezónní posila z Mladé Boleslavi nakonec 
vyhrála i bodování play-off (6+11).

 Tomáš NOUZA



MISTŘI 1. LIGY - SEZónA 2014/2015
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V Chomutově už vyhořelo spoustu skvělých gólmanů. A vypadalo 
to, že jejich osud bude následovat i Miroslav Kopřiva. Ten v přípravě 
nepodával zrovna přesvědčivé výkony, v základní části však zabral a 
i přes zdravotní komplikace byl nejlepším gólmanem 1. ligy. Jenže 
vyřazovací boje nezastihly ex-reprezentačního brankáře ve zrovna 
optimální formě, a jak bývá v Chomutově zvykem, do svatyně Pirátů 
se znenadání postavil Miroslav Hanuljak. Ten dovedl mužstvo 
Břetislava Kopřivy k postupu do baráže. V ní už však více zápasů 
odchytal hvězdný Kopřiva, který se dokázal z nevyrovnaných výkonů 
oklepat a byl opět oporou.

mirOslav kOPřiva (brankář)

Lundell simuluje? Tak tam dáme Hanuljaka. Chábera je nejistý? 
Nevadí, dáme tam Hanuljaka. Duba se neosvědčil? No a, máme 
přece Hanuljaka. Kopřiva není v optimální formě? Co se dá dělat, 
nastal čas pro dvojku – Hanuljaka. Hokej je hra plná překvapení a 
zvratů. Miroslav Hanuljak to ví moc dobře. Loni byl snad nejhorším 
gólmanem soutěže, o rok později však se svými spoluhráči křepčil 
po úspěšně zvládnuté baráži. O Hanuljakovi by tak mohla vzniknout 
několika set stránková kniha. Jeho příběh je totiž těžko uvěřitelný.

 mirOslav hanuljak (brankář)

Nadějný brankář strávil úvod prvoligového ročníku s datováním 
2014/2015 v nedaleké Kadani. V té předváděl fenomenální výkony 
a držel se na čele gólmanských statistik této soutěže. Jenže pak přišel 
návrat do Chomutova, kde se Strmeň musel potýkat s konkurencí v 
podobě Miroslava Kopřivy, a hlavně zranění, jež zbrzdilo Strmeně v 
jeho životní sezóně. 

   jan strmeň (brankář)

Na první ligu se rozhodně jednalo o ojedinělého hráče. Však je to 
také obránce, co má zkušenosti z nejkvalitnějších světových soutěží 
– NHL, KHL a Elitserien. Kanadský zadák, jehož přednosti tkví 
zejména v ofenzivních činnostech, Chomutovu k postupu pomohl 
vskutku výraznou měrou. Není však jisté, zda mu Piráti budou 
důvěřovat i v následujícím ročníku. Podle magazínu by však byla 
škoda, kdyby se Chomutov Skinnerových služeb vzdal. Ano, nepatří 
sice k nejrychlejším obráncům, nutno však dodat, že extraliga se od 
první ligy v bruslařských dovednostech o tolik neliší.

   brett skinner (Obránce)

Velmi příjemné překvapení! Písecký odchovanec dal v základní části 
hned jedenáct branek, vůbec nejvíce ze všech prvoligových zadáků. 
Výborné výkony podával i ve vypjatých duelech play-off a v baráži 
o extraligu. Rutta je rozhodně obráncem, který by neměl v sestavě 
Pirátů chybět ani v dalších letech.

jan rutta (Obránce)

Nebýt zranění, kvůli kterému přišel o dvacet duelů základní 
části, pravděpodobně by byl vyhlášen nejlepším zadákem celé 
soutěže. Výkonů Jiřího Drtiny v první polovině sezóny si totiž 
nešlo nevšimnout. Kapitán Pirátů by měl být klíčovým obráncem 
Krušnohorců i v nadcházejícím extraligovém ročníku.

jiří drtina (Obránce)

Další z početné enklávy cizinců skončil v klubovém bodování obránců 
na čtvrtém místě. V hodnocení plus minus, což je pro obránce velmi 
důležitá a vypovídající statistika, pak skončil mezi zadáky první. A to 
nejen v Chomutově, ale i v celé první lize. Přesto zřejmě na Jaroslava 
Komu místo v sestavě pro nadcházející ročník nezbyde. Dosud totiž 
smlouvu nepodepsal a nezdá se, že by k tomuto kroku směřovalo.

jarOslav kOma (Obránce)

Od posily z Karlových Varů se přece jen čekalo více. V základní části 
bodoval jen jedenáctkrát, v play-off pak nezasáhl ani do jednoho ze 
soubojů. V klíčové fázi sezóny, tedy v baráži o extraligu, byl však Rýgl 
pro svůj tým nepostradatelnou persónou. Byl nejproduktivnějším 
obráncem týmu a zároveň se mohl pochlubit i nejlepší statistikou plus 
minus. Šanci v nejvyšší soutěži si tedy zaslouží. Má bohaté zkušenosti, 
které se budou Chomutovu jistě hodit.

martin rýgl (Obránce)

Fanoušci zprvu neměli z příchodu nevysokého obránce radost. 
Toman totiž není zrovna oblíbeným hráčem. A moc fanoušků neměl 
ani na severu Čech. Nicméně nevraživost z let minulých musela jít 
stranou. Toman by se pro svůj nový celek na ledě klidně i roztrhal, 
takže ho fanoušci pochopitelně vzali za svého. Bývalý obránce Kladna 
či Českých Budějovic ale nakonec příliš nezářil. Přece jen už je 
letitějšího data. Každopádně ze svého pohledu může být maximálně 
spokojený – podruhé v řadě totiž mohl oslavit postup do extraligy. 

milan tOman (Obránce)
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Vedení Chomutova musí hořce litovat, že se Libor Šulák po letošním 
ročníku rozhodl severní Čechy opustit. Šulák byl totiž hráčem, 
který by na extraligu stačil. Bohužel pro Piráty však bude svůj velký 
potenciál rozvíjet ve službách jiného celku – znojemských Orlů.

libOr šulák (Obránce)

Na začátku sezóny byl z klubu odejit. Bartejs se údajně provinil 
proti klubovému řádu. Mladý zadák se však nakonec do Chomutova 
vrátil. Byl to velmi překvapivý návrat, vždyť ono provinění se 
zdálo jako neodpustitelné. Třebíčský odchovanec však od trenérů 
dostal opětovnou důvěru a zahrál si jak v play-off, tak i v baráži. 
V chomutovské obraně přes léto dojde k určitým obměnám. Ta se 
zřejmě bude týkat i Bartejse, jenž si bude hledat nové angažmá.

tOmáš bartejs (Obránce)

Do Chomutova přišel tento zadák v sezóně 2012/2013. Očekávání 
do něj vkládaná rozhodně nebyla malá, statný obránce však na své 
výkony ze Znojma navázat nedokázal. Velkou část letošního ročníku 
odehrál na farmě v Kadani a ani po návratu do Chomutova hokejové 
štěstí nenašel. Po postupu Severočechů do nejvyšší soutěže se tak 
Jakub Stehlík rozhodl vrátit domů – do Znojma.

jakub stehlík (Obránce)

Drtivou část letošního ročníku strávil v Kadani. Tam patřil k 
oporám mladého mužstva. Před play-off byl však stažen kmenovým 
Chomutovem. Mrázek však v play-off ani baráži výraznější příležitost 
nedostal, naskočil pouze k pár duelům.

jarOslav mrázek (Obránce)

Bek s italskými kořeny základní část promarodil a důvěru pro play-
off a baráž tak od trenérů nezískal. V letošním ročníku tak sehrál 
pouze dvaadvacet duelů.

mariO scalzO (Obránce)

Co si tímto přestupem Chomutov sliboval, je záhadou. V základní části 
naskočil jen k sedmi duelům, v play-off si nezahrál vůbec a v baráži 
pak pro změnu kvůli malému počtu odehraných utkání nastoupit ani 
nemohl. Po skončení sezóny se Titov upsal Jekatěrinburgu z KHL, ten 
ho však s největší pravděpodobností odloží do druhé nejvyšší ruské 
soutěže zvané VHL.

alexander titOv (Obránce)

Dominik Tejnor je obránce, který letos hokejově pokročil o stupínek 
výše. Nikoliv kvůli několika odehraným duelům za Chomutov, nýbrž 
díky angažmá v Kadani, kde Tejnor dostával poměrně dost příležitostí 
a trenér Beck si jeho výkony pochvaloval. Tejnor je tedy obráncem, s 
kterým mohou Krušnohorci do budoucna počítat.

dOminik tejnOr (Obránce)

Loni nakouknul do extraligy a v baráži 2014 dokonce odehrál všech 
dvanáct duelů. V letošním ročníku se tedy od tohoto nesmlouvavého 
beka hodně očekávalo. Bohužel Radek Havel nedokázal na výkony 
z uplynulé sezóny navázat a před koncem přestupového období byl 
uvolněn na hostování do Znojma. Uvidíme, kam povedou další 
kroky mladého obránce. Klidně se ale může stát, že si vybojuje místo 
v extraligovém kádru.

radek havel (Obránce)

Slovenskému útočníkovi se v posledních letech daří vše, na co sáhne. 
V prvoligové sezóně 2010/2011, kdy ještě hájil barvy nedalekého 
Ústí nad Labem, si v 21 zápasech připsal jen šest bodů. Od té doby 
uplynuly čtyři roky, během nichž se mnohé změnilo. Hovorka se po 
odchodu ze Slovanu uchytil v extralize a zahrál si i na mistrovství světa 
2012. Hokejový um prokázal hokejista s tvrdou a zároveň přesnou 
střelou i v Chomutově. Byl nejproduktivnějším hráčem mužstva jak v 
základní části, tak i v klíčové fázi sezóny – baráži o postup do nejvyšší 
soutěže. Základním stavebním kamenem severočeského týmu by měl 
být i v nadcházejícím ročníku.

marek hOvOrka (ÚtOčník)

Parťákem Hovorky a jeho dvorním centrem byl takřka po celou sezónu 
Nikola Gajovský. Ten v předcházejících dvou ročnících nedostal v 
kádru Chomutova moc prostoru. Letos ukázal, že to byla velká chyba. 
Hrál ve velké pohodě a hokejem se bavil. Barážové štístko (nebo spíše 
smolař?) tedy hodně překvapilo, když oznámilo přerušení aktivní 
kariéry. Gajovský si chce od ledního hokeje na nějaký čas odpočinout. 
Je ale možné, že se přece jen do přípravy Pirátů v létě zapojí a bude 
prohánět i extraligové obránce. 

nikOla gajOvský (ÚtOčník)

Třetím do party ke Gajovskému a Hovorkovi byl Štěpán Hřebejk. 
Zatímco Hovorka je kanonýr a Gajovský nahrávač, Štěpán Hřebejk 
je hráč, jehož hlavním úkolem byla, je a bude černá práce. Za 
příkladnou bojovnost v prostoru brankoviště byl odměněn několika 
trefami, konkrétně šestnácti. V clonění brankáři a dalších obdobných 
činnostech asi v první lize nenajdeme lepšího hráče. Jeho přínos 
navíc rostl s vypjatostí a důležitostí zápasů. 

štěPán hřebejk (ÚtOčník)
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Jeho otec neprožíval v době baráže zrovna lehké období. V dobrém 
psychickém rozpoložení určitě nebyl ani jeho syn, vždyť takto 
medializovaná událost by otřásla kýmkoliv. Přesto se Vladimír 
Růžička mladší výraznou měrou zasloužil o návrat Krušnohorců mezi 
elitu. Byl to totiž právě on, kdo vstřelil snad tu nejdůležitější branku 
celé baráže. Jednalo se o trefu ze sedmého kola, kdy v posledních 
vteřinách skóroval a dotáhl Piráty ke klíčovému vítězství. Paradoxně 
v duelu s pražskou Slavií, klubu, v němž strávil celou svou dosavadní 
kariéru.

vladimír růžička ml. (ÚtOčník)

Do Chomutova přišel po procestovaném ročníku 2013/2014, kdy 
si vyzkoušel kazachstánskou, dánskou i rakouskou (nebo spíše 
lépe řečeno mezinárodní) soutěž. Jeho výkonnost tak byla trochu 
otazníkem. Kanadský forvard, jenž se v České republice proslavil z 
dob angažmá v Třinci, s nímž slavil extraligový titul, byl nakonec se 
třiceti kanadskými body pátým nejproduktivnějším hráčem týmu. 
Pokračování jeho chomutovského angažmá je však otazníkem. Mezi 
osmnácti hráči, kteří budou jistě v kádru Pirátů pokračovat, totiž jeho 
jméno nefiguruje. 

bryan mcgregOr (ÚtOčník)

Tak tento přestup se Severočechům opravdu povedl! Dušek byl 
vždy brán spíše za defenzivního specialistu, v Chomutově však 
ukázal i velmi šikovné ruce. V základní části vynechal několik 
duelů kvůli zranění, takže ho mezi nejproduktivnějšími hráči první 
ligy nenajdeme, ale zásluha na velkém úspěchu Krušnohorců mu 
rozhodně nejde upřít. Bývalý forvard Liberce, který loni vypomáhal 
Benátkám nad Jizerou, byl jedním z nejlépe hrajících členů mužstva 
během extraligové baráže.

antOnín dušek (ÚtOčník)

Copak se stalo, Davide? Vždyť to přece není tak dávno, kdy si válel 
v extralize a oblékal reprezentační dres… Těžko říci, zda na tuto 
otázku zná David Květoň odpověď. Jeho pád totiž nastal velmi rychle. 
V Třinci s talentovaným forvardem po loňské rozpačité sezóně 
přestali počítat, o jeho služby se tak přihlásil nováček soutěže z Mladé 
Boleslavi. Zdálo se, že to byl majstrštyk boleslavského vedení. Jenže 
Květoň za tým ze středních Čech odehrál pouze čtyři duely a začal 
si hledat nové angažmá. To nakonec našel v první lize. Nutno však 
dodat, že se od něj čekalo přece jen více. V 55 zápasech, které letos za 
Piráty odehrál, se totiž ze vstřelené branky radoval pouze třináctkrát. 
Příští ročník tak bude pro Davida Květoně zlomovým. Dokáže svou 
uvadající kariéru restartovat?

david květOň (ÚtOčník)

Jeho dlouholetý parťák Ondřej Kaše zabojuje o NHL, David Kämpf 
by rád šel v jeho šlépějích. Bohužel pro něj však nebyl draftován 
a o splnění svého snu se bude pokoušet v Evropě. Kämpf, jenž 
reprezentoval Českou republiku na předcházejících dvou juniorských 
šampionátech, hrál výborně. Zvláště když přihlédneme na jeho nízký 
věk. Talent rozhodně má a Chomutov je ideální místo, kde ho rozvíjet.

david kämPF (ÚtOčník)

O úspěchu v kariéře Ondřeje Kašeho byla již zmínka v medailonku 
jeho vrstevníka Kämpfa. Kaše, kterého náš magazín vyhlásil 
nejlepším juniorem letošní sezóny, se dohodl na nováčkovském 
kontraktu s Anaheimem. Cesta do NHL bude přes farmu velmi 
složitá, obzvláště pak s jeho na NHL malou výškou. Kačeři však 
budou nejproduktivnějšího chomutovského hráče z play-off 2015 
bedlivě sledovat. Je to tedy pouze na Kašem, aby si splnil svůj životní 
sen. Bohužel někdy jen snaha nestačí…

Ondřej kaše (ÚtOčník)

Předsezónní posila z Norska Tomas Sinisalo místy vymyslel geniální 
akci, za kterou by se v dobách jeho slávy nestyděl ani jeho otec Ilkka 
Sinisalo, bývalý finský útočník se zkušenostmi z více než 600 zápasů 
NHL. Bohužel těch momentů, kdy Sinisalovy kličky a přihrávky 
zvedly diváky ze sedadel, bylo příliš málo. Kádr Chomutova pro 
sezónu 2015/2016 tak zřejmě jeho jméno obsahovat nebude. 

tOmas sinisalO (ÚtOčník)

Sezónu začal ve velkém stylu, pak se ale přece jen projevil jeho nízký 
věk a Chomutov vložil důvěru do zkušenějších hokejistů. V play-off 
i následné baráži si tak David Kaše nezahrál. Smutnit však nemusel, 
cenné zkušenosti nasbíral mimo jiné na juniorském mistrovství 
světa. Pokud neodejde do zámoří jako jeho bratr Ondřej, tak by měl 
v nadcházejícím ročníku dostat větší prostor, byť bude Chomutov o 
ligu výše.

david kaše (ÚtOčník)

Výkony Lukáše Květoně byly asi největším zklamáním v 
chomutovském kádru. V základní části dala posila z Mountfieldu 
pouze tři branky, v play-off se sice zase vzepjala, ale v následující 
baráži už znovu moc vidět nebyla. Těžko říct, jaké plány mají nyní 
Chomutovští s tímto forvardem. Hokej hrát určitě umí, ale je možné, 
že o svou šanci bude muset zabojovat někde v první lize.

lukáš květOň (ÚtOčník)
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Roman Chlouba je ukázkovým příkladem, jak se dá z partnerské 
Kadaně probojovat do kádru ambiciózního Chomutova. Chce to jen 
trochu toho talentu a příkladnou práci na tréninku. Chlouba sezónu 
2014/2015 zahájil v Kadani, v níž byl nejlepším hokejistou. Jeho skvělé 
formy si pochopitelně všimli i Piráti. Těm se Chlouba odvděčil solidní 
produktivitou v základní části i v play-off. V baráži už tak vidět nebyl, 
takže je otázka, zda na tempo nejvyšší soutěže stačí. Pokud Piráti v 
následujících měsících posílí (zřejmě o Tomicu a Sklenáře ze Slavie), 
pravděpodobně to odnese místem v základní sestavě právě Chlouba.

rOman chlOuba (ÚtOčník)

Hokejový příběh Martina Kadlece napsal velmi zajímavou kapitolu. 
Kdo by to byl čekal, že se tento útočník na jaře 2015 bude radovat 
z postupu do extraligy? Ano, po příchodu do Kadaně se sice 
předpokládalo, že by měl být jedním z tahounů týmu, jeho přesun 
do Pirátů by však předpovídal málokdo. Nicméně sázka Pirátů na 
Kadlece, jenž uplynulé tři sezóny strávil v Bělorusku, vyplatila. Když 
nastoupil, tak nezklamal. Nicméně v play-off ani baráži se do základní 
sestavy nevešel, takže je více než pravděpodobné, že do extraligy 
Piráty následovat nebude.

martin kadlec (ÚtOčník)

Útočník ročníku narození 1996 pochopitelně – vzhledem ke svému 
věku – na ledě trochu zaostával za svými spoluhráči. Nicméně nedávno 
skončená sezóna byla pro Radka Veselého velkou zkušeností, kterou 
určitě zužitkuje velmi brzy. Do nějakého toho zápasu nakoukne i v 
příštím ročníku, nicméně stabilní místo v sestavě si asi nevybojuje. 
Ale nepředbíhejme…

radek veselý (ÚtOčník)

Slovenský útočník se potýkal se zdravotními problémy i s přeřazením 
na farmu do Kadaně. V té však důrazný forvard nezahořkl a podával 
obdivuhodné výkony. Podle očekávání byl tedy před klíčovou fází 
sezóny svým kmenovým klubem stažen. Piráti jeho služeb využívali 
i v převážné většině duelů play-off a baráže. Přesto Šagát na soupisce 
pro ročník 2015/2016 zatím není.

martin šagát (ÚtOčník)

To Marek Račuk by v následujícím ročníku příležitost dostat mohl. Ba 
dokonce možná i měl. Ve čtvrté formaci, ani v extralize, není třeba mít 
kdovíjaké hvězdy, nýbrž pracovité hráče, na které se dá spolehnout. To 
Marek Račuk, jenž zahájil stejně jako řada jeho spoluhráčů sezónu v 
Kadani, splňuje. Piráti by tak neudělali dobře, kdyby do své checking-
line přivedli posilu. Bylo by to totiž velmi zbytečné…

marek račuk (ÚtOčník)

Jeho odchod do Chomutova byl provázen řadou otazníků. 
Tím hlavním byl zdravotní stav amerického forvarda, jenž celý 
předcházející ročník promarodil. Obavy o jeho fyzickou kondici se 
nakonec ukázaly jako odpovídající. Po šestnácti odehraných zápasech 
se nakonec Piráti rozhodli s útočníkem, jenž má na svém kontě 
několik startů v National Hockey League, na rozvázání kontraktu. 
Moore se pak odebral zpět do Německa, ani tam se však do formy z 
dob před vážným zraněním nedostal.

greg mOOre (ÚtOčník)

Marek Sikora je na odchodu, o tom není pochyby. V základní 
části měl zdravotní potíže a putoval do Kadaně. Po svém návratu z 
chomutovské farmy se pokoušel o prosazení do sestavy, to se však 
Sikorovi nepovedlo a většinu play-off a baráže proseděl na tribuně. 
Jakýkoliv jiný tým by však po tomto forvardovi sáhl všemi deseti.

marek sikOra (ÚtOčník)

Mladý útočník se v Chomutově pouze mihl (6 odehraných zápasů). 
Podstatnou část sezóny strávil v chomutovské juniorce, respektive v 
partnerské Kadani. V příštím ročníku by mohl zažít hokejový průlom, 
budeme mu tedy držet palce. 

jakub chrPa (ÚtOčník)

Stejně jako Chrpa i jeho spoluhráč z juniorského týmu Martin 
Šťovíček do první ligy pouze nakouknul. Uvidíme, zda se tento 
forvard v profesionálním hokeji dokáže usadit na trvalo .  

martin šťOvíček (ÚtOčník)

Měl být nástupcem Vladimíra Růžičky na střídačce Slavie. Sešívaní 
však překvapivě vložili důvěru do Ladislava Lubiny, který rozhodně 
nepatří k nejpopulárnějším trenérům. Růžička tak neváhal a bývalého 
kouče Třince přivedl do Chomutova, kde začal pracovat jako 
konzultant. Pod Kopřivou hrál Chomutov pěkný hokej a po dlouhé 
době dokázali Piráti ovládnout základní část první ligy. A hlavně 
uspěli i v baráži! Vzhledem k příchodu Růžičky do realizačního týmu 
se nyní Kopřiva posunul na pozici asistenta trenéra. 

   břetislav kOPřiva (hlavní trenér)

Aleše Tottera si může prvoligový fanoušek pamatovat například z 
jeho angažmá v Berouně. To se mladému a ambicióznímu trenérovi 
dvakrát nepovedlo. Možná kvůli tomu, že Totter je zřejmě lepším 
asistentem než hlavním koučem. Od příští sezóny by pracovitý kouč 
měl trénovat druholigový Havlíčkův Brod.

   aleš tOtter (asistent trenéra)
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Realizační tým většiny ambiciózních týmů se již dnes neobejde 
bez trenéra brankářů a Chomutov pochopitelně není výjimkou. O 
gólmany se totiž stará právě Josef Dušek. Ten sbíral zkušenosti nejen 
jako aktivní hráč (chytal například za Pardubice), ale hlavně mu byly 
předávány cenné rady od Josefa Bruka, odborníka na slovo vzatého. 

jOseF dušek (trenér brankářů)

Petr Švehla má jakožto bývalý zápasník na starosti fyzickou kondici 
chomutovských hráčů. I díky jeho skvělé práci tak Piráti dokázali 
odehrát všech 88 zápasů letošního ročníku (včetně přípravných 
klání) ve vysokém tempu. 

Petr švehla (kOndiční trenér)

Slovenský manažer, který dlouhá léta působil v Německu, poskládal 
tým, jenž byl nejen velmi kvalitní, ale zároveň dokázal v těžkých 
chvílích držet při sobě. Čapla vsadil na mladé mužstvo a poučil se z 
chyb předchozího vedení, které do Chomutova vábilo velké hvězdy, 
avšak s malou výkonností.

bOris čaPla (sPOrtOvní manažer)

Nemalý podíl na úspěšném ročníku zakončeném postupem má 
Vladimír Růžička. Olympijský vítěz z Nagana a současný trenér 
národního týmu má s majitelem klubu panem Veverkou velmi 
přátelské vztahy, a tak po svém odchodu ze Slavie podle očekávání 
zamířil do Krušných hor. Oficiálně v pozici konzultanta, několikrát se 
však objevil i na ledě při trénincích A-týmu. Právě Růžička vytipoval 
některé hráče, které znal především z angažmá ve Slavii. 

vladimír růžička (kOnzultant a nOvý hlavní trenér)

Vedení klubu:
Ing. Jaroslav Veverka    statutární ředitel
Stanislav Mikšovic    výkonný ředitel
Milan Kašpárek     asistent předsedy správní rady
Boris Čapla     sportovní manažer
David Dinda     obchodní a marketingový ředitel
Mgr. Jaroslav Liška    ředitel sportovního úseku mládeže
Martin Pašek     sportovní sekretář

Marketingové oddělení
Jakub novák     marketing a ticketing
Mgr. Libor Kult     PR a média
Roman Jüngling    marketing a režie videokostky

Obchodní oddělení
Marcela Dušková    obchodní zástupce

Ekonomický úsek
Ivana Kiliánová     hlavní ekonomka
Lucie Tenková     účetní

Sekretariát
Tereza Čapková    asistentka
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kOmentář:
Chomutovský cíl byl jasně daný. Nic než postup do extraligy by se rovnalo neúspěchu. To rozhodně není 
pro psychiku hráče jednoduché. Piráty však obrovský tlak nepoložil a bez větších komplikací postoupili 
nejprve do baráže a posléze uspěli i v ní. Vzhledem k příchodu Vladimíra Růžičky do realizačního týmu 
Krušnohorců je navíc pravděpodobné, že se začne blýskat na lepší časy i o soutěž výše. Chomutov tak třeba 
konečně ukončí dlouhou sérii barážových účastí.

cO se POvedlO?

Postup do extraligy: Co jiného by tak asi v sekci „Co 
se povedlo?“ mělo být, že? Každý postup o ligu výše 
s sebou provází řadu komplikací a starostí, odměnou 
za roční práci však bývá nepopsatelný pocit po 
skončení úspěšného ročníku. Piráti by se však raději 
pro příště baráži obloukem vyhnuli.  

Chomutovská dominance: Severočeši letos neměli 
ve druhé nejvyšší soutěži konkurenci. Základní část 
opanovali se čtyřiadvaceti bodovým náskokem. V 52 
utkáních nasázeli úctyhodných dvě stě branek. Sami 
jich inkasovali pouze 102. To jen dokazuje fakt, že 
Chomutov postoupil zcela po zásluze.

Příchod Vladimíra Růžičky: Není žádným 
tajemstvím, že vedení Pirátů dělalo v předcházejících 
ročnících spoustu chyb. Však to sami představitelé 
klubu přiznali. Proto byl příchod respektovaného 
trenéra Růžičky událostí sezóny. Po letošní sezóně, 
kdy jakožto konzultant skládal postupový tým, se 
stane dokonce hlavním trenérem!

13. - 52. kolo: V těchto 40 zápasech nebodovali 
Krušnohorci pouze třikrát! To zkrátka nelze v této 
rubrice nezmínit. 

cO se nePOvedlO?

Úvod sezóny: Chomutov základní část doslova 
ovládl, úvod ročníku 2014/2015 však nezastihl 
Piráty zrovna v dobré formě. V prvních sedmnácti 
kolech totiž Piráti prohráli hned sedmkrát. Ve 
zbytku soutěže už se tomu tak stalo pouze pětkrát! 
V polovině základní části tak Chomutov sesadil z 
první příčky překvapení ročníku - SK Horáckou 
Slavii Třebíč a první pozici už nepustil.

Odchod Šuláka po skončení sezóny: Vybrat momenty, 
které se letos nepovedly, bylo v případě Chomutova 
opravdu obtížné. Magazín o 1. lize tak musel do 
tohoto sloupce zařadit i událost, která se odehrála 
až měsíc po skončení baráže. Kádr Pirátů totiž 
zasáhla nepříjemná zpráva - obránce Libor Šulák 
dal Chomutovu sbohem a upsal se Znojmu. Bylo 
to opravdu nečekané rozhodnutí, vždyť Šulák měl 
být jedním ze stavebních kamenů extraligového 
manšaftu. A zájem z extraligy se odmítá velmi těžko. 
Šulák však zamířil do mezinárodní EBEL.

Série s Ústím nad Labem: Chomutov měl ve 
čtvrtfinále play-off až nečekané problémy se svým 
dlouholetým rivalem. Ústí nad Labem dokonce 
dokázalo natáhnout sérii až na šest zápasů! 

kOnečné umístění

1. MíSTO

PIRáTI CHOMUTOV
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Příběh sezóny 2014/2015

éra vladimíra růžičky
O přesunu Vladimíra Růžičky do chomutovské organizace se spekulovalo již několik let. Po jeho odchodu 
z pražské Slavie tyto spekulace ještě zesílily a nakonec byly i potvrzeny. Kapitán legendární naganské party 
zezačátku působil na funkci konzultanta, bylo však veřejným tajemstvím, že jeho pravomoce byly daleko větší. 
Tým, který postoupil do baráže, vlastně vznikal pod jeho rukama. Stejně tak jako realizační tým, do něhož si 
přivedl svého osvědčeného kolegu Břetislava Kopřivu. Osobně se pak účastnil několika tréninků, a to nejen 
sledováním z tribuny, ale dokonce i aktivně na ledové ploše. A od příštího ročníku tomu tak bude pořád. 
Vladimír Růžička totiž uzavřel pohádkový kontrakt na dlouhých deset let a stal se hlavním koučem. Břetislav 
Kopřiva tak bude v nadcházejícím ročníku pouze asistentem. I když slovo pouze by mohlo být v uvozovkách. 
Vladimír Růžička totiž bude mít spoustu práce s reprezentací a klidně se může stát, že před vrcholem sezóny z 
Chomutova odjede a bude se muset plně věnovat národnímu týmu. V tom případě jeho kompetence převezme 
Kopřiva. „Lidi nám vyčítali, že jsme v předchozích letech často měnili trenéry. A když jsme to dělali a přemýšleli 
jsme, jakého vybereme, vždycky jsme si říkali: Vláďu Růžičku bohužel nemůžeme. Teď když nastala situace, že 
jsme Vláďu mohli, jsme strašně šťastní. Vláďa nepřemýšlí na rok, na dva, ale koncepčně,“ uvedl pro idnes.cz 
majitel klubu a osobní přítel Růžičky pan Jaroslav Veverka starší. Vyhraje během deseti let Chomutov extraligový 
titul? Proč by ne? Trenér na to k dispozici je, přehršel mladých talentů jakbysmet... 

tOP 10 kanadské bOdOvání

54 b.
52
32
32
30
30
30
27
25
24

1. Marek Hovorka
2. Nikola Gajovský
3. Štěpán Hřebejk
4. Vladimír Růžička
5. Bryan McGregor 
6. Antonín Dušek
7. Brett Skinner
8. Jan Rutta
9. David Květoň
10. David Kämpf

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
30 b.
27
21
17
13

1. Brett Skinner
2. Jan Rutta
3. Jiří Drtina
4. Jaroslav Koma
5. Martin Rýgl

tOP 5 asistentů

34 a.
28
26
20
19

1. Nikola Gajovský
2. Marek Hovorka
3. Brett Skinner
4. Vladimír Růžička
5. Antonín Dušek

tOP 3 asistentů (Obránci)

26 a.
16
16

1. Brett Skinner
2. Jan Rutta
3. Jiří Drtina

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 27
+ 23
+ 18
+ 18
+ 17

1. Nikola Gajovský
2. Jaroslav Koma
3. Brett Skinner
4. Štěpán Hřebejk
5. David Kämpf

nejhOrší +/-
-  3
 - 2
-  1

36. Radek Havel
35. Alexander Titov
34. Dominik Tejnor

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

80 TM
66 
56

1. Štěpán Hřebejk
2. Marek Hovorka
3. Vladimír Růžička

tOP 5 střelců

26 g.
18
16
16
12

1. Marek Hovorka
2. Nikola Gajovský
3. Štěpán Hřebejk
4. Bryan McGregor
5. Vladimír Růžička

tOP 3 střelců (Obránci)
11 g.
  6
  6

1. Jan Rutta
2. Jaroslav Koma
3. Martin Rýgl

tOP juniOr (bOdOvání)
24 b.1. David Kämpf

tOP cizinec (bOdOvání)
54 b.1. Marek Hovorka

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
 25      
 10
   5

1. Miroslav Kopřiva
2. Miroslav Hanuljak
3.  Jan Strmeň

gólmani - čistá kOnta

4 
1

1. Miroslav Kopřiva
2. Miroslav Hanuljak

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

95,00%

93,67

92,72

1. Jan Strmeň

2. Miroslav Kopřiva

3. Miroslav Hanuljak

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

1.60 
1.71
2.15

1. Jan Strmeň
2. Miroslav Kopřiva
3. Miroslav Hanuljak

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
2034
  837
  300

1. Miroslav Kopřiva
2. Miroslav Hanuljak
3. Jan Strmeň

tOP 3 střelců (vítězné góly)
13 g.
  4
  4

1. Marek Hovorka
2. Nikola Gajovský
3. Štěpán Hřebejk

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
13 g.
  6
  6

1. Marek Hovorka
2. Nikola Gajovský
3. Štěpán Hřebejk

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 4 g.1. Jan Rutta

11 b.
10
10

1. Ondřej Kaše
2. Štěpán Hřebejk
3. Marek Hovorka

tOP 3 kanadské bOdOvání

  8 g.
  6
  4

1. Štěpán Hřebejk
2. Ondřej Kaše
3. Jan Rutta

tOP 3 střelci

  7 b.
  6
  5

1. Jan Rutta
2. Brett Skinner
3. Jiří Drtina

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 11 
+ 10
+   9

1. Libor Šulák
2. Tomáš Bartejs
3. David Kämpf

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 7 a.
 7
 7

1. Marek Hovorka
2. Antonín Dušek
3. Nikola Gajovský

tOP 3 asistentů

92,98%
90,70

1. Miroslav Hanuljak
2. Miroslav Kopřiva

ÚsPěšnOst zákrOků

1.92
2.48

1. Miroslav Hanuljak
2. Miroslav Kopřiva

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Hned ve druhé sezóně po svém znovuzrození se Motor dokázal probojovat až do baráže. Precizní práce 
obrozeného vedení se tedy vyplatila a na klubové pokladně byly úspěchy klubu hodně znát. Těžko nyní 
předpovídat, jak se budou Jihočeši prezentovat v příštím ročníku, ale podle dosavadních posil je možné, že v 
sezóně 2016/2017 bude Motor zase extraligový. V první lize asi není klub, který by si nejvyšší soutěž zasloužil 
více...  

cO se POvedlO?

Postup do baráže: Chomutov a Kladno měli týmy, 
které mohly směle pomýšlet na postup do extraligy. 
Piráti sice své ambice potvrdili, Rytíři však nikoliv. 
Právě na úkor Motoru, jenž zvládl čtvrtfinále s 
Benátkami nad Jizerou i semifinále s Třebíčí. 

Spousta cenných zkušeností: Účast v baráži přinesla 
Motoru nejen dost financí do klubové pokladny, ale 
hlavně spoustu zkušeností pro mladý kádr. Jihočeši 
by tak rádi následovali kroky Olomouce. Ta ve své 
první baráži nasbírala zkušenosti, které zúročila 
hned v nadcházející sezóně.

Výkony dua Straka-Nouza: Na prvních dvou místech 
kanadského bodování první ligy se po celou sezónu 
objevovala dvě jména - Tomáš Nouza a Josef Straka. 
Toto duo bylo pro Motor naprosto klíčové. 

Návštěvnost: Průměrná návštěvnost v základní části? 
4462 diváků! Co dodat...

Charitativní akce s Romanem Bernatem: České 
Budějovice nezapomínají na své bývalé hráče a 
letos v rámci charitativní akce pomohly Romanu 
Bernatovi, který před lety utrpěl vážné zranění. 

cO se nePOvedlO?

Vstup do soutěže: V loňském ročníku se Jihočechům 
začátek základní části vůbec nepovedl, a také se 
to odrazilo v náladě týmu po zbytek sezóny. Ani 
letos se Motoru vstup do ročníku nepovedl a mnozí 
příznivci už se obávali, že se nepovedená sezóna 
2013/2014 zopakuje. České Budějovice v prvních 
šesti zápasech základní části získaly pouze šest bodů.
Naštěstí pro Jihočechy však následovala série šesti 
vítězství.

Trápení s Benátkami nad Jizerou: České Budějovice 
byly ve čtvrtfinále velmi blízko překvapivému 
vyřazení. Série s farmou Liberce se totiž vyvíjela 
pro Motor hodně mizerně. Před zápasem číslo čtyři 
byl stav série 1:2 pro Benátky nad Jizerou. A právě 
ve čtvrtém utkání se lámal chleba. Jihočeši přišli o 
potrestané forvardy Pajiče a Nouzu a Pojizeřané měli 
k dispozici několik početních výhod. Nevyužili však 
ani jedinou a naopak Motor v 60. minutě rozhodl 
a stav série vyrovnal. Tomu tehdy věřil opravdu 
málokdo.  

47. - 51. kolo: Nechybělo moc a České Budějovice 
šly do play-off z velmi nevýhodné pozice. V tomto 
období se totiž Jihočechům nedařilo, naštěstí vše 
napravili v posledním kole. 

kOnečné umístění

2. MíSTO

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDěJOVICE
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Příběh sezóny 2014/2015

skvělá návštěvnOst
Mnozí by řekli, že pád o soutěž níže návštěvnosti výrazně ublíží. V případě Motoru to však neplatí. Ono je také 
důležité podotknout, že onen pád nebyl zaviněný sportovními výsledky, nýbrž zbabělým přesunem licence z 
Českých Budějovic do Hradce Králové. O okolnostech stěhování extraligových práv mezi těmito městy už byla 
řeč v několika předcházejících vydáních magazínu, netřeba tedy tuto událost rozebírat znovu.

Jedno je však jisté. Českobudějovickému hokeji jako takovému odchod nepopulárního vedení o dům dál 
pomohl. Někteří fanoušci jsou tak dokonce vděční za to, že klub má konečně vlastní identitu a nebojuje za firmu 
Mountfield, ale za město České Budějovice. 

