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Jak dopadne sezona podle hokejistů? 

Jak si poradili Tomáš Tržický, Jiří Černoch, Jakub Husa, Albert Janele, Ondřej 

Chrtek a Ondřej Mikliš se statistickými tipy po základní části, které jsme od 

nich chtěli vědět na konci třetí čtvrtiny? To se dozvíte v následující grafice.  
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Jak se znají? Jan Plodek o Václavu Kočím 
 

Vzájemný dotazník jsme položili také dvěma zkušeným hráčům v benátecké 

kabině. Od Honzy Plodka a Václava Kočího jsme chtěli vědět, jak dobře se oba 

spoluhráči znají. Zde je výsledek: 

Honzo, kdy se Václav narodil? 

15. 7. 1979  

Klub a sezona, ve které poprvé nastoupil? 

Extraliga, klub HC Bílý Tygři Liberec, sezona 2002/2003  

Jeho oblíbený soupeř? 

Liberec  

Co by dělal, kdyby se nevěnoval hokeji? 

Pracoval by u táty ve firmě 

Ve kterém týmu nosil kapitánské „C“? 

V Pardubicích a Benátkách  

Jeho oblíbené jídlo? 

Játra na roštu  

Co velmi nerad dělá? 

Dohaduje se  

Jaký předmět měl ve škole nejraději? 

Tělocvik a matematiku 

Umí vařit? 

Trochu jo 

 

Jan Plodek zná svého parťáka celkem dobře. Netrefil se v jeho „náhradním 

povolání“. Václav Kočí uvedl, že pokud by nehrál hokej, hrál by v kapele. Jeho 

oblíbeným jídlem je roštěnka. Velmi nerad kreslí a ve škole měl rád 

přírodopis. Co se kulinářských vlastností týče, podle svých slov vařit umí.  
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Jak se znají? Václav Kočí o Janu Plodkovi 
 

Vašku, kdy se Honza narodil? 

26. 11. 1978  

Klub a sezona, ve které poprvé nastoupil? 

Extraliga, klub HC Bílý Tygři Liberec, sezona 2002/2003  

Jeho oblíbený soupeř? 

Pardubice, hlavně brankář Hašek 

Co by dělal, kdyby se nevěnoval hokeji? 

Dělal by na stavbách.  

Ve kterém týmu nosil kapitánské „C“? 

Pár zápasů v Liberci, potom v Benátkách  

Jeho oblíbené jídlo? 

Guláš a všechno z grilu  

Co velmi nerad dělá? 

Dohaduje se  

Jaký předmět měl ve škole nejraději? 

Dějepis 

Umí vařit? 

Umí 

 

Václav Kočí přesně věděl kdy se Jan Plodek narodil, věděl samozřejmě i to, 

kde byla jeho první sezona. Oblíbeného soupeře benáteckého kapitána ale 

dobře nezvolil. Podle slov Honzy Plodka je to Zlín. Naopak souhlasil, že kdyby 

nehrál hokej, pracoval by u táty na stavbách. Co se oblíbeného jídla týče, má 

Honza rád játra na roštu, jako každý muž nerad nakupuje a ve škole měl 

nejraději tělocvik. Dle svých slov ale neumí příliš vařit.  

 



 
7 

 

Zhodnocení 4. čtvrtiny sezony 

Poslední čtvrtina aktuální sezony končí. Je na čase, aby promluvily statistiky. 

Benátecký tým nasázel celkem 124 branek, obdržel jich o čtrnáct více (138). 

Co se skóre týče, je parta kolem trenéra Čelanského čtvrtým nejhorším 

celkem, ale na to se historie ptát nebude. Důležité jsou body, kterých za 

poslední část nasbírali Středočeši celkem šestnáct a zajistili si tak boje 

v předkole play-off.  Pokud shrneme celou sezonu, byla, z hlediska bodů, 

nejlepší její druhá čtvrtina. Střelecké produktivita, ale měla u hokejistů 

Benátek sestupnou tendenci. Nejhorší výsledek přinesla jednoznačně třetí 

část letošního ročníku. V té nasbírali Benátečtí jen čtrnáct bodů a soupeři jim 

nasázeli nejvíce branek.  

Benáteckým hráčům se dařilo jak na domácích, tak na venkovních kluzištích. 

Z celkem šestadvaceti zápasů odehraných venku, brali body ve čtrnácti 

případech. Celkem do tabulky WSM ligy přidali z kolbišť soupeřů 35 bodů i 

přesto, že i zde najdeme opět záporné skóre (60:66). Doma zůstalo 

v celkovém součtu bodů osmatřicet. Devětkrát na svém ledě slavily Benátky 

výhru za tři body, dvakrát zvítězily v prodloužení, sedmkrát z něj odešly s 

porážkou a na body nedosáhly v osmi zápasech.  Pokud jde o hru 

v nestandartním počtu hráčů, tedy v oslabení nebo početní výhodě, najdeme 

celek Benátek nad Jizerou vždy ve středu ligových tabulek. Výhodu jednoho 

nebo více mužů v poli dostali Benátečtí hokejisté celkem 213x, soupeřům 

uštědřili 32 branek, což značí úspěšnost 15,02%. Čtvrtý nejtrestanější tým ligy 

odehrál naproti tomu 249 oslabení, které ubránil z 84,74%. Soupeři se, pokud 

byli Benátečtí v oslabení, trefili osmatřicetkrát. Středočeši se ve svých 

oslabeních střelecky prosadili celkem pětkrát, což je třetí největší číslo 

v rámci letošního ročníku WSM ligy.                

