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Jihlavští hokejisté zakončili v polo-
vině února základní část WSM-Ligy. 
Po dvaapadesáti odehraných kolech 
jim patřilo druhé místo v tabulce.

O konečném postavení v tabulce a 
nasazení pro blížící se play off  se v le-
tošní sezoně rozhodovalo až do po-
sledního kola. Výhra Dukly v Havířově 
a současná nečekaná prohra Českých 
Budějovic doma s Benátkami nad Ji-
zerou rozhodla o tom, že Dukla Jihla-
va postoupila do další fáze soutěže – 
čtvrtfi nále play off  ze druhého místa.

Jihlavští hokejisté sice po Novém 
roce nepředváděli žádné oslnivé výko-
ny, jenže občas zaváhaly i ostatní celky 
ze špičky tabulky, takže z toho nakonec 
bylo nejlepší umístění po základní čás-
ti ze několik let zpátky.

Svěřenci trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana v letošní základní části 
odehráli 52 zápasů. Z toho 29 vyhráli v 
základním hrací čase, čtyřikrát zvítězili 
po prodloužení, či trestných stříleních. 
V šestnácti případech prohráli v zá-
kladní hrací době a třikrát prohráli po 
prodloužení nebo trestných stříleních.

Oproti předchozím sezonám tak 
Dukla získala do tabulky o něco více 
bodů – 98. V šestadvaceti domácích 
zápasech Dukla zvítězila devatenáct-
krát, pouze v sedmi případech odešla z 
ledu poražena. Horší bilance je z ven-
kovních zápasů, kde jihlavští hokejisté 
vyhráli čtrnáctkrát a ve dvanácti přípa-
dech prohráli.

V prvoligových zápasech nastříle-
li jihlavští hokejisté celkem 163 gólů, 
což činí průměr 3,13 gólů na zápas a 
stali se tak pátým nejlépe střílejícím 
týmem ze čtrnácti účastníků WSM-Li-
gy. Daleko lepší bilanci získali v počtu 
obdržených branek. Jihlavští gólmani 
inkasovali pouze 124 gólů, což je prů-
měr 2,231 branek na zápas. Dukla se 
tak stala nejlépe bránícím týmem dru-
hé nejvyšší české hokejové soutěže.

Dukla vstupuje do play off s Havířovem

JOSEF SKOŘEPA (ve žlutém) v souboji s protihráčem z Českých Budějovic, 
přišel do Jihlavy před letošní sezonou z Benátek nad Jizerou. S dvaadvaceti 
vstřelenými góly se stal nejlepším střelcem Dukla v základní části. 
 Foto: Vladimír Šťastný

V dresu s ježkem na dresech v zá-
kladní části nastoupilo celkem 38 hrá-
čů, z toho tři brankáři, třináct obránců 
a dvaadvacet útočníků. Nejvíce zápa-
sů, plných 52, odehrál jediný hokejista 
– útočník Michal Důras. O dva zápa-
sy méně odehrál slovinský obránce ve 
službách Jihlavy Miha Štebih, naopak 
pouze k jednomu zápasu nastoupili 
na výpomoc bývalý sniper Tomáš Ča-
chotský, který v letošní sezoně působí 
v extraligovém Zlíně a Dalibor Řezní-
ček.

Pokud se podíváme na kanadské bo-
dování týmu, v něm zvítězil již zmíně-
ný Michal Důras, který si na své kon-
to připsal 40 bodů za 13 branek a 27 
asistencí. Druhý v tomto hodnocení 
skončil nováček v jihlavském dresu, ale 
zkušený útočník Josef Skořepa, který 

získal 37 bodů (22+15). 
Čtyřiatřicetiletý hráč, který do Jihla-

vy přišel před sezonou na hostování z 
Benátek nad Jizerou, dokázal poprvé 
ve své seniorské kariéře v základní čás-
ti nastřílet více než dvacet branek. 

Mezi obránci vyhrál kanadské bodo-
vání pilíř obrany Tomáš Kaláb, který 
nashromáždil slušných 25 bodů za 8 
branek a 17 asistencí.  Druhým nej-
lepším bekem se stal Miha Štebih s 19 
body (6+13). V brankovišti nejvíce 
zápasů odchytal David Honzík (29) 
a teprve šestnáctiletý Jakub Škarek 
(20). Oba mladí gólmani se ve statis-
tikách WSM-Ligy umístili na čelních 
místech.

K hokeji patří i diváci. Letošní sezo-
na celkově návštěvnosti přála, a to díky 
poměrně velkým návštěvám v Českých 

Budějovicích. V Budvar aréně vidělo 
šestadvacet zápasů 142.783 diváků, 
což představuje průměr na jeden zápas 
5.492 návštěvníků.

Ostatní týmy mohou jihočechům 
jen závidět, protože druhý celek s nej-
vyšší návštěvností – nováček soutěže 
Přerov vidělo doma jen 59.621 s prů-
měrem na jeden zápas 2.293 diváků. 
V Jihlavě přišlo na Horácký zimní sta-
dion celkem 49.754 diváků, což činí 
průměr 1.914 diváků na zápas.