Do vedení klubu se navíc dostali lidé, kteří pro fanoušky něco znamenají a mají přirozený respekt. I přes 
nepovedenou sezónu 2013/2014 zůstali příznivci Motoru svému srdečnímu mužstvu věrní a letos se dočkali 
odměny. Jihočeský celek totiž skončil na skvělém druhém místě po základní části a fanoušci se opět mohli bavit 
kvalitním hokejem. Pro vedení klubu byl zase odměnou pohled na úchvatnou domácí návštěvnost. Vždyť v 
základní části chodilo na Motor takřka 4,5 tisíce diváků! V play-off pak pochopitelně došlo k dalšímu nárůstu a 
stadion byl několikrát vyprodán. Nejlepšími fanoušky v první lize jsou tedy jednoznačně ti z Budějovic.

tOP 10 kanadské bOdOvání

77 b.
77
49
40
34
29
28
25
20
17

1. Tomáš Nouza
2. Josef Straka
3. Martin Heřman
4. Rok Pajić
5. Luboš Rob
6. David Kuchejda
7. Michal Švihálek
8. Roman Vráblík
9. Petr Punčochář
10. Ján Mucha

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
25 b.
20
17
15
  8

1. Roman Vráblík
2. Petr Punčochář
3. Ján Mucha
4. Dan Růžička
5. Lukáš Chmelíř

tOP 5 asistentů

47 a.
44
30
24
20

1. Josef Straka
2. Tomáš Nouza
3. Martin Heřman
4. Luboš Rob
5. Rok Pajić

tOP 3 asistentů (Obránci)
16 a.
15
12

1. Roman Vráblík
2. Petr Punčochář
3. Dan Růžička

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 17
+ 16
+ 12
+ 11
+ 10

1. Martin Heřman
2. Petr Punčochář
3. Tomáš Nouza
4. Rok Pajić
5. Roman Vráblík

nejhOrší +/-
-  4
-  2
-  2

28. Jan Trummer
27. Dan Růžička
26. Jiří Bárta

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

77 TM
77 
66

1. Jakub Suchánek
2. Michal Švihálek
3. Martin Heřman

tOP 5 střelců

33 g.
30
20
19
14

1. Tomáš Nouza
2. Josef Straka
3. Rok Pajić
4. Martin Heřman
5. Michal Švihálek

tOP 3 střelců (Obránci)
 9 g.
 6
 5

1. Roman Vráblík
2. Ján Mucha
3. Petr Punčochář

tOP juniOr (bOdOvání)
34 b.1. Luboš Rob

tOP cizinec (bOdOvání)
40 b.1. Rok Pajić

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
19
  8
  6

1. Ondřej Bláha
2. David Gába
3. Hynek Kůdela

gólmani - čistá kOnta

  4
  2

1. Ondřej Bláha
2. David Gába

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

93,66%

93,16

89,74

1. Ondřej Bláha

2. David Gába

3. Hynek Kůdela

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

1.99
2.33
3.43

1. Ondřej Bláha
2. David Gába
3. Hynek Kůdela

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1631
  770
  748

1. Ondřej Bláha
2. Hynek Kůdela
3. David Gába

tOP 3 střelců (vítězné góly)
10 g.
  7
  4

1. Josef Straka
2. Tomáš Nouza
3. Martin Heřman

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
11 g.
  8
  8

1. Tomáš Nouza
2. Josef Straka
3. Martin Heřman

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 4 g.1. Petr Punčochář

17 b.
15
14

1. Tomáš Nouza 
2. Josef Straka
3. Martin Heřman

tOP 3 kanadské bOdOvání

 7 g.
 6
 4

1. Josef Straka
2. Tomáš Nouza 
3. Martin Heřman

tOP 3 střelci

 5 b.
 4
 4

1. Dušan Žovinec
2. Roman Vráblík
3. Petr Punčochář

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 7 
+ 5
+ 5

1. Tomáš Nouza
2. Martin Semrád
3. Martin Heřman

tOP 3 v hOdnOcení +/-

11 a.
10
  8

1. Tomáš Nouza
2. Martin Heřman
3. Josef Straka

tOP 3 asistentů

92,65%1. Ondřej Bláha

ÚsPěšnOst zákrOků

2.281. Ondřej Bláha

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Horácká Slavia působí v první lize od sezóny 1997/1998, ale ještě nikdy dříve nebyla tak blízko postupu do 
baráže. Ano, v minulosti sice třikrát skončila po základní části na druhém místě, ale v play-off vždy přišlo 
velké zklamání. Letos však hrálo Třebíči takřka vše do noty a semifinálový soupeř z Českých Budějovic byl 
hratelným soupeřem. Jenže Horácké Slavii se za stavu 1:1 na zápasy doslova rozprášil kádr před očima. To byla 
velká černá kaňka na jinak skvělém ročníku.  

cO se POvedlO?

Výkony první formace: Roman Erat vstoupil do sezóny 
skvěle, pak ale jeho výkonnost začala stagnovat. To 
David Dolníček a Lukáš Havel se zase potýkali se 
zraněními. Všichni tři klíčoví útočníci jinak mladého 
týmu se však dokázali dostat do pohody v ten nejlepší 
možný čas. V play-off totiž formace Erat - Dolníček 
- Havel vstřelila hned sedmnáct gólů. Havel dokonce 
v devíti zápasech nasbíral hned 16 kanadských bodů!

Hvězdný kádr: Fanoušci Třebíče letos mohli v dresu 
Třebíče spatřit takové hráče jako Pekra, Řípu, 
Horčičku, Kašíka, Holce, Ostřížka, Buriana, Zuzina, 
Dočekala, Holíka, Erata, Havla, Zdráhala či Bartoně. 
To jsou všechno hráči, kteří dokáží diváky pobavit 
svým velkým hokejovým uměním.  

Vzestup Adama Rašky: V sérii  s Motorem byl vůbec 
nejlepším hráčem svého týmu. Mladý forvard Komet 
dokázal převzít zodpovědnost za výkony manšaftu a 
v play-off skóroval hned pětkrát. 

Prvních čtyřiadvacet kol: Třebíč byla po polovině 
základní části na senzačním prvním místě. V 
prvních čtyřiadvaceti zápasech totiž vyhrála hned 
sedmnáctkrát! 

cO se nePOvedlO?

Odchody opor: Tou největší kaňkou byl jednoznačně 
nečekaný rozpad kádru v průběhu dobře rozehrané 
série s Českými Budějovicemi. Matěj Pekr se vrátil 
do Olomouce, Jan Zdráhal odešel zpět do Pardubic 
a dvojici Holík - Horčička si stáhl Zlín. Dovršením 
katastrofy bylo zranění Jakuba Bartoně. Už během 
čtvrtfinále přitom Třebíč přišla o Jiřího Řípu a Patrika 
Petrušku. Velká škoda, v plné sestavě Horácká Slavia 
na postup do baráže určitě měla. 

25. až 35. kolo: Třebíč potkal v tomto období krutý 
pád z první příčky tabulky. V těchto jedenácti duelech 
totiž Horáci zvítězili pouze třikrát. Bílé hvězdy 
mimo jiné ztratily body v kláních s Prostějovem, 
Šumperkem či Ústím nad Labem.

Marodka: Třebíč se před koncem základní části 
dostala do velmi nezáviděníhodné situace. Na 
marodce totiž figurovalo nevídaných dvacet hráčů! 
Více o této neuvěřitelné situaci si můžete přečíst na 
následující dvoustraně. 

Problémy s brankáři: V letošním ročníku se v dresu 
Třebíče protočilo hned osm různých brankářů! V 
klíčové fázi sezóny hájili brankoviště Dusík a Máj, 
kteří  přitom v základní části nedostávali prostor. 

kOnečné umístění

3. MíSTO

SK HORáCKá SLAVIA TŘEBíČ
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neObvyklá marOdka
Horácká Slavia měla úžasný vstup do soutěže a ještě po polovině základní části byla na prvním místě tabulky. Jenže 
pak začaly velké starosti - řada hráčů z úspěšného týmu logicky povýšila do nejvyšší soutěže. To by však ještě nebyl 
ten největší problém, protože Třebíč měla v záloze několik dalších hráčů, kteří na startu ročníku vysedávali pouze 
na tribuně. Horší však byla marodka, jež se během sezóny začala zaplňovat závratnou rychlostí. Na celou sezónu 
vyřadilo ze hry zranění obětavého zadáka Václava Čejku a rychlonohého forvarda Jana Křivohlávka. Podstatnou 
část letošního ročníku rovněž musel vynechat Michal Vodný, cenná akvizice z partnerské Olomouce.  Zdravotní 
problémy potkaly i kanonýra Lukáše Havla, jenž letos odehrál pouze 33 utkání. Na čas byl ze hry i kapitán David 
Dolníček. Vzhledem k těmto problémům už výsledky Horácké Slavie nebyly tak povedené jako v první polovině 
sezóny. Nicméně i tak nakonec Třebíč skončila na skvělém třetím místě po základní části.

Situace ohledně marodky byla kritická zejména v samotném závěru ročníku, kdy postihla Třebíč rozsáhlá 
chřipková epidemie. V jednu chvíli nemohla Horácká Slavia využít služeb hned dvaceti marodů! Nebýt širokého 
kádru, zřejmě by Třebíč nějaké to utkání musela kontumovat ve svůj neprospěch. Hokejisté Horácké Slavie se však 
semknuli a i když hráli poslední zápasy pouze na čtyři obránce, do play-off šli z velmi dobré výchozí pozice.

tOP 10 kanadské bOdOvání

43 b.
36
31
31
30
29
19
18
16
15

1. Roman Erat
2. Matěj Pekr
3. Lukáš Havel
4. Miroslav Holec
5. David Dolníček
6. Jakub Bartoň
7. Jan Zdráhal
8. Jakub Čuřík
9. Jan Wasserbauer
10. Adam Raška

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
29 b.
19
  9
  8
  7

1. Jakub Bartoň
2. Jan Zdráhal
3. Vlastimil Bilčík
4. Jakub Šaur
5. Rostislav Malena

tOP 5 asistentů

35 a.
24
20
18
16

1. Roman Erat
2. Miroslav Holec
3. Jakub Bartoň
4. Jan Zdráhal
5. David Dolníček

tOP 3 asistentů (Obránci)
20 a.
18
  8

1. Jakub Bartoň
2. Jan Zdráhal
3. Jakub Šaur

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 18
+ 16
+ 14
+ 12
+ 11

1. Jan Zdráhal
2. Lukáš Havel
3. Rostislav Malena
4. Jan Wasserbauer
5. Roman Erat

nejhOrší +/-
  - 8
  - 7
  - 4

45. Lukáš Králík
44. Milan Přibyl
43. Jan Křivohlávek

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

58 TM
50 
48

1. Rostislav Malena
2. Roman Erat
3. David Dolníček

tOP 5 střelců

21 g.
14
14
10
  9

1. Matěj Pekr
2. Lukáš Havel
3. David Dolníček
4. Jakub Čuřík
5. Jakub Bartoň

tOP 3 střelců (Obránci)
 9 g.
 6
 1

1. Jakub Bartoň
2. Vlastimil Bilčík
3. Václav Jaroš, Jan Zdráhal

tOP juniOr (bOdOvání)
 3 b.1. Dominik Pokorný

tOP cizinec (bOdOvání)
 6 b.1. Peter Zuzin

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
  10
    9
    6

1. Martin Falter
2. Tomáš Štůrala
3. Luboš Horčička

gólmani - čistá kOnta

2

1

1. Martin Falter
2. Luboš Horčička, Libor Kašík,    
    Tomáš Štůrala

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

92.86%

92.83%

92.47%

1. Luboš Horčička

2. Tomáš Štůrala

3. Martin Falter  

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

2.17
2.20
2.26

1. Luboš Horčička
2. Tomáš Štůrala
3. Martin Falter

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1248
  607
  601

1. Martin Falter
2. Luboš Horčička
3. Tomáš Štůrala

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 6 g.
 4
 3

1. Matěj Pekr
2. David Dolníček
3. Lukáš Havel

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 9 g.
 6
 5

1. Matěj Pekr
2. David Dolníček
3. Jakub Bartoň

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 5 g.1. Jakub Bartoň

16 b.
13
  9

1. Lukáš Havel
2. Roman Erat
3. Aleš Holík

tOP 3 kanadské bOdOvání

 7 g.
 7
 5

1. Lukáš Havel
1. Roman Erat
3. Adam Raška

tOP 3 střelci

 9 b.
 5
 4

1. Aleš Holík
2. Jan Zdráhal
3. Vlastimil Bilčík

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 5 
+ 4
+ 2

1. Aleš Holík
2. Jan Wasserbauer
3. Jakub Čuřík, Rostislav Malena

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 9 a.
 7
 6

1. Lukáš Havel
2. Aleš Holík
3. Roman Erat

tOP 3 asistentů

91.96%
86.34

1. Luboš Horčička
2. Milan Máj

ÚsPěšnOst zákrOků

2.60
4.76

1. Luboš Horčička
2. Milan Máj

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Začátek slušný, zbylé dvě čtvrtiny katastrofální a konec završený vyřazením ambiciózního Kladna z play-off 
byl fenomenální. Jak lze tedy letošní ročník hodnotit v souhrnu? Na to ať si raději každý fanoušek Jihlavy 
odpoví sám. Byly pasáže, kdy Dukla své příznivce moc netěšila, v závěru se však hokejisté zasloužili o několik 
nezapomenutelných okamžiků. Postup do baráže se sice nepovedl, ale i tak fanoušci Dukly rozhodně nelitují, 
že si na loňský ročník kupovali vstupenky. 

cO se POvedlO?

Poslední čtvrtina základní části: S Jihlavou to dlouho 
nevypadalo vůbec dobře a zdálo se, že do čtvrtfinále 
se bude muset prokousávat skrz předkolo. Jenže 
v posledních třinácti kolech Dukla zvítězila hned 
jedenáctkrát (a to dokonce 11x v řadě!). Jihlava hrála 
v takové pohodě, že si doma poradila s Chomutovem 
a z Kladna odvezla tři body. Z pozic zaručujících 
pouze předkolo se tak Dukla málem posunula až na 
druhou příčku. Nezvládla však poslední dva duely se 
Slovanem a AZetem. 

Postup přes Kladno: Čtvrtfinále s Kladnem muselo 
diváky bavit. Hrál se pěkný hokej, na ledě bylo k vidění 
spoustu hvězd a hlavně došlo k několika vzrušujícím 
zápletkám. Postup do dalšího kola nakonec slavili 
svěřenci trenéra Vlka.

Návrat Melenovského: Jednou z událostí letošního 
ročníku byl jistě návrat jedné z legend nejvyšší soutěže 
zpět na kluziště, kde s hokejem před lety začínal - 
jedná se pochopitelně o Marka Melenovského.

Dvanáctigólový galavečer: V 10. kole nedávno 
skončeného ročníku dokázala Jihlava v Mostě zvítězit 
vysoko 4:12! To se jen tak nevidí! 

cO se nePOvedlO?

12. - 40. kolo: Opravdu dlouhé období, co? Dukla 
sice v těchto kolech několik zápasů vyhrála, ale byla 
to spíše výjimka než pravidlo. Konkrétně jen v deseti 
z těchto 29 zápasů získal tým z Vysočiny plný počet 
bodů. A to je málo...

Petr Šidlík: Po návratu ze zámoří se od mladého 
obránce čekalo hodně. Měl být lídrem jihlavské 
defenzivy, jenže sezónu 2014/2015 si Šidlík, bývalý 
kapitán reprezentační dvacítky, za rámeček rozhodně 
nedá. 

Příliš inkasovaných branek: 140 branek ve vlastní síti 
je dost. Nejbližší konkurenti měli až o 14 méně.  

Změna klubové politiky: Pro žádný klub není 
příjemné, když se stane závislý na pomoci 
extraligového manšaftu. Bohužel doba je taková, že 
se bez spolupráce s týmem z vyšší soutěže obejde jen 
dobře zabezpečený klub, jako letos České Budějovice 
a Chomutov. To Jihlava rozhodně nemá zlaťáky 
naditou pokladnu, ba právě naopak. Letos se tedy 
vedení klubu rozhodlo vsadit na mnohem častější 
výpomoc z nejvyšší soutěže. A v příštím ročníku to 
zřejmě bude podobné. 

kOnečné umístění

4. MíSTO

HC DUKLA JIHLAVA
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POzměnění 
klubOvé strategie

Dukla Jihlava razila od té doby, co se do jejího vedení dostal Bedřich Ščerban, zcela odlišnou filozofii, než tomu 
bylo v letošním ročníku. Tým z Vysočiny si vždy zakládal na práci s vlastními mladíky, kteří byli doplňováni 
dalšími kmenovými hráči. Letos však okolnosti přinutily Duklu tento nastavený standard změnit. 

Jihlava nezažila vůbec povedený vstup do soutěže (nebo lépe řečeno druhou a třetí čtvrtinu základní části). Vedení 
klubu tak vzhledem k bídným výsledkům a poměrně početné marodce muselo sáhnout po hráčích odjinud. Tato 
cesta nakonec vedla v případě Jihlavy ke kýženému úspěchu, alespoň letos tomu tak bylo. Nejúspěšnější klub 
československé hokejové historie totiž zažil fantastický závěr ročníku a vměstnal se na čtvrtou pozici. A nebýt 
zaváhání v posledním kole, mohla Dukla skončit dokonce druhá!

Samozřejmě prim hráli stále kluboví odchovanci Melenovský, Čachotský či Důras, ale podstatnou měrou se na 
vzestupu Dukly podíleli i olomoučtí Diviš, Jergl, Staněk, pardubičtí Korím se Semorádem a mladíci z Varů.

tOP 10 kanadské bOdOvání

45 b.
38
37
31
30
28
19
18
15
14

1. Tomáš Čachotský
2. Marek Melenovský
3. Michal Důras
4. Richard Diviš
5. Adam Zeman
6. Zdeněk Čáp
7. Marek Prokš
8. Filip Seman
9. David Březina
10. Miha Štebih

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
28 b.
14
11
11
10

1. Zdeněk Čáp
2. Miha Štebih
3. Jiří Dobrovolný
4. Jakub Schejbal
5. Tomáš Kaláb

tOP 5 asistentů

25 a.
25
21
20
19

1. Tomáš Čachotský
2. Michal Důras
3. Richard Diviš
4. Marek Melenovský
5. Zdeněk Čáp 

tOP 3 asistentů (Obránci)
19 a.
10
10

1. Zdeněk Čáp
2. Miha Štebih
3. Jakub Schejbal

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 18
+ 16
+ 14
+ 10
+  9

1. Richard Diviš
2. Tomáš Čachotský
3. Zdeněk Čáp
4. Miha Štebih
5. Adam Zeman

nejhOrší +/-
 - 6
 - 6
 - 5

44. Patrik Urbanec
43. Vojtěch Zadražil
42. Kristian Grman

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

94 TM
75 
61

1. Martin Kuřítko
2. Marek Melenovský
3. Zdeněk Čáp

tOP 5 střelců

20 g.
18
17
12
11

1. Tomáš Čachotský
2. Marek Melenovský
3. Adam Zeman
4. Michal Důras
5. Marek Prokš

tOP 3 střelců (Obránci)
9 g.
4
3

1. Zdeněk Čáp
2. Miha Štebih
3. Tomáš Kaláb

tOP juniOr (bOdOvání)
2 b.1. Lukáš Anděl, Filip Dundáček

tOP cizinec (bOdOvání)
14 b.1. Miha Štebih

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
16
10
  6

1. Lukáš Sáblík
2. Ondřej Kacetl
3. David Rittich

gólmani - čistá kOnta

  1
  1
  1

1. Lukáš Sáblík
1. David Rittich
1. Ondřej Kacetl

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

  94.69% 

  91.53

  90.85

1. Ondřej Kacetl

2. Lukáš Sáblík

3. Ondřej Kacetl

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

1.52
2.52
2.60

1. David Rittich
2. Lukáš Sáblík
3. Ondřej Kacetl

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1475
  993
  434

1. Lukáš Sáblík
2. Ondřej Kacetl
3. David Rittich

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 7 g.
 5
 3

1. Tomáš Čachotský
2. Adam Zeman
3. M. Melenovský, R. Diviš

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 9 g.
 6
 5

1. Adam Zeman
2. Tomáš Čachotský
3. Marek Melenovský

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 4 g.1. Miha Štebih

14 b.
11
  9

1. Tomáš Čachotský
2. Miha Štebih
3. Richard Diviš

tOP 3 kanadské bOdOvání

 6 g.
 5
 4

1. Richard Diviš
2. Marek Melenovský
3. Filip Seman

tOP 3 střelci

11 b.
  7
  4

1. Miha Štebih
2. Tomáš Kaláb
3. Jiří Dobrovolný

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

 + 2
 + 2
 + 1

1. Marek Melenovský
2. Adam Zeman
3. Richard Diviš

tOP 3 v hOdnOcení +/-

11 a.
  9
  5

1. Tomáš Čachotský
2. Miha Štebih
3. Tomáš Kaláb

tOP 3 asistentů

92,46%
90,74

1. David Rittich
2. Lukáš Sáblík

ÚsPěšnOst zákrOků

2.41
3.31

1. David Rittich
2. Lukáš Sáblík

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Chábera, Kaberle, Klouček, Růžička, Zeman, Tenkrát, Hořava, Hlaváč, Horna... Ani s těmito hvězdnými 
jmény na soupisce však Kladno nepostoupilo do extraligy. Ba ani do baráže. Ba ani do semifinále! Rytířům 
totiž skončila sezóna již 4. března. To bylo pochopitelně obrovské zklamání, v průběhu sezóny se totiž 
Středočeši vzepjali a začali předvádět solidní hokej. Jenže v play-off opět nastaly problémy. A ty už bylo 
pozdě řešit.

cO se POvedlO?

Hvězdy v kádru: Fanoušci Kladna se sice museli 
smířit s pádem o soutěž níže, ale i přes účast v 
první lize se k týmu Rytířů postupně připojovala 
velká hokejová jména. Těmi nejvýraznějšími byli 
zejména mistři světa Jan Hlaváč a Tomáš Kaberle. 
Jejich touhu pomoci svému srdečnímu klubu lze 
obdivovat, ale bohužel ani oni Středočechům k 
návratu mezi elitu nepomohli. I když zrovna na tyto 
dva hráče svalovat vinu rozhodně nejde. 

Rekonstrukce stadionu: Kladenský zimní stadion 
byl již delší dobu ve velmi špatném stavu. Loni o 
okurkové sezóně a na začátku základní části však 
proběhla rozsáhlá rekonstrukce, jež už byla velmi 
potřebná. Nyní je tedy ČEZ Stadion konečně 
důstojnou halou pro tento slavný klub.

Závěr ročníku: V první polovině sezóny hráli Rytíři 
vzhledem k rekonstrukci převážně na stadionech 
soupeřů. Tím pádem nebylo Kladno tak úspěšné. 
Jakmile se však Středočeši vrátili domů, začali 
pravidelně vítězit. Z 26 domácích duelů jich Rytíři 
vyhráli hned osmnáct. Na vlastním ledě byly 
úspěšnější pouze celky, které nakonec postoupily do 
baráže - tedy České Budějovice a Chomutov.

cO se nePOvedlO?

Konečné umístění: Páté místo sice náš magazín před 
zahájením sezóny Kladnu předpovídal, to ale ještě 
nikdo netušil, že Rytíři do svého kádru přivedou 
spoustu zvučných posil. Jenže nakonec i tak tip 
magazínu vyšel a Středočeši skutečně skončili pátí. A 
to jak po základní části, tak i po play-off. To je na tým 
s postupovými ambicemi opravdu špatný výsledek. 
Není divu, že tento neúspěch odnesli nejen někteří 
členové kádru, ale i trenér Jiří Čelanský, po jehož 
odvolání volali fanoušci už od loňské neúspěšné 
baráže. 

Administrativní chyba: Kladno mohlo skončit 
na druhém místě a do play-off jít ve velmi dobré 
pozici. Jenže Rytíři nezvládli samotný závěr soutěže 
a vedení klubu navíc pochybilo v administrativě, 
což Kladno odneslo odečtem tří bodů. Ty pak v 
celkovém součtu Středočechům citelně scházely. 

Výkony veteránů v play-off: Miloslav Hořava (0+0), 
Petr Tenkrát (1+0), Jan Eberle (1+0), Tomáš Klouček 
(0+0), Jiří Zeman (0+1). Tito jmenovaní i mnozí 
další si svou formu nenačasovali příliš dobře a v 
play-off hráli pod své možnosti. Právě to byl důvod 
kladenského vypadnutí již v prvním kole play-off. 

kOnečné umístění

5. MíSTO

RYTíŘI KLADnO
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hvězdný kádr
Po sestupu Kladna se prvoligoví fanoušci těšili, že Rytíři s sebou do druhé nejvyšší soutěže vezmou i několik 
zvučných jmen. Se službami Pavla Patery se sice Středočeši rozloučili, ale i tak se měli nejen fanoušci Rytířů na 
koho dívat. V obraně figurovalo jméno Tomáše Kaberleho, vůbec té největší hvězdy první ligy. Tento obránce, 
jenž se ještě loni na podzim pokoušel prosadit do NHL, odehrál v základní části 24 utkání, v nichž nasbíral 
famózních 26 kanadských bodů. I když tedy neodehrál ani polovinu všech duelů, stal se nejproduktivnějším 
obráncem svého týmu. Známým hokejovým jménem je bezesporu i Tomáš Klouček, jenž si stejně jako Kaberle 
vyzkoušel i tempo nejprestižnější klubové soutěže světa - zámořské National Hockey League. 

V útoku pak řádili, tedy alespoň v základní části, bývalí reprezentanti Miloslav Hořava, Petr Tenkrát a Jan 
Hlaváč. První jmenovaný byl s 26 trefami nejlepším kanonýrem klubu. Tenkrát sice letos moc bodů nenasbíral 
(konkrétně 37), ale na ledě ho nešlo přehlédnout. Jan Hlaváč v základní části nastoupil pouze ke 13 duelům 
(6+8), načež odletěl za rodinou do zámoří. V play-off už však byl středočeskému celku opět k dispozici.

Zkrátka a dobře, Kladno prvoligové vody rozhodně oživilo. Hvězdný kádr Rytířů budiž důkazem toho, že druhá 
nejvyšší soutěž v posledních letech zažívá opravdu velký boom a kvalitativní vzestup. 

tOP 10 kanadské bOdOvání

46 b.
44
41
40
37
37
32
27
26
25

1. Michal Dragoun
2. Miloslav Hořava
3. Jan Rudovský
4. Tomáš Pitule
5. Jan Eberle
6. Petr Tenkrát
7. David Stach
8. Tomáš Horna
9. Tomáš Kaberle
10. David Růžička

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
26 b.
25
  9
  7
  6

1. Tomáš Kaberle
2. David Růžička
3. Jakub Kania
4. Jan Jaroměřský
5. Tomáš Klouček

tOP 5 asistentů

32 a.
30
22
21
20

1. Michal Dragoun
2. Tomáš Pitule
3. Jan Rudovský
4. Tomáš Kaberle
5. Petr Tenkrát

tOP 3 asistentů (Obránci)
21 a.
20
  8

1. Tomáš Kaberle
2. David Růžička
3. Jakub Kania

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 21
+ 19
+ 19
+ 16
+ 16

1. Michal Dragoun
2. Tomáš Klouček
3. David Růžička
4. Tomáš Horna
5. Jan Rudovský

nejhOrší +/-
-  2 
-  1
-  1

36. Denis Kindl
35. Ondřej Havlíček
34. David Bunda

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

82 TM
71 
65

1. David Růžička
2. Tomáš Klouček
3. Petr Tenkrát

tOP 5 střelců

26 g.
19
18
17
16

1. Miloslav Hořava
2. Jan Rudovský
3. Jan Eberle
4. Petr Tenkrát
5. Tomáš Horna

tOP 3 střelců (Obránci)
 5 g.
 5
 2

1. Tomáš Kaberle
2. David Růžička
3. Tomáš Klouček

tOP juniOr (bOdOvání)
 2 b.1. Josef Zajíc

tOP cizinec (bOdOvání)
 9 b.1. Michal Lukáč

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
15 
13
  4

1. Jan Chábera
2. Jan Lukáš
3. Daniel Vladař

gólmani - čistá kOnta

  3   
  2
  1

1. Jan Chábera
2. Jan Lukáš
3. Daniel Vladař

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

93,31%

92,76

91,29

1. Daniel Vladař

2. Jan Lukáš

3. Jan Chábera

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

1.94
1.97
2.49

1. Jan Lukáš
2. Daniel Vladař
3. Jan Chábera

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1497
1113
  487

1. Jan Chábera
2. Jan Lukáš
3. Daniel Vladař

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 5 g.
 4
 4

1. Tomáš Horna
2. Petr Tenkrát
3. David Stach

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 8 g.
 7
 6

1. Miloslav Hořava
2. Petr Tenkrát
3. Michal Dragoun

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 4 g.1. Tomáš Kaberle

 9 b.
 8
 6

1. Tomáš Kaberle
2. David Stach
3. Denis Kindl

tOP 3 kanadské bOdOvání

 5 g.
 2
 2

1. David Stach
2. Denis Kindl
3. Tomáš Horna

tOP 3 střelci

 9 b.
 2
 1

1. Tomáš Kaberle
2. Jakub Kania
3. David Růžička

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 4 
+ 3
+ 2

1. David Růžička
2. Jakub Strnad
3. Tomáš Pitule

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 8 a.
 5
 4

1. Tomáš Kaberle
2. Jan Hlaváč
3. Denis Kindl

tOP 3 asistentů

89,01%1. Jan Lukáš

ÚsPěšnOst zákrOků

3.181. Jan Lukáš

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
V hokejových kuloárech se šíří informace, že Havířov má vůbec nejnižší rozpočet v první lize. Takovéto 
prohlášení sice nelze ověřit, nicméně se spíše jedná o dezinformaci. Některé manšafty jsou na tom 
pravděpodobně ještě hůře než AZet. To nicméně nemění nic na tom, že Havířov si rozhodně nemůže 
vyskakovat. Přesto jeho hráči potěšili fanoušky přímým postupem do čtvrtfinále a relativně dobrými výkony 
v následném čtvrtfinále. To sice prohráli 0:4, ale za předvedenou hru se Slezané stydět nemuseli. 

cO se POvedlO?

Přímý postup do play-off: Už před sezónou bylo více 
než pravděpodobné, že do čtvrtfinále z prvních pěti 
míst postoupí Chomutov, České Budějovice, Kladno, 
Třebíč a Jihlava. Tomu se tak skutečně stalo. Mezi 
několika dalšími tými se tedy rozhořel boj o šesté 
místo, jež stejně jako prvních pět pozic zaručovalo 
přímý postup do čtvrtfinále play-off. Z tohoto boje 
nakonec vyšel vítězně Havířov, byť jen o fous. Šesté 
místo se tedy dá rozhodně brát jako úspěch.   

Robert Říčka v extralize: Zpočátku zprávě o Říčkově 
výpomoci extraligovému Zlínu nikdo nevěnoval 
velkou pozornost (tedy pochopitelně krom fanoušků 
Havířova). Robert Říčka byl totiž do letošního 
ročníku poměrně neznámým hráčem, zejména pro 
ty, co sledují pouze dění v nejvyšší soutěži. Jenže 
Říčka se v extralize skvěle adaptoval a najednou byl 
středem pozornosti. Hrál výborně a je jasné, že ve 
Zlíně ještě nějaký ten rok setrvá.

Prvních dvacet jedna zápasů: Havířov měl skvělý 
vstup do soutěže. V úvodních jednadvaceti kolech 
zvítězil hned čtrnáctkrát a držel se na třetí příčce v 
tabulce. AZetu se dařilo i v rozmezí 27. - 35. kola, 
kdy vyhrál sedm zápasů z devíti. 

cO se nePOvedlO?

36. kolo a dál: Zatímco v prvních pětatřiceti kolech 
byl Havířov jedním z nepříjemnějších překvapení 
soutěže, zbytek základní části totálně nezvládl. S 
odřenýma ušima se však dokázal vměstnat mezi 
první šestku, což je to hlavní. Nicméně věrné 
fanoušky v tomto období rozhodně Havířov moc 
netěšil. V jednadvaceti zápasech míněného období 
(tedy včetně zápasů čtvrtfinále) totiž AZet vyhrál 
pouze šestkrát. 

Další porážka 0:4 v play-off: Loni Havířov v 
prvoligovém čtvrtfinále nestačil na Jihlavu, které 
podlehl nejrychlejším možným způsobem. I letos 
na AZet vyšel tým z Vysočiny, oproti loňsku si však 
Slezané věřili o poznání více. Jenže Horácká Slavia 
nakonec byla nad síly mladého celku. Stejně jako v 
minulém ročníku pro ně skončila sezóna porážkou 
0:4 na zápasy. Jak již bylo ale řečeno, Havířov se za 
svůj výkon v play-off stydět nemusí. 

Parta: Mezi fanoušky Havířova kolovaly informace, 
že letos v kabině nepanovala taková soudržnost jako 
v minulých letech. Důvodem může být jak absence 
rozeného lídra, tak i velké točení sestavou. Uvidíme, 
jaká parta se v kabině AZetu sejde v příští sezóně. 

kOnečné umístění

6. MíSTO

AZ HAVíŘOV
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kOntumOvané derby
Může to sice vypadat trochu nespravedlivě, že se na těchto řádcích budeme věnovat události, na kterou rozhodně 
není Havířov ani samotní fanoušci pyšní, ale událost z utkání Prostějov - Havířov prostě svým významem 
přesáhla všechny ostatní. Ukončení utkání kvůli výtržnostem fanoušků už totiž v první lize velmi dlouho nebylo. 
Příznačně se tak stalo až letos, po návratu Prostějova do první ligy a vzájemném střetnutí dvou úhlavních rivalů 
- Jestřábů s AZetem. 

Už před samotným zápasem bylo pravděpodobné, že se utkání neobejde bez problémů. To, co se však na 
tribunách událo, čekal málokdo. Ostře sledované derby se totiž vůbec nedohrálo! Po dvou třetinách totiž 
bylo ukončeno. Na zimním stadionu v Prostějově se rozpoutalo přehnaně řečeno peklo. Padaly rány pěstmi, 
vzduchem létaly různé předměty, velké škody pak byly napáchány i v umývarně a na toaletách. 

Fanoušci Havířova rozhodně patří k nejvěrnějším v první lize, vždyť ani jednou nechyběli na venkovním duelu, 
ale tímto chováním bohužel poškodili celý klub. A byli si toho moc dobře vědomi. Svou chybu uznali, bohužel 
už však nešla vzít zpět. Za fandění ve zbytku soutěže a krásné chorea nejen v play-off zaslouží pochvalu, nicméně 
násilí rozhodně do hokeje nepatří. Je jasné, že tato výzva nesměruje pouze k Havířovské zvěři.

tOP 10 kanadské bOdOvání

33 b.
30
27
27
22
21
21
20
19
17

1. Antonín Pechanec
2. Tomáš Jiránek
3. Marek Loskot
4. Jakub Šlahař
5. Michal Sztefek
6. Vojtěch Tomi
7. Tomáš Fořt
8. Martin Jakúbek
9. David Klimša
10. Aron Chmielewski

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
11 b.
10
  9
  9
  8

1. Radim Ostrčil
2. Michael Foltýn
3. Petr Šenkeřík
4. Martin Lenďák
5. Tomáš Valenta

tOP 5 asistentů

20 a.
19
17
14
14

1. Tomáš Jiránek
2. Antonín Pechanec
3. Martin Jakúbek
4. Jakub Šlahař
5. Tomáš Fořt

tOP 3 asistentů (Obránci)
 8 a.
 8
 8

1. Radim Ostrčil
2. Michael Foltýn
3. Martin Lenďák

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
 + 14
 + 11
 +  7
 +  7
 +  6

1. Antonín Pechanec
2. Michal Sztefek
3. Petr Šenkeřík
4. David Klimša
5. Tomáš Valenta

nejhOrší +/-
-  6 
-  6
-  6

45. David Bahounek
44. Martin Jakúbek
43. Patrik Zdráhal

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

62 TM
46
42

1. Jiří Krisl
2. Jan Maruna
3. Tomáš Jiránek

tOP 5 střelců

16 g.
14
13
11
10

1. Marek Loskot
2. Antonín Pechanec
3. Jakub Šlahař
4. Vojtěch Tomi
5. Tomáš Jiránek

tOP 3 střelců (Obránci)
 3 g.
 3
 2

1. Radim Ostrčil
2. Martin Matějíček
3. Michael Foltýn

tOP juniOr (bOdOvání)
 5 b.1. Mikuláš Rimmel

tOP cizinec (bOdOvání)
20 b.1. Martin Jakúbek

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
 16
   8
   3

1. Lukáš Daneček
2. Petr Matoušek
3. Miroslav Svoboda

gólmani - čistá kOnta

 2
 1

1. Lukáš Daneček
2. Petr Matoušek

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

92,53% 

90,02

89,94

1. Lukáš Daneček

2. Petr Matoušek

3. Miroslav Svoboda

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

2.34 
3.09
3.18

1. Lukáš Daneček
2. Petr Matoušek
3. Miroslav Svoboda

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1462
1205
  340

1. Lukáš Daneček
2. Petr Matoušek
3. Miroslav Svoboda

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 4 g.
 3
 2

1. Jakub Šlahař
2. Marek Loskot
3. Antonín Pechanec

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 4 g.
 3
 3

1. Jakub Šlahař
2. Marek Loskot
3. Aron Chmielewski

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 2 g.1. Radim Ostrčil

 4 b.
 4
 3

1. Aron Chmielewski
2. Tomáš Jiránek
3. Vojtěch Tomi

tOP 3 kanadské bOdOvání

 4 g.
 1
 1

1. Aron Chmielewski
2. Tomáš Jiránek
3. Vojtěch Tomi

tOP 3 střelci

 1 b.
 1
 1

1. Lukáš Doudera
2. Michal Stuchlík
3. Tomáš Valenta

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 2
+ 1
+ 1

1. Michael Foltýn
2. Lukáš Doudera
3. Radim Haas

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 3 a.
 2
 1

1. Tomáš Jiránek
2. Vojtěch Tomi
3. Patrik Zdráhal

tOP 3 asistentů

86,321. Lukáš Daneček

ÚsPěšnOst zákrOků

4.101. Lukáš Daneček

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Benátky nad Jizerou mají v podstatě jediný cíl - vychovávat hráče partnerskému Liberci. Přesto nejednoho 
potěšilo, když se Pojizeřané probojovali až do čtvrtfinále play-off. A rozhodně nemuselo skončit jen u toho! 
České Budějovice totiž měli Pojizeřané doslova na lopatě. Benáky nad Jizerou musí zpytovat svědomí, 
historický úspěch v podobě postupu do semifinále jim proklouznul mezi prsty. Důvodem byla přesilovková 
selhání ve čtvrtém vzájemném duelu s Motorem. Více o tomto utkání naleznete na příští dvoustránce. 

cO se POvedlO?

Úvod sezóny: Středočeši vstoupili do soutěže 
velmi dobře. V prvních pěti utkáních vyhráli 
hned čtyřikrát, a to včetně zápasů s Kladnem a 
Chomutovem.  

22. - 49. kolo: Benátky nad Jizerou měly ve druhé 
polovině soutěže výbornou formu. V tomto období, 
které čítá 28 kol, totiž Středočeši vyhráli hned 
osmnáct utkání! 