–VN- 



 
8 

 

Jak hodnotí uplynulou sezonu Jan Víšek? 
 

Základní část mají 

benátečtí hokejisté 

za sebou, nyní se 

již plně soustředí 

na předkolo, které 

jim jako soupeře 

určilo tým HC 

Frýdek-Místek! My 

jsme se po 

posledním zápase 

sešli na krátký 

rozhovor s Janem Víškem, který zhodnotil sezonu velmi výstižně. „Jako na 

houpačce. Začali jsme dobře, potom jsme tam měli období, kdy jsme moc 

nebodovali. Naštěstí jsme ten konec do předkola zvládli,“ oddechl si jeden 

z tahounů benáteckého celku, který rovněž předal své zkušenosti nově 

příchozím mladším hráčům. Na tom, že se v Benátkách nachází mnoho 

mladých hokejistů, vidí Víšek jen samá pozitiva. „Je tady spousta mladých 

talentovaných kluků, já si myslím, že je to jenom dobře, že zde mají šanci se 

vyhrát a získat zkušenosti v seniorském hokeji.“ 

Pokud jde o klady a zápory benátecké hry, nechtěl Honza moc prozradit, 

přece nebudeme říkat soupeři, co týmu jde a nejde . To největší plus ale 

našel hned. „Největší devizou Benátek je jednoznačně parta,“ potvrdil slova 

všech svých spoluhráčů. Zápory ale nechtěl ani naznačit. „Co se týká 

nedostatků, tak se vždycky něco najde.“ Pokud jde o předkolo play-off, 

neřešil Honza případného možného soupeře. „Řekl bych, že to je úplně 

jedno.“ 

 

-VN- 

Autor fotografie: Zdeněk Langšádl – PPNA.cz 
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Jak znáte benátecké statistiky? 
 

1. Který z hráčů byl nejproduktivnější po skončení základní části? 

a) Jan Víšek 

b) Josef Mikyska 

c) Jan Plodek 

2. Kdo měl nejvíce vítězných branek? 

a) Filip Pyrochta  

b) Kryštof Hrabík 

c) Josef Mikyska 

3. Který z hráčů oslavil své narozeniny a v ten samý den vstřelil svůj 

premiérový gól mezi muži? 

a) Jan Bednář 

b) Ondřej Chrtek 

c) Kryštof Hrabík 

4. Který z brankářů odchytal nejvíce zápasů? 

a) Petr Kváča 

b) Filip Novotný 

c) Tomáš Halász 

5. Kolik gólů nastříleli hokejisté Benátek v přesilových hrách? 

a) 23 

b) 32 

c) 30   
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Statistiky po základní části sezony  
 

Třikrát v ligových tabulkách 

Po skončení základní části najdeme benátecké zástupce v ligových tabulkách 

pouze sporadicky. Do elitní čtyřicítky kanadského bodování proklouzl Josef 

Mikyska se třiceti body (14+16) a obsadil konečné 37. místo. Svého zástupce 

mezi nejproduktivnějšími, byť v zadní části tabulky, mají Středočeši i mezi 

beky. Petr Kolmann obsadil 32. místo díky patnácti bodům (1+14).  Další 

benátecký zástupce poté doplnil Mikysku ve čtyřicítce nejlépe asistujících 

hráčů. Hned několik hokejistů mělo na konci základní části 13 asistencí, spolu 

s nimi i Jan Víšek. Ke střelcům se váže ještě jedna zajímavá statistika a to je 

počet vítězných gólů. I v této statistice zvítězil Josef Mikyska, jehož trefa byla 

ve čtyřech případech tou rozhodující. Spolu s Honzou Víškem a Honzou 

Plodkem se Mikyska podělil o prvenství v počtu přesilovkových branek. Každý 

z nich jich má na svém kontě pět, což dělá v součtu skoro polovinu všech 

branek, které benátečtí hokejisté nastříleli v početní výhodě (celkem 32). 

Ve statistikách hráčů s největším počtem trestných minut najdeme logo 

benáteckého celku hned dvakrát. Desítku uzavírá nejtrestanější hráč Benátek 

Ondřej Mikliš se 72 TM a o dvě místa dál se poté usadil Tomáš Havlín, jenž 

nasbíral 64 TM. Pokud se podíváme mezi maskované muže, kteří naskočili 

mezi tři tyče v benáteckém dresu, má nejvíce odchytaných duelů Filip 

Novotný. Po konečném součtu 14 zápasů se jeho úspěšnost zastavila na 

93,06%. Výborně si vedl i Tomáš Halász, jenž za Benátky odchytal 12 duelů 

s úspěšností 92,27%. Velké poděkování patří ale všem brankářům a hráčům, 

kteří za nás v sezoně nastoupili, neboť díky všem jsme nyní v předkole play-

off.  

Co se týče hráčské vytíženosti, každý jednotlivý hokejista měl sezonu opravdu 

pestrou. Nejvíce zápasů v benáteckém dresu odehrál obránce Tomáš Havlín, 

jenž chyběl pouze ve dvou utkáních. Následuje dvojice obránců ve složení 

Ondřej Mikliš a Václav Kočí, kteří naskočili ke 49 zápasům.  

-VN- 
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Výběr z fotek 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zdeněk Langšádl – PPNA.cz 
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Autor: Zdeněk Langšádl – PPNA.cz 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zdeněk Langšádl – PPNA.cz 


