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P Ř E R O V — K A R V I N Á  

P Ř Í L O H A  Z P R A V O D A J E        

P L A Y  O F F  S E M I F I N Á L E  

V extralize začalo předkolo play off — naši odchovanci jsou u toho 

KOMETA po 25 letech v play off.  Rozhodnutí padlo v  Boleslavi. Na snímku z utkání se radují po gólu Honza Švrček a Jakub Svoboda. V předkole jsou i 

oceláři Martin Vojtek, Josef Hrabal a Zbyněk Hampl. Na Tomáše Sýkoru a Martina Zaťoviče čekají ve Varech jen boje o play out.   

Hokejová extraliga má za sebou základní část, jež přinesla hned několik "poprvé". Tak třeba postup Komety 

do předkola, absenci Slavie v play-off či defibrilátor na ledě. K vidění byl jeden vzestup (sparťanský) a pád 

(třinecký). Redakce iDNES.cz vybrala hitparádu událostí, na které se bude v souvislosti s ročníkem 2011/12 

vzpomínat nejvíce. Mezi ně samozřejmě patří nejenom ty, které se odehrály mezi mantinely. Po loňské aféře 

s odpočty měla i letos extraliga několik zajímavých kauz. 

Snaha o uzavření soutěže 

Tou hlavní je nedomyšlený plán klubových šéfů na uzavře-

ní soutěže. Asociace profesionálních klubů, která si ligu 

řídí nezávisle na hokejovém svazu, zatoužila po ještě větší 

samostatnosti a nezávislosti. Jenže narazila na velký od-

por veřejnosti, odborníků i hokejových celebrit. Celý záměr 

navíc ztroskotal na nedostatečné podpoře celého českého 

hokeje. Dalším přehmatem byla výpověď smlouvy se sva-

zem, jenž vzápětí odmítl návrh nové. APK tak reálně hrozí, 

že přijde o moc nad extraligou. 

Pokuta za reklamy na dresech 

A po loňských odpočtech znovu v hlavní roli Plzeň, která 

měla nepovolenou reklamu na dresech. Západočeši propa-

govali sázkovou společnost, která není registrovaná v Čes-

ku, což od nového roku odporuje zákonům. Společnost BPA 

si za to naúčtovala pokutu 18 milionů korun (milion za kaž-

dý odehraný zápas), kterou za Plzeň musí zaplatit APK. Jde 

Extraligová top: pokus o izolaci, úleva Komety či defibrilátor na ledě 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/srovnani-penzijnich-fondu-10950036/10950036?rtype=V&rmain=7826867&ritem=10950036&rclanek=12979807&rslovo=458197&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vase-barvy-vas-tym/10998746?rtype=V&rmain=7834362&ritem=10998746&rclanek=12979807&rslovo=456219&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/optometrie-zilka-optik-studio/4247836?rtype=V&rmain=7831977&ritem=4247836&rclanek=12979807&rslovo=450791&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/originalni-darky-nejen-pro-muze-v-e-shopu-plzenskeho-prazdroje/10998482?rtype=V&rmain=7833780&ritem=10998482&rclanek=12979807&rslovo=420075&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nakupuj-vyhodne/10836781?rtype=V&rmain=7837093&ritem=10836781&rclanek=12979807&rslovo=421406&showdirect=1


Stránka 2 P Ř Í L O H A  Z P R A V O D A J E        P L A Y  O F F  S E M I F I N Á L E  

Extraligová top: pokus o izolaci, úleva Komety či defibrilátor na ledě 

o vážný spor, který může způsobit rozkol i uvnitř asociace. 

Ostatním klubům se logicky nechce za Plzeň platit, zvlášť 

když řada z nich nepovolené sponzory stáhla. 

Probuzení Sparty (z play-out na vrchol) 

Lepší výsledek si v Holešovicích ani nemohli přát. Po loňské 

bídě, kdy klub zaznamenal nejhorší umístění v historii, přišlo 

nečekané probuzení. Tým pod vedením nového kouče Jose-

fa Jandače fungoval prakticky od začátku ročníku, neustále 

se držel na vrcholu a nakonec dokráčel k Prezidentskému 

poháru. Tým má podle prognóz navíc velkou šanci uspět i v 

play-off a získat po pěti letech mistrovský titul. 

Mistr do vyřazovací části jako nejhorší 

Loni byl Třinec suverénní, letos prožil hodně nepovedenou 

sezonu. Do vyřazovací části se úřadující mistr probojoval se 

štěstím až z desátého - tedy posledního postupového místa. 

To není dobrý výsledek, mužstvo se navíc nenachází v ideál-

ním rozpoložení. V předkole ho čeká těžký moravskoslezský 

souboj se Zlínem a hrozí, že bohatý klub s velkými ambice-

mi nakonec do play-off ani nezasáhne. 

Euforie v Brně 

Opačné starosti (radosti) řeší v Brně, místní Kometa totiž 

konečně dokázala naplnit očekávání fanoušků a postoupila 

do předkola play-off. Pro klub je to velké zadostiučinění, 

jelikož po odkoupení ex-

traligové licence od Znoj-

ma do něj napumpovali 

sponzoři hodně milionů, 

ovšem bez sportovních 

výsledků. Kdyby se postup 

nepodařil ani letos, už by 

mohlo být hodně zle. 

Takhle se situace uklidni-

la a všichni doufají, že 

předkolo nebude koneč-

nou stanicí. 

Slavia poprvé bez 

play-off 

Nejúspěšnější hokejový 

klub poslední dekády pro-

žívá tragickou sezonu. 

Bídu zažívali slávisté pře-

devším v domácím pro-

středí, kde své fanoušky 

doslova mučili. I kvůli to-

mu Pražanům reálně hrozí 

propad až do baráže. Čer-

venobílé poprvé čeká play-out (letos mimořádně vyrovnané), 

dobrá zpráva pro ně je, že se v posledních zápasech dostá-

vají do formy a už unikli z posledního místa. Na něj mají nyní 

pětibodový náskok. 

Bodování vyhrál Nedvěd, korunu střelců ne-

nápadný muž 

I tentokrát se ukázalo, že prim hrají veteráni. Stačí se podí-

vat na konečnou tabulku produktivity. Vítězem se stal čtyři-

cetiletý Petr Nedvěd (získal 61 bodů za 24 gólů a 37 asisten-

cí), na předních místech je řada dalších borců se starším 

datem narození (namátkou Petr Ton, Jiří Burger či Martin 

Straka). Zajímavostí je, že králem střelců se stal Petr 

Kumstát, tedy útočník Karlových Varů, jež se nedostaly ani 

do předkola play-off. Nasázel 27 branek. 

Defibrilátor na ledě 

Děsivé chvilky si prožili fanoušci a hráči v Mladé Boleslavi 

během duelu 48. kola s Vítkovicemi. Domácí Tomáš Demel 

totiž po střetu s hostujícím Petrem Strapačem upadl do bez-

vědomí, měl zapadlý jazyk a nedýchal. Na led musel dokon-

ce defibrilátor, protože hráč neměl hmatný pulz, přístroj však 

lékaři nakonec použít nemuseli. Stačila rána pěstí do hrudní-

ku, která útočníkovo srdce nastartovala. Nepříjemné chvíle 

nakonec skončily dobře, Demel měl naštěstí "jen" těžký otřes 

mozku. Přesto pro něj sezona skončila. 
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