Vyřazovací boje: Postup do předkola a tím pádem 
vyhnutí se sestupovým starostem bylo příjemným 
bonusem. A výkony ve vyřazovacích bojích pak 
třešničkou na dortu. Benátky nad Jizerou si nejprve 
poradily s Litoměřicemi (nejrychlejším možným 
způsobem) a pak si vyšláply i na České Budějovice. 
Série se lámala ve 4. zápase, v němž sice byli 
Pojizeřané vzhledem k několika početním výhodám 
lepší, ale důležité vítězství nakonec brali hosté. 

Výkony mladíků: Nejlepšími hráči Benátek nad 
Jizerou v letošním ročníku byli mladíčci Josef 
Mikyska a Michal Plutnar. Zatímco druhý 
jmenovaný se vrátil ještě v průběhu ročníku do 
Liberce, Mikyska po sezóně zamířil do Budějovic.  

cO se nePOvedlO?

6. - 11. kolo: Ve vedlejším sloupečku je uveden jako 
jedno z nejpovedenějších období samotný úvod 
sezóny. Pod pojmem úvod sezóny jsme v případě 
středočeského celku měli na mysli prvních pět kol. 
Poté totiž následoval první větší herní výpadek. V 
nadcházejících šesti utkáních už totiž zvítězili pouze 
jednou, a to ještě proti trápícímu se Prostějovu.

14. - 21. kolo: Další herní krize nastala v rozmezí 
14. až 21. kola. V tomto období trvajícím osm kol 
totiž Benátky nad Jizerou získaly pouhých pět bodů. 
Ještěže pak Pojizeřané zabrali a do play-off se bez 
výraznějších komplikací probojovali. 

Čtvrtý zápas čtvrtfinále: Play-off připomínalo 
pohádku. Pojizeřané smetli Litoměřice a po prvních 
třech duelech čtvrtfinále byli ve vedení. Zlom 
přišel ve čtvrtém duelu, o němž ještě bude řeč na 
následující dvoustraně. 

Návštěvnost: Na zápasy Benátek nad Jizerou, 
klubu z nejmenšího prvoligového města, chodilo 
průměrně jen něco přes tři stovky diváků. To je na 
profesionální soutěž, která rozhodně není špatná, 
velmi bídné číslo. Velká škoda... 

kOnečné umístění

7. MíSTO

HC BEnáTKY nAD JIZEROU
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Od hOkejOvéhO 
zázraku dělilO málO

Předkolo play-off mezi Benátkami nad Jizerou a Litoměřicemi mělo být velmi dlouhou a vyrovnanou sérií. 
Vyrovnaná vcelku byla, což o to, ale dlouhá rozhodně ne. Středočeši si totiž s Kališníky poradili nejrychlejším 
možným způsobem. Po vítězstvích 1:2, 2:3pr. a 3:1 se Benátky nad Jizerou mohly připravovat na Motor.

České Budějovice rozhodně neměly ze svého čtvrtfinálového soupeře radost. Benátky nad Jizerou jsou totiž 
houževnatým a důrazným soupeřem, proti němuž nikdo nehraje rád. Přesto se nedalo očekávat, že by měl Motor 
s farmářským týmem Liberce výraznější problémy. Ale kdeže!

Středočeši totiž šokovali hned v prvním utkání, které vyhráli 1:4 a hlavně měli obrovskou herní převahu. Druhé 
utkání už sice vyhrál Motor, to třetí už však zase zvládli lépe Pojizeřané. Klíčový byl 4. duel, v němž hrálo Benátkám 
nad Jizerou vše do karet (vyloučení Nouzy a Pajiče do konce zápasu, spousta přesilových her), jenže Středočeši 
nechali hozenou rukavici v podobě historického úspěchu ležet na zemi, nebo lépe řečeno na svém domácím ledě. 

tOP 10 kanadské bOdOvání

37 b.
28
23
22
20
19
18
16
15
13

1. Josef Mikyska
2. Josef Skořepa
3. Vít Jonák
4. Michal Plutnar
5. Jan Plodek
6. Daniel Špaček
7. Daniel Miškovský
8. Marek Pabiška
9. Jan Víšek
10. Petr Kolmann

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
22 b.
16
13
10
  8

1. Michal Plutnar
2. Marek Pabiška
3. Petr Kolmann
4. Jiří Říha
5. Petr Ulrych

tOP 5 asistentů

27 a.
18
15
14
10

1. Josef Mikyska
2. Michal Plutnar
3. Vít Jonák
4. Josef Skořepa
5. Daniel Špaček

tOP 3 asistentů (Obránci)
18 a.
10
  9

1. Michal Plutnar
2. Marek Pabiška
3. Jiří Říha

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 5
+ 5
+ 4
+ 2
+ 2

1. Petr Kica
2. Petr Kolmann
3. Jan Víšek
4. Radim Šimek
5. David Kajínek

nejhOrší +/-
- 14 
- 13
- 10

40. Tomáš Havlín
39. Daniel Miškovský
38. Marek Pabiška

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

88 TM
84 
69

1. Petr Ulrych
2. Daniel Miškovský
3. Ján Niko

tOP 5 střelců

14 g.
12
11
10
  9

1. Josef Skořepa
2. Jan Plodek
3. Daniel Miškovský
4. Josef Mikyska
5. Daniel Špaček

tOP 3 střelců (Obránci)
 6 g.
 5
 4

1. Marek Pabiška
2. Petr Kolmann
3. Michal Plutnar

tOP juniOr (bOdOvání)
11 b.1. Dominik Hrníčko

tOP cizinec (bOdOvání)
0 b.1. -

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
10  
  7
  7

1. Vítek Vaněček
2. Jan Lukáš
3. Marek Schwarz

gólmani - čistá kOnta

2
2

1. Jan Lukáš
2. Marek Schwarz

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

94,20%

92,68

92,52

1. Jan Lukáš

2. Jakub Jelínek

3. Vítek Vaněček

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

1.89 
2.18
2.24

1. Jan Lukáš
2. Jakub Jelínek
3. Vítek Vaněček

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1178   
  810
  667

1. Vítek Vaněček
2. Marek Schwarz
3. Jan Lukáš

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 4 g.
 3
 3

1. Adam Dlouhý
2. Josef Mikyska
3. Josef Skořepa

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 8 g.
 7
 5

1. Josef Skořepa
2. Jan Plodek
3. Josef Mikyska

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 3 g.1. Michal Plutnar

 7 b.
 7
 7

1. Vít Jonák
2. Jan Víšek
3. Josef Mikyska

tOP 3 kanadské bOdOvání

 5 g.
 4
 4

1. Vít Jonák
2. Jan Víšek
3. Adam Dlouhý

tOP 3 střelci

 5 b.
 3
 2

1. Marek Pabiška
2. Jiří Říha
3. Petr Kolmann

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 4 
+ 3
+ 2

1. Petr Kolmann
2. Adam Dlouhý
3. Jiří Říha

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 6 a.
 3
 3

1. Josef Mikyska
2. Jan Víšek
3. Marek Pabiška

tOP 3 asistentů

90,84
90,23

1. Tomáš Fučík
2. Vítek Vaněček

ÚsPěšnOst zákrOků

2.76
2.77

1. Tomáš Fučík
2. Vítek Vaněček

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Před rokem to vypadalo s ústeckým hokejem hodně bledě. Milionové dluhy bývalé akciovky, nový začátek 
v nedohlednu... Jenže pak se parta okolo Jana Čalouna pokusila o bláznivý úkol - vytvořit novou organizaci, 
která by oproti té předchozí fungovala na zcela jiném principu. Ještě pár týdnů před zahájením sezóny nebylo 
stoprocentně jisté, že se Slovan skutečně prvoligové sezóny 2014/2015 zúčastní. O to sladší pak byl postup do 
play-off a následně i do čtvrtfinále. A výkony v něm byly krásnou tečkou za loňským ročníkem. 

cO se POvedlO?

Záchrana klubu: Ústí nad Labem už sice zřejmě 
několik let nebude figurovat na horních příčkách 
tabulky, ale o to vlastně nejde. Hlavní je, že ústecký 
klub z prvoligové mapy nezmizel. Slovan má sice 
hluboko do kapsy, o čemž svědčí odchody několika 
opor po skončení uplynulého ročníku, ale žije. 

44. - 51. kolo: O postup do předkola play-off bojovaly 
hlavně tři týmy - Šumperk, Benátky nad Jizerou a 
Ústí nad Labem. Poslední dva jmenované týmy měly 
v závěru soutěže nejlepší formu a ostrouhali tedy 
Draci. Spanilý finiš Slovanu, který v osmi zápasech 
zmíněného období zvítězil hned v sedmi z nich, 
všechny fanoušky Severočechů příjemně překvapil. 

Play-off: Ústí nad Labem si výbornou formu ze 
závěru základní části přeneslo i do play-off. V 
něm nejprve Slovan vyřadil nedalekou Kadaň a 
následně si vyšlápl i na nejbohatší prvoligový tým - 
Chomutov, svého dlouholetého rivala.

Výkony jednotlivců: Jaroslav Roubík se stal nejlepším 
střelcem soutěže, Michael Petrásek si vychytal 
angažmá v Litvínově a Tomáš Rod s Davidem 
Tůmou sbírali jeden bod za druhým.

cO se nePOvedlO?

Výroky Jana Čalouna: Ještě v době, kdy nebylo ani 
zdaleka jisté, zda se podaří zachránit prvoligový 
hokej v Ústí nad Labem, se Jan Čaloun trochu 
nešťastně vyjadřoval pro média, čímž si všeobecné 
sympatie rozhodně nezískal. Dost nevybíravě se 
vyjádřil o hráčích, kteří váhali s odpuštěním určité 
dlužné částky. Nebýt Čalouna, pravděpodobně by 
dotyční hokejisté neviděli ani korunu, přesto měl být 
s těmito výroky opatrnější. 

Úvod do sezóny: Slovan měl pomalejší rozjezd, ale 
o to rychlejší závěr. Nicméně po patnácti kolech to 
vypadalo s nadějimi Ústí nad Labem na postup do 
play-off nevalně. Vyhráli totiž pouze šestkrát. Ve 
druhé čtvrtině základní části však Severočeši, kteří 
se po celou sezónu spoléhali na svého elitního centra 
Jaroslava Roubíka, začali bodovat přece jen častěji. 

29. - 43. kolo: Nejhůře to se Severočechy vypadalo 
po skončení 43. kola. V patnácti zmiňovaných 
utkáních totiž Slovan slavil vítězství pouze čtyřikrát. 
To pochopitelně vyhovovalo Benátkám nad Jizerou i 
Šumperku, úhlavním konkurentům Ústí nad Labem 
v cestě za postupem do vyřazovacích bojů. Hned v 
následujícím kole však započal zběsilý finiš.  

kOnečné umístění

8. MíSTO

HC SLOVAn ÚSTí n/L
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Ústecké zmrtvýchvstání
Ještě v létě loňského roku nebylo vůbec jisté, zda prvoligový hokej v Ústí nad Labem na čas neskončí. Finanční 
situace byla kritická a milionové dluhy nakonec vyústily až v insolvenci. Když však bylo Slovanu nejhůře, 
z klinické smrti ho vytáhli kluboví patrioti v čele s ústeckým odchovancem a olympijským vítězem Janem 
Čalounem. Zpočátku nebylo jejich jednání zrovna košér (když veřejně prohlásili, že hráč, který se nevzdá velké 
části svých pohledávek, je hrobařem tamějšího hokeje), ale je zřejmé, že jejich úmysly byly míněny dobře. Letní 
martýrium rozhodně nepodstupovali kvůli sobě, nýbrž pro klub, který jim tolik přirostl k srdci. Čaloun a spol. 
náročný úkol zvládli a prvoligový hokej v Ústí nad Labem zachránili. Odměnou za jejich nemalé úsilí jim pak 
byly výkony Severočechů v závěru sezóny. 

Vedení klubu však i nadále sní o tom, že jednou vrátí Slovan na výsluní této soutěže a třeba znovu zabojují 
o postup do extraligy. „Chci vytvořit konkurenceschopný klub extraligovým celkům. A nejen to. Třeba naše 
hala. Zvenčí vypadá hezky, je obalená. Ale kdo rozumí hokeji a vidí kabinu áčka, zhrozí se. Přežíváme. Teď se 
potřebujeme zachránit, najít silného partnera... a já budu snílek. Možná ten partner řekne, že postaví nový stadion. 
Panebože, v Chomutově to dokázali, proč bychom to nezvládli ve stotisícovém Ústí? Já dneska usínám a sním o 
těchhle věcech,“ uvedl pro iDnes.cz Jan Čaloun, jednatel klubu a jeden ze spasitelů Slovanu.

tOP 10 kanadské bOdOvání

71 b.
55
39
31
29
28
21
19
17
15

1. Jaroslav Roubík
2. Tomáš Rod
3. David Tůma
4. Tomáš Kolafa
5. Jan Kloz
6. Vít Budínský
7. David Merta
8. Martin Vágner
9. Ondřej Holomek
10. Vladimír Brož

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
31 b.
19
17
15
11

1. Tomáš Kolafa
2. Martin Vágner
3. Ondřej Holomek
4. Vladimír Brož
5. Kamil Černý

tOP 5 asistentů

43 a.
33
23
18
18

1. Tomáš Rod
2. Jaroslav Roubík
3. Tomáš Kolafa
4. Jan Kloz
5. Martin Vágner

tOP 3 asistentů (Obránci)
23 a.
18
15

1. Tomáš Kolafa
2. Martin Vágner
3. Ondřej Holomek

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 12
+ 12
+ 11
+ 10
+ 10

1. Ondřej Holomek
2. David Tůma
3. Jaroslav Roubík
4. Tomáš Rod
5. Jan Kloz

nejhOrší +/-
- 11 
-   8
-   7

33. Tomáš Vávra
32. Martin Vágner
31. Štěpán Kuchyňka

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

59 TM
58 
53

1. Ladislav Gengel
2. Martin Baránek
3. Petr Přeučil

tOP 5 střelců

38 g.
26
12
12
11

1. Jaroslav Roubík
2. David Tůma
3. Tomáš Rod
4. David Merta
5. Jan Kloz

tOP 3 střelců (Obránci)
 8 g.
 3
 3

1. Tomáš Kolafa
2. Kamil Černý
3. Jan Pohl

tOP juniOr (bOdOvání)
 2 b.1. Jakub Suchan

tOP cizinec (bOdOvání)
 0 b.1. -

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
21
  4

1. Michael Petrásek
2. Martin Volke

gólmani - čistá kOnta

  31. Michael Petrásek

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

92,93%

90,88

1. Martin Volke

2. Michael Petrásek

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

3.00 
3.12

1. Martin Volke
2. Michael Petrásek

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
2215   
  919

1. Michael Petrásek
2. Martin Volke

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 8 g.
 4
 4

1. Jaroslav Roubík
2. David Tůma
3. Jan Kloz

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
10 g.
  9
  5

1. Jaroslav Roubík
2. David Tůma
3. Tomáš Rod 

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 5 g.1. Tomáš Kolafa

13 b.
  8
  8

1. Jaroslav Roubík
2. Jan Kloz
3. Tomáš Kolafa

tOP 3 kanadské bOdOvání

 8 g.
 4
 3

1. Jaroslav Roubík
2. David Tůma
3. Jan Kloz

tOP 3 střelci

 8 b.
 4
 3

1. Tomáš Kolafa
2. Ondřej Holomek
3. Martin Vágner

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 3 
+ 3
+ 1

1. David Merta
2. Patrik Poulíček
3. Jaroslav Roubík

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 8 a.
 5
 5

1. Tomáš Kolafa
2. Jaroslav Roubík
3. Jan Kloz

tOP 3 asistentů

92,15%
89,66

1. Michael Petrásek
2. Martin Volke

ÚsPěšnOst zákrOků

2.82
4.48

1. Michael Petrásek
2. Martin Volke

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Na ročník 2014/2015 se bude v Kadani vzpomínat v dobrém. Vždyť před startem sezóny tipoval náš magazín 
Sportovní klub až na 12. pozici. Trenér Jaroslav Beck však dokázal ze svých svěřenců vyždímat maximum. 
Svou nezkušenost tak Kadaň nahrazovala hokejovým talentem a obětavou prací. Důležité pochopitelně byly 
i příchody posil z Chomutova, které na sebe vzaly zodpovědnost a rozhodovaly zápasy. Sečteno podtrženo, 
Kadaň si postup do play-off rozhodně zasloužila. Škoda ale, že v něm nemohla využít několik opor... 

cO se POvedlO?

Koncepční práce trenéra Becka: Kadaň loni nezažila 
moc povedený ročník, letos byla však opět hodně 
nebezpečným soupeřem. Velký podíl na tom nese 
kouč Jaroslav Beck. Ten se s řadou svých svěřenců 
setkal již v chomutovské juniorce, takže měl v tomto 
ohledu svou práci alespoň trochu ulehčenou. Beck, 
který umí jak pochválit, tak i ostře zkritizovat, byl 
tedy po zásluze nominován na cenu pro nejlepšího 
trenéra letošního ročníku.

6. až 20. kolo (+ dohrávka 1. kola): Kadaň dokázala 
vydatně bodovat zejména na startu soutěže. To 
mladému mužstvu dodalo klid na hokejky a 
pomohlo jejich sebevědomí. Řečeno čísly, Severočeši 
v rozmezí 6. až 20. kola (+ dohrávka 1. kola), to jest 
ve 13 zápasech, vyhrála hned desetkrát. V bráně 
tehdy zářil Jan Strmeň, klíčová osobnost Kadaně v 
první polovině základní části.

Dobře zvládnutá role farmy: Kadaň má, respektive 
měla, za úkol vychovávat talenty pro partnerský 
Chomutov. A tento úkol letos plnila na výbornou. 
Hned několik hráčů prokázalo velký potenciál. 
Například Roman Chlouba udělal ohromný pokrok. 
Do Chomutova zamířil třeba i Martin Kadlec. 

cO se nePOvedlO?

Rozpad kádru před play-off: Kadaň letos předváděla 
výborné výkony. Její hra stála zejména na hráčích 
Chomutova, jenže ti se bohužel pro Sportovní klub 
před startem vyřazovacích bojů vrátili k Pirátům. 
Šance na výraznější úspěch v play-off tím pádem 
rapidně klesla.

Samostatné nájezdy: Severočechům chyběl k 
přímému postupu do play-off pouze jediný bodík. 
Nebylo by přitom tak těžké ho získat. Stačilo mít 
pouze lepší bilanci ze samostatných nájezdů. V 
této činnosti totiž Kadaň doslova vyhořela. Z devíti 
utkání, která musela rozhodnout trestná střílení, jich 
Severočeši prohráli hned osm! To už rozhodně není 
náhoda...

21. - 39. kolo: Ve sloupečku nalevo jsme vás 
informovali, že Kadaň měla nejlepší formu v 
rozmezí 6. až 20. kola. Nutno dodat, že ihned po 
odehrání dvacátého zápasu sezóny přišla na Kadaň 
větší herní i výsledková krize. V následujících 
osmnácti zápasech (vyjmeme-li z toho dohrávku 12. 
kola a dohrávku 38. kola), už totiž Kadaň vyhrála 
pouze pětkrát. V poslední čtvrtině se naštěstí 
Beckova družina opět dostala do pohody.

kOnečné umístění

9. MíSTO

SK KADAň
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rOzPad kádru 
Před Play-OFF

Kadaň bohužel doplatila na to, že Chomutov loni sestoupil z extraligy. Vzhledem k tomuto faktu totiž nemohly 
mezi oběma celky probíhat střídavé starty. Přesuny hráčů se tedy řešily formou měsíčních hostování. To mělo za 
následek velkou fluktuaci hráčů a hlavně odchody opor během přestupové uzávěrky.

V kádru Sportovního klubu letos excelovali zejména Jan Strmeň, Jaroslav Mrázek, Jakub Stehlík, Libor Šulák, 
Tomáš Bartejs, Roman Chlouba, Martin Šagát, Marek Račuk, Martin Kadlec či Marek Sikora. Všichni jmenovaní 
však nebyli v play-off Kadani k dispozici, jelikož si je stáhl Chomutov, který se obával marodky a raději vsadil na 
co nejširší možný kádr. I na úkor toho, že tím v svou farmu odsoudil k předčasnému konci sezóny.

Vedení klubu se sice snažilo během přestupové uzávěrky přivést posily, ale jednání, jež probíhala zejména s 
nedalekým Mostem, nakonec skončila bez úspěchu. Produktivního obránce Kamila Charouska vyfoukla Kadani 
Třebíč, útočník Bohumil Slavíček nakonec i přes velký zájem Sportovního klubu setrval v Mostě. 

tOP 10 kanadské bOdOvání

29 b.
26
25
25
21
20
19
18
18
18

1. Karel Ton
2. Roman Chlouba
3. Martin Šagát
4. Jaroslav Kůs
5. Aleš Pavlas
6. Marek Račuk
7. Lukáš Novák
8. Martin Kadlec
9. Petr Jíra
10. Jakub Trefný

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
21 b.
18
13
  8
  7

1. Aleš Pavlas
2. Jakub Trefný
3. Martin Mazanec
4. Dominik Tejnor
5. Jaroslav Mrázek

tOP 5 asistentů

19 a
18
14
14
13

1. Aleš Pavlas
2. Karel Ton
3. Jaroslav Kůs
4. Jakub Trefný
5. Lukáš Novák

tOP 3 asistentů (Obránci)
19 a.
14
11

1. Aleš Pavlas
2. Jakub Trefný
3. Martin Mazanec

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 13
+ 11
+  9
+  8
+  8

1. Aleš Pavlas
2. Martin Kadlec
3. Daniel Opalek
4. Darek Hejcman
5. Martin Mazanec

nejhOrší +/-
-  8
 - 5
-  4

42. Jakub Novák
41. Jakub Trefný
40. Šimon Szathmáry

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

81 TM
58 
54

1. Martin Mazanec
2. Aleš Pavlas
3. Jakub Trefný

tOP 5 střelců

18 g.
16
11
  9
  9

1. Martin Šagát
2. Roman Chlouba
3. Karel Ton
4. Martin Kadlec
5. Nicolas Hlava

tOP 3 střelců (Obránci)
 4 g.
 3
 3

1. Jakub Trefný
2. Dominik Tejnor
3. Jaroslav Mrázek

tOP juniOr (bOdOvání)
 6 b.1. Šimon Szathmáry

tOP cizinec (bOdOvání)
25 b.1. Martin Šagát

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
11
  8
  5

1. Václav Mouček
2. Jan Strmeň
3. Miroslav Hanuljak

gólmani - čistá kOnta

  3
  1

1. Jan Strmeň
2. Miroslav Hanuljak

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

95,24%
92,56
92,31
88,96

1. Jan Strmeň
2. Miroslav Hanuljak
3. Tomáš Maštalířský
4. Václav Mouček

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

1.48
1.88
2.25

1. Jan Strmeň
2. Miroslav Hanuljak
3. Tomáš Maštalířský

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1389      
  851
  735

1. Václav Mouček
2. Jan Strmeň
3. Miroslav Hanuljak

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 5 g.
 4
 3

1. Roman Chlouba
2. Martin Šagát
3. Jakub Novák

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 7 g.
 6
 4

1. Roman Chlouba
2. Martin Šagát
3. Karel Ton

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 2 g.1. Aleš Pavlas

 2 b.
 1
 1

1. Jaroslav Kůs
2. Jakub Novák
3. Radek Havel

tOP 3 kanadské bOdOvání

 1 g.
 1
 1

1. Jakub Novák
2. Dominik Tejnor
3. Radek Havel

tOP 3 střelci

 1 b.
 1
 1

1. Radek Havel
2. Dominik Tejnor
3. Marek Mazanec

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

  0
  0
  0

1. Daniel Lehnert
2. František Wágner
3. Jakub Novák

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 2 a.
 1
 1

1. Jaroslav Kůs
2. Karel Ton
3. Marek Mazanec

tOP 3 asistentů

90,91%1. Václav Mouček

ÚsPěšnOst zákrOků

2.361. Václav Mouček

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Před sezónou náš magazín tipoval družstvo Litoměřic na konečné šesté místo. Nechybělo moc a tato 
předpověď se naplnila. Konkrétně stačilo udržet vedení 2:0 na ledě Českých Budějovic v posledním kole. 
Jenže Severočeši nakonec toto utkání nezvládli a základní část ukončili až na osmém místě! V předkole tak 
vyzvali Benátky nad Jizerou. Očekávala se vyrovnaná série. Herně to tak bylo, ale výsledkově ani náhodou. 
Stadionu tak skončila sezóna s datováním 2014/2015 už 12. února. Obrovské zklamání...

cO se POvedlO?

Prvních pětadvacet kol: Kdo by to po první polovině 
soutěže řekl, že Litoměřice nakonec skončí na 
desátém místě... Vždyť Stadion se díky skvělé formě 
v úvodních dvou čtvrtinách soutěže držel v popředí 
prvoligové tabulky. V prvních 25 kolech dokázali 
kališníci bodovat hned v osmnácti z nich. 

Výkony Bílka s Kallou: I v minulosti se v týmu 
Litoměřic objevilo několik hráčů, kteří svou 
produktivitou udivovali hokejovou veřejnost. 
Namátkou jmenujme alespoň loňský výkon 
Miloslava Čermáka. Nikdo však zatím nenasbíral 
tolik bodů jako Jaroslav Kalla. A nikdo nenasázel 
více branek než jeho křídlo Vítězslav Bílek. Alespoň 
malé pozitivum na jinak nepříliš povedené sezóně 
Litoměřic.

Tomáš Král: Dalším hráčem, který svými 
individuálními výkony potěšil, byl gólman Tomáš 
Král. Ten letos vychytal hned pět čistých kont.

Derby s Ústím nad Labem: Když Stadion v roce 
2010 postoupil do první ligy, bylo vše jinak. Slovan 
byl gigantem, zatímco Stadion jeho partnerským 
celkem. Letos však tři ze čtyř derby vyhráli kališníci.

cO se nePOvedlO?

Konečné umístění: Desáté místo... To je pro 
Litoměřice, které měly velmi silný kádr s několika 
zkušenými hokejisty, obrovské zklamání. Jejich 
umístění se ani nedá nazvat jinak než propadákem.

Posledních dvanáct zápasů základní části: Stadion 
totálně nezvládl zejména poslední čtvrtinu soutěže. 
Místo toho, aby zabojoval o přímý postup do 
čtvrtfinále, prohrával jeden duel za druhým. V 
posledních dvanácti kolech vyhrál po základní 
hrací době jen ve dvou případech! A to v utkáních 
proti trápícímu se Mostu a outsiderovi z Havlíčkova 
Brodu. Toto období si hráči rozhodně za rámeček 
nedají. 

Konec v předkole: V sekci „Co se nepovedlo?“ 
pochopitelně nesmí chybět ani litoměřický výbuch v 
osmifinále první ligy. Litoměřice vstupovaly do série 
s Benátkami nad Jizerou jako favorit, realita však 
byla úplně jiná. Pojizeřané odvedli dobrý výkon, 
kdežto Severočeši pokračovali v bídných výkonech 
ze závěru základní části. Výsledek 0:3 sice může 
vypadat trochu krutě, ale to nic nemění na tom, že 
v této sérii byli o něco lepší Středočeši. 12. února - 
konec sezóny? To si fanoušci Stadionu nezasloužili...

kOnečné umístění

10. MíSTO

HC STADIOn LITOMěŘICE
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Příběh sezóny 2014/2015

tráPení tOmáše dOležala
V sezóně 2012/2013 zažil syn slavného otce průlomovou sezónu. Tomáš Doležal byl tehdy klíčovým hráčem 
Berouna, jemuž vydatnou měrou pomohl k záchraně. Ve 49 zápasech zmiňovaného ročníku totiž zaznamenal 
hned 32 kanadských bodů (16+16). Rok nato už hrál v extralize (28 zápasů, 3+1), z které čas od času odjel 
vypomoci svému tátovi do Litoměřic (12 utkání, 6+3). Kariéra Tomáše Doležala se tedy vyvíjela tím správným 
směrem.

Jenže letos zažil 24letý forvard zřejmě nejméně povedený ročník v životě. Ano, sice nastupoval i v extraligové 
Slavii, jenže působení v první lize se 181 centimetrů vysokému forvardovi vůbec nezdařilo. V základní části 
odehrál za Litoměřice 27 utkání, v nichž nedal ani jednu branku. Moc bodů přitom nesbíral ani za asistence 
(pouze 5). Dojem z letošní sezóny mohl napravit v předkole play-off. Jenže ani tam nedošlo ke zlepšení a Tomáš 
Doležal svou střeleckou mizérii protrhnout nedokázal. Přitom si na nedostatek herního vytížení stěžovat 
nemohl. I přes jeho nedobrou formu odehrál předkolo ve druhé, respektive třetí formaci. Jeho výkonnostní 
propad tedy zůstává záhadou. Jednou z největších, které se udály za letošní sezónu...

Tomáši Doležalovi nyní nezbývá nic jiného než doufat, že letošní ročník dokáže velmi brzy hodit za hlavu. 

tOP 10 kanadské bOdOvání

60 b.
54
35
35
24
24
20
19
16
16

1. Jaroslav Kalla
2. Vítězslav Bílek
3. David Švagrovský
4. Martin Novák
5. Jiří Rys
6. Jakub Šulc
7. Martin Procházka
8. Radek Míka
9. Zdeněk Doležal
10. Adam Chlapík

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
24 b.
19
10
  8
  6

1. Jakub Šulc
2. Radek Míka
3. Lukáš Špelda
4. Angel Krstev
5. Dominik Bílek

tOP 5 asistentů

48 a.
25
20
17
17

1. Jaroslav Kalla
2. Martin Novák
3. Vítězslav Bílek
4. David Švagrovský
5. Radek Míka

tOP 3 asistentů (Obránci)
17 a.
16
  8

1. Radek Míka
2. Jakub Šulc
3. Lukáš Špelda

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 17
+ 14
+ 11
+ 10
+   8

1. Vítězslav Bílek
2. Jaroslav Kalla
3. Angel Krstev
4. Jiří Rys
5. Dominik Bílek

nejhOrší +/-
-  9
 - 5
-  4

34. Ondřej Mikliš
33. David Švagrovský
32. Adam Chlapík

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

95 TM
73 
64

1. Jakub Šulc
2. Karel Plášil
3. Lukáš Špelda

tOP 5 střelců

34 g.
18
13
12
10

1. Vítězslav Bílek
2. David Švagrovský
3. Martin Procházka
4. Jaroslav Kalla
5. Martin Novák

tOP 3 střelců (Obránci)
 8 g.
 2
 2

1. Jakub Šulc
2. Radek Míka
3. Lukáš Špelda

tOP juniOr (bOdOvání)
 8 b.1. Jiří Černoch

tOP cizinec (bOdOvání)
 0 b.1. -

statistiky Play-OFF

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
  21
    6

1. Tomáš Král
2. Petr Přikryl

gólmani - čistá kOnta

 5
 

1. Tomáš Král

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

92,35%

91,33

1. Tomáš Král

2. Petr Přikryl

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

2.38
2.69

1. Tomáš Král
2. Petr Přikryl

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
2265  
  871

1. Tomáš Král
2. Petr Přikryl

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 6 g.
 5
 3

1. David Švagrovský
2. Vítězslav Bílek
3. Jaroslav Kalla

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
12 g.
  9
  6

1. Vítězslav Bílek
2. David Švagrovský
3. Jakub Šulc

tOP Obránce (góly v Př. h.)

 6 g.1. Jakub Šulc

 3 b.
 2
 2

1. Sebastian Gorčík
2. Zdeněk Doležal
3. Dominik Bílek

tOP 3 kanadské bOdOvání

 2 g.
 1
 1

1. Zdeněk Doležal
2. Sebastian Gorčík
3. David Švagrovský

tOP 3 střelci

 2 b.
 1
 1

1. Dominik Bílek
2. Radek Míka
3. Jakub Kolář

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 1 
+ 1
+ 1

1. Zdeněk Doležal
2. Jakub Kolář
3. Sebastian Gorčík

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 2 a.
 2
 1

1. Sebastian Gorčík
2. Dominik Bílek
3. Radek Míka

tOP 3 asistentů

92,39%1. Tomáš Král

ÚsPěšnOst zákrOků

2.311. Tomáš Král

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Ach jo, Šumperku to zase nevyšlo. Ani na čtvrtý pokus se neprobojoval do play-off. A to i přes to, že se pro 
letošní ročník opět zavedlo předkolo a do vyřazovacích bojů postoupila hned desítka týmů! Jenže Draci 
zůstali na nepopulární jedenácté pozici a znovu museli absolvovat nudné play-out, kde Severomoravanům o 
nic nešlo, a tak řadu svých hráčů pustili jinam. Na sezónu 2014/2015, ač byla odstartována ve velkém stylu, 
by tedy Šumperští nejraději zapomněli.

cO se POvedlO?

První polovina soutěže: Po 26 kolech nic 
nenasvědčovalo tomu, že by Šumperk do play-
off nepostoupil ani letos. Zvláště samotný úvod 
základní části zastihl Draky ve velmi dobré formě. 
Obecně se dá říci, že Šumperk podával dobré 
výkony po celou první polovinu základní části 
letošní sezóny. Vždyť v úvodních 26 kolech bodoval 
hned v patnácti duelech. Smutné, že druhá polovina 
ročníku 2014/2015 už tak povedená nebyla. V úvodu 
soutěže totiž Šumperk ukázal, že na postup do play-
off rozhodně má...

Výkony Patrika Moskala a Lukáše Žalčíka: Šumperk 
je jedním z nejofenzivnějších týmů celé soutěže. 
Dokazuje to už od doby, co v roce 2010 postoupil do 
první ligy. V minulosti v individuálních statistikách 
zářili zejména obránci Holík se Sedlákem, letos 
spoustu bodů nasbírali útočníci Patrik Moskal a 
Lukáš Žalčík. Alespoň výkony některých hokejistů 
tedy zaslouží pochvalu. 

Domácí zápasy: Šumperku se na domácím kluzišti 
tradičně daří velmi dobře. Platilo to i v ročníku 
2014/2015. Více bodů z vlastního ledu vydolovali 
pouze favorité z Chomutova, Kladna a Budějovic.

cO se nePOvedlO?

Nepostup do play-off: Vzhledem k výraznému 
posílení o Michala Veleckého, Daniela Vrdlovce, 
Vladislava Koutského, Tomáše Drtila či Jana 
Bergera, byl postup do play-off povinností. Jenže 
Draci cíl splnit nedokázali a konečné 11. místo je 
obrovským zklamáním, ba dokonce i ostudou.  

Druhá polovina soutěže: Zatímco v první polovině 
soutěže Šumperk bodoval ve více než polovině 
duelů, v té druhé už sbíral body pouze namátkově. 
V normální hrací době zvítězil jen v 8 utkáních 
ze šestadvaceti. Nastal tedy krutý pád tabulkou až 
mimo pozice zaručující postup do play-off.

Venkovní zápasy: Zatímco v kolonce „Co se 
povedlo?“ figuruje pojem „Domácí zápasy“, v té 
části textu s negativními událostmi pochopitelně 
nesmí chybět bilance venkovních duelů. Zatímco 
na domácím kluzišti získal Šumperk hned 52 bodů, 
na venkovních stadionech pouze osmnáct! Horší už 
byly pouze týmy z Havlíčkova Brodu a Prostějova. 
Například Ústí nad Labem, nejbližší konkurent 
Šumperka v boji o play-off, jich venku získal 
sedmadvacet. Právě na kluzištích soupeřů se tedy 
lámal chleba...

kOnečné umístění

11. MíSTO

SALITH ŠUMPERK
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Příběh sezóny 2014/2015

individuální výkOny
Zatímco samotnému Šumperku se letos nedařilo a skončil až na jedenácté příčce, několik členů jeho kádru 
excelovalo alespoň v individuálních statistikách. Takovýto koloryt už se v podstatě opakuje déle a je snad už i 
pravidlem. Pro každého hokejistu je sice mnohem důležitější týmový úspěch, pojďme si ale shrnout zajímavé 
statistiky několika hráčů Draků. Za zmínku totiž jejich osobní počiny rozhodně stojí...

Začněme u Tomáše Sedláka. Tento ofenzivně laděný obránce se totiž podruhé v řadě stal nejproduktivnějším 
zadákem celé soutěže. Zatímco loni vytvořil jednačtyřiceti kanadskými body novobodý prvoligový rekord, letos 
jeho bilance mírně klesla a zastavila se na 33 bodech. I to je ale skvělý příspěvek do týmové produktivity. Jen o 
čtyři body za svým spoluhráčem zaostal Aleš Holík, jenž závěr ročníku strávil v Třebíči, respektive ve Zlíně. 