Jihlavští hokejisté si vedli velice dob-
ře v soutěži slušnosti. Dukla se stala 
druhým nejslušnějším týmem ligy, 
když její hráči nasbírali 660 minut 
trestů. V nich Dukla inkasovala pouze 
33 branek, což ji řadí na první místo v 
počtu obdržených branek v oslabení 
ze všech týmů ligy.

Dukla startuje čtvrtfi nále play off  v 
pondělí 29. února, a hned následující 
den ji čeká na Horáckém zimním sta-
dionu druhý zápas série. Jejím soupe-
řem bude Havířov, přemožitel Litomě-
řic z předkola play off .

Papírovým favoritem je celek z kraj-
ského města Vysočiny, který Slezany 
porazil ve třech ze čtyř vzájemných 
utkání letošní sezony.

Čtvrtfi nálová série se hraje na čtyři 
vítězná utkání. 

Vstupné na čtvrtfi nále činí 100 ko-
run. V platnosti zůstávají permanent-
ky, které si jejich majitelé pořídili za 
1990 nebo 2200 korun. Platnost pro 
play off  pozbyly permanentky poří-
zené za 1590 Kč. V platnosti zůstá-
vají i permanentky Ice Card partner 
a VIP.  

Čtvrtfi nálový program Dukly: 1. 
a 2. utkání (29. února a 1. března v 
Jihlavě), 3. a 4. utkání (4. a 5. března v 
Havířově), případná další utkání: 7. 
března v Jihlavě, 9. března v Havířově, 
11. března v Jihlavě. -vš-

Porážkou 0:2 v Jablonci, respektive 
bezbrankovou domácí remízou s praž-
skou Slavií vstoupili fotbalisté FC Vy-
sočina Jihlava do jarní části Synot ligy, 
v které je čeká tuhý boj o udržení se 
mezi elitou.

„Bude to pravděpodobně nejtěžší jaro v 
historii účinkování klubu v nejvyšší soutě-
ži,“ řekl před úvodním výkopem ředi-
tel FC Vysočina Zdeněk Tulis. „Dobře 
si uvědomujeme, jaká je situace, proto 
jsme se snažili vytvořit mužstvu v zim-
ní přípravě takové podmínky, aby bylo 
v boji o záchranu úspěšné,“ dodal.      

Jihlava vsadila na změnu hlavní-
ho kouče. Lavičce velí Slovák Michal 
Hipp. „Přišel jsem klubu pomoci. Věřím, 
že splníme cíl. Vynasnažím se dostat 
z hráčů to nejlepší,“ prohlásil bývalý asi-
stent u slovenské reprezentace.

Hipp má k dispozici kádr, jehož po-
doba se oproti podzimu nijak radikál-
ně nezměnila. Z důležitých odchodů 
zmiňme konec hostování středopo-
laře Adama Jánoše (Sparta Praha) a 
přestup útočníka Murise Mešanoviče 
do Slavie. Za toho FC Vysočina získal 
na hostování záložníka Josefa Bazala s 
forwardem Radkem Voltrem.

Mistrovská Plzeň pak uvolnila Jih-
lavě pro jaro špílmachra Tomáše Ku-
čeru, jenž se vrátil na místo, kde fot-
balově nejvíce vyrostl. „Patřil k našim 
stěžejním oporám. Chtěli jsme zkvalitnit 
středovou řadu o hráče, který má ke klu-
bu vztah a něco s ním prožil. Jsem velice 
rád, že Tomáš na tuto výzvu slyšel,“ po-
znamenal Tulis.

Kádr FC Vysočina pro jaro 2016 
– brankáři: Jan Hanuš (ročník 1988), 
Jan Kotnour (1994), Matej Rakovan 
(1990), obránci: Jiří Krejčí (1986), 
Lukáš Kryštůfek (1992), Vladimír 
Kukoľ (1986), Tomáš Marek (1981), 
Milan Mišůn (1990), Ondřej Šourek 
(1983), Petr Tlustý (1986), Yani Ur-
dinov (1991), záložníci: Josef Bazal 
(1993), Patrik Demeter (1994), Jakub 
Fulnek (1994), Petr Hronek (1993), 
Tomáš Kučera (1991), Petr Nerad 
(1994), Filip Novotný (1995), David 
Štěpánek (1997), Peter Šulek (1988), 
Lukáš Vaculík (1983), útočníci: Pavel 
Dvořák (1989), Marek Jungr (1987), 
Jiří Klíma (1997), Matúš Marcin 
(1994), Radek Voltr (1991).

Jarní domácí zápasy Jihlavy (ter-
mín může být změněn): Slavia Praha 

Boj o záchranu Synot ligy má být těžký

(19. 2., výsledek 0:0), Sigma Olomouc 
(5. 3.), Příbram (19. 3.), Teplice (9. 4.), 

Bohemians 1905 (23. 4.), Mladá Bole-
slav (30. 4.), Ostrava (11. 5.). -cio-

FOTBALISTÉ Jihlavy (v modrém útočník Radek Voltr) vyšli v prvních dvou jar-
ních utkáních Synot ligy střelecky naprázdno.  Foto: Michal Boček