Hodně vysoko byl v kanadském bodování i útočník Patrik Moskal. Ten loni zůstal za očekáváním, ale sezóna 
2014/2015 ho zastihla ve zcela jiném světle. Bývalý forvard Komety či Hradce Králové totiž nasbíral skvělých 
šedesát bodů. Takováto bilance by mu v některých předcházejících ročních stačila k vítězství v kanadském 
bodování, jenže letošní ročník byl hodně ofenzivní a 60 bodů nakonec stačilo „pouze“ ke čtvrtému místu. 
Devátým nejlepším střelcem soutěže se pak stal jeho dvorní křídelník Lukáš Žalčík (22 tref). 

tOP 10 kanadské bOdOvání

60 b.
40
36
33
32
29
28
28
26
15

1. Patrik Moskal
2. Lukáš Žalčík
3. Aleš Staněk
4. Tomáš Sedlák
5. Michal Velecký
6. Aleš Holík
7. Karel Plášek
8. Daniel Vrdlovec
9. Marek Haas
10. Jan Berger

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
33 b.
29
12
  5
  5 

1. Tomáš Sedlák
2. Aleš Holík
3. Tomáš Drtil
4. Marek Bail
5. Petr Gewiese

tOP 5 asistentů

40 a.
26
25
21
18

1. Patrik Moskal
2. Tomáš Sedlák
3. Aleš Staněk
4. Aleš Holík
5. Lukáš Žalčík

tOP 3 asistentů (Obránci)
26 a.
21
  5

1. Tomáš Sedlák
2. Aleš Holík
3. Tomáš Drtil

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 3
+ 1
+ 1
    0
    0

1. Stanislav Dietz
2. Aleš Holík
3. Lukáš Žalčík
4. Lukáš Vágner
5. Tomáš Bláha

nejhOrší +/-
- 19 
- 13
- 12

33. Tomáš Brunec
32. Michal Velecký
31. Karel Plášek

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

80 TM
71 
62

1. Patrik Moskal
2. Martin Novotný
3. Tomáš Sedlák

tOP 5 střelců

22 g.
20
15
13
12

1. Lukáš Žalčík
2. Patrik Moskal
3. Michal Velecký
4. Karel Plášek
5. Daniel Vrdlovec

tOP 3 střelců (Obránci)
 8 g.
 7
 7

1. Aleš Holík
2. Tomáš Sedlák
3. Tomáš Drtil

tOP juniOr (bOdOvání)
 4 b.1. Mikuláš Rimmel

tOP cizinec (bOdOvání)
 0 b.1. -

statistiky Play-Out

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
  16
    4
    3

1. Vladislav Koutský
2. Miroslav Svoboda
3. Daniel Zelenka

gólmani - čistá kOnta

  11. Vladislav Koutský

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

91,03%

90,37

87,78

1. Miroslav Svoboda

2. Vladislav Koutský

3. Daniel Zelenka

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

3.12 
3.65
4.41

1. Vladislav Koutský
2. Miroslav Svoboda
3. Daniel Zelenka

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
2099  
  542
  517

1. Vladislav Koutský
2. Miroslav Svoboda
3. Daniel Zelenka

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 4 g.
 4
 2

1. Lukáš Žalčík
2. Daniel Vrdlovec
3. Patrik Moskal

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 7 g.
 5
 5

1. Michal Velecký
2. Aleš Staněk
3. Daniel Vrdlovec 

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 4 g.1. Aleš Holík

 8 b.
 7
 5

1. Karel Plášek
2. Tomáš Brunec
3. Michal Popelka

tOP 3 kanadské bOdOvání

 4 g.
 3
 3

1. Tomáš Brunec
2. Karel Plášek
3. Lukáš Žalčík

tOP 3 střelci

 5 b.
 3
 3

1. Petr Gewiese
2. Tomáš Sedlák
3. Tomáš Drtil

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 3
+ 2
+ 2

1. Michal Popelka
2. Jakub Slavík
3. Tomáš Drtil

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 5 a.
 3
 3

1. Karel Plášek
2. Tomáš Brunec
3. Michal Popelka

tOP 3 asistentů

91,98%1. Daniel Zelenka

ÚsPěšnOst zákrOků

2.791. Daniel Zelenka

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Most před startem ročníku vyhlašoval útok na předkolo play-off. Vzhledem k výraznému posílení kádru se 
tento cíl jevil jako reálný, nicméně realita nakonec přece jen tak pohádková nebyla. Most skončil dvanáctý a 
play-off mu uniklo opravdu o hodně. Nepostup mezi desítku nejlepších mají na svědomí zejména odchody 
klíčových hráčů během rozehraného ročníku. Řeč je o Tomáši Divíškovi, Vojtěchu Kubinčákovi či Václavu 
Čížkovi. 

cO se POvedlO?

Prvních devět kol: Most měl vynikající vstup do 
základní části. Není se co divit, Baník měl v úvodu 
soutěže opravdu skvělý tým. Zvláště ofenzivní 
řady byly nesmírně nebezpečné. Jako důkaz 
budiž sestava z utkání s Havířovem v rámci 6. 
kola: Gerhát, Divíšek, Smolka – Kubinčák, Alinč, 
Petruška – Nedrda, Slavíček, Tauš – Jurčík, Šrámek, 
Pisařík. Není divu, že v prvních devití duelech 
sezóny 2014/2015 Most nebodoval pouze dvakrát (s 
Kladnem a Českými Budějovicemi).

Bezpečná záchrana: Pro Most bude vždy prioritou, 
aby se nemusel strachovat o záchranu. A letos se 
těmto starostem vyhnul. Severočeši se nakonec s 
přehledem umístili před Rebelem i Jestřáby. 

Hvězdní hráči: Fanoušci Baníku letos mohli 
obdivovat um několika výjimečných hokejistů. Řeč 
je zejména o Janu Alinčovi, Vojtěchu Kubinčákovi a 
Tomáši Divíškovi. 

Finanční stabilizace: V posledních letech byla špatná 
finanční situace klubu veřejným tajemstvím. Letos 
se však zdálo, že se hráči Baníku konečně mohou 
koncentrovat pouze na svou práci. 

cO se nePOvedlO?

32. -  49. kolo: Vojtěch Kubinčák nastoupil za 
Most naposledy ve 30. kole. Od té doby už se 
Severočechům nedařilo tak, jako když byl tento ex-
litvínovský forvard na soupisce. V rozmezí 32. až 49. 
kole dokonce Most vyhrál pouze dvakrát! Náskok na 
Prostějov a Havlíčkův Brod se tedy povážlivě ztenčil.

Debakl s Jihlavou: Jak již bylo zmíněno ve 
sloupečku nalevo, Most měl parádní vstup do 
letošního ročníku. Jenže v 10. kole se stalo něco 
neočekávaného. Baník, který v předcházejících 
devíti utkáních nebodoval pouze dvakrát, schytal 
dvanáctigólový debakl od Jihlavy. O to horší to 
bylo vzhledem k tomu, že Most hrál doma. Tento 
potupný výsledek hodně připomněl utkání ze sezóny 
2011/2012, kdy Most inkasoval v duelu s hostujícím 
Chomutov neuvěřitelných čtrnáct branek (polovina 
z tref tehdy padla již v první třetině). 

Nejméně vstřelených branek v 1. lize: Most měl 
letos vůbec nejméně vstřelených branek ze všech 
účastníků druhé nejvyšší soutěže. V základní části 
skórovali hokejisté Severočechů pouze 109krát, 
což jen stěží dává průměr alespoň dvou branek na 
utkání. 

kOnečné umístění

12. MíSTO

HC MOST
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Příběh sezóny 2014/2015

tři veteráni
Ne, v Mostě se opravdu nenatáčel druhý díl slavné Svěrákovy pohádky. Přesto je tento název zvolen správně. 
Akorát že místo Serváce, Pankráce a Bimbáce v hlavních rolí vystupovali Jan Alinč, Tomáš Divíšek a Vojtěch 
Kubinčák. Tito tři hráči se totiž letos setkali v jednom prvoligovém mužstvu. A to překvapivě v Mostě, který 
přitom operuje s velmi nízkým rozpočtem a kdovíjaké posílení se před startem sezóny očekávat nedalo. 

Vše ale bylo jinak. Vedení Baníku si stanovilo za cíl postup do play-off, a proto neváhalo investovat do několika 
zkušených hráčů, kteří měli severočeský celek táhnout. A skutečně tomu tak bylo. Jenže celý příběh tří veteránů 
měl jeden velký háček. Jen jeden z nich, konkréntě ten nejstarší, tedy Jan Alinč, zůstal členem kádru až do 
konce sezóny. Zbylí dva, jmenovitě Tomáš Divíšek a Vojtěch Kubinčák, pak ročník 2014/2015 dokončili v jiných 
týmech. Do předkola sice toto zkušené trio Most nedotáhlo, ale minimálně za poklidnou záchranu jim může být 
vedení klubu vděčné.

Tomáš Divíšek, jenž je odchovancem mosteckého hokeje, sehrál za mateřský celek 11 utkání, v nichž získal deset 
bodů. Předsezónní posila z Chomutova Vojtěch Kubinčák pak odehrál v Baníku 30 utkání (12+12). Do nejvíce 
duelů naskočil 42letý Alinč (42 zápasů, 22 kanadských bodů). 

tOP 10 kanadské bOdOvání

31 b.
27
25
24
22
13
12
12
11
11

1. Patrik Petruška
2. Pavel Smolka
3. Bohumil Slavíček
4. Vojtěch Kubinčák
5. Jan Alinč
6. Petr Kousalík
7. Ondřej Havlíček
8. Daniel Hora
9. Jan Bojer
10. Kamil Charousek

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
13 b.
12
11
  4
  4

1. Petr Kousalík
2. Daniel Hora
3. Kamil Charousek
4. Jakub Grin
5. Jakub Havelka

tOP 5 asistentů

20 a.
17
15
12
12

1. Jan Alinč
2. Patrik Petruška
3. Pavel Smolka
4. Vojtěch Kubinčák
5. Petr Kousalík

tOP 3 asistentů (Obránci)
12 a.
  9
  8

1. Petr Kousalík
2. Daniel Hora
3. Kamil Charousek

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 3
+ 2
+ 1
+ 1
+ 1
 

1. Patrik Petruška
2. Vojtěch Kubinčák
3. František Gerhát
4. Pavel Pisařík
5. Jiří Gula

nejhOrší +/-
- 22 
- 19
- 18

39. Vítězslav Nedrda
38. Zdeněk Tauš
37. Jan Alinč

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

77 TM
77 
44

1. Kamil Charousek
2. Vítězslav Nedrda
3. Petr Kousalík

tOP 5 střelců

14 g.
14
12
12
  9

1. Patrik Petruška
2. Bohumil Slavíček
3. Pavel Smolka
4. Vojtěch Kubinčák
5. Jan Bojer

tOP 3 střelců (Obránci)
 3 g.
 3
 2

1. Daniel Hora
2. Kamil Charousek
3. Jakub Grin

tOP juniOr (bOdOvání)
 3 b.1. Martin Kokeš

tOP cizinec (bOdOvání)
 4 b.1. František Gerhát

statistiky Play-Out

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
  10      
    6

1. Lukáš Horák
2. Jakub Soukup

gólmani - čistá kOnta

   1
   1

1. Lukáš Horák
2. Jakub Soukup

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

91.86%

89.78

1. Lukáš Horák

2. Jakub Soukup

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

2.98 
3.76

1. Lukáš Horák
2. Jakub Soukup

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1894
1118
  158

1. Lukáš Horák
2. Jakub Soukup
3. Vladislav Habal

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 5 g.
 2
 2

1. Pavel Smolka
2. Patrik Petruška
3. Bohumil Slavíček

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 5 g.
 4
 3

1. Jan Bojer
2. Bohumil Slavíček
3. Pavel Smolka

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 2 g.1. Jakub Grin

 5 b.
 4
 4

1. Vít Budínský
2. Lukáš Válek
3. Marek Zavřel

tOP 3 kanadské bOdOvání

 3 g.
 2
 2

1. Lukáš Válek
2. Marek Zavřel
3. Martin Mical

tOP 3 střelci

 2 b.
 2
 2

1. Marek Ryzák
2. Martin Kokeš
3. Tomáš Procházka

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 4 
+ 3
+ 2

1. Lukáš Válek
2. Pavel Pisařík
3. Lukáš Machač

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 4 a.
 3
 2

1. Vít Budínský
2. Ondřej Havlíček
3. Marek Zavřel

tOP 3 asistentů

93,33
90,11

1. Lukáš Horák
2. Jakub Soukup

ÚsPěšnOst zákrOků

2.40
4.32

1. Lukáš Horák
2. Jakub Soukup

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Před sezónou majitel klubu směle vyhlašoval útok na extraligu. Pochopitelně bylo jasné, že tím myslí delší 
časový horizont, nicméně i tak toto prohlášení Prostějovu příliš nepomohlo (podobně jako loni v případě 
výroku Jaromíra Jágra o ambicích Rytířů). Hanáci se totiž letos trápili a předsezónní rozhovor s panem 
Luňákem jim fanoušci soupeřů omlacovali o hlavu. Až do předposledního zápasu museli Jestřábi bojovat o 
záchranu, naštěstí pro Prostějov nakonec Hanáci náročný souboj s Rebelem zvládli a první ligu zachránili. 

cO se POvedlO?

Záchrana: Prostějov měl při své nováčkovské 
sezóně velké problémy. Klub se celou sezónu držel 
na dolních příčkách prvoligové tabulky, jediné, 
co ho drželo nad vodou, byly ještě horší výkony 
Havlíčkova Brodu. Ale Rebel ve druhé polovině 
základní části zabral a před startem play-out Jestřáby 
bodově srovnal. Hanáci však dokázali sestupu 
zabránit a druhou nejvyšší soutěž musel opustit 
jejich úhlavní sok.

Juraj Šimboch: Nebýt tohoto slovenského brankáře, 
Prostějov by sestoupil. Možná se zdá být odvážné 
konstatovat takovouto věc, která se nedá nijak 
dokázat, ale fanoušci Jestřábů to moc dobře vědí. 
Juraj Šimboch byl výborný v základní části a ještě 
lepší v play-out. Ne nadarmo dostal přezdívku 
„Šimbůh“. 

David Roupec: Další individualitou, která 
výkonnostně předčila všechny ostatní spoluhráče, 
byl bezesporu obránce David Roupec. Ač se stále 
jedná o velmi mladého hokejistu (ročník narození 
1992), tak se mu podařilo vyhrát klubové bodování 
- jako jedinému zadákovi v první lize. I jemu tedy 
mohou Jestřábi vděčit za záchranu soutěže.

cO se nePOvedlO?

Konečné umístění: Záchrana je sice pěkná, ale 
konečné třinácté místo rozhodně není nic ke 
chlubení. Prostějov se pyšnil tím, že takřka každý 
hráč je kmenovým hokejistou klubu, ale Jestřábům 
to nakonec bylo houby platné. První ligu uhájili 
jen díky tomu, že se našel někdo horší. Ne kvůli 
kdovíjakému hokejovému umění.

Výroky Davida Roupce po skončení sezóny: O Davidu 
Roupcovi je v tomto čísle řeč na několika místech. 
Vždy však v pozitivním smyslu. Ne vše však od 
něj bylo zrovna povedené. Výroky po sezóně (viz: 
http://www.vecernikpv.cz/sport/ledni-hokej/10466-
roupec-se-asi-nevrati-podepsal-v-pardubicich) byly 
sice upřímné, ale snad až příliš sebestředné. 

Letní neposílení: Prostějov si po postupu do první 
ligy dělal velké ambice. Pomoci do play-off měli 
Jestřábům i zkušené posily - bývalý reprezentační 
útočník Ivan Rachůnek a místní patrioti Radek 
Procházka s Petrem Haluzou. Ani jeden si však 
nakonec za Jestřáby nezahrál. Rachůnek ještě před 
startem základní části odešel do ciziny, zbylí dva 
jmenovaní neoslovili trenéra a museli si hledat nové 
angažmá. Jejich zkušenosti pak Prostějovu chyběly. 
To rozhodně nebyl dobrý manažerský kousek.

kOnečné umístění

13. MíSTO

LHK JESTŘáBI PROSTěJOV
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Příběh sezóny 2014/2015

nedOkOnčený PříchOd 
ivana rachůnka

Prostějov svými ambicemi vyvolal v hokejovém prostředí rozruch, ještě více však překvapil vábením Ivana 
Rachůnka. Krátce před startem sezóny 2014/2015 vedení klubu oznámilo, že s týmem trénuje i Ivan Rachůnek. 
Dále dodalo, že vede intenzivní jednání o jeho příchodu. Jednalo by se o přestupovou bombu, k jejíž detonaci 
však nakonec nedošlo. Došlo k tomu, čeho se fanoušci Jestřábů obávali - Rachůnek obdržel nabídku ze zahraničí, 
na kterou netrpělivě vyčkával. O jednoho kvalitního hráče tedy byla druhá nejvyšší soutěž chudší.

33letý forvard, jenž má na svém kontě desítky reprezentačních duelů, po odchodu z Prostějova zamířil do druhé 
nejvyšší švýcarské soutěže. V ní odehrál pouze šest duelů, načež odešel do SM-ligy. Ale i tam mělo jeho působení 
krátkého trvání. Rachůnek tedy sezónu dokončil v Košicích, týmu ze slovenské extraligy. Kdo ví, třeba Ivana 
Rachůnka někdy v týmu Prostějova uvidíme. Třeba hned v příští sezóně.

Poznámka: Na fotografii pochopitelně není Ivan Rachůnek, nýbrž Matouš Venkrbec. Magazín o 1. lize totiž neměl k dispozici odpovídající fotografii 
Ivana Rachůnka v prostějovském dresu. 

tOP 10 kanadské bOdOvání

32 b.
27
27
18
15
15
15
14
14
10

1. David Roupec
2. Marek Indra
3. Václav Meidl
4. René Kajaba
5. Vladimír Stejskal
6. Lukáš Luňák
7. Patrik Husák
8. Matouš Venkrbec
9. Lukáš Duba
10. Zdeněk Kubica

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
32 b.
15
  7
  7
  6

1. David Roupec
2. Patrik Husák
3. Robert Jedlička
4. Robin Malý
5. Jakub Matyáš

tOP 5 asistentů

22 a.
19
17
14
10

1. David Roupec
2. Václav Meidl
3. Marek Indra
4. Patrik Husák
5. Vladimír Stejskal

tOP 3 asistentů (Obránci)

22 a.
14
  6

1. David Roupec
2. Patrik Husák
3. Robin Malý

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 2
+ 1
    0
    0
-  1

1. Lukáš Kužel
2. Martin Belay
3. Šimon Mašek
4. Patrik Kuchta
5. Lukáš Doudera

nejhOrší +/-
- 27 
- 18
- 18

52. Lukáš Luňák
51. Robin Malý
50. Robert Jedlička

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

88 TM
85 
72

1. Lukáš Duba
2. David Roupec
3. Václav Meidl

tOP 5 střelců

11 g.
10
10
  8
  6

1. René Kajaba
2. David Roupec
3. Marek Indra
4. Václav Meidl
5. Tomáš Franek

tOP 3 střelců (Obránci)
10 g.
  4
  3

1. David Roupec
2. Jakub Matyáš
3. Karol Korím

tOP juniOr (bOdOvání)
 7 b.1. David Ciencila

tOP cizinec (bOdOvání)
 4 b.1. Karol Korím

statistiky Play-Out

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
  11
   3

1. Juraj Šimboch
2. Ondřej Kocián

gólmani - čistá kOnta

 21. Ondřej Kocián

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

91.18%

89.46

1. Juraj Šimboch

2. Ondřej Kocián

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

3.57 
4.08

1. Juraj Šimboch
2. Ondřej Kocián

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
2102
  882
   90

1. Juraj Šimboch
2. Ondřej Kocián
3. Tomáš Halász 

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 3 g.
 2
 2

1. David Roupec
2. Marek Indra
3. Michal Černý

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 5 g.
 5
 3

1. David Roupec
2. René Kajaba
3.Marek Indra

tOP Obránce (góly v Př. h.)

 5 g.1. David Roupec

 9b
 9
 7

1. Lukáš Krejčík
2. Matouš Venkrbec
3. Lukáš Luňák

tOP 3 kanadské bOdOvání

 4 g.
 3
 3

1. Radek Meidl
2. Lukáš Krejčík
3. Lukáš Luňák

tOP 3 střelci

 4 b.
 4
 3

1. Jakub Matyáš
2. Robin Malý
3. David Roupec

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 6
+ 5
+ 4

1. Robin Malý
2. Jan Látal
3. Jakub Matyáš

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 7 a.
 6
 4

1. Matouš Venkrbec
2. Lukáš Krejčík
3. Lukáš Luňák

tOP 3 asistentů

94,71%1. Juraj Šimboch

ÚsPěšnOst zákrOků

1.801. Juraj Šimboch

Průměr Obdržených branek
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kOmentář:
Loni první ligu opustil Beroun, po dvaadvaceti letech. O rok později druhou nejvyšší soutěž neudržel ani 
další tradiční celek - Havlíčkův Brod. V první lize přitom tým z Vysočiny působil nepřetržitě od sezóny 
2006/2007. Nezbývá tedy, než se s Havlíčkovým Brodem rozloučit a popřát mu lepší časy. Černý scénář o 
konci profesionálního hokeje se naštěstí nepotvrdil a příští ročník stráví havlíčkobrodský celek pod názvem 
Bruslařský klub Havlíčkův Brod ve druhé lize. 

cO se POvedlO?

35. až 42. kolo: Právě v tomto období zahájil Havlíčkův 
Brod velkou stíhací jízdu směrem ke konkurenčnímu 
Prostějovu. Rebel již s novým koučem Jeřábkem v 
těchto osmi zápasech vyhrál hned pětkrát, v zápase 
s Benátkami nad Jizerou pak bral alespoň jeden bod. 
Zdálo se, že se svítá na lepší časy. Jenže Havlíčkův 
Brod na tyto povedené výkony nedokázal navázat v 
dlouhodobějším měřítku.

Samostatné nájezdy: Situace Rebelu mohla být před 
play-out ještě kritičtější. Řadu utkání v základní 
části musely rozhodovat dovednostní soutěže, v nich 
byl však Havlíčkův Brod velmi úspěšný a nejednou 
vydoloval nesmírně cenný bod navíc. Konkrétně 
zvládl Rebel hned šest ze sedmi takových zápasů. 

Pár zajímavých hokejových osobností: Fanoušci 
Rebelu by sice ocenili spíše mužstvo, které by se během 
sezóny moc neměnilo a hrálo ve stabilním složení, ale 
velká fluktuace hráčů měla alespoň jedno pozitivum. 
Za Havlíčkův Brod si totiž letos zahrálo pár známých 
hokejistů. Fanoušci Rebelu mohli obdivovat um 
Tomáše Micky, Pavla Klhůfka, Jána Sýkory, Hynka 
Zohorny, Jiřího Kuchlera, Jana Nováka, Jana Platila 
či Flipa Šindeláře. 

cO se nePOvedlO? 

Sestup: Asi netřeba více komentovat. V loňském 
ročníku přitom skončil Rebel na skvělém pátém 
místě. O rok později však padá do druhé ligy a jeho 
další osud je velkou neznámou.

Neuvěřitelný kolotoč v kádru: Teď se podržte... Za 
Havlíčkův Brod letos nastoupilo hned 68 hráčů! 
Konkrétně sedm gólmanů, 25 obránců a 36 útočníků. 
Takováto fluktuace hráčů obvykle bývá na škodu, 
potrvrdilo se to i letos v Havlíčkově Brodě. Kádr 
se ustálil až v samotném závěru sezóny, to už bylo 
ale příliš pozdě. I pro tak kvalitního trenéra, jakým 
Vladimír Jeřábek bezesporu je. Více v článku na další 
stránce. 

Prvních 34 kol: Nutno dodat, že ve druhé polovině 
soutěže už se Havlíčkův Brod prezentoval solidním 
hokejem, ale i tak se mu nedařilo bodovat a 
pokračoval ve výsledkových mizérii z prvních dvou 
čtvrtin základní části. Rebel měl po 34 odehraných 
kolech na svém kontě pouze tři tříbodové výhry. 
Manko na ostatní prvoligové týmy v té době narostlo 
na tolik, že už bylo velmi obtížné s takovouto ztrátou 
něco udělat. Rebelu se sice nakonec podařilo Jestřáby 
dostihnout, ale v play-out byl jejich osud zpečetěn.

kOnečné umístění

14. MíSTO

HC REBEL HAVLíČKůV BROD
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Příběh sezóny 2014/2015

neuvěřitelný kOlOtOč se 
sestavOu

V loňském ročníku si za Rebel zahrálo 63 hráčů, letos dokonce o pět více. Zatímco v prvním případě se Rebel díky 
koncepční práci trenéra Jiřího Mičky vyvaroval problémům a překvapil hokejovou veřejnost čtvrtým místem po 
základní části, letos Rebel na rozsáhlé změny v kádru doplatil. 

Sezónu s datováním 2014/2015 zahájil Havlíčkův Brod ve velmi slabé sestavě. Magazín o 1. lize tedy před startem 
ročníku předpovídal havlíčkobrodský sestup. Jenže po bídném začátku se vedení klubu rozhodlo svůj kádr posílit. 
Přišlo několik zvučných jmen včetně několika olomouckých posil. Jenže ani po razantním posílení se Rebelu 
nedařilo. Místo toho, aby však dostal tehdejší tým důvěru, začaly do klubu přicházet další a další akvizice. Některé 
z nich dokonce jen na jedno utkání! 

Tuto nekoncepční práci utnul až příchod Vladimíra Jeřábka, který řekl „dost“ a začal se připravovat na boj o 
záchranu s týmem, který měl k dispozici (tedy až na výjimky). Jenže pozdě bycha honiti. Rebel už se ze špatného 
začátku nevyhrabal a po dlouhých devíti letech opustil druhou nejvyšší soutěž. 

  
tOP 10 kanadské bOdOvání

27 b.
25
21
18
16
15
12
12
  9
  9

1. Roman Maliník
2. Tomáš Rousek
3. Jakub Babka
4. Jiří Kuchler
5. Václav Tomek
6. Pavel Sedláček
7. Jan Heřman
8. Antonín Melka
9. Tomáš Troliga
10. Tomáš Semrád

tOP 5 kan. bOd. (Obránci)
 9 b.
 5
 5
 4
 3

1. Tomáš Semrád
2. Martin Parýzek
3. Jan Platil
4. David Pavlíček
5. Petr Štindl

tOP 5 asistentů

19 b.
14
12
12
11

1. Roman Maliník
2. Jakub Babka
3. Tomáš Rousek
4. Václav Tomek
5. Jiří Kuchler

tOP 3 asistentů (Obránci)
 7 b.
 5
 4

1. Tomáš Semrád
2. Jan Platil
3. David Pavlíček

tOP 5 hráčů s bilancí +/-
+ 6
+ 3
+ 3
+ 2
+ 1

1. Pavel Sedláček
2. Aleš Padělek
3. Jan Platil
4. Ondřej Kopta
5. Tomáš Beňovič 

nejhOrší +/-
- 19 
- 19
- 17

61. David Pavlíček
60. Václav Tomek
59. Jan Milfait

tOP 3 nejtrestanějších hráčů

84 TM
62 
48

1. Jan Platil
2. Tomáš Rousek
3. Tomáš Troliga

tOP 5 střelců

13 g.
  9
  8
  8
  7

1. Tomáš Rousek
2. Pavel Sedláček
3. Roman Maliník
4. Jan Heřman
5. Jakub Babka

tOP 3 střelců (Obránci)
 3 g.
 3
2

1. Martin Parýzek
2. Petr Štindl
3. Tomáš Semrád

tOP juniOr (bOdOvání)
 3 b.1. Patrik Zdráhal

tOP cizinec (bOdOvání)
 9 b.1. Tomáš Troliga

statistiky Play-Out

tOP 3 gOlmanů (POčet výher)
   8 
   4
   2

1. Čeněk Novák
2. Jan Dlouhý
3. René Svoboda

gólmani - čistá kOnta

 11. Čeněk Novák

ÚsPěnOst zákrOků 
(minimálně 5 zápasů)

90.52%

90.33

90.21

1. Čeněk Novák

2. René Svoboda

3. Jan Dlouhý

Průměr gólů na záPas 
(minimálně 5 zápasů)

3.38
3.52
3.53

1. Čeněk Novák
2. René Svoboda
3. Jan Dlouhý

tOP 3 gólmani (Odch. minuty)
1029     
  968
  545

1. Čeněk Novák 
2. Jan Dlouhý
3. René Svoboda

tOP 3 střelců (vítězné góly)
 3 g.
 2
 1

1. Tomáš Rousek
2. Pavel Sedláček
3. Jakub Babka

tOP 3 střelců (PřesilOvky)
 4 g.
 3
 3

1. Roman Maliník
2. Tomáš Rousek
3. Václav Tomek

tOP Obránce (góly v Př. h.)
 0 g.1. -

 7 b.
 4
 4

1. Jan Milfait
2. David Minárik
3. Václav Tomek

tOP 3 kanadské bOdOvání

 4 g.
 2
 2

1. Jan Milfait
2. David Minárik
3. Václav Tomek

tOP 3 střelci

 3 b.
 2
 1

1. Martin Parýzek
2. Jan Sedlák
3. Daniel Kolář

tOP 3 kanadské bOdOvání Obránců

+ 5 
+ 3
+ 3

1. Jan Milfait
2. Martin Parýzek
3. Tomáš Rousek

tOP 3 v hOdnOcení +/-

 4 a.
  3
  3

1. Roman Maliník
2. Jan Milfait
3. Pavel Sedláček

tOP 3 asistentů

87,10%1. Čeněk Novák

ÚsPěšnOst zákrOků

 2.961. Čeněk Novák

Průměr Obdržených branek
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1. jarOslav rOubík 
hc slOvan Ústí nad labem

Magazín o 1. lize žebříček sta nejlepších hokejistů sezóny nevyhlašuje poprvé. V prvním ročníku zvítězil Oldřich 
Bakus, ve druhém Šimon Hrubec, ve třetím Jaroslav Roubík a ve čtvrtém Tomáš Čachotský. A páté vydání této 
ankety opět opanoval nestárnoucí Jaroslav Roubík. Jako jediný hokejista tedy v tomto žebříčku vyhrál už podruhé. 

Jaroslav Roubík zaujal tvůrce této ankety (tj. Marek Hedbávný - autor magazínu, Dominik Mihailescu - komentátor 
utkání v šumperské Life TV - a správci FB stránek 1. hokejová liga CZ a Vše o hokeji) natolik, že dostal přednost i 
před českobudějovickými zabijáky Strakou a Nouzou, kteří přitom ziskem 77 bodů vytvořili druhý, respektive třetí 
nejlepší individuální výkon v novodobé prvoligové historii.

Úspěch českobudějovického dua však přebylo 38 nastřílených branek, kterými Roubík vyrovnal dosavadní rekord 
Patrika Finka ze sezóny 1998/1999. Roubík navíc nasbíral i 33 asistencí, jednasedmdesáti kanadskými body si 
tak vytvořil nový osobní rekord. O to obdivuhodnější je to vzhledem k tomu, že na začátku ročníku ex-hradecký 
kapitán oslavil již 37. narozeniny! 

Asi nikoho nepřekvapí a nezarazí, když zde zmíníme, že bez Jaroslava Roubíka by se letos Slovan do play-off 
neprobojoval. Stačí se jen podívat na statistické zajímavosti, které jsme pro vás připravili. Z nich lze přínos Roubíka 
pro severočeské mužstvo odvodit velmi jednoduše. Roubík je tedy první právem, ne že ne... 

Statistické zajímavosti:

... se 38 brankami vyrovnal dosavadní rekod Patrika Finka, jenž v ročníku 1998/1999 nasázel stejný počet branek 
jako Jaroslav Roubík v letošní sezóně.

... Ústí nad Labem letos vstřelilo 159 branek, na bezmála 45% procentech z nich se Roubík podílel střelecky nebo 
formou asistence.

... jeho formace s křídly Tůmou a Roubíkem nastřílela 48% všech branek Slovanu.

... ziskem 71 bodů si Jaroslav Roubík vytvořil nový osobní rekod. V sedmatřiceti letech!

... Roubík poprvé v kariéře překonal třiceti gólovou hranici. A to výrazně! 

... jednasedmdesáti body zaznamenal 6. nejlepší individuální počin v novobodé prvoligové historii.

... Roubík dál navýšuje svůj náskok v historickém bodování první ligy. Se 704 body je suverénně první, stejně 
jako se 323 trefami. To vše stihl v 739 utkáních. A pozor, Jaroslav Roubík ještě nehodlá pověsit brusle na hřebík! 

... Ústí nad Labem letos vyhrálo 24x, na rovné třetině vítězství Slovanu se Roubík podílel vítěznou trefou! 

... Jaroslav Roubík dal v přesilových hrách 10 branek, zbylých třiadvacet tedy zaznamenal při rovnovážném 
počtu hráčů nebo v oslabení.
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2. jOseF straka

čez mOtOr české budějOvice

3. tOmáš nOuza

čez mOtOr české budějOvice

51 odehraných utkání, 77 získaných bodů, 30 vstřelených branek. To jsou opravdu skvělá čísla tohoto forvarda, 
který se po protrápeném loňském ročníku dokázal vydrápat znovu na výsluní. Josef Straka, dlouholetý účastník 
ruské KHL a bývalý reprezentační kapitán, se loni vracel do české nejvyšší soutěže s velkou pompou. Jenže v 
Plzni ani v Chomutově se Strakovi vůbec nedařilo a od chomutovských příznivců si dokonce vysloužil přezdívku 
koblížek. 

Sezóna 2014/2015 však byla pro odchovance Jindřichova Hradce oproti té minulé jako nebe a dudy. Ač je první 
liga co se týče bruslení na podobné úrovni jako naše nejvyšší soutěž, Straka tempo protihráčů stíhal a vyvrátil tak 
domněnky o zenitu své kariéry.  Straka ještě nepatří do starého železa!

Polemizovat, zda byl letos lepší Tomáš Nouza, nebo jeho parťák Josef Straka, je jako snažit se vyřešit přestarou 
záhadu o tom, jestli bylo dříve vejce, nebo slepice. Oba dva hráči letos předváděli skvělé výkony, každý z nich měl 
však světlejší, respektive slabší chvilky. Každý z nich také vynikal v jiných herních činnostech. Pokud by to bylo 
možné, zasloužili by si oba dva stejné umístění, bohužel to však pravidla nedovolují a magazín o 1. lize musel 
jednoho z nich upřednostit. Volba nakonec padla na Josefa Straku. Tím ale rozhodně nechceme Nouzovy výkony 
bagatelizovat. Přece jen dát 33 branek za jedinou sezónu je fantastické číslo. A dát jich 98 za poslední tři základní 
části je ještě obdivuhodnější. Takže klobouk dolů, Tomáši!

Statistické zajímavosti:

... s bilancí 30+47 se zařadil na čelo historické produktivity 1. ligy. Lepší už je pouze nedostižný Václav Prospal (88 bodů z výlukového 
ročníku 2004/2005) a Strakův parťák Tomáš Nouza, který je na druhé pozici této dlouhodobé statistiky vzhledem k více bodům za 
vstřelené branky. Nutno však dodat, že Straka oproti Nouzovi nenastoupil k jednomu duelu základní části. 

... duo Nouza-Straka se střelecky podílelo na více než třetině všech branek Motoru! 

... Josef Straka dal hned deset vítězných gólů. Každá třetí branka Straky tedy rozhodla zápas.

Statistické zajímavosti:

... Tomáš Nouza zažil fenomenální sezónu a jím 77 získaných bodů bylo druhým nejlepším počinem v novodobé prvoligové historii 
(novodobá znamená od té doby, co došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy).

... potřetí v řadě překonal třiceti gólovou hranici. V sezóně 2012/2013 dal 31 branek, loni pak vyhrál statistiku nejlepších střelců se 34 
trefami a letos zaznamenal třiatřicet gólů.

... v našem žebříčku pro sezónu 2011/2012 skončil na 3. místě (tehdy hrál ještě za mateřský Písek), o rok později pak na příčce druhé a 
loni třetí. I letos skončil mezi třemi nejlepšími hráči základní části. To je obdivuhodný počin!

... Nouza sbíral průměrně téměř 1,5 bodů na zápas!
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4. marek hOvOrka

Piráti chOmutOv

5. mirOslav kOPřiva

Piráti chOmutOv

Pokud by byl Marek Hovorka hráčem Chomutova v předcházející sezóně, možná že by se Piráti zachránili. Slovenský 
forvard měl letos fantastickou formu a často sám dokázal rozhodovat zápasy. Takovýto hráč Chomutovu, při vší 
úctě k Davidu Hruškovi, v předcházejících sezónách chyběl. Důležité však je, že se fanoušci Pirátů takovéhoto 
hráče dočkali. Byť až letos. Zejména díky potenci Marka Hovorky a jeho dvorního nahrávače Nikola Gajovského 
vyhráli Krušnohorci základní část s takovým náskokem.

Marek Hovorka letos opanoval několik statistik. S 52 kanadskými body byl nejproduktivnějším hráčem svého 
týmu, se třinácti trefami pak dokonce ovládnul tabulku přesilovkových střelců celé soutěže. Ale hlavně, hned 
třináct z jeho 26 branek mělo punc tref vítězných. To je nevídaná bilance, která jen podtrhuje slova magazínu o 1. 
lize v prvním odstavci tohoto medailonku.

Miroslav Kopřiva přicházel do Chomutova s velkým očekáváním. Piráti už totiž dlouhá léta neměli gólmana, na 
kterého by se mohli spolehnout v každém zápase. Příchod Miroslava Kopřivy však Severočechům vytrhnul trn z 
paty. Obavy fanoušků o tom, že napodobí neslavné výkony Lundella, Chábery či Duby, naštěstí zůstaly nenaplněny 
a Miroslav Kopřiva zvládl letošní ročník na výbornou.

Jedinou kaňkou na sezóně 2014/2015 z pohledu ex-kladenského brankáře, jenž byl v době své největší slávy 
pravidelným členem reprezentačního kádru, byla poměrně častá zranění. Nebýt jich, mohl odchytat ještě více 
duelů než čtyřiatřicet. I tak však loňský brankář Slovanu Bratislava dokázal opanovat obě nejdůležitější gólmanské 
statistiky - tedy úspěšnost zákroků (93,67%) a průměr gólů na zápas (1,71). Po zásluze je tedy Kopřiva, jenž vítězství 
oslavuje výskokem na brankovou konstrukci, nejvýše umístěným brankářem v tomto každoročním žebříčku.

Statistické zajímavosti:

... chomutovský Hovorka překonal novodobý rekord v počtu bodů získaných cizincem. Dosud této statistice vládl jeho spoluhráč 
Martin Šagát, Hovorka však jeho počin ze sezóny 2011/2012 (48 bodů) překonal čtyřiapadesáti kanadskými body.

...Marek Hovorka dal letos 26 branek, hned polovina z nich pak měla punc vítězných tref, to se letos žádnému jinému hráči nepodařilo.

... Hovorka ovládl i statistiku gólů z přesilových her. V nich totiž nasázel hned třináct branek.

Statistické zajímavosti:

... pomineme-li Jana Strmeně, který letos odchytal pouze 19 zápasů, tak měl Miroslav Kopřiva nejvyšší úspěšnost zákroků ze všech 
prvoligových gólmanů - 93 procent a 67 setin procenta.

... stejně tak měl i nejnižší průměr inkasovaných branek (1,71).

... Miroslav Kopřiva rovněž vychytal nejvíce vítězství ze všech gólmanů soutěže - dvacet pět. 
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6. nikOla gajOvský

Piráti chOmutOv

7. vítězslav bílek

hc stadiOn litOměřice

Dvojice Hovorka-Gajovský se letos hokejem neskutečně bavila. Slovenský forvard se s píseckým odchovancem 
skvěle doplňoval a společně vytvořili jedno z nejnebezpečnějších úderných dvojic letošního ročníku. Zatímco 
Hovorka měl za úkol dávat branky, Gajovského hlavní starostí bylo mu je připravovat. Byly zápasy, kdy byli doslova 
nezastavitelní. Bylo až nevídané, o jak moc dokázali ostatní protihráče předčit. Gajovského bilance se nakonec 
zastavila na skvělých 52 bodech, což mu zaručilo 9. místo v bodování celé soutěže. 

Nikola Gajovský krom skvělé produktivity dobře odváděl i defenzivní úkoly. Důkazem budiž statistika plus minus, 
v níž se bývalý hráč Mladé Boleslavi blýskl sedmadvaceti plusovými body. Nikdo jiný se letos v první lize nemohl 
pochlubit lepší bilancí. Šesté místo je tedy rozhodně zaslouženou pozicí. 

Vítězslav Bílek nakonec skončil v tomto žebříčku o jednu příčku výše než jeho dvorní centr Jaroslav Kalla. Přece 
jen dát 34 branek je ještě o něco obdivuhodnější počin než získat 60 kanadských bodů. K této hranici měl navíc 
blízko i sám Bílek. Překonání tohoto milníku mu totiž nakonec uniklo pouze o šest bodů. S 54 kanadským body 
tedy jednatřicetiletý forvard skončil na skvělém sedmém místě prvoligového bodování. V tabulce kanonýrů se 
dokonce umístil hned za vítězem této statistiky - nestárnoucím Jaroslavem Roubíkem. 

Vzhledem k těmto statistikám si tedy musí vedení Kladna trhat vlasy. Kallovi s Bílkem totiž stačila říct pouhá 
jedna věta: „Máme o vás zájem.“ Jenže ta nakonec z úst vedení Rytířů nepřišla a bývalí tahouni Kladna se stěhovali 
na sever Čech. Tam dostali spoustu času na ledě a trenérovi Doležalovi se za to odvděčili nevídanou produktivitou. 
Kladenští se nakonec z loňské chyby poučili a právě Vítězslava Bílka přilákali zpět do svého kádru.

Statistické zajímavosti:

... zatímco loni v Kadani se Gajovskému nedařilo a průměrně sbíral jen 0,64 bodů na zápas, tak paradoxně v mnohem silnějším 
Chomutově se letos prosazoval mnohem častěji - dokonce měl průměr více než jednoho bodu na utkání.

... se sedmadvaceti plusovými body - s náskokem čtyř bodů na svého spoluhráče Jaroslava Komu - opanoval ligové hodnocení plus 
minus.

... Gajovský si letos na trestné lavici odseděl pouze deset minut, právem byl tedy magazínem vyhlášen nejslušnějším hráčem letošní 
sezóny.

Statistické zajímavosti:

... Vítězslav Bílek se takřka o čtvrtinu všech branek Litoměřic zasadil sám vstřelením gólu.

... se 34 brankami zaznamenal čtvrtý (dělený s Tomášem Nouzou) nejlepší výkon novodobé prvoligové historie. Více branek vstřelili 
pouze Roubík (14/15), Patrik Fink (98/99) a Kamil Koláček (97/98).

... hned dvanáct jeho branek padlo při početních výhodách, což z něj udělalo druhého nejlepšího přesilovkového kanonýra letošní 
základní části. 
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8. jarOslav kalla

hc stadiOn litOměřice

9. tOmáš čachOtský

hc dukla jihlava

Jaroslav Kalla je ikonou kladenského hokeje, proto bylo překvapivé, když před sezónou 2014/2015 posílil 
Litoměřice a nezamířil pomoci Rytířům k návratu do extraligy. Problém však nebyl u samotného hráče, nýbrž 
u Kladna. To totiž o pětatřicetiletého forvarda, jenž loňský ročník strávil v barvách slovenské Žiliny, neprojevilo 
zájem. S odstupem času lze říci, že to byla od klubového vedení chyba. Zaprvé by byl Kalla jakožto klubová 
legenda u fanoušků hodně populární, ale hlavně by pomohl týmu v herních činnostech. Ani v pokročilém věku 
totiž neztratil nic ze svéhu umu, ačkoliv se během jeho angažmá ve Slavii mohlo zdát, že už je hluboko za zenitem. 

Společně s Vítězslavem Bílkem se  zasloužil o parádní start Stadionu. Pak však kališníci klesali tabulkou, což měla 
na svědomí mimo jiné snížená produktivita těchto dvou ex-kladenských forvardů. I proto nakonec Jaroslav Kalla, 
jenž letos nasbíral 60 kanadských bodů, skončil v tomto žebříčku až na osmém místě.  

V loňském ročníku Tomáš Čachotský od našeho magazínu obdržel hned několik individuálních trofejí. V letošní 
sezóně se však jeho virtuální vitrínka nerozrostla ani o jedinou z nich. Čachotský totiž bodově nenavázal na loňský 
ročník, v němž se mohl pyšnit bilancí 18+47, a jeho potence klesla o dvacet bodů. V jedné věci se však zlepši. Letos 
totiž dokázal pokořit hranici dvaceti branek. To se mu dosud podařilo jen jednou - v sezóně 2010/2011, v níž 
zaznamenal dvaadvadet tref. To bylo však od Čachotského asi jediné, v čem se dokázal oproti loňskému ročníku 
zlepšit. Jinak hrál totiž o třídu hůře než v sezóně s datováním 2013/2014.

Tím ovšem nechceme říci, že by hrál Čachotský špatně. To vůbec ne, však by jinak neskončil v tomto žebříčku na 
stále velmi dobrém devátém místě. 

Statistické zajímavosti:

... Jaroslav Kalla vytvořil se šedesáti kanadskými body prvoligový rekord Litoměřic. Loňský vítěz Miloslav Čermák jich pro srovnání 
získal 53.

... Kalla získal 60 bodů, což znamená, že se ziskem kanadského bodu podílel na 40 procentech všech branek Stadionu!

... duu Bílek-Kalla se dařilo i ve statistice +/-. Kalla se mohl pochlubit 14 plusovými body, jeho dlouholetý parťák Bílek dokonce 
sedmnácti.

Statistické zajímavosti:

... loni jihlavský lídr čaroval a ve 44 zápasech nasbíral senzačních 65 bodů! Letos však jeho potence výrazně klesla - oblíbenec fanoušků 
Dukly ve 49 utkáních bodoval pouze pětačtyřicetkrát.

... sedm z jeho letošních dvaceti branek bylo vítězných. I tento ukazatel potvrzuje fakt, že Čachotský byl i přes nižší produktivitu alfou a 
omegou celého mužstva.

... ve statistice +/- byl v Jihlavě lepší pouze olomoucký křídelník Richard Diviš. Ten měl na svém kontě 18 plusových bodů, kdežto 
druhý v tomto hodnocení Tomáš Čachotský o dva méně. 
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10. david rOuPec

lhk jestřábi PrOstějOv

11. tOmáš král

hc stadiOn litOměřice

David Roupec má sice několik chyb, ale přesto se letos jednalo podle magazínu o 1. lize o nejlepšího zadáka. Mimo 
jiné se jedná o vítěze týmového bodování (ač je to zadák, nikoliv útočník). Se 32 body byl 2. nejproduktivnějším 
obráncem soutěže. Více bodů (konkrétně o jeden) měl na svém kontě pouze Tomáš Sedlák, loňský vítěz této 
statistiky. Na druhém místě skončil Roupec i v jiné statistice obránců - v počtu nastřílených branek (10). Tam 
ho pro změnu předčil chomutovský Jan Rutta. Na druhém místě firuguje jméno mladého zadáka i ve statistice 
přesilovkových tref obránců (5 gólů). V počtu vítězných branek (3) byl Roupec mezi beky vůbec tím nejlepším. 
Ani ve statistice +/- Roupec nepropadl. Na to, že byl tolik vytěžovaný a hrál za slabý Prostějov, je minus devět bodů 
ještě poměrně solidní číslo. Nicméně sám moc dobře ví, že v bránění musí ještě zabrat.

Tomáš Král to v hokeji nikdy neměl a ani nebude mít jednoduché. Pověsti o protekčním dítěti se totiž nikdy nezbaví. 
Bohužel... Přitom letos chytal opravdu parádně, doslova jako král. No, posuďte sami: jako jediný brankář dokázal 
v letošním prvoligovém ročníku vychytat hned pět čistých kont a ze 39 utkání jich hned jednadvacet dovedl k 
vítězství. Více výher už vychytal pouze Miroslav Kopřiva, nejvýše umístěný gólman v TOP 100.  Nejvytěžovanější 
brankář soutěže navíc pochytal 92,35 procent na něj vyslaných střel. A že jich letos na Krále létalo opravdu mnoho! 

Tomáš Král na sebe upozornil i šarvátkou s Martinem Volkem. Ten si robil z Krále posměšky kvůli protekci od 
otce, jenž je šéfem ČSLH. Když Král opáčil, ať se stará o svého fotra, nevěděl, co tato poznámka způsobí. Otec 
Martina Volkeho už totiž zemřel, což sice Král nevěděl, přesto se ústecký gólman rozhodl řešit problém pěstmi.

Statistické zajímavosti:

... David Roupec je jediným obráncem letošního ročníku, který dokázal vyhrát bodování svého týmu. K vítězství v klubové produktivitě 
stačilo mladému zadákovi dvaatřicet kanadských bodů.

... Roupec byl pátým nejvylučovanějším hráčem celé soutěže. Hned 27 trestných minut zaznamenal po faulu na třebíčského Jana 
Wasserbauera. Za tento zákrok se Roupec zmíněnému hráči i všem fanouškům Horácké Slavie omluvil, což ho šlechtí. 

... dvaatřiceti body zaznamenal dvánáctý nejlepší počin mezi obránci v novodobé prvoligové historii. 

... tři Roupcovy branky byly vítězné (nejlepší výkon v lize mezi zadáky), pět jeho gólů pak padlo při přesilových hrách. 
 

Statistické zajímavosti:

... Tomáš Král byl vůbec nejvytěžovanějším gólmanem druhé nejvyšší soutěže. V letošní základní části naskočil ke 39 zápasům, v nichž 
odchytal 2265 minut a zasáhl proti 1177 střelám soupeře. 

... mladý gólman patřící Spartě vychytal v základní části vůbec nejvíce čistých kont ze všech gólmanů první ligy. Hned pětkrát nepustil 
za svá záda ani jediný kotouč. 

... v zápase proti Ústí nad Labem se porval s Martinem Volkem, s 31 trestnými minutami tak byl Král druhým nejvylučovanějším 
gólmanem (prvním byl právě ústecký Volke, jenž bitku vyprovokoval svými poznámkami vůči Královi).
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12. brett skinner

Piráti chOmutOv

Brett Skinner přicházel do Chomutova jako velká 
posila. Vždyť je to hráč s několika starty v zámořské 
National Hockey League. Ne všichni cizinci se však 
dokážou v českém prostředí adaptovat a odvádět 
stoprocentní výkony. Brettu Skinnerovi, bývalému 
zadákovi New York Islanders, se však tento kousek 
podařil. Kanadský bek se zařadil mezi nejlepší hráče 
celé soutěže. Byl pátým nejlepším obráncem ve 
statistice +/- (+18) a se 30 kanadskými body čtvrtým 
nejproduktivnějším bekem 1. ligy.

13. jan rudOvský

rytíři kladnO

Nejvýše umístěným hráčem Kladna v TOP 100 se 
v letošním ročníku stal Jan Rudovský. To by před 
startem sezóny s datováním 2014/2015 očekával 
málokdo. Vždyť na Kladně bylo daleko více 
zvučnějších jmen než tento bývalý útočník Litoměřic. 
Jenže výkony Jana Rudovského zkrátka nešlo 
přehlédnout. Bojoval, rval se za mužstvo a zároveň 
byl velmi produktivní. Jen o jeden gól mu uniklo 
překonání hranice dvaceti branek. 41 získaných 
bodů je rozhodně obdivuhodným počinem. 

14. matěj Pekr

sk hOrácká slavia třebíč

Horácká Slavia letos zažila jednu z nejlepších sezón 
v novodobé historii. V tomto žebříčku tedy figuruje 
hned několik jmen z kádru trenéra Mičky. Jeden z nich 
však musel být tím prvním. Podle názoru magazínu o 
1. lize to byl Matěj Pekr. Ten v Třebíči potvrdil pověst 
kanonýra a s jednadvaceti vstřelenými brankami se 
stal nejčastěji skórujícím hráčem mužstva. Pekr na 
sebe upoutával pozornost nejen přesnými ranami z 
přesilových her, ale i žlutými tkaničkami bruslí. Tak 
trochu třebíčský Alexandr Ovečkin... 

15. milOslav hOřava

rytíři kladnO

50 zápasů, 26 branek. To už je vizitka pravého 
kanonýra. A tím Miloslav Hořava bezesporu je. Však 
je to hráč, který oblékal dres národního týmu a pár 
let strávil v zahraničí (včetně ruské KHL a neméně 
kvalitní švédské Elitserien). Jenže v poslední době 
si neprocházel zrovna lehkým hokejovým obdobím. 
Ve 32 letech se totiž Miloslav Hořava musel spolu 
se srdečním Kladnem stěhovat do druhé nejvyšší 
soutěže. To rozhodně není liga, která by odpovídala 
jeho kvalitám...
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16. rOk Pajić 

čez mOtOr české budějOvice

Třetím nejlépe umístěným cizincem v tomto 
žebříčku je Rok Pajić, technicky zručný forvard 
Českých Budějovic, kam přišel již v průběhu 
loňského ročníku. Motor se sice spoléhal zejména 
na duo Nouza-Straka, ale zapomínat se nesmí ani 
na ostatní hokejisty. Ať už jsou to Heřman, Švihálek, 
Kuchejda, Rob, Boháč, tak hlavně slovinský šikula 
Rok Pajić. Drobný forvard byl s 20 brankami třetím 
nejlepším střelcem týmu, se 40 kanadskými body pak 
4. nejproduktivnějším mužem Rosolovy družiny.

17. tOmáš rOd 

hc slOvan Ústí nad labem

Jaroslav Roubík si za výkony v letošním ročníku 
vysloužil několik ocenění. Jakýkoliv hráč, ať už je 
kvalitami o třídu výše, však potřebuje parťáky, kteří 
mu budou jeho pozici ulehčovat a pomáhat mu. A ty 
Jaroslav Roubík letos měl. Jedním z nich byl David 
Tůma, druhým pak Tomáš Rod, jedno z nejlepších 
levých křídel celé soutěže. Tento hokejista zvládá 
všechny činnosti - ať už se týkají ofenzivních, tak 
i defenzivních úkolů. Není tedy divu, že Rod letos 
nakouknul i do nejvyšší soutěže. 

18. Patrik mOskal 

salith šumPerk

Patrik Moskal sice skončil v kanadském bodování 
na skvělém čtvrtém místě, ale v tomto žebříčku se 
umístil až na konci jeho druhé desítky. A to z jednoho 
prostého důvodu - Šumperk totiž nepostoupil do 
play-off. Tato anketa má sice za úkol reflektovat 
zejména individuální výkony, nad umístěním Draků 
však není záhodno zavírat oči. Ačkoliv si ziskem 
šedesáti kanadských bodů vytvořil osobní rekord, 
s letošním ročníkem nemůže být Patrik Moskal 
spokojený.  

19. jan zdráhal 

sk hOrácká slavia třebíč

Mnohé ze čtenářů magazínu o 1. lize může obsazení 
devatenácté příčky překvapit. Nefiguruje na ní 
totiž hráč, který byl letos zářil v individálních 
statistikách. Je na ní ovšem ovšem obránce, který 
po celou základní část odváděl spolehlivé výkony 
a byl dlouhodobě nejlepším zadákem svého týmu. 
O Zdráhalově přínosu pro Třebíč nejlépe svědčí 
statistika plus minus. V té se totiž pardubickému 
obránci v třebíčských službách blyští osmnáct 
plusových bodů. 
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20. zdeněk čáP 

hc dukla jihlava

S devíti brankami se stal čtvrtým nejčastějším 
střelcem mezi prvoligovým beky, vzhledem k zisku 
osmadvaceti kanadských bodů se pak umístil v TOP 
7 nejproduktivnějších obránců celé soutěže. Sezónu 
navíc zakončil se čtrnácti kladnými body v kolonce 
+/-, což je rovněž velmi cenný ukazatel jeho přínosu 
pro jihlavskou Duklu. Čáp navíc bavil diváky tvrdou 
hrou a bodyčeky, bohužel pár z nich bylo za hranou 
fair-play. To však nemění nic na velkém talentu 
tohoto nadějného zadáka. 

21. michal Plutnar 

hc benátky nad jizerOu

Michal Plutnar byl po celou základní část tak trochu v 
ústraní. Přece jen Benátky nad Jizerou nejsou týmem, 
který by u médií poutal kdovíjakou pozornost. 
Magazín o 1. lize je si ovšem vědom, jak moc cenným 
hokejistou Michal Plutnar pro Pojizeřany byl.  Proto 
se také v tomto žebříčku ze všech hráčů Benátek nad 
Jizerou umístil nejvýše. Ve 37 zápasech si do svých 
statistik připsal skvělých dvaadvacet bodů. Nebylo 
tedy divu, že si ho pro závěr sezóny 2014/2015 stáhl 
kmenový Liberec.

22. tOmáš Pitule 

rytíři kladnO

Největší překvapení letošní sezóny mezi jednotlivci? 
Rozhodně nebudeme daleko od pravdy, pokud v této 
souvilosti zmíníme jméno Tomáše Pituleho. Tento 
25letý útočník se nikdy nedokázal výrazněji prosadit 
v extralize (tedy snad až na ročník 2011/2012, kdy 
v Plzni nasbíral šestnáct bodů), proto zprvu jeho 
příchodu do Kladna magazín o 1. lize nevěnoval 
větší pozornost. Jenže pozornosti se nakonec 
Pitulemu dostalo až až. V základní části totiž podával 
fantastické výkony, které okořenil 40 získanými body.

23. Petr tenkrát

rytíři kladnO

Hned na začátku je nutné říci, že od Petra Tenkráta 
se rozhodně čekalo mnohem více. Na ledě měl 
pochopitelně místy velmi světlé chvilky, však to také 
není tak dávno, co reprezentoval Českou republiku 
na mistrovství svět. 37 bodů ale není bilance, 
kterou by se bývalý forvard Bostonu mohl chlubit. 
Petra Tenkráta však rozhodně za jeho výkony hanit 
nemůžeme, svému týmu byl totiž vesměs prospěšný. 
Třiadvacáté místo v tomto žebříčku navíc není zas 
tak špatná vizitka.
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24. rOman chlOuba 

Piráti chOmutOv

Roman Chlouba letos přepsal všechny své seniorské 
zápisy. Nejenže nasbíral více než solidních 35 
kanadských bodů, ale hlavně nastřílel fantastických 
25 branek! Šestnáct z nich zaznamenal na farmě v 
Kadani, zbylých devět pak v Chomutově. Roman 
Chlouba se tedy konečně dokázal prosadit do sestavy 
Pirátů. Sice až ve 24 letech, ale přece! Z Chlouby může 
jednou být opravdu vyhlášený kanonýr. Vždyť už v 
letošním ročníku málokterou ze šancí nezakončil 
vstřelenou brankou. 

25. rOman erat

sk hOrácká slavia třebíč

V úvodu sezóny byl jasně nejlepším hráčem mužstva 
a prokazoval, proč byl kdysi vybrán do národního 
týmu. Ve zbytku soutěže už však zapadl do průměru 
a zas tak vidět nebyl. Každopádně nasbíral 43 
kanadských bodů, což už je opravdu pořádná porce. 
Drtivá většina z těchto bodů vzešla z přesných 
nahrávek. Opravdu velká škoda nevýrazných výkonů 
ve druhém polovině ročníku, jinak by hokejista se 
zkušenostmi ze Znojma a Brna skončil minimálně o 
deset stupínků výše.  

26. antOnín Pechanec

az havířOv

Konečně se dostáváme i k hráčům Havířova, který 
letos sice skončil na velmi dobrém šestém místě, 
ale jelikož sázel zejména na týmové pojetí hry, jeho 
zástupci se umístili spíše v dolních patrech tohoto 
žebříčku. Antonín Pechanec je však světlou výjimkou. 
Jeho skvělé výkony ho totiž opravňují k tomu, aby 
se vměstnal do elitní společnosti třiceti nejlepších 
hokejistů nedávno proběhlé základní části. Pechanec 
dal 14 branek, na 19 asistoval a v kolonce +/- se mu 
blyští skvělých čtrnáct plusových bodů.

27. lukáš žalčík 

salith šumPerk

Šumperk vyniká ofenzivním pojetím hokeje, proto 
mívá v podobných žebříčcích své zástupce relativně 
vysoko, ačkoliv Draci na postup do play-off stále 
marně čekají. Kdyby však měli Severomoravané 
více takových Žalčíků, rozhodně by se jednou 
vytoužených bojů v play-off dočkali. Odchovanec 
Draků totiž po celou sezónu předváděl stabilní 
výkony. Vyhovovala mu spolupráce se zkušenými 
forvardy Staňkem a Moskalem a s dvaadvaceti 
brankami se stal nejlepším kanonýrem klubu.
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28. tOmáš sedlák 

salith šumPerk

Stejně jako loni se stal nejčastěji bodujícím 
obráncem druhé nejvyšší soutěže zadák Šumperka 
Tomáš Sedlák. Zatímco v ročníku 13/14 vytvořil se 
41 body novobodý rekord mezi beky, letos přece 
jen jeho produktivita klesla. Z oněch 41 bodů na 
třiatřicet, z loňských 12 branek pak na „pouhých“ 
sedm. I tak si však Tomáš Sedlák 28. pozici v tomto 
žebříčku zaslouží. V první lize totiž nenajdeme moc 
kvalitnějších ofenzivních zadáků než je on, pokud 
vůbec. 

29. martin heřman 

čez mOtOr české budějOvice

Statistiky první ligy opanovalo duo Nouza-Straka. 
Kdopak byl ale jejich parťákem v této úderné formaci? 
Ano, hádáte správně, Martin Heřman. Pochopitelně 
si nemusíme nic nalhávat, bez spolupráce s těmito 
dvěma veterány by byl bývalý hráč Ústí nad Labem 
o něco níže. Jenže na to se nikdo neptá. Na víc tím 
rozhodně nechceme říci, že by byl Martin Heřman 
do počtu, to vůbec ne. V této trojce měl totiž každý 
hráč jasně dané úkoly. Každý je plnil na výbornou, 
hlavně proto tedy bylo toto trio tak produktivní.

30. michal dragOun 

rytíři kladnO

Michal Dragoun hrál první ligu naposledy v ročníku 
2010/2011. Tehdy byl ústřední postavou nováčka 
soutěže - jihočeského Písku. Poté se upsal Kladnu, 
jemuž zůstal věrný i po loňském sestupu. Stejně 
jako v době, kdy válel za IHC, byl Michal Dragoun 
jedním z nejlepších hráčů této soutěže. Zisk 46 
kanadských bodů pochopitelně hovoří za vše. A 
vítězství v klubovém bodování jakbysmet. Vše pak 
podtrhuje triumf v týmovém hodnocení +/- (+21). 
Dále asi jeho skvělé statistiky netřeba komentovat...

31. štěPán hřebejk 

Piráti chOmutOv

Marek Hovorka střílel branky, Nikola Gajovský 
vymýšlel chytré nahrávky a Štěpán Hřebejk po ledě 
létal a dělal černou práci. Takto byly rozdány úlohy 
v elitní chomutovské formaci, která letos fungovala 
opravdu báječně. V čem všem spočívala černá 
práce Štěpána Hřebejka, bývalého reprezentačního 
útočníka a jedné z ikon českobudějovického hokeje? 
V dolování kotoučů u mantinelů, obětavé hře při 
oslabeních a zejména v parádní práci na brankovišti. 
Odtud dal převážnou část ze svých 16 branek.
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32. david tůma 

hc slOvan Ústí nad labem

Žebříček nejlepších hráčů letošního ročníku vyhrál 
Jaroslav Roubík. Na sedmnácté pozici se pak umístil 
Tomáš Rod. Zapomenout nesmíme ani na jejich 
parťáka - Davida Tůmu. Ten je z této trojice nejméně 
zkušený, ale je jasné, že už jej můžeme považovat za 
nadprůměrného prvoligového hokejistu. A zároveň 
i za jednoho z nejnebezpečnějších kanonýrů první 
ligy. V 50 zápasech základní části se mu totiž podařilo 
skórovat hned šestadvacetkrát, což je bilance, která 
mu stačila k sedmému místu mezi nejlepšími střelci.

33. martin šagát 

Piráti chOmutOv

Slovenský forvard odehrál za Chomutov v základní 
části pouze osmnáct utkání, v nichž bodoval šestkrát. 
Jaktože je tedy v této anketě tak vysoko? Protože 
exceloval na chomutovské farmě. Partnerské Kadani 
vypomohl v 25 utkáních. A že to byla výpomoc! Za 
tuto krátkou dobu totiž nasázel senzačních osmnáct 
branek! Dá se říci, že hlavně díky Šagátovi nakonec 
skončila Kadaň na výborném sedmém místě. 
Bohužel bez něj byla v play-off neškodná a ve 3 
utkáních osmifinále nedala ani gól.

34. aleš hOlík 

sk hOrácká slavia třebíč

Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. I když jsou 
mnohdy velmi absurdní. Platí to i v případě Aleše 
Holíka. Ten je v tomto žebříčku uveden pod hlavičkou 
Horácké Slavie, v jejím dresu přitom odehrál pouze 
jediný duel základní části. Každému je však jasné, že 
se mezi stovku nejlepších hráčů první ligy vměstnal 
díky výkonům v Šumperku. Ačkoli to není zrovna 
ukázkový defenzivní bek, je zbytečné polemizovat 
o jeho obrovském přínosu pro Draky. Jeho rány od 
modré čáry jsou už pověstné.

35. juraj šimbOch

lhk jestřábi PrOstějOv

Ne nadarmo fanoušci Prostějova překřtili 
slovenského mladíka na Juraje ŠimBŮ(c)Ha. Někdy 
totiž chytal opravdu jako bůh. Nevyvaroval se sice 
několika slabším duelům, v mnoha utkáních však 
byl jasně nejlepším hráčem trápícího se mužstva. 
Statistiky sice na první pohled nevypadají zrovna 
rúžově, ale je rozhodně nutné přihlédnout k tomu, 
za jak kvalitní, v prostějovském případě lépe řečeno 
nekvalitní defenzivou chytal. Na Šimbocha se tedy 
prostějovské nešvary svádět nedají. 
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36. Ondřej bláha 

čez mOtOr české budějOvice

Ondřej Bláha se letos zařadil mezi nejpříjemnější 
překvapení soutěže. Loňský ročník strávil 22letý 
gólman v Jindřichově Hradci, letos už byl ale jasnou 
týmovou jedničkou. Odchytal 29 utkání, což je solidní 
porce, která by ještě mohla narůst nebýt zdravotních 
problémů. Ondřej Bláha navíc uhranul hokejovou 
veřejnost skvělými statistikami. Průměrně inkasoval 
pouze 1,99 gólů na zápas a pochytal takřka 93,7% na 
něj vyslaných střel. Ve čtyřech utkáních pak za svá 
záda nepropustil ani jeden touš. 

37. lukáš hOrák 

hc mOst

Loni byl Lukáš Horák nejlepším hráčem Mostu, i 
letos byl mladý brankář jeho oporou. I díky němu se 
tedy Severočeši bez výraznějších problémů vyhnuli 
záchranářským starostem. Gólman patřící Litvínovu 
byl zápas co zápas ve velkém zápřahu, protože na 
něj létalo opravdu hodně střel. Bezmála 92 procent 
z nich však dokázal zneškodnit a uhájit své tři tyče 
před nebezpečím. Ze 34 duelů jich deset dovedl k 
vítězství, což není na Most zas tak špatná bilance. 
Pochopitelně by však mohla být ještě lepší...

38. jOseF mikyska 

hc benátky nad jizerOu

Dvacetiletému útočníkovi Benátek nad Jizerou, 
Josefu Mikyskovi, jenž má mimo jiné zkušenosti z 
juniorské MHL, se povedl zejména závěr soutěže. V 
něm sbíral jeden bod za druhým a výraznou měrou 
se podílel na postupu do play-off. Ačkoliv to byla pro 
Mikysku teprve první kompletní sezóna mezi muži, 
tak se s ní dokázal vypořádat na výbornou. Se 34 
kanadskými body dokonce s výrazným náskokem 
opanoval interní bodování středočeského celku! Od 
příští sezóny bude hájit barvy Českých Budějovic.

39. jan rutta 

Piráti chOmutOv

V TOP 100 pochopitelně nesmí chybět jméno nejlépe 
střílející obránce soutěže - letos se jím stal Jan Rutta. 
Nutno říci, že překvapivě. V chomutovské defenzivě 
je totiž řada zvučnějších jmen. Jenže „bezejmenný“ 
Rutta dokázal trenéry Pirátů přesvědčit o svých 
schopnostech a na vytíženost si rozhodně nemohl 
stěžovat. Za důvěru v něj vloženou se odvděčil 
jedenácti brankami. Čtyři z těchto tref padly v 
přesilových hrách. 24letý zadák se tedy pomalu ale 
jistě dere na výsluní!
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40. martin nOvák 

hc stadiOn litOměřice

Zalistujete-li o pár desítek stran dále, zjistíte, že 
Martin Novák opět uspěl ve vyhlašování ceny pro 
nejslušnějšího hráče soutěže. Loni tuto trofej vyhrál, 
letos se vešel mezi trojici nominovaných.  Je opravdu 
zajímavé, jak málo se nechává dnes již ex-litoměřický 
lídr vylučovat. Přitom se jedná o hráče, který se 
nebojí přitvrdit. Málokdy však jeho zákrok překročí 
dovolenou mez. Letos se tomu tak stalo pouze 
jednou! Obdivuhodné je to i vzhledem k tomu, že 
nevynechal ani jeden duel základní části.

41. michal švihálek 

čez mOtOr české budějOvice

Švihálkovi bylo v letošní základní části pouze 
jednadvacet let, přesto už se zařadil mezi elitní 
prvoligovou společnost. V 52 zápasech nasbíral 28 
kanadských bodů, které vznikly součtem čtrnácti 
asistencí a stejným počtem gólů. Michal Švihálek 
byl mateřskému celku užitečný i v jiných aspektech 
hry než pouze v produktivitě. Na ledě vždy působil 
velmi svěžím dojmem a za dobré jméno Motoru se 
dokonce neváhal poprat. Na 21letého hráče opravdu 
solidní sezóna... 

42. richard diviš 

hc dukla jihlava

Richard Diviš úvod sezóny zahájil v Olomouci. Neměl 
špatný začátek, v prvních dvou extraligových utkání 
dal dvě branky a na jednu asistoval. Hokejista, který 
dokáže v kabině svými humornými průpovídkami 
vytvořit skvělou atmosféru, však ve zbytku sezóny 
pendloval mezi Olomoucí a prvoligovou Jihlavou, 
kam mu byly vyřízeny střídavé starty. V Dukle si 
Diviš spravil chuť skvělými výkony. Ve 32 utkáních, 
do nichž v základní části naskočil, totiž bodoval 
celkem jednatřicetkrát. 

43. david kuchejda 

čez mOtOr české budějOvice

David Kuchejda je vyhlášeným hokejovým 
buldokem. Jeho zarputilý styl a velká bojovnost je 
navíc doplněna o velmi dobrou techniku. Z toho 
vyplývá, že Kuchejda nebyl pro Motor užitečný pouze 
v bránění, ale i v ofenzivě. Hokejista s bohatými 
extraligovými zkušenostmi sice nepřekonal hranici 
deseti vstřelených branek, zato však na své konto 
nastřádal hned dvacet gólových přihrávek. Ve 
statistice plus minus se pak mohl pochlubit solidní 
bilancí +4. 
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44. Petr kOusalík 

hc mOst

Druhým nejlépe postaveným hráčem Mostu v tomto 
žebříčku je obránce Petr Kousalík. Ten odehrál na 
litvínovské farmě celou sezónu, což bylo vzhledem k 
jeho solidním výkonům překvapivé. Trenérům Vervy 
se však během přípravy nelíbil Kousalíkův přístup, a 
tak mladý bek získával důvěru u litvínovských koučů 
velmi těžce. Pokud ale na letošní výkony dokáže 
navázat i v nadcházejících letech, tak se rozhodně 
nemusí bát toho, že by v první lize zůstal natrvalo. 
Rozhodně ho však do ELH nečeká jednoduchá cesta. 

45. karel Plášek 

salith šumPerk

Mladí, styďte se! Nebo vlastně ne, nemusíte. Ona 
to totiž zas tak velká ostuda není. O čem je řeč? No 
o Pláškových výkonech, které ani s přibývajícími 
vráskami nepolevují. Karel Plášek, bývalý křídelník 
Znojma či Plzně, sice v týmovém bodování skončil až 
na sedmém místě, ale to rozhodně není směrodatná 
statistika. Šumperský lídr,  který oznámil pokračování 
bohaté kariéry, byl svému mužstvu užitečný nejen v 
ofenzivě, ale i v defenzivě. I v 41 letech totiž dokáže 
své nohy rozkmitat nevídaným způsobem. 

46. michael Petrásek 

hc slOvan Ústí nad labem

Ústí nad Labem mělo letos k dispozici dva kvalitní 
gólmany - Martina Volkeho a Michaela Petráska. 
Řeklo by se, že je to velmi vyrovnaná a vyvážená 
dvojice. Podle statistik by se dokonce dalo usuzovat, 
že kvalitnější výkony podával zkušenější Volke, který 
měl úspěšnost zákroků 92,23%, kdežto Petrásek ani 
ne 91%. Jenže klíčový je pohled na počet vítězných 
utkání. Zatímco Petrásek vychytal ze 37 zápasů 21 
výher, Volke ze 17 duelů, do nichž nastoupil, dovedl 
do vítězného konce pouze čtyři z nich.

47. vladimír růžička 

Piráti chOmutOv

V létě se zkoušel prosadit v lotyšské Rize, kam odešel 
vyzkoušet štěstí po odchodu z mateřské Slavie. KHL 
však byla pro technického forvarda příliš velkým 
soustem. Když se z testů v lotyšské metropoli vracel 
domů, většina extraligových týmů už měla své 
soupisky uzavřené. Vladimír Růžička mladší tak 
neváhal a upsal se Chomutovu, kam mezitím zamířil 
i jeho slavný otec. Ukázal, že by na nejvyšší soutěž 
stačil, byť z něj zřejmě nikdy nebude hokejista, který 
by v extralize dokázal plnit roli jednoho z tahounů.  
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48. marek melenOvský 

hc dukla jihlava

Upřímně, od Marka Melenovského se čekalo o něco 
více. Není to totiž tak dávno, co svým uměním 
dotlačil k titulu Karlovy Vary a před rokem i Zlín. 
V mateřské Jihlavě se však tak trochu přizpůsobil 
průměru. Pochopitelně měl místy velmi světlé 
okamžiky, ale mohlo jich být i více. Proto Melenovský 
skončil v tomto žebříčku až v páté desítce. Ve 48 
zápasech, do nichž letos stihl naskočit, zaznamenal 
38 kanadských bodů (18+20). To je solidní číslo. 
Zklamal však v hodnocení +/-, kde mu svítí nula. 

49. david švagrOvský 

hc stadiOn litOměřice

Statný, bezmála stokilový útočník se ne a ne prosadit 
v extralize. I letos do ní Švagrovský nakouknul, 
ale velmi brzy zase vykouknul a vrátil se zpět do 
Litoměřic, kde odehrál i většinu loňského ročníku. 
Zatímco loni skóroval pouze 7krát (ve 34 zápasech), 
letos byl 30letý forvard mnohem nebezpečnější. 
Jeho konečná bilance se nakonec zastavila až na 
osmnácti brankách. Bývalý hráč Berouna, Sparty či 
Hradce Králové byl navíc třetím nejproduktivnějším 
hokejistou severočeského celku.

50. mirOslav hOlec

sk hOrácká slavia třebíč

Miroslav Holec by byl určitě mnohem výše, jenže v 
Horácké Slavii stihl odehrát pouze třicet pět utkání. 
Během vánoční pauzy byl totiž Kometou Brno, což 
je kmenový tým píseckého odchovance, poslán na 
hostování do Slavie. Miroslav Holec pochopitelně 
lákání z nejvyšší soutěže neodolal, byť byl v Horácké 
Slavii velmi spokojený. Nicméně i přes jeho absenci 
v poslední čtvrtině základní části je v TOP 50 
právem. V oněch 35 odehraných duelech totiž stihl 
zaznamenat hned jednatřicet kanadských bodů.

51. Patrik Petruška 

sk hOrácká slavia třebíč

Patrik Petruška je zde sice uveden pod hlavičkou 
SK Horácká Slavia Třebíč, nicméně za tento klub 
neodehrál ani jedno utkání základní části. Na 
Vysočinu přišel až posledního lednového dne, 
tedy během přestupové uzávěrky. Hned po trejdu 
však onemocněl a závěr základní části strávil na 
marodce. Třebíč tak jeho schopnosti mohla využít 
až ve vyřazovacích bojích. Patrik Petruška se tedy 
do tohoto žebříčku vměstnal jen díky výkonům v 
Mostě, kde s 31 body vyhrál klubové bodování.
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52. jan lukáš 
rytíři kladnO

Jan Lukáš je gólmanem Sparty, do Litoměřic však 
nezamířil. Přednost dostal Tomáš Král. 21letý Lukáš 
se tedy stěhoval do Benátek. Jenže jakmile se ze zámoří 
vrátil Vítek Vaněček, Pojizeřané o Lukáše přestali mít 
zájem. Bývalý gólman Lva přitom v Benátkách zářil. 
Zbytek sezóny pak mladý brankář strávil na Kladně. 

53. rOman maliník

hc rebel havlíčkův brOd

Dnes již havířovský Roman Maliník zahájil sezónu v 
Havlíčkově Brodě jako kapitán, poté byl však vyměněn 
do Jihlavy za Filipa Semana. Maliníkovi se v Dukle, 
kde urputný bojovník v minulosti již působil, dařilo, 
ale po měsíci se vrátil zpět do Rebelu. Celkově v tomto 
ročníku nasbíral 34 bodů, což je jeho osobní rekord. 

54. tOmáš rOusek 
hc rebel havlíčkův brOd

To Tomáš Rousek oproti výše uvedenému Romanu 
Maliníkovi vydržel v Havlíčkově Brodě celou základní 
část. A to byla pro Rebel skvělá zpráva. Rousek byl 
totiž lídrem týmu, ačkoliv mu je pouze jednadvacet let. 
Se třinácti brankami byl nejčastějši skórujícím hráčem 
týmu, s 25 body pak 2. nejproduktivnějším Rebelem. 

55. jan eberle 
rytíři kladnO

Jmenovec hvězdy Edmontonu Jordana Eberleho 
loni zažil hodně nepovedený ročník. Nedařilo se mu 
na Kladně, ani na krátkém hostování v Motoru (v 
7 zápasech nezískal ani jeden bod!). Letos se však 
Eberle dokázal vrátit do slušné formy. Sezónu nakonec 
zakončil s osmnácti vstřelenými brankami. 

56. jiří drtina 
Piráti chOmutOv

Jiří Drtina byl po polovině soutěže jasným favoritem na 
trofej pro nejlepšího obránce soutěže. Jakožto kapitán 
Chomutova na sebe dokázal vzít zodpovědnost a zářil 
v klíčových okamžicích. Jenže ve 32. kole sezóny se 
zranil a zbytek základní části sledoval pouze z tribuny.  
Velká škoda, měl totiž skvělou formu.  

57. jakub bartOň 
sk hOrácká slavia třebíč

Jakub Bartoň loni dovedl Olomouc do extraligy. 
Jenže ačkoliv byl kapitánem úspěšné party Petra Fialy, 
putoval do prvoligové Třebíče. Angažmá v Horácké 
Slavii si však ofenzivně laděný zadák hodně užíval. 
Potkal se tam s řadou známých tváří a výraznou měrou 
se podílel na skvělém 3. místě po základní části.

58. Petr PunčOchář 
čez mOtOr české budějOvice

Se šestnácti plusovými body vévodil klubové statistice 
obránců svého mužstva. S dvaceti kanadskými body 
byl pak devátým nejproduktivnějším hráčem Motoru. 
Hokejista, který se po vleklých zdravotních problémech 
(mimo jiné se srdcem) vrátil do skvělé formy, se krom 
toho nenechával zbytečně vylučovat.

59. antOnín dušek 
Piráti chOmutOv

Antonín Dušek neměl v dosavadní kariéře na růžích 
ustláno. V extralize nedostával tolik příležitostí, kolik 
by si zasloužil. V Chomutově však dostal možnost, aby   
prokázal, že dovede být i jedním z lídrů týmu. Dušek 
hozenou rukavici zdvihl a ač byl delší dobu zraněný 
nasbíral více než solidních třicet kanadských bodů.
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60. bryan mcgregOr 
Piráti chOmutOv

Když 30letý Kanaďan v létě posílil Chomutov, jeho 
příchod vyvolal řadu otázek. Přece jen loni putoval z 
jednoho týmu do druhého. Zahrál si v Kazachstánu, 
Dánsku a Maďarsku. V Chomutově však uspěl a v 
základní části nasbíral hned 30 bodů. To je na spíše 
defenzivně laděného forvarda slušné.

61. lukáš havel 
sk hOrácká slavia třebíč

Loni byl Lukáš Havel v tomto žebříčku hodně vysoko. 
V Havlíčkově Brodě totiž sázel jeden gól za druhým. Ve 
výborné střelecké potenci pokračoval i letos v Třebíči.  
Má to však jeden velký háček. Lukáš Havel totiž kvůli 
zraněním vynechal 19 utkání. I přes delší absenci však 
dokázal vsítit 17 branek a na dalších 14 asistovat.

62. david růžička

rytíři kladnO

Úvod sezóny se Růžičkovi, který loni zářil v baráži 
o extraligu, stejně jako celému mužstvu nepovedl. 
Postupem času se však 26letý zadák rozehrál a 
nakonec nasbíral poměrně solidních 25 kanadských 
bodů. Pyšný může být i na statistiku +/-. kde má hned 
devatenáct plusových bodů. 

63. jan jarOměřský 
rytíři kladnO

Loni byl Jan Jaroměřský klíčovým zadákem Olomouce. 
Místo v sestavě pro extraligu však nezískal a putoval 
stejně jako řada jeho spoluhráčů do Havlíčkova Brodu.  
Tam však odehrál pouze dvanáct utkání, načež si ho 
stejně jako Ondřeje Švaňhala vyhlédlo Kladno. Před 
koncem základní části se pak vrátil zpět do Olomouce.

64. michal důras 
hc dukla jihlava

Stejně jako v případě Marka Melenovského se od 
zkušeného Důrase čekalo více. Nesmíme zapomínat, že 
Jihlava byla po prvních třech čtvrtinách mimo pozice 
zaručující přímý postup do play-off! Důrase, který 
letos nasbíral 37 kanadských bodů, však omlouvají 
zdravotní potíže, s nimiž se letos musel potýkat. 

65. miha štebih

hc dukla jihlava

Jeho slovinský parťák Matić Podlipnik byl z Jihlavy 
uvolněn. Štebih však důvěru trenérů neztratil, ačkoliv 
ZOH 2014 sledoval pouze v televizi, kdežto Podlipnik 
byl  jakožto reprezentant Slovinska přímým účastníkem 
her. Štebih byl letos velmi spolehlivým zadákem, který 
moc často nechyboval. 

66. tOmáš kOlaFa

hc slOvan Ústí nad labem

Už se zdálo, že jeho nejslavnější časy, kdy v Jihlavě sbíral 
jeden bod za druhým, jsou nenávratně pryč. Jenže v 
Ústí nad Labem zkušený zadák znovu ožil a dokonce 
pokořil hranici třiceti bodů. S 31 body byl dokonce 
třetím nejproduktivnějším obráncem celé soutěže. Je 
tedy velká škoda, že po sezóně ukončil kariéru.

67. marek lOskOt 
az havířOv

V Mladé Boleslavi byl Marek Loskot nevyužíván a 
trenéři ho nasazovali jen k několika střídáním za zápas. 
V Havířově však udělali z Loskota ústřední postavu 
týmu. Hokejista, jenž je sice nesmírně šikovný, ale mívá 
problémy s důraznou hrou, se za to odvděčil šestnácti 
brankami. Stal se tedy nejlepším střelcem AZetu.
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68. Pavel smOlka 
hc mOst

Kdo je nejlepším hráčem na nájezdy v první lize? Těžká 
odpověď. Kandidátů je totiž mnoho. Pavel Smolka 
je však rozhodně jedním z nich. V letošní základní 
části dokázal v penaltách rozhodnout hned tři utkání. 
Výraznou měrou se tedy podílel na poklidné záchraně 
severočeského manšaftu.

69. jakub šulc 
hc stadiOn litOměřice

Jaroslav Kalla a Vítězslav Bílek sice letos podávali 
skvělé výkony, je však jasné, že bez podpory ostatních 
spoluhráčů by tak produktivní nebyli. Jedním z oněch 
spoluhráčů ex-kladenského dua byl Jakub Šulc. Ten 
vše sledoval od modré čáry, odkud vyslal hned osm 
střel, které skončily gólem. 

70. karel tOn 
sk kadaň

I první liga má svého Tona. Také kadaňský Karel Ton 
je velmi kvalitním hráčem, nutno však dodat, že se 
jeho herní styl od kanonýra Komety Brno hodně liší. 
27letý forvard není rozeným střelcem, jeho přínos pro 
mužstvu spočívá spíše v černé práci a skvělé defenzivě. 
I on však umí dát branku - letos jich vsítil 11.

71. tOmáš FOřt 
az havířOv

Jméno Tomáše Fořta bylo dosud spojeno výhradně s 
Horáckou Slavií Třebíč. Letos však rychlonohý forvard 
s dobrou technikou hole zamířil do Havířova, s nímž 
Zlín, kmenový klub Fořta, začal vydatně spolupracovat. 
Třebíči jeho schopnosti chyběly, v Havířově si naopak 
jeho přítomnost v A-mužstvu nemohli vynachválit.

72. Ondřej kaše 
Piráti chOmutOv

Konečně se dostáváme k hráči, jenž je věkem ještě junior. 
Jako nejvýše postavený mladíček se umístil Ondřej 
Kaše. Ten sice nasbíral „jen“ 21 bodů a v produktivitě 
juniorů skončil až na třetím místě, ale jeho přínos pro 
mužstvo byl zkrátka neoddiskutovatelný. Jedná se o 
opravdu velký talent s blyštivou budoucností.

73. lubOš rOb 
čez mOtOr české budějOvice

Zatímco Kaše nasbíral 21 bodů, jeho českobudějovický 
vrstevník Luboš Rob jich dokázal získat ještě o třináct 
více! Nutno však dodat, že jeho výkony nebyly vždy 
úplně optimální. I proto si narozdíl od bratrů Kašových 
a Ondřeje Kämpfa nezahrál na MSJ. S odstupem času 
však lze konstatovat, že jeho opomenutí bylo chybou.

74. david kämPF 
Piráti chOmutOv

David Kämpf, hokejové dvojče Ondřeje Kašeho, byl s 
jedenácti brankami nejlepším střelcem mezi juniory. 
Ve své věkové kategorii navíc opanoval i statistiku 
+/- (+17). Chomutovský odchovanec však o svých 
kvalitách nedokázal přesvědčit na mezinárodní scéně. 
Na šampionátu dvacítek totiž nijak nevynikal.

75. david stach 
rytíři kladnO

David Stach byl loni jedním z nejpříjemnějších 
překvapení sezóny. Svými výkony totiž pomohl 
Havlíčkovu Brodu ke skvělému 4. místu po základní 
části. Letos už byl mladý forvard stabilním členem 
kladenské sestavy. Ve 37 zápasech získal 32 bodů, v 
jedné formaci si dokonce zahrál i s Petrem Tenkrátem.
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76. lukáš daneček 
Piráti chOmutOv

Obsazení havířovského brankoviště je velkým 
unikátem. Lukáš Daneček měří pouze 176 centimetrů, 
jeho kolega Petr Matoušek dokonce ještě o čtyři 
centrimetry méně. I přes drobnou postavu však oba 
dva dokázali svou svatyni hájit na výbornou. Daneček 
z 28 zápasů hned 16 dovedl do vítězného konce. 

77. jarOslav kOma 
Piráti chOmutOv

Zatímco Nikola Gajovský, vítěz statistiky +/-, skončil 
v tomto žebříčku v první pětce, druhý v pořadí tohoto 
hodnocení, Jaroslav Koma, se umístil až v osmé 
desítce. Slovenský zadák si v Chomutově musel zvykat, 
že už není obráncem číslo jedna, jako tomu bývalo v 
minulosti. Stal se však spolehlivým členem týmu.

78. rOman vráblík 
čez mOtOr české budějOvice

Schopnosti Romana Vráblíka oceňují trenéři Motoru 
zejména při přesilovkových hrách. V nich totiž tento 
obránce, který se nebojí zariskovat a podpořit ofenzivu, 
platí za obávaného kanonýra od modré. Letos dal 
v přesilovkách tři branky, dalších šest pak vsítil při 
rovnovážném poměru hráčů na ledě.  

79. martin rýgl 
Piráti chOmutOv

Martin Rýgl hrál loni v Karlových Varech velmi dobře, 
proto bylo překvapivé, když se upsal prvoligovému 
mužstvu. Svého kroku však litovat nemusí, Chomutov 
se v základní části hokejem bavil a sázel jeden gól za 
druhým. Martin Rýgl ovšem zas tolik vidět nebyl, 
nicméně opomenout ho v TOP 100 by byl hřích.

80. tOmáš jiránek 
Piráti chOmutOv

Jen dva hráči Havířova letos nasbírali třicet kanadských 
bodů a více. Krom Pechance, který se vměstnal do 
elitní třicítky, se to podařilo i Tomáši Jiránkovi, jenž 
těžil ze spolupráce s Markem Loskotem, s nímž se 
potkal již v Mladé Boleslavi. Jiránek platil za nahrávače 
(20 asistencí), kdežto Loskot spíše za střelce (16 gólů).

81. tOmáš hOrna 
rytíři kladnO

Kariéra Tomáše Horny v poslední době hodně 
stagnovala. Ještě v roce 2009 si zahrál za národní 
tým, pak však nastal velký pád. Horna si vyzkoušel 
tempo kazaššké soutěže, zahrál si i v Dánsku, Anglii 
či na Slovensku. Letos na Kladně však dokázal, že do 
starého železa ještě nepatří. 

82. vOjtěch kubinčák 
hc mOst

Jeho příchod do Mostu byl velkou senzací. Kubinčák 
totiž rozhodně nebyl hráčem, který by v extralize 
zaostával. Ba naopak byl stále jedním z těch lepších 
extraligových hráčů. Kubinčák odehrál za Most 30 
utkání. I za tuto krátkou dobu za sebou zanechal 
výraznou stopu. Most mu může vděčit za záchranu.

83. marek račuk

Piráti chOmutOv

Marek Račuk je sice v tomto žebříčku uveden pod 
hlavičkou Chomutova, do TOP stovky se však vměstnal 
hlavně díky výkonům na farmě. Tam Račuk odehrál 
34 utkání, v nichž se statnému forvardovi podařilo 
hned dvacetkrát bodovat. Dalších šestnáct utkání pak 
odehrál v dresu Pirátů (2+4).
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84. david květOň 
Piráti chOmutOv

Před startem sezóny 2014/2015 ho jako velkou posilu 
ve svém kádru uvítala Mladá Boleslav. Ta si od Květoně 
hodně slibovala, však se jedná o hráče s bohatými 
reprezentačními zkušenostmi. Bývalý kanonýr Třince 
však ve městě aut zklamal a zamířil do prvoligového 
Chomutova. Tam nastoupil ke 35 duelům (8+17).

85. aleš Pavlas 
sk kadaň

Jednadvacet kanadských bodů a na Kadaň fenomenální 
statistika +/- (+13). Přesto je v současnosti litoměřický 
Aleš Pavlas až na 85. místě tohoto žebříčku. Jaké pro 
to má magazín odůvodnění? 58 trestných minut. To je 
opravdu hodně. Právě zbytečná vyloučení jsou největší 
kaňkou na jinak individuálně povedeném ročníku.

86. jakub čuřík 
sk hOrácká slavia třebíč

Motorová myška. Tak by se dal charakterizovat dnes 
již prostějovský forvard Jakub Čuřík. Ten v hodně 
utkáních plnil roli hráče, jehož úkolem bylo zamezit 
inkasování soupeře. Jakmile však dostal šanci v prvních 
dvou formacích, okamžitě se to na jeho sebevědomí a 
výkonech projevilo. 

87. adam zeman 
hc dukla jihlava

Loni se Adam Zeman až do posledních kol pral o ví-
tězství ve statistice nejlepších kanonýrů. 28 vstřelených 
branek mu však tehdy k vítězství v prestižní kategorii 
nestačilo. Jenže letos to byl jiný Adam Zeman. O tří-
du horší. Přesto po sezóně povýšil do Olomouce, kde 
doufá v extraligový průlom.

88. martin PrOcházka 
hc stadiOn litOměřice

Sám Martin Procházka v jednom z rozhovorů přiznal, 
že s takovýmto jménem prostě nebyla jiná možnost, 
než hrát lední hokej. Pro český sport je velmi dobrou 
zprávou, že v odkazu legendárního kanonýra může 
pokračovat tento nadějný mladík. Procházkovi bude 
první liga velmi brzy malá. Pokud už mu není...

89. jan Wasserbauer 
sk hOrácká slavia třebíč

Jan Wasserbauer letos získal spoustu zkušeností, které 
se mu budou v kariéře hodně hodit. Nebyla to pro něj 
totiž vůbec snadná sezóna. V úvodu ročníku se kvůli 
velké konkurenci ocitl mimo sestavu, pak však chytil 
šanci za pačesy a trenérům už nedal sebemenší důvod, 
aby byl poslán zpět do hlediště. 

90. mirOslav hanuljak

Piráti chOmutOv

Loňská sezóna se Hanuljakovi hrubě nevydařila. 
Dostal šanci jako jednička v Chomutově, jenže nebyl 
pro svůj tým oporou a putoval do Kadaně. Ani tam se 
neprosadil přes výborně chytajícího Strmeně a putoval 
do Mostu. Zde pak dělal náhradníka Lukáši Horákovi. 
Letos to však byl jiný Hanuljak, mnohem spolehlivější.

91. václav meidl 
lhk jestřábi PrOstějOv

Úvod ročníku 2014/2015 strávil v Ústí nad Labem, 
tam však pokračoval v nemastných neslaných 
výkonech z loňska a když o Meidla projevil zájem 
mateřský Prostějov, Ústí nad Labem s jeho odchodem 
souhlasilo. Na Hané urostlý forvard znovu ožil a byl 
jedním z mála Jestřábů, který pravidelně bodoval. 
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92. libOr šulák

Piráti chOmutOv

Libor Šulák je velký talent. V Chomutově letos odehrál 
29 utkání, na farmě v Kadani devět. Trochu paradoxně 
však Libor Šulák může vděčit za umístění v tomto 
žebříčku právě krátkému působení v Kadani. Tam totiž 
dostal jednu z klíčových rolí a odvděčil se za to třemi 
brankami a dvěma asistencemi. Na beka solidní čísla!

93. jan chábera

rytíři kladnO

Hokejová kariéra Jana Chábery se dostává do velmi 
nepříjemné pozice. Loni v extralize příliš nezářil a 
nakonec nedokázal zabránit kladenskému sestupu. Ve 
druhé nejvyšší soutěži se měl zkušený brankář zařadit 
mezi hvězdy, jenže ani v 1. lize nepůsobil zrovna jistým 
dojmem. Kladno s ním už dále nepočítá...

94. Ondřej hOlOmek

hc slOvan Ústí nad labem

Holomkovy statistiky jsou více než solidní. 
Čtyřiadvacetiletý bek Slovanu, jenž se v předcházejících 
třech ročnících tak trochu hledal, totiž nasbíral 
sedmnáct kanadských bodů. Ve statistice +/- se pak 
mohl pochlubit + 12 body. Otázkou však je, jak by si 
vedl, kdyby nehrál v elitní pětce s Roubíkem a Rodem...

95. david dOlníček

sk hOrácká slavia třebíč

Třebíčský kapitán letos nemohl naskočit k devíti 
prvoligovým důvodům. Na delší dobu ho totiž ze hry 
vyřadilo zranění. I přes absenci v několika duelech 
však šestatřicetiletý veterán nasbíral třicet kanadských 
bodů. Zvláště čtrnáct nastřílených branek je velmi 
dobrým počinem prvního centra Horácké Slavie.

96. radek míka

hc stadiOn litOměřice

Radek Míka je zkušený obránce, který toho má už 
opravdu hodně za sebou. V týmu Litoměřic tedy bývalý 
obránce Zlína hrál jednu z důležitých rolí. Nutno však 
dodat, že v jeho silách bylo ještě více, než předvedl. 
Získal sice slušných 19 bodů, ale bohužel nedokázal 
zabránit předčasnému konci sezóny v předkole. 

97. Petr ulrych

hc benátky nad jizerOu

Petr Ulrych není u prvoligových fanoušků zrovna 
populární. Hned v několika utkáních svou důraznou 
hru přehnal a velmi často vysedával na trestné lavici. 
Byl dokonce třetím nejvylučovanějším hráčem 
soutěže. Nutno však dodat, že právě díky tvrdé hře 
jsou Benátky nad Jizerou tak neoblíbeným sokem.

98.  lukáš sáblík 
hc dukla jihlava

Loni se zkušenému odchovanci jihlavského hokeje 
nedařilo. Ani start do letošního ročníku neměla bývalá 
dvojka Mountfieldu či Karlových Varů zrovna ideální, 
pak se ale Lukáš Sáblík dostal do velmi dobré formy a 
z pozice jedničky dokonce vytlačil mladého Kacetla. Z 
26 zápasů pak dovedl hned 16 k vítězství. Slušné, že?

99. jOseF skOřePa 
hc benátky nad jizerOu

Josef Skořepa je spolehlivým sběračem bodů. Stejně 
jako v předcházejících třech prvoligových ročnících 
navíc dokázal překonat desetigólovou metu. Tentokráte 
se jeho statistiky zastavily na čtrnácti brankách a 
stejném počtu asistencí. V bodování Pojizeřanů už byl 
tedy úspěšnější pouze mladičký forvard Mikyska.
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100. vít jOnák 
hc benátky nad jizerOu

Žebříček sta nejlepších hokejistů základní části v 
sezóně 2014/2015 uzavírá Vít Jonák. Tento útočník 
Benátek nad Jizerou stejně jako loni nasbíral přes 20 
kanadských bodů (tentokráte třiadvacet) a v klubovém 
bodování skončil hned za Mikyskou a Skořepou. 
Dvakrát si pak zahrál i v partnerském Liberci.

Poznámky k tvoření TOP 100: 

Každý z autorů žebříčku (Marek Hedbávný, facebooková stránka 1. hokejová liga CZ, web vseohokeji-sm.webnode.cz, Dominik Mihailescu) 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/třetího/čtvrtého kolegy naopak ve výčtu figuroval, dostane 101 bodů + body za pozici v žebříčku druhého/třetího/čtvrtého autora. Při shodě bodů o pořadí rozhoduje vyšší 
postavení v libovolném žebříčku (Př. hokejisté X a Y mají po 7 bodech. Hokejista X se u jednoho autora umístil na 5. místě, u druhého pak na 2., kdežto hokejista Y u Marka Hedbávného 3. a u 1. hokejová liga CZ čtvrtý. Hráč X má 
nejnižší postavení - 2. - , takže v konečném účtování  hráče Y přeskočil). 

zastOuPení klubů

PIRÁTI CHOMUTOV

RYTÍŘI KLADNO

SK HS TŘEBÍČ

ČEZ MOTOR 

HC DUKLA JIHLAVA

HC STADION LITOMĚŘICE

HC SLOVAN ÚSTÍ N/L

AZ HAVÍŘOV

HC BENÁTKY N/J

SALITH ŠUMPERK

HC MOST

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

HC REBEL HAVL. BROD

SK KADAŇ

20

12

11

10

8

8

6

5

5

4

4

3

2

2

zajímavOsti k žebříčku

Zastoupení postů

brankáři     11
obránci     25
útočníci     64

lOňská nejlePší desítka hráčů

1. Tomáš Čachotský

2. David Výborný

3. Tomáš Nouza

4. Tomáš Klimenta

5. Michal Broš

6. Tomáš Sedlák

7. Miloslav Čermák

8. Denis Kindl

9. Tomáš Vošvrda

10. Milan Toman
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nEJUŽITEČněJŠí HRáČ
JAROSLAV ROUBíK (HC SLOVAn ÚSTí nAD LABEM)

V NHL se stalo nemilou tradicí, že se cena pro nejužitečnějšího hráče - tedy Hart Trophy - uděluje nejlepšímu 
hráči, nikoliv tomu nejužitečnějšímu. Je však pravda, že se čas od času stane, že nejužitečnějším a zároveň 
nejlepším hráčem soutěže je jeden a týž hráč. V pětileté historii udělování cen magazínem o 1. lize se to dokonce 
stalo již třikrát. Potřetí právě letos díky výkonům Jaroslava Roubíka.

Ten Cenu Oldřicha Bakuse získává poprvé, v minulosti dostali přednost Tomáš Urban, Šimon Hrubec, Miroslav 
Hanuljak a Tomáš Čachotský. Až na jihlavského lídra tedy tuto cenu obdrželi hráči, kteří tehdy působili v 
průměrných prvoligových týmech. Podobně je tomu i letos. Tato trofej se má totiž udělovat nejužitečnějším 
hráčům, bez nichž by jejich tým byl mnohem slabší. Je jasné, že to Roubík splňuje na sto procent. Asi netřeba 
polemizovat nad tím, že bez něj by se Slovan do play-off neprobojoval. A zbytečné je diskutovat i o tom, zda by 
bez Roubíka Ústí nad Labem uspělo i v play-off. Jistěže ne! 

Tím pochopitelně nechceme snižovat přínos ostatních hráčů severočeského celku, nicméně asi většina jeho 
spoluhráčů si je vědoma, že právě Roubík byl největším tahounem týmu, kolem něhož se motalo vše podstatné. 
V jaké formě se nestárnoucí hokejista ukáže příští sezónu? Pokoří opět třicetigólovou hranici? 

 Předchozí držitelé Ceny Oldřicha Bakuse: 
 2014: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
 2013: MIROSLAV HANULJAK 
 2012: ŠIMON HRUBEC 
 2011: TOMÁŠ URBAN

Josef Straka:
Zařazení Josefa Straky a Tomáše Nouzy do nominace na 
tuto trofej se může zdát podivné. Vždyť se má jednat o trofej 
pro hráče, bez nichž by byl daný klub o mnoho slabší. České 
Budějovice by sice měly solidní kádr i bez absence jednoho 
z dua Straka - Nouza, jenže do baráže by se pravděpodobně 
nepodívali. Motor bez Josefa Straky by neměl plný výkon. O 
tom netřeba pochybovat.

Tomáš Nouza:
Pochopitelně i Motor bez Tomáše Nouzy by neměl ani 
zdaleka plný výkon. Těžko říci, který z dvojice zkušených 
forvardů byl pro České Budějovice důležitější. Ona je ta 
otázka v zásadě zbytečná. Oba dva se dokonale doplňují 
a hlavně jejich zásluhou napravil Motor pošramocenou 
reputaci z loňského ročníku, který Jihočechům vůbec 
nevyšel. 

další kandidáti



trOFeje 154 cena jiříhO hOlíka155

HRáČ SEZónY
JAROSLAV ROUBíK (HC SLOVAn ÚSTí nAD LABEM)

Jaroslav Roubík zaujal magazín o 1. lize natolik, že dostal přednost i před českobudějovickými zabíjaky Strakou 
a Nouzou, kteří přitom ziskem 77 bodů vytvořili druhý, respektive třetí nejlepší individuální výkon v novodobé 
prvoligové historii.

Úspěch českobudějovického dua však přebylo 38 nastřílených branek, kterými Roubík vyrovnal dosavadní rekord 
Patrika Finka ze sezóny 1998/1999. Roubík navíc nasbíral i 33 asistencí, jednasedmdesáti kanadskými body si tak 
vytvořil i nový osobní rekord. O to obdivuhodnější je to vzhledem k tomu, že na začátku ročníku ex-hradecký 
kapitán oslavil již 37. narozeniny! 

Asi nikoho nepřekvapí a nezarazí, když zde zmíníme, že bez Jaroslava Roubíka by se letos Slovan do play-off 
neprobojoval. 

Roubík je tedy první právem, ne že ne... „Možná mě na letošek něco osvítilo. Asi štěstí, možná trochu umu.“ Možná 
trochu umu? Nač ta skromnost? 

 Předchozí držitelé Ceny Jiřího Holíka: 
 2014: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ
 2013: JAROSLAV ROUBÍK
 2012: ŠIMON HRUBEC 
 2011: OLDŘICH BAKUS

Josef Straka:

... příslušný text naleznete na straně 106 v rámci žebříčku 
sta nejlepších hráčů základní části

Tomáš Nouza:

... příslušný text naleznete na straně 107 v rámci žebříčku 
sta nejlepších hráčů základní části

další kandidáti



trOFeje 156 cena václava PrOsPala157

nEJPRODUKTIVněJŠí HRáČ
TOMáŠ nOUZA (ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDěJOVICE)

Tomáš Nouza sice letos nasbíral sedmdesát sedm bodů, přesto je Cena Václava Prospala jedinou trofejí, kterou 
si letos za své výkony vysloužil. Nominován byl pochopitelně do více kategorií, ale ve vítězství své nominace 
neproměnil. Respektive je neproměnil magazín o 1. lize, jež tyto ceny rok co rok vyhlašuje. Možná se to jeví jako 
nespravedlivé, ale jak by řekli cimrmanologové: „Můžeme o tom diskutovat, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je 
tak jediné, co se proti tomu dá dělat.“ 

To, že Tomáš Nouza získal pouze jednu trofej, však nemění nic na tom, že letos zažil opravdu fantastický ročník. 
Ziskem 77 bodů stanovil druhý nejlepší výkon v novodobé prvoligové historii. Více bodů než Nouza nasbíral od 
rozpadu Československa pouze Václav Prospal, jenž ve výlukovém ročníku 2004/2005 ve 39 zápasech nasbíral 
neuvěřitelných 88 bodů. 

Stejně bodů jako Tomáš Nouza, jenž byl na jaře překvapivě vyřazen z kádru Mladé Boleslavi, letos nasbíral i jeho 
dvorní centr Josef Straka. Ten o prvenství v této prestižní statistice přišel jen kvůli menšímu počtu vstřelených 
branek. Tito dva hokejisté prostě letos první lize dominovali. Bez nich by České Budějovice zřejmě skončily na 
místech mimo první čtyřku. 

 Předchozí držitelé Ceny Václava Prospala: 
 2014: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
 2013: JAROSLAV ROUBÍK
 2012: JAROSLAV ROUBÍK
 2011: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ

Josef Straka:
Josef Straka odehrál v letošním ročníku 51 utkání, kdežto 
jeho spoluhráč Tomáš Nouza dvaapadesát. Možná právě 
jeden neodehraný duel stál Straku vítězství v kanadském 
bodování první ligy. Negativně se na zkušeném centrovi 
podepsala i nemoc, kvůli níž odehrál několik zápasů v ne 
zrovna optimálním rozpoložení. Naštěstí pro Motor byl v 
play-off opět hodně nebezpečný.

Jaroslav Roubík:
V sedmatřiceti letech si ústecká opora vytvořila osobní 
maxima jak v počtu vstřelených branek, tak i v množství 
kanadských bodů. Přesto Roubík skončil v bodování sezóny 
2014/2015 až třetí, za potentním duem Straka - Nouza. 
Výkon Roubíka je však o to obdivuhodnější, že ho dosáhl 
v týmu, který patřil v letošním ročníku, tedy alespoň v 
základní části, k těm podprůměrným. 

další POřadí



trOFeje 158 cena rOberta hOléhO159

nEJLEPŠí STŘELEC
JAROSLAV ROUBíK (HC SLOVAn ÚSTí nAD LABEM)

Jaroslav Roubík je opravdu velkým srdcařem. Ústí nad Labem zůstal věrný i přes to, že se musel vzdát 304 000 
korun, což je částka, kterou vzhledem k dluhům předchozích majitelů už nikdy neuvidí. Dalším důkazem toho, 
že Jaroslav Roubík nehraje hokej jen pro peníze, je fakt, že se sám od sebe rozhodl snížit svou výplatu pro letošní 
ročník. A to o více než polovinu (podle zákulisních informací z 85 000 na 40 tisíc)! „Chtěl jsem v Ústí zůstat, 
protože se mi tady líbí,“ uvedl Roubík pro iDnes.cz. „Oni na víc neměli, takže jsem přistoupil na to, co si můžou 
dovolit. Ty podmínky beztak nejsou špatné,“ dodal. „Vím, že tohle vedení za dluhy nemohlo, proto jsem šel s penězi 
dolů. Ale nějaké jsem samozřejmě taky chtěl.“ 

Ačkoliv už Roubík platově nepatřil mezi tu nejužší prvoligovou elitu, vytvořil si osobní rekord v kanadském 
bodování (71 bodů) i v počtu nastřílených branek (38 tref). Právě v tabulce kanonýrů nakonec Roubík nenašel 
konkurenci. Zároveň vyrovnal i dlouholetý rekord Patrika Finka. „Jsem rád za každý gól i úspěšnou nahrávku. Je 
příjemné, když vám naskakují body v produktivitě, ale hokej je kolektivní sport,“ říkal skromně pro sport.cz. „Jsou 
zápasy, kdy třeba z pěti šancí neproměníte žádnou, a zase zápasy, v nichž se trefíte několikrát takříkajíc z ničeho. 
Především se snažím, aby mě hokej bavil a abychom si se spoluhráči nahrávali a kombinovali. Pak je to snad znát i 
na výsledcích. Pro útočníka je samozřejmě lepší, když mu góly přibývají, než když na ně čeká deset kol,“ uzavřel.

 Předchozí držitelé Ceny Roberta Holého: 
 2014: TOMÁŠ NOUZA
 2013: MATĚJ PEKR
 2012: DANIEL HODEK
 2011: TOMÁŠ URBAN

Vítězslav Bílek:
Čtyřiatřicet vstřelených branek za jednu sezónu je bilancí 
hodnou těm nejlepším kanonýrům. Vítězslav Bílek se mezi 
ně zařadil. Možná trochu překvapivě, protože minulý ročník 
se Bílkovi nepovedl a nedokázal zabránit kladenskému 
sestupu. Společně s Jaroslavem Kallou, dalším bývalým 
hráčem Rytířů, však vytvořil úderné duo, které se mohlo 
rovnat i českobudějovické dvojici Straka - Nouza. 

Tomáš Nouza:
Loňský vítěz Tomáš Nouza střelecky zářil i letos. Třiatřicet 
gólů by mu mnohdy v minulosti stačilo k obhajobě Ceny 
Roberta Holého, letos se však našli dva ještě potentnější 
hokejisté. Přesto je výkon píseckého odchovance 
obdivuhodný, zvláště s přihlédnutím k tomu, že metu 
třiceti branek pokořil již potřetí v řadě. To se v novodobé 
prvoligové historii nepovedlo nikomu jinému.

další POřadí

foto: Miroslav Rosendorf



trOFeje 160 cena mirOslava klůce161

nEJLEPŠí ÚTOČníK
JAROSLAV ROUBíK (HC SLOVAn ÚSTí nAD LABEM)

Zase ten Roubík? Ano, zase! Nevyčítejte to nám, nýbrž jemu. Náš magazín prostě nemohl dělat nic jiného, 
než monotónně tuto cenu udělit ústeckému centrovi. Pokud bychom to neudělali, velmi těžko by se nám 
vysvětlovalo, proč dostal přednost někdo jiný. Zatímco loni opanoval udílení trofejí Čachotský, letos to samé 
nastalo u Jaroslava Roubíka, jenž stejně jako jihlavský kapitán působí v první lize skoro od nepaměti. 

Zatímco loni Roubík nasbíral „pouze“ 43 bodů, letos jich získal přesně o 28 více. Důvod? Jednoznačně atmosféra 
v klubu. Zatímco v minulém ročníku se Slovan potýkal s obrovskými finančními problémy a nedokázal dostát 
svým závazkům, obrozenému celku pod vedením Jana Čalouna se dařilo platit včas. Hokejisté Severočechů se 
tak mohli soustředit pouze na hokej. I proto zažil Roubík individuálně nejpovedenější rok ve své bohaté kariéře. 
Už po sedmé v řadě dokázal nasbírat v základní části přes 40 kanadských bodů. Nezbývá nic jiného, než nad 
jeho výkony smeknout klobouk. „Nový klub funguje parádně, výplaty chodí patnáctého, nemáme si vůbec na co 
stěžovat,“ uvedl v rozhovoru s Petrem Bílkem. „Jsem rád, že nové vedení své sliby plní. Kdyby to ještě teď mělo 
být finančně špatné a navíc by se nám nedařilo, na všechny by to asi padlo. Takhle máme půlku, tu ekonomickou, 
odlehčenou. Což je paráda,“ dodal. „Doufám, že ústecký hokej zase dostaneme do vyšších pater,“ uzavřel své 
povídání pro čtenáře hokej.idnes.cz. 

 Předchozí držitelé Ceny Miroslava Klůce: 
 2014: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ
 2013: TOMÁŠ NOUZA
 2012: JAROSLAV ROUBÍK
 2011: OLDŘICH BAKUS

Josef Straka:
Co proboha napsat, abychom se u Josefa Straky 
pořád neopakovali? Nejlépe asi bude uvést odkaz na 
českobudějovický „Hydepark“, tedy jakousi talkshow 
vedenou redakcí hcmotor.cz. Jedním z hostů byl právě Josef 
Straka. Pikantnosti ze Strakova života i chodu kabiny si tak 
můžete poslechnout zde: 
www.youtube.com/watch?v=VCu9_bCJ4jo

Tomáš Nouza:
I o Tomáši Nouzovi padly v tomto čísle již tisíce slov. Stejně 
jako u výše zmíněného Straky tak alespoň přikládáme 
odkaz na další díl Hydeparku Motor, tentokráte 
pochopitelně s Tomášem Nouzou. 

Odkaz na zmiňované interview zde:
www.youtube.com/watch?v=3scjm-YteSk

další kandidáti



trOFeje 162 cena bedřicha ščerbana163

nEJLEPŠí OBRánCE
DAVID ROUPEC (LHK JESTŘáBI PROSTěJOV)

David Roupec je jediným obráncem, který dokázal vyhrát bodování svého klubu. Nicméně v rámci všech zadáků 
první ligy ho v počtu bodů předčil šumperský Tomáš Sedlák. Zkušený bek Draků obdržel cenu pro nejlepšího 
obránce loni, letos se však nevešel jak mezi nominované na tuto trofej, tak ani do 1., respektive 2. All-star týmu. 

David Roupec, jehož jméno je v prvoligových vodách spjato s Hradcem Králové a Havířovem, je rozhodně 
lepším obráncem dopředu, než-li dozadu. Jak je vidno podle předchozích vítězů této ceny, vyhrávají ji především 
ofenzivně ladění zadáci. Je tomu tak i letos. Každopádně tímto nechceme tvrdit, že by byl Roupec v obranné 
činnosti špatný. Ne, to rozhodně ne. Jen v nich neexceluje tak jako při zakládání akcí, řízení přesilových her či 
při provádění trestných střílení.

Výkony Davida Roupce nešlo přehlédnout nejen fanoušky v první lize, ale i funkcionáři v naší nejvyšší soutěži. 
Třiadvacetiletý zadák si tak loni zahrál za pražskou Slavii, v baráži však vzhledem k nízkému počtu odehraných 
zápasů nastoupit nemohl. Velká škoda pro Sešívané, jimž by se jeho schopnosti rozhodně hodily. 

Nyní se David Roupec připravuje s Pardubicemi. Vybojuje si místo v sestavě, nebo se vrátí do první ligy?

 Předchozí držitelé Ceny Bedřicha Ščerbana: 
 2014: TOMÁŠ SEDLÁK 
 2013: LUKÁŠ POŽIVIL
 2012: JAKUB BARTOŇ
 2011: JAROSLAV NEDVĚD

Michal Plutnar:
Pro někoho se sice může jednat o hodně překvapivou volbu, 
přesto se logicky nabízí. Michal Plutnar ve 37 zápasech v 
dresu Benátek nad Jizerou nasbíral hned 22 kanadských 
bodů. O jeho schopnostech nejlépe svědčí to, že když v 
závěru ročníku dostal příležitost v Liberci, tak jí chytil za 
pačesy a ihned se zařadil mezi klíčové hráče Bílých Tygrů. 
Zdá se, že další metou Plutnara bude národní tým. 

Zdeněk Čáp:
V letošním ročníku podávali nejlepší výkony mladí obránci. 
Krom Roupce a Plutnara se do nominace na Cenu Bedřicha 
Ščerbana vměstnal i Zdeněk Čáp, za zmínku však jistě stojí i 
výkony Jana Zdráhala (ten se probojoval do 2. All star týmu 
magazínu o 1. lize) či chomutovského Jana Rutty. Čáp, který 
závěr sezóny strávil v Hradci Králové, získal v 50 duelech 
základní části 28 kanadských bodů.

další kandidáti



trOFeje 164 cena Petra kaňkOvskéhO165

nEJČASTěJŠí ASISTEnT
JAROSLAV KALLA (HC STADIOn LITOMěŘICE)

Hned pět prvoligových hráčů letos nasbíralo 40 a více asistencí (krom Kally i Straka, Nouza, Rod a Moskal). 
Konkurence tedy byla obrovská, Jaroslav Kalla v ní však obstál a se 48 gólovými přihrávkami si vysloužil cenu 
pojmenovanou po bývalém lídrovi Dukly Petru Kaňkovském. 

Když Kalla v létě posílil Litoměřice, pochopitelně se vědělo, že to bude přestup, který Stadionu hodně pomůže. 
Málokdo však čekal, že by se protřelému veteránovi na severu Čech dařilo až tak dobře. Kallovi vydatně 
pomáhala spolupráce s bývalým parťákem z Kladna - Vítězslavem Bílkem. Zatímco Kalla tvořil hru, Bílek měl 
na práci především střílení branek. Nesmíme zapomínat ani na Jiřího Ryse, který s touto dvojicí velmi často 
nastupoval. Trio Rys-Kalla-Bílek se tedy zařadilo mezi nejnebezpečnější formace celé soutěže.

Vzhledem k obrovské ofenzivní síle Litoměřic je tedy konečné umístění Stadionu velkým zklamáním. Kališníci 
rozhodně měli na víc. Vedení klubu sice bylo s postupem do předkola play-off spokojené, nutno však dodat, 
že to byly hodně přízemní ambice, které neodpovídaly kvalitě kádru. Podle magazínu o 1. lize se tedy sezóna 
2014/2015 z pohledu Litoměřic musí hodnotit negativně, nikoliv pozitivně. Pár světlých okamžiků však v tomto 
ročníku pochopitelně najdeme, jedním z nich jsou právě výkony Jaroslava Kally. 

 Předchozí držitelé Ceny Petra Kaňkovského: 
 2014: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
 2013: DAVID VÝBORNÝ
 2012: LUKÁŠ KRÁL 
 2011: VOJTĚCH NĚMEC

Josef Straka:
Už zase ten Straka... Proč?! Jak zaplnit tento prostor, aniž 
bych se znovu opakoval. Odkaz na Hydepark Motor jsme 
již uvedli, nezbývá tak nic jiného, než „plýtvat“ papírem a 
zbytek prostoru nechat prázdný.

Tomáš Nouza:
Nouza jakbysmet. Lépe bude tento prostor nechat nevyu-
žitý, než vás zdržovat opakováním již řečeného. Opakování 
je sice matka moudrosti, ale někdy je opakování zároveň i 
velkou nudou. 

další POřadí



trOFeje 166 cena jiříhO zikmunda167

nEJLEPŠí BRAnKáŘ
MIROSLAV KOPŘIVA (PIRáTI CHOMUTOV)

Jan Lundell - zkušená posila z Finska, která dlouhá léta působila jako jednička v SM-lize. Jak to s ním dopadlo? 
Velmi špatně. V základní části chytal skvěle, v play-off však neunesl tlak na svoji osobu a simuloval nemoc. 
Kluboví činovníci ho dokonce kontrolovali, zda při měření teploměr úmyslně neohřívá! 

Jan Chábera - přišel v průběhu sezóny 2009/2010, aby vychytal Chomutovu postup do extraligy. V té době už 
se jednalo o jednu z hvězd naší nejvyšší soutěže, která měla nakročeno do reprezentace. Jenže Chábera v týmu 
Pirátů neuspěl a baráž proseděl na střídačce. V brance mezitím čaroval jeho kolega Miroslav Hanuljak.

Tomáš Duba - stejně jako Miroslav Kopřiva i Tomáš Duba přicházel na sever Čech z KHL (konkrétně ze Lva 
Poprad). Od Duby, který v roce 2007 vychytal titul Spartě, se očekávalo opravdu hodně. Jenže angažmá v 
Chomutově mu vůbec nesedlo - v play-off a v baráži tak dostal přednost Milan Řehoř, jenž nakonec dovedl 
Severočechy ke kýženému postupu do extraligy.

Vzhledem k těmto známým jménům, které v Chomutově vyhořely, bylo zajímavé sledovat, jak se bude dařit 
Miroslavu Kopřivovi, další velké hvězdě. Bývalý gólman Kladna a české reprezentace však uspěl na jedničku! 

 Předchozí držitelé Ceny Jiřího Zikmunda: 
 2014: TOMÁŠ VOŠVRDA
 2013: MAREK ČILIAK
 2012: ŠIMON HRUBEC 
 2011: PAVEL FRANCOUZ

Tomáš Král:
V letošním ročníku moc velká konkurence na postu 
brankářů nebyla. Jen málo gólmanů totiž v sezóně 
2014/2015 odchytalo převážnou část základní části. U 
velkého počtu týmů totiž postupně docházelo k obměně 
na tomto postu. Tomáš Král však byl jasnou jedničkou a na 
nedostatek prostoru si rozhodně stěžovat nemohl. S pěti 
čistými konty byl vůbec nejlepším v soutěži. 

Michael Petrásek:
Do první ligy nakouknul již v sezóně 2011/2012, tehdy byl 
ještě Slovan týmem, který se ucházel o postup do extraligy. 
Od té doby uplynuly pouze tři roky, přesto se toho hodně 
změnilo. Ústí nad Labem ze špičky tabulky vzhledem k 
finančním problémům kleslo do jejího středu a Michael 
Petrásek se mezitím vypracoval v kvalitního gólmana, jenž 
bude v příští sezóně hájit branku mistrovské Vervy Litvínov. 

další kandidáti



trOFeje 168 cena vladimíra bOuzka169

nEJLEPŠí TREnÉR
JAROSLAV BECK (SK KADAň)

Je tradicí, že magazín o 1. lize uděluje Cenu Vladimíra Bouzka trenérům, kteří sice se svým mužstvem nemuseli 
dosáhnout kdovíjakého úspěchu, ale zato pomohli manšaftu k největšímu výkonnostnímu progresu. Ať tedy 
Břetislav Kopřiva s Petrem Rosolem prominou, ale magazín zkrátka neměl jinou možnost, než udělit trofej pro 
nejlepšího trenéra Jaroslavu Beckovi. 

Kadaň skončila po základní části na skvělém sedmém místě, pouhý bod za šestým Havířovem. V play-off sice 
Sportovní klub nestačil na nedaleké Ústí nad Labem, to však bylo logickým vyústěním předchozích odchodů 
klíčových hráčů zpět do Chomutova. 

V loňském ročníku hrála Kadaň pouze play-out, ačkoliv rozdíl v kvalitě kádru zas tak značný nebyl. A pokud 
ano, tak spíše ve prospěch toho ze sezóny 2013/2014. Důvod kadaňského vzestupu je nasnadě - trenér Beck. 

Pro Jaroslava Becka bylo výhodou, že většinu hráčů znal z chomutovských mládežnických týmů. Nepochyboval 
tak o jejich schopnostech a vložil v mladé hokejisty důvěru. Pro úspěch klubu byli pochopitelně důležití i 
veteráni. Právě o ně však Beck i celá Kadaň během přestupové uzávěrky přišli. 

 Předchozí držitelé Ceny Vladimíra Bouzka: 
 2014: JIŘÍ MIČKA
 2013: KAMIL POKORNÝ
 2012: JOSEF ŘEHÁČEK
 2011: PETR NOVÁK

Břetislav Kopřiva:
V minulosti se Chomutov o postup do nejvyšší soutěže 
pokoušel několik let. Letos se však Piráti zdrželi v první lize 
pouze jedinou sezónu. Nejen díky koncepčně vytvořenému 
týmu bez výraznějších hvězd, zato s velkým talentem a 
odhodláním, ale také díky práci trenéra Kopřivy, jenž 
dokázal mladý tým po celý rok udržovat v bojechtivé náladě. 
Od příští sezóny bude asistentem Vladimíra Růžičky. 

Petr Rosol:
Postup do baráže je velkým úspěchem znovuzrozeného 
klubu, ale i Petra Rosola, bývalého vynikajícího hokejisty, 
který dosud čekal na velký úspěch v rámci trenérské kariéry. 
Postup do bojů o extraligu už se však za úspěch rozhodně 
považovat dá. Petr Rosol se tak vymanil ze škatulky 
průměrných trenérů a vzhledem k letošnímu ročníku se o 
něm dá hovořit jako o velmi schopném kouči.

další kandidáti



trOFeje 170 cena hc kOmeta brnO171

VíTěZ ZáKLADní ČáSTI
PIRáTI CHOMUTOV

Chomutov vyhrál základní část první ligy naposledy v ročníku 2000/2001. Od té doby skončil nejlépe druhý. 
Letos však Piráti tuto sérii přerušili a potvrdili tak roli největšího favorita.

V první polovině sezóny se však Chomutov, který po sestupu totálně překopal kádr, hledal a zvykal si na nový 
herní systém trenéra Kopřivy. Ještě po 26 odehraných kolech tedy tabulce první ligy překvapivě vévodila Třebíč. 
Už v osmnáctém kole však Piráti zahájili stíhací jízdu, která nakonec vyústila v rekord v počtu nasbíraných 
bodů. Chomutov jich získal 119, což se Severočechům nikdy v historii nepodařilo.  

Pojďme se blíže zaměřit právě na období od osmnáctého kola (včetně). V těchto pětatřiceti kolech totiž Piráti 
nedokázali bodovat pouze ve třech duelech! Krom toho prokazovali neuvěřitelnou dominanci, jež se projevovala 
jak vysokými výhrami, tak povedenými kombinacemi vedoucím ke gólu. Hokejisté Chomutova se v základní 
části hokejem opravdu bavili. Zejména duo Hovorka-Gajovský si ze svých protihráčů dělalo kužely. 

Osmičku schytal Motor, sedmičku Jihlava, Šumperk a Třebíč dokonce dvakrát. Prostějov s Havířovem pak 
kapitulovali hned devětkrát. Parádní práce, Píráti! 

 Předchozí držitelé Ceny HC Kometa Brno: 
 2014: BK MLADÁ BOLESLAV
 2013: BK MLADÁ BOLESLAV
 2012: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI
 2011: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI

ČEZ Motor České Budějovice:
Letošní ročník byl podle očekávání velmi vyrovnaný. 
Ještě v 52. kole byli hned čtyři kandidáti, kteří teoreticky 
mohli skončit druzí. Nejšťastnějším celkem z kvarteta 
České Budějovice, Kladno, Jihlava a Třebíč byl právě první 
jmenovaný. Asi netřeba dodávat, že druhé místo bylo pro 
nasazení do play-off naprosto klíčové. Motor se vyhnul 
Chomutovu a měl otevřenou cestu až do baráže.

SK Horácká Slavia Třebíč:
Třebíč měla možná nejlepší vstup do soutěže ve své historii. 
Po polovině základní části totiž vévodila tabulce. Jenže pak 
z úspěšného týmu začali odcházet hráči do nejvyšší soutěže, 
rozšířila se marodka a přišla herní krize. Horácká Slavia 
tak zažila strmý pád tabulkou a před posledním kolem se 
fanoušci obávali, že Třebíč skončí až pátá. Vše ale bylo jinak 
a Horácká Slavia se umístila na skvělém třetím místě.

další POřadí
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VíTěZ 1. LIGY
PIRáTI CHOMUTOV

Základní část byla pro Chomutov spíše tréninkem a možností, aby si mužstvo sedlo. Přesto Piráti v prvních 
dvaapadesáti kolech jen těžko hledali konkurenci.

To hlavní přišlo až v únoru...

Chomutov ve čtvrtfinále narazil na Ústí nad Labem. To rozhodně nebyl příjemný los. Fanoušci sice byli rádi, že 
nemusí na výjezdy daleko, ale hráči moc dobře věděli, že Slovan se bude chtít v derby vytáhnout ještě více než za 
normálních okolností. I to bylo důvodem toho, že se Piráti sérií s Ústím nad Labem protrápili. 

V semifinále čekal na Chomutov tým Jihlavy, který měl v závěru sezóny skutečně velkou formu, což odneslo i 
Kladno s několika hvězdami v sestavě. Pouť Dukly prvoligovým play-off však skončila hned po pátém utkání 
semifinálové série. 

Baráž. Meta, o kterou Chomutov celou sezónu usiloval. I ta měla naštěstí pro Severočechy happy-end. Piráti v ní 
neměli žádný větší herní výpadek a už před posledním zápasem měli jistotu postupu. 

 Předchozí držitelé Ceny HC Zbrojovka Vsetín: 
 2014: BK MLADÁ BOLESLAV
 2013: BK MLADÁ BOLESLAV
 2012: PIRÁTI CHOMUTOV
 2011: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI

ČEZ Motor České Budějovice:
České Budějovice mohly předvídat, že je ve čtvrtfinále 
budou čekat Litoměřice. To by rozhodně nebyl jednoduchý 
soupeř, nakonec se však ukázalo, že Benátky nad Jizerou 
byly snad ještě nepříjemnější. Motor však těžkou sérii 
zvládnul a v semifinále změřil síly s Třebíčí. Ta po druhém 
zápase oslabila a Jihočeši s přehledem postoupili do baráže. 
Ani tam ostudu neudělali...

SK Horácká Slavia Třebíč:
Cílem Horácké Slavie byl před sezónou postup do 
semifinále, které si Třebíč zahrála i v předcházejících dvou 
ročnících. Vzhledem ke kvalitě kádru a výborné formě 
však před play-off realizační tým svůj cíl logicky pozměnil. 
Všichni totiž doufali, že by se mohl podařit postup do 
baráže. Pak však došlo k podivným odchodům klíčových 
opor a sen o baráži se rozplynul hráčům i fanouškům. 

další POřadí
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nEJLEPŠí BILAnCE +/-
nIKOLA GAJOVSKÝ (PIRáTI CHOMUTOV)

V posledních čtyřech ročnících opanoval statistiku +/- pouze jeden útočník - Jaroslav Roubík, jinak výhry slavili 
obránci. Letos však jejich dominanci naboural Nikola Gajovský (+27). Ten vyhrál s velkým (čtyřbodovým) 
náskokem na svého spoluhráče Jaroslava Komu. „Já jsem zastánce, že statistiky jsou jako plavky. Hodně napoví, 
ale nic neukážou. Takže já bych bych to zas tak nepřeceňoval,“ uvedl pro piratichomutov.cz. „Samozřejmě je to ale 
tím, že hraju s výbornejma spoluhráčema. Od toho se pak odvíjí plus minus i ostatní statistiky,“ dodal v rozhovoru 
s Liborem Kultem.

Osmadvacetiletý tvůrce hry tak dal zapomenout na sezónu 2013/2014, která ho nezastihla v optimální formě. 
Takřka celou, až na samotný závěr a baráž, jí odehrál v Kadani. Ve 39 zápasech však nasbíral „pouze“ dvacet pět 
bodů a Sportovní klub se nedokázal probojovat do play-off. 

Již v závěru zmiňovaného ročníku však Gajovský ukázal, že hokej hrát nezapomněl a v baráži patřil ke klíčovým 
hráčům Chomutova. Piráti se vzhledem k jeho výkonům rozhodli pokračovat ve spolupráci. A udělali dobře! 
Gajovský byl totiž v sezóně 2014/2015 nezastavitelný. Jeho formace s křídly Hřebejkem a Hovorkou patřila k těm 
nejnebezpečnějším v soutěži.  

 Předchozí držitelé Ceny Vítězslava Jankovýcha: 
 2014: CTIRAD OVČAČÍK
 2013: JAROSLAV ROUBÍK
 2012: JAN KLOBOUČEK
 2011: DAVID HAVÍŘ

Jaroslav Koma:
U obránců má statistika plus minus ještě o něco 
výpovědnější hodnotu než u útočníků. A zadákem s nejlepší 
bilancí +/- se možná trochu překvapivě stal slovenský zadák 
Jaroslav Koma. Ten přitom musel po celou sezónu bojovat 
o místo v základní sestavě. Část play-off a většinu baráže 
strávil mezi zdravými náhradníky. I to svědčí o obrovské 
konkurenci v kádru Chomutova.

Michal Dragoun:
Vzhledem k tomu, že se do statistik +/- nezapočítávají 
přesilové hry, je 21 plusových bodů u Michala Dragouna 
vskutku skvělé číslo. Dragoun totiž početné procento ze 
svých kanadských bodů nasbíral při početních výhodách. 
Jak je vidno dle bilance plus minus, užitečný pro svůj tým 
byl i při hře 5 na 5. Odměnou mu byl návrat do extraligy, 
kde naskočil ke čtyřem duelům play-off v dresu Sparty.

další kandidáti
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nEJLEPŠí JUnIOR
OnDŘEJ KAŠE (PIRáTI CHOMUTOV)

Když bylo jasné, že se Chomutov v extralize neudrží a poputuje po dvou letech zpět do první ligy, bylo 
zřejmé, že se prvoligoví fanoušci mohou těšit na skvělé výkony několika chomutovských juniorů. Dalo se také 
předpokládat, že ve druhé nejvyšší soutěži nebudou pouze do počtu, ale už se stanou i lídry svého mužstva. Tato 
prognóza se naplnila. A nejen pro základní část, ale překvapivě hlavně pro play-off a baráž.

Ondřej Kaše odehrál v základní části pouze 37 zápasů. Důvodem byla zejména účast na světovém juniorském 
šampionátu. Na něm Česká republika vyhořela a i přes talentovaný kádr odjela bez medaile. Ani Ondřej Kaše 
nenaplnil očekávání, byť rozhodně patřil k těm lepším v kádru kritizovaného trenéra Přerosta. 

Nejlepším hokejem se starší z talentované sourozenecké dvojice prezentoval v play-off a v baráži. 
Ve vyřazovacích bojích pomohl svému týmu k postupu jedenácti kanadskými body. Byl tak vůbec 
nejproduktivnějším hráčem Pirátů v play-off. V baráži pak kadaňský odchovanec ve 12 duelech nasázel tři 
branky, k nimž přidal stejný počet asistencí. Jeho výkony v celé sezóně bedlivě sledovali i v zámoří. Anaheim, 
který Kašeho loni draftoval z 205. pozice, se nakonec rozhodl mladému forvardovi nabídnout tříletý 
nováčkovský kontrakt. NHL je sice stále ještě daleko, první krok však byl učiněn. A to je důležité...

 Předchozí držitelé Ceny Jana Káni: 
 2014: LUBOŠ ROB
 2013: DANIEL DOLEJŠ
 2012: VOJTĚCH SEDLÁČEK
 2011: PETR ŠENKEŘÍK

David Kämpf:
Ondřej Kaše s Davidem Kämpfem tvořili nerozlučnou 
dvojici již od dorostu. Nejinak tomu bylo i v letošním 
ročníku. Oba pomohli Chomutovu k postupu do extraligy a 
oba se účastnili i juniorského světového šampionátu. Jejich 
cesty se rozdělí až letos. Zatímco Kaše odchází do zámoří, 
Kämpf setrvá v týmu Pirátů a zahraje si extraligu. Potkají se 
za pár let v národním týmu?

Luboš Rob:
Loňský držitel Ceny Jana Káni byl letos s přehledem 
nejproduktivnějším juniorem základní části (10+24). 
Účast na juniorském mistrovství světa si však nevybojoval. 
Důvodem může být i to, že ne vždy se mladý forvard potkal 
s dobrou formou. Možná že na jeho herních výkyvech měla 
vliv menší konkurence v ofenzivě Motoru. Příští sezóna však 
bude úplně jiná. Rob v ní nebude mít zdaleka nic jistého. 

další kandidáti
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nEJLEPŠí VETERán
JAROSLAV ROUBíK (HC SLOVAn ÚSTí nAD LABEM)

Jaroslav Roubík letos od našeho magazínu obdržel hned pět cen. Jedna z nich byla udělana na základě statistik 
(trofej pro nejlepšího střelce), ostatní pak vzhledem k jeho výborným výkonům.

O ústeckém hráči, který ve 37 letech překonal své individuální rekordy v počtu branek i kanadských bodů, tedy 
naleznete v rubrice udílení cen hned pět medailonků. Nutno dodat, že zaplnit tento prostor, aniž bychom se 
neustále neopakovali, nebylo zas tak těžkým úkolem. O Roubíkovi by se toho totiž dalo psát ještě mnohem více. 
Jeho životní příběh je totiž nesmírně zajímavý.

Pojďme se nyní podívat na některé ze zajímavých statistik, na něž nezbylo na předcházejících stránkách místo. 
Šikovný forvard, jenž v minulosti působil v Berouně či Hradci Králové, se letos blýskl hattrickem hned třikrát 
(z toho jednou v play-off). V dalších deseti utkáních se mu pak podařilo vstřelit dvě branky! To je opravdu 
nevídaná bilance, zvláště pak pro hráče, kterému už se blíží čtyřicáté narozeniny. 

Jen ve dvanácti zápasech základní části se Roubíkovi nepovedlo bodovat. Ve zbylých čtyřiceti se do statistik 
zapsal alespoň jednou. Tato čísla asi nemá cenu více komentovat, že? 

 Předchozí držitelé Ceny Stanislava Mečiara: 
 2014: DAVID VÝBORNÝ
 2013: DAVID VÝBORNÝ
 2012: JAN ALINČ
 2011: JAROSLAV NEDVĚD

Josef Straka:
Josef Straka v únoru oslavil své sedmatřicáté narozeniny, 
přesto hrál letos ve velmi dobré formě. Obrovská změna 
oproti loňskému ročníku, kterým se vysloveně protrápil. 
Nejprve neuspěl na zkoušce v Plzni, nevydařilo se mu ani 
angažmá v Chomutově, kde dokonce klíčovou fázi sezóny, 
tedy baráž, protrpěl na tribuně. V Motoru se však opět 
hokejem bavil a na jeho výkonech to bylo znát.

Petr Tenkrát:
V play-off sice Petr Tenkrát vyhořel, v základní části si však 
nevedl vůbec špatně. Místy bylo opravdu poznat, že ještě 
před dvěma lety nastoupil na světovém šampionátu. Bohužel 
těch míst nebylo moc... Každopádně na nominaci mezi tři 
nejlepší veterány letošního ročníku to stačí. Čekalo se však 
o mnoho více. Není ale všem dnům konec, hned za pár 
měsíců bude mít Tenkrát i celé Kladno šanci na nápravu.

další kandidáti
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nEJSLUŠněJŠí HRáČ
nIKOLA GAJOVSKÝ (PIRáTI CHOMUTOV)

46 zápasů, 52 kanadských bodů a jen pět vyloučení! To je obdivuhodná statistika Nikola Gajovského z letošního 
ročníku. O držiteli Ceny Tomáše Švihovce za sezónu 2014/2015 je tedy jasno. „Já jsem nikdy moc nefauloval. Moc 
mě to tedy nepřekvapuje. Snažím se nefaulovat, protože vím, jak je to nepříjemný bránit,“ řekl Nikola Gajovský 
pro piratichomutov.cz. 

Nikola Gajovský, jenž letos vyhrál prestižní statistiku +/-, je velkým sympaťákem a skvělým hráčem do 
kabiny. Dokazují to i jeho výroky, v nichž je až moc skromný. „I můj nízký počet trestných minut je díky mým 
spoluhráčům, hokej je týmová hra. Většinu sezóny jsem hrál se Štěpánem Hřebejkem, který to všechno odbojuje a 
případně si ty tresty odsedí on. Kanadské body jsou zase díky Márovi Hovorkovi, protože jemu to dáte kamkoliv 
a on z toho dá gól. A ty plusy minusy jsou zase díky obráncům, kteří skvěle bránili,“ uvedl v interview s Liborem 
Kultem. „Já jsem tam relativně, dá se říci, navíc (s úsměvem). Měl jsem štěstí na spoluhráče, takže ty statistiky se 
odvíjí od nich. Určitě mě to ale těší, lhal bych, kdybych říkal, že se na to nekoukám, ale nepřeceňoval bych to.“

Vzhledem k jeho výborným výkonům bylo velkým překvapením, když po sezóně oznámil přerušení kariéry. 
Gajovský si chce od hokeje na nějaký čas odpočinout a věnovat se práci. 

 Předchozí držitelé Ceny Tomáše Švihovce:
 2014: MARTIN NOVÁK
 2013: MAREK LAŠ
 2012: JIŘÍ DOPITA
 2011: ZDENĚK SKOŘEPA

Martin Novák:
Vítěz této trofeje z loňské sezóny byl i letos neuvěřitelně 
opatrný při své defenzivní práci. 26letý útočník, jenž si 
letos zahrál i za Spartu Praha (2 zápasy, 2 góly), byl na 
trestné lavici pouze jednou. Celkově odehrál v první lize 
281 zápasů, dohromady si však odseděl pouze čtyřiadvacet 
trestných minut. Co víc dodávat? Snad jen to, že Prostějov 
udělal s jeho příchodem to nejlepší možné.

Michal Sztefek:
Také Michal Sztefek má na svém kontě mnohem více 
kanadských bodů než trestných minut. Havířovský srdcař 
letos odehrál 46 prvoligových duelů, v nichž zaznamenal 
dvaadvacet kanadských bodů. Na trestné lavici však strávil 
pouze osm minut. Zaslouženě se tedy vměstnal do tříčlenné 
nominace na tuto cenu, jež je pojmenovaná po legendě 
píseckého hokeje Tomáši Švihovcovi. 

další kandidáti
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nEJLEPŠí CIZInEC
MAREK HOVORKA (PIRáTI CHOMUTOV)

Ještě v sezóně 2010/2011 byl Marek Hovorka jen lehce nadprůměrným prvoligovým hráčem. V týmu 
ambiciózního Ústí nad Labem tehdy panovala velká konkurence, srovnatelná s tou extraligovou. Role Marka 
Hovorky ve Slovanu tedy nebyla tak výrazná, jakou by si vzhledem ke svým kvalitám zasloužil. I proto tehdy v 21 
zápasech nasbíral pouze šest kanadských bodů.

Hned za rok však prožil Marek Hovorka životní sezónu, která pro něj znamenala průlom v kariéře. Slovenský 
forvard byl lídrem extraligového Kladna, v 52 zápasech nasbíral 32 kanadských bodů a sezónu si zpestřil účastí 
na mistrovství světa 2012. Opravdu raketový vzestup.

V dalším ročníku se dokázal prosadit i do kádru silné Sparty, v sezóně 2013/2014 pak byl pro změnu oporou 
Karlových Varů. Odtud stejně jako Martin Rýgl či Jiří Drtina zamířil do Chomutova. Tam si Marek Hovorka 
skvěle sednul s Nikola Gajovským a Štěpánem Hřebejkem. Zatímco Hřebejk dělal černou práci a Gajovský 
vymýšlel akce, Marek Hovorka měl za úkol střílet branky. A dařilo se mu to na jedničku! Trefil se hned 
šestadvacetkrát, nejvíce ze všech hráčů Chomutova. Jeho tvrdá rána od modré čáry při přesilových hrách se 
rázem stala pověstnou.

 Předchozí držitelé Ceny Martina Ivičiče: 
 2014: MICHAL VALENT
 2013: MAREK ČILIAK
 2012: MARTIN ŠAGÁT
 2011: ROK PAJIĆ

Rok Pajić:
Motor, to není jen Josef Straka a Tomáš Nouza. O nich 
sice bylo napsáno v tomto čísle magazínu o 1. lize opravdu 
hodně, zapomínat však nesmíme ani na jejich spoluhráče. 
Jedním z těch nejvýraznějších je Rok Pajić. Ten ve 44 
zápasech základní části nasbíral 40 kanadských bodů. Bylo 
tedy velkým překvapením, když se šikovný forvard nevešel 
do sestavy Slovinska pro MS v Praze a v Ostravě.

Brett Skinner:
Chomutov sází na zahraniční hráče, včetně těch ze zámoří, 
již několik let. Většinou jim jejich sázka vyjde a posily z 
USA, respektive z Kanady, jsou skutečně posilami v pravém 
slova smyslu. Platí to i pro kanadského zadáka Bretta 
Skinnera, jenž si v minulosti vyzkoušel i tempo nejlepší 
hokejové soutěže světa - tedy NHL. Se 30 kanadskými body 
byl 4. nejproduktivnějším bekem letošní sezóny. 

další kandidáti



trOFeje 184 cena martina vOlkehO185

OBJEV ROKU
JOSEF MIKYSKA (HC BEnáTKY nAD JIZEROU)

Je důležité si objasnit pojem objev. Pro někoho to znamená, že se o daném hráči do té doby vůbec nevědělo, ale 
po zmíněné sezóně už ano. Jiní si zas pojem objev objasňují jako raketový vzestup jedince z průměrného na 
nadprůměrného. Magazín o 1. lize se snažil obě teze skloubit - vítězem se tak nakonec stal Josef Mikyska, který 
splňuje obě kritéria.

Josef Mikyska, jenž se po sezóně místo pokračování v kádru Liberce rozhodl pro přestup do Českých Budějovic, 
je talentem od mládí a jen se čekalo, kdy konečně dojde k průlomu. Došlo k němu letos, v jeho dvaceti letech. Na 
druhou stranu jeho jméno před startem sezóny 2014/2015 znali spíše ti z fanoušků, kteří se v hokeji orientovali o 
něco důkladněji než většina ostatních. Mikyska hrál loni převážně za juniorku Liberce a v Benátkách nad Jizerou  
moc prostoru nedostával. Nyní už by však jméno Mikyska měli znát takřka všichni. 

Vždyť se liberecký odchovanec, který měří pouze 175 centimetrů, stal nejproduktivnějším hráčem svého týmu. 
Sedmatřicet kanadských bodů je na jeho věk famózní bilancí. I proto mnohé překvapilo, když se Mikyska po 
sezóně upsal Motoru. V Liberci by už zřejmě talentovaného útočníka do první ligy neposílali a naplno využili 
jeho schopností. Třeba by ale bylo vše jinak...

 Předchozí držitelé Ceny Martina Volkeho: 
 2014: DENIS KINDL
 2013: MAREK ČILIAK
 2012: JAN JAROMĚŘSKÝ
 2011: VLADIMÍR NOVÁK

David Gába:
O Davidu Gábovi se pochopitelně před tímto ročníkem 
vědělo, však si zahrál i za mládežnickou reprezentaci, 
přesto málokdo očekával, že by se již letos mohl představit 
mezi muži. A zvláště v tak velkém stylu! Dvacetiletý 
Gába naskočil ke třinácti duelům základní části, v nichž 
vyšponoval úspěšnost zákroků nad 93 procent! Krom toho 
nasbíral i spoustu cenných zkušeností během baráže.

David Merta:
Zatímco u Josefa Mikysky a Davida Gáby se dal hokejový 
vzestup tak trochu očekávat, u Davida Merty tomu tak úplně 
nebylo. Ústeckému forvardovi, který v květnu oslavil 23. 
narozeniny, se totiž sezóna 2013/2014 moc nepovedla. Letos 
to však byl zcela jiný Merta. 184 centimetrů vysoký forvard 
odehrál za Slovan včetně play-off 43 utkání, v nichž nasbíral 
hned dvacet šest kanadských bodů!  

další kandidáti
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OSOBnOST SOUTěŽE
TOMáŠ KABERLE (RYTíŘI KLADnO)

O vítězi této trofeje bylo jasno ihned po tom, co se potvrdil návrat Tomáše Kaberleho na mateřský led. Jeho 
angažmá v Kladně se dlouho odkládalo a už se zdálo, že k němu ani nedojde. O Kaberleho totiž projevil zájem 
New York Rangers, tým, který se v té době potýkal s velkou marodkou v zadních řadách. Účastník ZOH 2014 
však musel podstoupit zkoušku na farmě v AHL. Tam odehrál dva zápasy, v nichž nasbíral dva kanadské body, 
ale na vybojování kontraktu to nestačilo. Svůj vliv na tom mohla mít i statistika +/-, kde měl Kaberle tři záporné 
body. Na tempo nejlepší hokejové soutěže už by asi prostě nestačil. To ale není v jeho věku žádná ostuda. I přes 
letošní neúspěch je obdivuhodné, jak dlouho dokázal Tomáš Kaberle hrát na světové úrovni. 

Ještě obdivuhodnější je to, že se po neúspěchu na zkouškách v New Jersey Devils a v New York Rangers vrátil 
domů na Kladno. Nabídek měl více, pochopitelně i ze zahraničí, ale pro Kaberleho byl jeho návrat k Rytířům 
otázkou cti. Chtěl napravit sezónu 2013/2014, která pro Kladno skončila nejhorším možným způsobem. Jenže 
ani letošní ročník si Rytíři za rámeček nedají. Hvězdná sestava okolo Hlaváče, Hořavy, Tenkráta, Kloučka 
a zejména Kaberleho neprošla přes první kolo play-off a sezóna jim skončila už v březnu. Kaberle měl ještě 
možnost posílit Litvínov, rozhodl se však pro návrat do zámoří, kde na něj čekala milovaná rodina. 

 Předchozí držitelé Ceny Jaroslava Holíka: 
 2014: ALEŠ KOTALÍK
 2013: DAVID VÝBORNÝ
 2012: JIŘÍ DOPITA
 2011: RADEK DUDA

Jan Hlaváč:
Dvojnásobný mistr světa (1999, 2005), držitel stříbra z 
MS 2006 a bronzu z roku 1998, střelec vítězné branky z 
MS 1999, vítěz extraligy a nejlepší střelec Elitserien i české 
nejvyšší soutěže. Tím vším je Jan Hlaváč, osmatřicetiletý 
rodák z Prahy. Letos chtěl ke sbírce svých úspěchů přidat i 
postup do extraligy, ale nebylo mu přáno. Kladno, které mu 
přirostlo k srdci, totiž vypadlo již ve čtvrtfinále play-off. 

Miroslav Kopřiva:
Mohla se zde objevit jména Petra Tenkráta či Josefa Straky, 
nakonec však nominaci na Cenu Jaroslava Holíka obdržel 
Miroslav Kopřiva. A to z jediného prostého důvodu. 
Narozdíl od výše uvedených forvardů je Kopřiva stále na 
vrcholu svých sil. A nebývá zvykem, aby se do první ligy 
uchýlil hokejista s takovým jménem a ještě z KHL. Od příští 
sezóny už však Kopřiva bude zase chytat v extralize.

další kandidáti
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HRáČ PLAY-OFF
JOSEF STRAKA (ČEZ MOTOR)

Texty převzaty z rubriky TOP 15 hráčů play-off:

Magazín o 1. lize opět musel podstoupit těžký úkol a rozhodnout se, který z dua Nouza - Straka byl v daném aspektu 
lepší. Stejně jako v TOP 100 nakonec dostal přednost bývalý reprezentační kapitán. Branku vsítil v důležitém 
čtvrtém čtvrtfinálovém duelu s Benátkami nad Jizerou, vítěznou trefu pak zaznamenal i v úvodním semifinálovém 
klání s Třebíčí. Přesto nelze jednoznačně určit, kdo z dvojice Nouza - Straky byl skutečně lepší. Oba dva totiž byli 
pro České Budějovice životné důležití. 

Celý žebříček naleznete na stranách 26 až 31.

 Předchozí držitelé Ceny Radka Šípa: 
 2014: TOMÁŠ VOŠVRDA
 2013: MAREK ČILIAK
 2012: SACHA TREILLE
 2011: VLADISLAV KOUTSKÝ

Tomáš Nouza:
Když ve čtvrtém zápase čtvrtfinále proti Benátkám nad 
Jizerou dostal trest do konce zápasu, obával se, že je s jeho 
týmem ámen. Jenže Motor dokázal klíčové utkání vyhrát 
i bez něj a Nouza měl v nadcházejících zápasech možnost 
svoje vyloučení odčinit (byť bylo sporné). Přesezónní posila 
z Mladé Boleslavi nakonec vyhrála i bodování play-off 
(6+11).

Lukáš Havel:
Roman Erat a Lukáš Havel jsou hvězdy se zkušenostmi z 
nejvyšší soutěže i reprezentace. Své zkušenosti dokázaly 
naplno prodat i ve vyřazovacích bojích. Lukáš Havel je 
hokejistou, který nesnáší porážky. Letos se sice musel 
srovnávat s nepříjemným rozpadem kádru během série s 
Motorem, přesto bude na sezónu 2014/2015 vzpomínat v 
dobrém. 

další kandidáti
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CEnA ODDAnOSTI HOKEJI
ROMAn BERnAT (ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDěJOVICE)

V minulosti tuto cenu obdržel Lukáš Sláma, který v roce 2009 zkolaboval a bojoval o život, přesto se dokázal 
hned v následující sezóně vrátit na led. Dále pak Jonáš Fiedler, jenž utrpěl vážné zranění páteře a byl půl roku 
bez hokeje. V roce 2013 získal Cenu Tomáše Zelenky Jiří Dopita, pro něhož byl hokej vším a dokázal pomoci 
Olomouci i přes velké bolesti. Loni pak po zásluze magazín o 1. lize ocenil statečnost Jiřího Charouska, jenž si 
po nárazu na mantinel zlámal snad všechny kosti v těle. 

Příběh Romana Bernata však všechny výše uvedené události ještě přebíjí...

Ano, i Lukáši Slámovi šlo na přelomu let 2009 a 2010 o život, naštěstí od Bernata však nakonec vyvázl bez 
trvalých následků. To Romanu Bernatovi už nohu nic nevrátí...

Mladý muž se však s nepříjemným zvratem ve svém životě vyrovnal vskutku obdivuhodně. Neztratil elán, miluje 
život, má velké plány. Medicína navíc pokročila tak daleko, že se Roman Bernat mohl opět projet na ledě. Vedení 
Motoru mu pak dokonce umožnilo, aby se v jednom ze zápasů stal členem kádru. Roman Bernat se tak stal 
vzorem pro všechny, k nimž nebyl osud tak štědrý jako k ostatním. Romane, jsi borec! 

 Předchozí držitelé Ceny Tomáše Zelenky: 
 2014: JIŘÍ CHAROUSEK
 2013: JIŘÍ DOPITA
 2012: JONÁŠ FIEDLER
 2011: LUKÁŠ SLÁMA

Václav Čejka:
V letní přípravě si snažil vybojovat místo v kádru Litvínova, 
málem se mu to povedlo, jenže těsně před zahájením sezóny 
se vážně zranil. První start v ročníku 2014/2015 si přispal 
až ve 36. kole. Fanoušci byli nadšení, že se velký bojovník 
konečně vrátil do sestavy. Jenže hned ve 38. kole se znovu 
zranil. Lépe řečeno byl zraněn. Čejka utrpěl otřes mozku, 
zlomeninu nosu i klíční kosti. Sezóna tak pro něj skončila. 

Tomáš Kaberle:
Tomáš Kaberle už si nemusel nic dokazovat. Mohl dát 
přednost angažmá, kde by si vydělal nějaký ten peníz. Jenže 
Tomáš Kaberle, účastník ZOH 2014, svůj slib dodržel a za 
žádný jiný klub už v Čechách hrát nechtěl, byť bylo Kladno 
prvoligové. U Kaberleho je životní příběh odlišný než u 
Bernata s Čejkou, přesto se i on po zásluze ucházel o tuto 
trofej pojmenovanou po Tomáši Zelenkovi.

další kandidáti
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nEJVYŠŠí ÚSPěŠnOST ZáKROKů
MIROSLAV KOPŘIVA (PIRáTI CHOMUTOV)

Když Miroslav Kopřiva přestoupil do Chomutova, fanoušci byli nadšení. Když ho však poprvé viděli chytat, 
mnozí z nich začali pochybovat o tom, zda zrovna Kopřiva bude mužem, který se stane po dlouhé době 
neotřesitelnou brankářskou jedničkou. Styl bývalého gólmana Kladna a Slavie totiž není zrovna obvyklý.

Miroslav Kopřiva se však během letní přípravy s chomutovským týmem sžil, zvykl si na tempo druhé nejvyšší 
soutěže, dostal se do formy a ukázal příznivcům, že se na něj rozhodně spolehnout dá.

V základní části asi nebylo v první lize lepšího gólmana. Někdo sice může namítnout, že za obranou Chomutova 
by se to chytalo lehce každému, ale tak to rozhodně není. Ne vždy hráli Piráti dobře v defenzivě, naštěstí pro ně 
vždy dokázal nejistotu v obraně napravit Kopřiva. Ten byl častokrát i nejlepším hráčem Chomutova (v play-off 
už však přišla první zaváhání a šanci dostal trpělivý náhradník Hanuljak). 

Miroslav Kopřiva, jenž přišel na sever Čech ze Slovanu Bratislava (KHL), nakonec ovládl nejdůležitější 
brankářské statistiky. A to včetně té týkající se úspěšnosti zákroků. Kopřiva pochytal 93,67% na něj vyslaných 
střel. Ještě více jich dokázal zneškodnit kolega Strmeň, ten však nesplnil minimální počet odchytaných minut.

 Předchozí držitelé Ceny Lukáše Sáblíka:
 2014: TOMÁŠ VOŠVRDA
 2013: MIROSLAV HANULJAK 
 2012: LIBOR KAŠÍK
 2011: PAVEL FRANCOUZ

Ondřej Bláha:
Jen o jednu setinku procenta zaostal Bláha za vítězem 
Miroslavem Kopřivou. Tato těsná porážka, dá-li se to vůbec 
jako porážka nazvat, pochopitelně nemusí Bláhovi vadit, 
byť se určitě na tuto statistiku nejednou podíval. Mnohem 
důležitější než vítězství v této nejsledovanější gólmanské 
statistice je Bláhovo sebevědomí, které po náročné sezóně 
2014/2015 viditelně narostlo (pochopitelně zdravě narostlo).

Jan Lukáš:
Sezónu 2014/2015 zahájil v Benátkách nad Jizerou, kde 
odchytal jedenáct utkání, z nichž hned sedm dovedl k 
vítězství. Pojizeřané přesto dali přednost výchově Vítka 
Vaněčka a Jan Lukáš zamířil jinam - do Kladna. Tam už 
jeho výkony tak excelentní nebyly, přesto se na něj dalo 
spolehnout. V součtu obou angažmá si nakonec Jan Lukáš 
udržel úspěšnost zákroků nad třiadevadesáti procenty. 

další POřadí
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nEJMÉně BRAnEK nA ZáPAS
MIROSLAV KOPŘIVA (PIRáTI CHOMUTOV)

Když se podíváme na předchozí vítěze této statistiky, nalezneme gólmany, kteří v době svého vítězství se 
seniorským hokejem teprve začínali. Pavel Francouz se postupnou prací vypracoval z gólmana Horácké Slavie 
v jedničku Ústí nad Labem, odtud pak přestoupil do Litvínova, s nímž vyhrál titul, nakouknul do reprezentace 
a nyní se chystá na první zahraniční angažmá. Libor Kašík díky angažmá v Olomouci nasbíral zkušenosti, které 
pak zúročil při play-off 2014, v němž pomohl Zlínu k triumfu. Roman Will vyhrál Cenu Stanislava Nerudy v 
roce 2013, o rok později pak podepsal smlouvu s Coloradem Avalanche a nyní bojuje o svou šanci na farmě. No 
a jsme u Tomáše Halásze. I pro něho byl ročník 2013/2014 první opravdovou zkouškou mezi muži. I on obstál, 
pomohl Olomouci k postupu do extraligy a vysloužil si angažmá v Pardubicích.

Nyní však trofej pro vítěze statistiky nejnižšího průměru obdržených gólů na zápas vyhrává Miroslav Kopřiva. 
A to už je zcela jiný příběh. Bývalý reprezentační gólman je na vrcholu svých sil a už před startem ročníku bylo 
o jeho kvalitách dostatečně známo. Jedno však mají všichni jmenovaní společné. Každý z této pětice zanedlouho 
po úspěchu v první lize „povýšil“. Týká se to i Miroslava Kopřivy, pro něhož tak byla zastávka ve druhé nejvyšší 
soutěži pouze jednoroční a nyní se může připravovat na extraligu. Zdá se, že Chomutov konečně našel brankáře 
číslo jedna, který může v klubu vydržet delší dobu. Ale hokejový život je nepředvídatelný...

 Předchozí držitelé Ceny Stanislava Nerudy: 
 2014: TOMÁŠ HALÁSZ 
 2013: ROMAN WILL
 2012: LIBOR KAŠÍK
 2011: PAVEL FRANCOUZ

Jan Lukáš:
Gólman, jenž v ročníku 2013/2014 působil ve Lvu Praha, 
letos odchytal 31 zápasů, v nichž inkasoval pouze 57 branek. 
S průměrem 1,92 inkasovaných gólů na zápas se tak zařadil 
hned za chomutovského Kopřivu (pochopitelně vyjma 
Strmeně, který neodchytal potřebný počet zápasů, aby 
byly podle magazínu o 1. lize jeho statistiky nezkresleny). 
Narozdíl od Kopřivy však nedovedl svůj tým do extraligy.

Ondřej Bláha:
Před sezónou Motor tak trochu zariskoval a post brankáře 
neposílil. Důvěru vložil v mladého Ondřeje Bláhu. Sázka 
na 22letého odchovance se Českým Budějovicím vrátila 
i s úroky. Nejenže Jihočeši dosáhli skvělého úspěchu a 
zahráli si baráž, ale hlavně pomohli Bláhovi ke zlepšení 
jeho dovedností. V příštím ročníku už tak nikdo nebude 
pochybovat o jeho kvalitách. 

další POřadí
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nEJMÉně OBDRŽEnÝCH GóLů
BRAnKáŘI CHOMUTOVA

První Chomutov, pak dlouho, dlouho nic. A pak až ostatní prvoligové týmy. Dominance Pirátů byla znát na 
všech frontách. I v počtu inkasovaných branek.

Brankáři Krušnohorců letos pustili za svá záda jen 102 střel. To znamená méně než dvě na zápas! 

Nejvíce utkání odchytal v tomto čísle již několikrát zmiňovaný Miroslav Kopřiva. Ten se může pochlubit 
báječnými statistikami. Ze 34 zápasů jich hned 25 dovedl k vítězství (nejlepší v celé soutěži), úspěšnost 
zákroků vyšponoval na 93,67% (1. v 1. lize) a průměrně inkasoval jen 1.71 branek na zápas (opět neměl mezi 
prvoligovými gólmany konkurenci). 

Spolehnout se dalo i na Miroslava Hanuljaka. U něho už jsou ovšem statistiky o něco horší (92,72% a 2.15 G/Z).

Fenomenální čísla měl i Jan Strmeň. Ten by se jistě ucházel o řadu individuálních ocenění, jenže na delší čas ho 
ze hry vyřadilo zranění, kvůli němuž letos stihl nastoupit pouze k 19 duelům (z toho jen k pěti v barvách Pirátů). 
Vzhledem k malému počtu absolvovaných duelů tak vypadl ze hry o prvoligové trofeje. Ale to je vedlejší...

 Předchozí držitelé Ceny Kamila Jariny: 
 2014: BRANKÁŘI OLOMOUCE
 2013: BRANKÁŘI MLADÉ BOLESLAVI
 2012: BRANKÁŘI ÚSTÍ NAD LABEM
 2011: BRANKÁŘI ÚSTÍ NAD LABEM

Benátky nad Jizerou:
Benátky nad Jizerou jsou známy svou urputnou defenzivou, 
která se těžce překonává. Přesto bylo překvapením, když 
Pojizeřané v základní části inkasovali pouze 126x! Méně 
branek dostal pouze Chomutov, který si však letos hrál tak 
trochu vlastní soutěž. Na farmě Liberce se letos protočilo 
hned šest gólmanů - Vítek Vaněček, Marek Schwarz (foto), 
Jan Lukáš, Jakub Jelínek, Jiří Stejskal a Tomáš Fučík.

Kladno:
Janu Cháberovi (na fotce) se loňský ročník moc nepovedl. 
Nijak neexceloval ani letos, byť to bylo o soutěž níže. V 
průběhu sezóny tak vedení klubu zareagovalo a z pražské 
Sparty přivedlo Jana Lukáše. Ten se stal jedničkou týmu, což 
platilo i pro play-off. Příležitost dostali i mladíci Vladař a 
Švihálek. Rytíři nakonec inkasovali pouze 126x, tedy stejně 
jako Benátky n/J, ale o dost více než Chomutov.

další kandidáti
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nEJVíCE ČISTÝCH KOnT
TOMáŠ KRáL (HC STADIOn LITOMěŘICE)

Důvěra Litoměřic ve schopnosti Tomáše Krále se dá nejvíce vypozorovat z toho, jak se Stadion postavil k 
ostatním brankářům. V sezóně 2013/2014 chytal za Stadion kromě Krále i Vojtěch Sedláček, ten byl však posléze 
poslán do Havlíčkova Brodu. K dispozici mohl být i Jan Lukáš, gólman Lva, ale kališníci i nadále věřili Královi. 
Když se pak Sparta snažila najít angažmá pro jiného ze svých gólmanů, Filipa Novotného, Litoměřice opět 
vysolovily nezájem a nechaly si Tomáše Krále. Novotný tak zamířil do Třebíče, kde se blýskl neuvěřitelnými 
výkony. I letos byl na postu gólmanů Sparty přetlak. Litoměřice se opět rozhodly pro Tomáše Krále, jeho kolega 
Lukáš tak opět putoval do Benátek nad Jizerou.

Tomáš Král však důvěru v něj vloženou dokázal splácet. Nejinak tomu bylo i letos. O jeho výborných výkonech 
svědčí nejen to, že byl vůbec nejvytěžovanějším brankářem soutěže, ale i počet vychytaných nul. Nikdo jiný 
nebyl v tomto ohledu lepší. Litoměřický mladíček hned pětkrát vynuloval soupeřovi střelce, a stal se tak hrdinou 
zápasu.

Král by měl za Stadion chytat i v sezóně 2015/2016. Sparta sice s Litoměřicemi ukončila spolupráci, zato s ní 
partnerství navázal Hradec Králové, kam brzy Král zamířil jako jedna z posil. Zajímavá shoda okolností...

 Předchozí držitelé Ceny Pavla Maláče: 
 2014: TOMÁŠ HALÁSZ
 2013: MIROSLAV HANULJAK 
 2012: DOMINIK HALMOŠI
 2011: ALEXANDR HYLÁK

Ondřej Bláha:
Hned tři brankáři letos vychytali čtyři čistá konta. Na 
druhém místě se tak umístil brankář, který odchytal 
nejméně zápasů a měl tím pádem nejméně příležitostí na 
zisk této brankářské relikvie. A tím je českobudějovický 
Ondřej Bláha. Mladíček z Motoru je navíc jedním z pěti 
brankářů, kterým se letos podařilo získat asistenci. Krom 
Bláhy se jedná o Volkeho, Kacetla, Hanuljaka a Petráska.  

Jan Lukáš:
Čtyři čistá konta vychytal i Miroslav Kopřiva, ale Jan Lukáš 
narozdíl od něj nastoupil k méně zápasům. Na třetím místě 
ve statistice shootoutů tedy skončil Jan Lukáš. Dvě ze svých 
čistých kont zaznamenal v dresu Benátek, zbylé dvě pak 
na Kladně. Původně bylo pravděpodobné, že Lukáš bude 
v dresu Rytířů pokračovat. Jednání sice stále probíhají, ale 
vzhledem k odchodu Novotného to nevypadá nadějně. 

další POřadí



trOFeje 200 cena 1. liga/hOkej-Fans201

1. ALL-STAR TÝM

 Předchozí 1. All-star týmy: 
 Složení sezóny 2013/2014: TOMÁŠ VOŠVRDA – TOMÁŠ SEDLÁK, CTIRAD OVČAČÍK – TOMÁŠ ČACHOTSKÝ, DAVID VÝBORNÝ, DENIS KINDL
 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

MIROSLAV KOPŘIVA

DAVID ROUPEC MICHAL PLUTnAR

TOMáŠ nOUZA JAROSLAV ROUBíK VíTěZSLAV BíLEK
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2. ALL-STAR TÝM

 Předchozí 2. All-star týmy: 
 Složení sezóny 2013/2014: MICHAL VALENT – ZBYNĚK SKLENIČKA, MILAN TOMAN - TOMÁŠ NOUZA, MICHAL BROŠ, MILAN MIKULÍK
 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

TOMáŠ KRáL

JAn ZDRáHAL ZDEněK ČáP

MAREK HOVORKA JOSEF STRAKA MILOSLAV HOŘAVA
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ALL-STAR TÝM JUnIORů

 Předchozí All-star týmy juniorů: 
 Složení sezóny 2013/2014: DANIEL DOLEJŠ – DANIEL GRACA, FILIP PYROCHTA – ADAM CHLAPÍK, LUBOŠ ROB, ALEŠ JERGL
 Složení sezóny 2012/2013: 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

VíTEK VAněČEK

ŠIMOn SZATHMáRY OnDŘEJ MIKLIŠ

OnDŘEJ KAŠE DAVID KÄMPF LUBOŠ ROB



STATISTIKY LETOŠní SEZónY s. 206-215
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1. TOMÁŠ NOUZA (ČB)   77b
2. JOSEF STRAKA (ČB)   77
3. JAROSLAV ROUBÍK (ÚNL)  71
4. PATRIK MOSKAL (ŠUM)   60
5. JAROSLAV KALLA (LIT)   60
6. TOMÁŠ ROD (ÚNL)   55
7. VÍTĚZSLAV BÍLEK (LIT)   54
8. MAREK HOVORKA (CHO)  54
9. NIKOLA GAJOVSKÝ (CHO)  52
10. MARTIN HEŘMAN (ČB)   49
11. MICHAL DRAGOUN (KLA)  46
12. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  45
13. MILOSLAV HOŘAVA (KLA)  44
14. ROMAN ERAT (TŘE)   43
15. JAN RUDOVSKÝ (KLA)   41
16. LUKÁŠ ŽALČÍK (ŠUM)   40
17. ROK PAJIĆ (ČB)    40
18. TOMÁŠ PITULE (KLA)   40
19. DAVID TŮMA (ÚNL)   39
20. MAREK MELENOVSKÝ (JIH)  38
21. JAN EBERLE (KLA)   37
22. PETR TENKRÁT (KLA)   37
23. MICHAL DŮRAS (JIH)   37
24. JOSEF MIKYSKA (BNJ)   37
25. ROMAN CHLOUBA (CHO)  36

tOP 25 hráčů kanadskéhO bOdOvání

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 65b
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

1. JAROSLAV ROUBÍK (ÚNL)  38g
2. VÍTĚZLAV BÍLEK (LIT)   34
3. TOMÁŠ NOUZA (ČB)   33
4. JOSEF STRAKA (ČB)   30
5. MAREK HOVORKA (CHO)  26
6. MILOSLAV HOŘAVA (KLA)  26
7. DAVID TŮMA (ÚNL)   26
8. ROMAN CHLOUBA (CHO)  25
9. LUKÁŠ ŽALČÍK (ČB)   22
10. MARTIN ŠAGÁT (CHO)   22
11. MATĚJ PEKR (TŘE)   21
12. PATRIK MOSKAL (ŠUM)   20
13. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  20
14. ROK PAJIĆ (ČB)    20
15. MARTIN HEŘMAN (ČB)   19
16. JAN RUDOVSKÝ (KLA)   19
17. NIKOLA GAJOVSKÝ (CHO)  18
18. MAREK MELENOVSKÝ (JIH)  18
19. JAN EBERLE (KLA)   18
20. DAVID ŠVAGROVSKÝ (LIT)  18
21. PETR TENKRÁT (KLA)   17
22. LUKÁŠ HAVEL (TŘE)   17
23. ADAM ZEMAN (JIH)   17
24. ŠTĚPÁN HŘEBEJK (CHO)  16
25. BRYAN MCGREGOR (CHO)  16

tOP 25 nejlePších střelců

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: TOMÁŠ NOUZA (MB), 34g
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

1. JAROSLAV KALLA (LIT)   48a
2. JOSEF STRAKA (ČB)   47
3. TOMÁŠ NOUZA (ČB)   44
4. TOMÁŠ ROD (ÚNL)   43
5. PATRIK MOSKAL (ŠUM)   40
6. ROMAN ERAT (TŘE)   35
7. NIKOLA GAJOVSKÝ (CHO)  34
8. JAROSLAV ROUBÍK (ÚNL)  33
9. MICHAL DRAGOUN (KLA)  32
10. MARTIN HEŘMAN (ČB)   30
11. TOMÁŠ PITULE (KLA)   30
12. MAREK HOVORKA (CHO)  28
13. JOSEF MIKYSKA (BNJ)   27
14. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)   26
15. BRETT SKINNER (CHO)   26
16. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  25
17. MICHAL DŮRAS (JIH)   25
18. ALEŠ STANĚK (ŠUM)   25
19. MARTIN NOVÁK (LIT)   25
20. LUBOŠ ROB (ČB)    24
21. MIROSLAV HOLEC (TŘE)  24
22. TOMÁŠ KOLAFA (ÚNL)   23
23. JAN RUDOVSKÝ (KLA)   22
24. ROMAN MALINÍK (HB)   22
25. DAVID ROUPEC (PRO)   22

tOP 25 nejčastějších asistentů

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 47a
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

1. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)   33b
2. DAVID ROUPEC (PRO)   32
3. TOMÁŠ KOLAFA (ÚNL)   31
4. BRETT SKINNER (CHO)   30
5. JAKUB BARTOŇ (TŘE)   29
6. ALEŠ HOLÍK (TŘE)   29
7. ZDENĚK ČÁP (JIH)   28
8. JAN RUTTA (CHO)   27
9. TOMÁŠ KABERLE (KLA)   26
10. ROMAN VRÁBLÍK (ČB)   25
11. DAVID RŮŽIČKA (KLA)   25
12. JAKUB ŠULC (LIT)   24
13. MICHAL PLUTNAR (BNJ)  22
14. JIŘÍ DRTINA (CHO)   21
15. ALEŠ PAVLAS (KAD)   21
16. PETR PUNČOCHÁŘ (ČB)  20
17. RADEK MÍKA (LIT)   19
18. JAN ZDRÁHAL (TRE)   19
19. MARTIN VÁGNER (ÚNL)  19
20. JAKUB TREFNÝ (KAD)   18
21. JÁN MUCHA (ČB)   17
22. JAROSLAV KOMA (CHO)  17
23. ONDŘEJ HOLOMEK (ÚNL)  17
24. MAREK PABIŠKA (BNJ)   16
25. DAN RŮŽIČKA (ČB)   15

tOP 25 kanadskéhO bOdOvání Obránců

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM), 41b
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
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1. NIKOLA GAJOVSKÝ (CHO)           + 27
2. JAROSLAV KOMA (CHO)   23
3. MICHAL DRAGOUN (KLA)  21
4. TOMÁŠ KLOUČEK (KLA)   19
5. DAVID RŮŽIČKA (KLA)   19
6. RICHARD DIVIŠ (JIH)   18
7. JAN ZDRÁHAL (TŘE)   18
8. ŠTĚPÁN HŘEBEJK (CHO)   18
9. BRETT SKINNER (CHO)   18
10. DAVID KÄMPF (CHO)       17
11. MARTIN HEŘMAN (ČB)   17
12. JAN RUTTA (CHO)   17
13. VÍTĚZSLAV BÍLEK (LIT)   17
14. TOMÁŠ HORNA (KLA)   16
15. LUKÁŠ HAVEL (TŘE)   16
16. ONDŘEJ KAŠE (CHO)   16
17. PETR PUNČOCHÁŘ (ČB)  16
18. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  16
19. ROMAN CHLOUBA (CHO)  16
20. JAN RUDOVSKÝ (KLA)   16
21. JIŘÍ DRTINA (CHO)   15
22. MARTIN KADLEC (CHO)  15
23. MARTIN RÝGL (CHO)   15
24. MICHAL LUKÁČ (KLA)   15
25. MILOSLAV HOŘAVA (KLA)  15

nejlePší statistika +/-

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: CTIRAD OVČAČÍK (MB), +40
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

518. LUKÁŠ LUŇÁK (PRO)             - 27
517. VÍTĚZSLAV NEDRDA (MOS)  22
516. TOMÁŠ BRUNEC (ŠUM)  19
515. ZDENĚK TAUŠ (MOS)   19
514. DAVID PAVLÍČEK (HB)  19
513. VÁCLAV TOMEK (HB)   18
512. JAN ALINČ (MOS)   18
511. ROBIN MALÝ (PRO)   18
510. ROBERT JEDLIČKA (PRO)  18
509. PATRIK HUSÁK (PRO)   18
508. BOHUMIL SLAVÍČEK (MOS)  17
507. JAN MILFAIT (HB)   17
506. DANIEL HORA (MOS)   17
505. RENÉ KAJABA (PRO)   16
504. JAKUB HAVELKA (MOS)  16
503. JAKUB BABKA (HB)   16
502. PETR PŘEUČIL (MOS)   15
501. JAN BOJER (MOS)   15
500. TOMÁŠ HAVLÍN (BNJ)   14
499. MARTIN KOKEŠ (MOS)  14
498. MATOUŠ VENKRBEC (PRO)  14
497. MICHAL ČERNÝ (PRO)  14
496. DANIEL MIŠKOVSKÝ (BNJ)  13
495. MICHAL VELECKÝ (ŠUM)  13
494. LUKÁŠ DUBA (PRO)   13

nejhOrší statistika +/-

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“
2013/2014: VÁCLAV ČÍŽEK (MOS), -31
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

1. JAKUB ŠULC (LIT)    95 TM
2. MARTIN KUŘÍTKO (JIH)   94
3. PETR ULRYCH (BNJ)   88
4. LUKÁŠ DUBA (PRO)   88
5. DAVID ROUPEC (PRO)   85
6. JAN PLATIL (HB)    84
7. DANIEL MIŠKOVSKÝ (BNJ)  84
8. DAVID RŮŽIČKA (KLA)   82
9. JÁN NIKO (BNJ)    81
10. MARTIN MAZANEC (KAD)  81
11. ŠTĚPÁN HŘEBEJK (CHO)  80
12. PATRIK MOSKAL (ŠUM)   80
13. JAKUB SUCHÁNEK (ČB)  77
14. KAMIL CHAROUSEK (MOS)  77
15. VÍTĚZSLAV NEDRDA (MOS)  77
16. MICHAL ŠVIHÁLEK (ČB)  77
17. MAREK MELENOVSKÝ (JIH)  75
18. VÁCLAV MEIDL (PRO)   74
19. KAREL PLÁŠIL (LIT)   73
20. PETR PŘEUČIL (MOS)   73
21. TOMÁŠ KLOUČEK (KLA)  71
22. MARTIN NOVOTNÝ (ŠUM)  71
23. MARTIN HEŘMAN (ČB)   66
24. MAREK HOVORKA (CHO)  66
25. KAROL KORÍM (JIH)   65

nejvíce trestných minut

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“
2013/2014: VÁCLAV SKUHRAVÝ (ČB), 129
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

1. MIROSLAV KOPŘIVA (CHO)  93,67%
2. ONDŘEJ BLÁHA (ČB)   93,66
3. JAN LUKÁŠ (KLA)    93,36
4. MIROSLAV HANULJAK (CHO)  92,65
5. LUKÁŠ DANEČEK (HAV)   92,53
6. MARTIN FALTER (TŘE)   92,47
7. TOMÁŠ KRÁL (LIT)   92,35
8. LUKÁŠ HORÁK (MOS)   91,86
9. LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH)   91,53
10. JAN CHÁBERA (KLA)   91,29
11. JURAJ ŠIMBOCH (PRO)   91,18
12. MICHAEL PETRÁSEK (ÚNL)  90,88
13. VLADISLAV KOUTSKÝ (ŠUM)  90,37
14. PETR MATOUŠEK (HAV)  90,02
15. VÁCLAV MOUČEK (KAD)  88,96

poznámka: 
brankář musí mít odchytáno alespoň 1200 minut

PrOcentuální ÚsPěšnOst brankářů

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: TOMÁŠ VOŠVRDA (OLO), 94,36
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
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1. MIROSLAV KOPŘIVA (CHO)              1.71 G/Z
2. JAN LUKÁŠ (KLA)      1.92
3. ONDŘEJ BLÁHA (ČB)   1.99
4. MIROSLAV HANULJAK (CHO)  2.02
5. MARTIN FALTER (TŘE)   2.26
6. LUKÁŠ DANEČEK (HAV)   2.34
7. TOMÁŠ KRÁL (LIT)   2.38
8. JAN CHÁBERA (KLA)   2.49
9. LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH)   2.52
10. LUKÁŠ HORÁK (MOS)   2.98
11. PETR MATOUŠEK (HAV)  3.09
12. MICHAEL PETRÁSEK (ÚNL)  3.12
13. VLADISLAV KOUTSKÝ (ŠUM)  3.12
14. VÁCLAV MOUČEK (KAD)  3.15
15. JURAJ ŠIMBOCH (PRO)   3.57

Průměr inkasOvaných gólů na záPas

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: TOMÁŠ HALÁSZ (OLO), 1.62
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

1. TOMÁŠ KRÁL (LIT)               5 ČK
2. ONDŘEJ BLÁHA (ČB)   4
2. JAN LUKÁŠ (KLA)    4
2. MIROSLAV KOPŘIVA (CHO)  4
5. JAN STRMEŇ (CHO)   3
5. JAN CHÁBERA (KLA)   3
5. MICHAEL PETRÁSEK (ÚNL)  3
8. DAVID GÁBA (ČB)   2
8. MAREK SCHWARZ (BNJ)   2
8. ONDŘEJ KOCIÁN (PRO)   2
8. MARTIN FALTER (TŘE)   2
8. MIROSLAV HANULJAK (CHO)  2
8. LUKÁŠ DANEČEK (HAV)   2

Jedno čisté kontě získali:

Libor Kašík (TŘE), David Rittich (JIH), Daniel Vladař 
(KLA), Luboš Horčička (TŘE), Tomáš Štůrala (TŘE), 
Ondřej Kacetl (JIH), Čeněk Novák (HB), Jakub 
Soukup (MOS), Petr Matoušek (HAV), Lukáš Sáblík 
(JIH), Lukáš Horák (MOS), Vladislav Koutský (ŠUM)

vychytaná čistá kOnta

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“
2013/2014: TOMÁŠ HALÁSZ (OLO), 8
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

1. MAREK HOVORKA (CHO)  54b
2. ROK PAJIĆ (ČB)    40
3. MARTIN ŠAGÁT (CHO)   31
4. BRYAN MCGREGOR (CHO)  30
5. BRETT SKINNER (CHO)   30
6. MARTIN JAKÚBEK (HAV)  20
7. ARON CHMIELEWSKI (HAV)  17
8. JÁN MUCHA (ČB)    17
9. JAROSLAV KOMA (CHO)   17
10. TOMAS SINISALO (CHO)  17
11. MIHA ŠTEBIH (JIH)   14
12. TOMÁŠ TROLIGA (HB)    9
13. MICHAL LUKÁČ (KLA)    9
14. MATIĆ PODLIPNIK (JIH)   9
15. MARTIN LENĎÁK (HAV)   9

cizinci - kanadské bOdOvání

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“
2013/2014: MARTIN JAKÚBEK (HAV), 30
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

1. TOMÁŠ NOUZA (ČB)   17b
2. LUKÁŠ HAVEL (TŘE)   16
3. JOSEF STRAKA (ČB)   15
4. MARTIN HEŘMAN (ČB)   14
5. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  14
6. JAROSLAV ROUBÍK (ÚNL)  13
7. ROMAN ERAT (TŘE)   13
8. ONDŘEJ KAŠE (CHO)   11
9. MIHA ŠTEBIH (JIH)   11
10. ŠTĚPÁN HŘEBEJK (CHO)  10
11. MAREK HOVORKA (CHO)  10
12. RICHARD DIVIŠ (JIH)     9
13. ALEŠ HOLÍK (TŘE)     9
14. ANTONÍN DUŠEK (CHO)    9
15. TOMÁŠ KABERLE (KLA)    9

Play-OFF - kanadské bOdOvání

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: MILAN MIKULÍK (MB), 17
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

poznámka: 
brankář musí mít odchytáno alespoň 1200 minut
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nejvíce vítězných branek

1. MAREK HOVORKA (CHO)               13G
2. JOSEF STRAKA (ČB)    10
3. JAROSLAV ROUBÍK (ÚNL)     8
4. TOMÁŠ NOUZA (ČB)        7
5. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)     7
6. ROMAN CHLOUBA (CHO)     7
7. MATĚJ PEKR (TŘE)      6
8. DAVID ŠVAGROVSKÝ (LIT)     6
9. VÍTĚZSLAV BÍLEK (LIT)     5
10. ADAM ZEMAN (JIH)      5

nejvíce PřesilOvkOvých branek

1. MAREK HOVORKA (CHO)                13G
2. VÍTĚZSLAV BÍLEK (LIT)   12
3. TOMÁŠ NOUZA (ČB)    11
4. JAROSLAV ROUBÍK (ÚNL)   10
5. DAVID TŮMA (ÚNL)      9
6. MATĚJ PEKR (TŘE)      9
7. DAVID ŠVAGROVSKÝ (LIT)     9
8. ADAM ZEMAN (JIH)      9
9. JOSEF STRAKA (ČB)      8
10. MARTIN HEŘMAN (ČB)     8

nejvíce PřesilOvkOvých branek - beci

1. JAKUB ŠULC (LIT)               6G
2. DAVID ROUPEC (PRO)   5
3. TOMÁŠ KOLAFA (ÚNL)   5
4. JAKUB BARTOŇ (TŘE)   5
5. ALEŠ HOLÍK (TŘE)    4

nejvytěžOvanější gólmani

1. TOMÁŠ KRÁL (LIT)               2265 min.
2. MICHAEL PETRÁSEK (ÚNL)   2215
3. JURAJ ŠIMBOCH (PRO)   2102
4. VLADISLAV KOUTSKÝ (ŠUM)   2099
5. MIROSLAV KOPŘIVA (CHO)   2034
6. LUKÁŠ HORÁK (MOS)    1894
7. JAN LUKÁŠ (KLA)    1780
8. ONDŘEJ BLÁHA (ČB)    1631
9. MIROSLAV HANULJAK (CHO)   1572
10. JAN CHÁBERA (KLA)    1497

1. ČESKÉ BUDĚJOVICE               4462 diváků
2. CHOMUTOV   2818
3. KLADNO    2196
4. HAVÍŘOV    2088
5. TŘEBÍČ    1807
6. JIHLAVA    1755
7. PROSTĚJOV   1187
8. LITOMĚŘICE   1137
9. ŠUMPERK    1098
10. ÚSTÍ NAD LABEM  1052
11. HAVLÍČKŮV BROD    555
12. KADAŇ      402
13. MOST      399
14. BENÁTKY NAD JIZEROU   309

Průměrná dOmácí návštěvnOst

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: ČESKÉ BUDĚJOVICE, 3724
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

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“
2013/2014: BENÁTKY NAD JIZEROU, 274
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

1. CHOMUTOV    119b
2. ČESKÉ BUDĚJOVICE   95
3. TŘEBÍČ     94
4. JIHLAVA     93
5. KLADNO     92
6. HAVÍŘOV     82
7. KADAŇ     81
8. LITOMĚŘICE    81
9. BENÁTKY NAD JIZEROU   78
10. ÚSTÍ NAD LABEM   75
11. ŠUMPERK     70
12. MOST     52
13. PROSTĚJOV    40
14. HAVLÍČKŮV BROD   40

tabulka PO základní části

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: MLADÁ BOLESLAV, 126
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

1. CHOMUTOV 
2. ČESKÉ BUDĚJOVICE 
3. TŘEBÍČ  
4. JIHLAVA  
5. KLADNO  
6. HAVÍŘOV  
7. BENÁTKY NAD JIZEROU  
8. ÚSTÍ NAD LABEM  
9. KADAŇ 
10. ÚSTÍ NAD LABEM  
11. ŠUMPERK  
12. MOST  
13. PROSTĚJOV 
14. HAVLÍČKŮV BROD

kOnečné umístění (PO Play-OFF/Play-Out)

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ
2013/2014: MLADÁ BOLESLAV
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
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aleš křetínský
Aleš Křetínský je jedním ze symbolů brněnské Komety. S tímto moravským celkem totiž zažil časy dobré, ale i 
ty, kdy se tradiční klub potácel na dně druhé nejvyšší soutěže.Pojďme si nyní popsat kariéru tohoto vytáhlého 
zadáka. 

KARIÉRA
Dnes již čtyřicetiletý muž začínal s hokejem právě v brněnské Kometě. Za muže tohoto týmu debutoval 
v ročníku 1992/1993. Nutno však dodat, že první adekvátní příležitost dostal v Brně až o pět let později. 
Mezitím nastupoval za juniorku a putoval po hostováních v Kroměříži a Havlíčkově Brodě. 
 Pro Aleše Křetínského tak byla sezóna 1997/1998 prakticky první v brněnském A-týmu, zároveň 
však na dlouhou dobu i poslední. Po skončení tohoto ročníku totiž začaly cestovatelské roky tohoto zadáka. 
Nejprve nastupoval v Olomouci, poté posílil Opavu a Rosice. Právě v posledně jmenovaného klubu hrál 
natolik dobře, že dostal laso z extraligového Znojma.
 Za Orly nastupoval ve čtyřech sezónách, formou hostování si však vyzkoušel i angažmá v Třinci a 
Vítkovicích. 
 Ofenzivně naladěný zadák se poté (v roce 2005) s naší nejvyšší soutěží rozloučil. Vyslyšel totiž vábení 
slovenské Skalice, odkud posléze zamířil do Dukly Trenčín. U našich sousedů strávil tři kompletní ročníky. A 
vedl si v nich výtečně! Pokaždé překonal dvacetibodovou hranici a stal se jednou z hvězd tamější extraligy.
 V průběhu ročníku 2008/2009 se Aleš Křetínský rozhodl vrátit do mateřského celku, který vydatně 
zbrojil na postup do nejvyšší soutěže. Jenže ani přes spolehlivé výkony 188 centimetrů vysokého beka se to 
Kometě nepodařilo. Nakonec však byla odkoupena licence od Znojma, takže se v Brně v nadcházející sezóně 
nejvyšší soutěž přece jen hrála. 
 Tu si Aleš Křetínský za svůj srdeční klub zahrál, ale po třech duelech kabinu Komety opustil a přestoupil 
do Hradce Králové. Tam se stal jedním z lídrů týmu a po odchodu Jaroslava Roubíka dokonce nosil kapitánské 
céčko. 

DOVĚTEK
V létě roku 2011 pak zamířil do Šumperka, kde se mu však příliš nedařilo. Svou kariéru tak nakonec zakončil 
ve Skalici. 
 I přes nepovedené angažmá v dračí sluji zůstává Aleš Křetínský výjimečnou postavou prvoligových 
dějin. V součtu s play-off má na svém kontě v druhé nejvyšší soutěži přes 400 odehraných duelů. A to už je 
pořádná porce...
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SESTŘIH MOMENTŮ Z KARIÉRY WAYNA GRETZKYHO
http://www.youtube.com/watch?v=uPYhkyK3_LA

POVEDENÉ ZÁKROKY BRANKÁŘŮ ZÁMOŘSKÉ NATIONAL HOCKEY LEAGUE
http://www.youtube.com/watch?v=bFq2dGSVdOI

KDO JE TO? 

 

   

POZNÁŠ SEZÓNU?
1. indicie: nejproduktivnějším hráčem v této sezóny byl O. Bakus
2. indicie: v bráně Kadaně tehdy zářil Jaroslav Hübl
3. indicie: finále 1. ligy se hrálo ve složení Ústí - Boleslav
4. indicie: z 1. ligy sestoupily Prostějov a Jindřichův Hradec
5. indicie: baráž o ELH hrál ústecký Slovan proti Vsetínu

POZNÁŠ HRÁČE?
1. indicie: jedná se o odchovance Dukly Jihlava

2. indicie: jeho dlouholetým parťákem byl Lukáš Říha
3. indicie: hrál mimo jiné za Litvínov, Třinec, Slavia

4. indicie: v letošním ročníku byl hráčem Třebíče
5. indicie: jeho křestní jméno je Lukáš

10 OTÁZEK

1) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Třebíče v zákl. části?
a) Roman Erat
b) Lukáš Havel
c) Matěj Pekr
d) David Dolníček
2) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Litoměřic v zákl. části?
a) Jaroslav Kalla
b) David Švagrovský
c) Tomáš Doležal
d) Vítězslav Bílek
3) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Havířova v zákl. části?
a) Michal Sztefek
b) Tomáš Jiránek
c) Antonín Pechanec
d) Marek Loskot
4) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Jihlavy v zákl. části?
a) Tomáš Čachotský
b) Michal Důras
c)  Marek Melenovský
d) Adam Zeman
5) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Benátek v zákl. části?
a) Josef Skořepa
b) Vít Jonák
c) Josef Mikyska
d) Jan Plodek

6) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Ústí v zákl. části?
a) Tomáš Rod
b) Jaroslav Roubík
c) David Tůma
d) Vít Budínský
7) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Rebelu v zákl. části?
a) Roman Maliník
b) Tomáš Rousek
c) Jiří Kuchler
d) Antonín Melka
8) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Pirátů v zákl. části?
a) Marek Hovorka
b) Nikola Gajovský
c) Vladimír Růžička ml.
d) Ondřej Kaše
9) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Mostu v zákl. části?
a) Vojtěch Kubinčák
b) Pavel Smolka
c) Jan Alinč
d) Patrik Petruška
10) Kdo byl nejproduktivnějším hráčem Kladna v zákl. části?
a) Petr Tenkrát
b) Michal Dragoun
c) Miloslav Hořava
d) Jan Rudovský
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... vycházíme na startu sezóny 2015/2016

: PRŮVODCE SEZÓNOU 2015/2016

: NEJLEPŠÍ PŘESTUPY

: TIPY NA TROFEJE

: TRENÉŘI

: MLADÍCI

: KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

: ROZBORY TÝMŮ

: HVĚZDY SOUTĚŽE

: ANALÝZY

VÝSLEDKY KVIZU

Kdo je to?
1. VÁCLAV MEIDL
2. LUKÁŠ ŽALČÍK
3. VÍT JONÁK

Poznáš…?
sezóna: 2005/2006
hráč: LUKÁŠ HAVEL 

10 otázek
1) a   5) c  9) d
2) a   6) b  10) b
3) c   7) a
4) a   8) a

Kontakt
Marek.Hedbavny@seznam.cz

FOTO: Petr Kraus, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, 
weby extraligových klubů, Petr Kozelek, Jakub Zábranský (zasport.cz), sportyusti.cz, Jan Pidrman, 
Karel Vaculík, Josef Poláček, Pavel Kacerovský, Michaela Luňáčková, Lubomír Tesař, Luboš Vácha


