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Děkujeme partnerům
za speciální podporu 
pro Ligu mistrů
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Ohlédnutí 
za skupinovou fází
Plzeňští indiáni si zařídili 
hladký postup do play-off 
už po čtyřech utkáních.

V loňském roce zanechali modrobílí výraznou spor-
tovní stopu. 10 zápasů v řadě s výhrou a pomyslné 
bronzové medaile v mezinárodní soutěži. To bylo 
velké renomé, které Plzeňští museli obhajovat.

Do sezóny CHL vstoupili s heslem #UnfinishedBusi-
ness, které fandům připomínalo, že v Lize mistrů mají 
stále rozdělanou práci. A se stejným odhodláním se 
vrhli už do zápasů v rámci skupiny. Pro první utkání, 
které otevíralo celý ročník soutěže, byla pro fanoušky 
uspořádaná venkovní akce jak před duelem, tak 
po něm, která vyvrcholila autogramiádou celého 
týmu a ohňostrojem. Úspěch akce podtrhl ještě 
navíc výborný výkon plzeňských hokejistů na ledě.

Ti sice v utkání s HPK Hämeenlinnou dvakrát pro-
hrávali o dvě branky, ale ani takový náskok soupeři 
nestačil. Indiáni ukázali obrovský charakter a možná 
snad ještě větší srdce, finského mistra nejenže co do 
gólů dohnali, ale také v prodloužení zlomili! Výhra 
5:4 byla na světě. To o dva dny později výsledek 
utkání, tentokrát s Rungstedem, byl rozhodně im-
pozantnější. Hladká výhra 9:3 vypadá sice snadně, 
ale jak trenéři, tak hráči po utkání rozhodně výkon 
soupeře nezlehčovali.

O týden později se vydali plzeňští hokejisté na 
severský trip, ze kterého si přivezli skvělý postup! 
Opět začínali duelem s HPK a tentokrát to byli 
oni, kdo šel do vedení po krásné individuální akci 

kapitána Gulaše. V utkání ale nejprve soupeř vyrov-
nal a pak se bohužel zranil i gólman modrobílých 
Jaroslav Pavelka. Do brány tak musel jít Dominik 
Frodl, s jehož přispěním se duel opět musel vyřešit 
až v prodloužení. Milan Gulaš zaúřadoval znovu 
a vystřelil svému týmu výhru 2:1. Po jednodenní 
pauze vyplněné cestováním se indiáni představili 
v dánském Rungstedu. Domácí sice šli do vedení, 
ale Škoda dokázala houževnatému soupeři vystavit 
stopku jak v zápase, tak v soutěži. A když švýcarský 
Zug vyhrál v Hämeenlinně, postoupil společně 
s indiány do osmifinále Ligy mistrů.

Říjnové dva zápasy se Švýcary tak sice nerozhodovaly 
o osudu skupiny, nicméně o pohledný a napínavý 
hokej rozhodně nebyla nouze! Začínalo se u soupeře 
a indiánům se povedl start do utkání, když šli do 
dvoubrankového vedení. Zug se ale před zraky svých 
fanoušků vzepjal k velkému obratu a dokázal zápas 
zvrátit na svou stranu v poměru 5:2.

Plzeňská odveta byla zvlášť speciální pro Jana Kováře, 
který se vrátil na „svůj“ led. Zug se na začátku druhé 
části dostal do vedení, jež smazal až v 59. minutě 
nezastavitelný Gulaš. Plzeňský zápas tak potřetí 
rozhodovalo „nastavení“, které tentokrát došlo až 
do samostatných nájezdů. V nich nepustil za svá 
záda jediný puk domácí gólman Kolář a rozhodl, 
kdo jiný, než Milan Gulaš! 2:1 pro plzeňské barvy!
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Formát soutěže
32 týmů ze 13 lig

Týmy se mohou kvalifikovat pouze na základě sportovních výkonů

Žádný ze zakládajících klubů nemá automaticky garantované místo v soutěži

Maximálně 5 týmů z jedné země

Šampion CHL se automaticky kvalifikuje do soutěže pro příští sezonu. To však jeho lize 
nedává další bonusové místo v CHL

Los play off

Osm vítězů skupin a stejný počet týmů z druhých míst postupuje do play off. K určení, 
které týmy se spolu potkají v osmifinále, se vítězové skupin umístí do koše A a týmy 
z druhých míst do koše B. Poté se proti sobě náhodně nalosují vždy tým z koše A a tým 
z koše B v souladu se Sportovními regulacemi.

Vzniknuvší páry se poté umístí do rozpisu play off, který zobrazuje jejich případnou cestu 
do finále - od osmifinále přes čtvrtfinále a semifinále až k rozhodujícímu finále CHL.

Systém prodloužení a samostatných nájezdů

Pokud utkání skupinové části skončí po základní hrací době remízou, následuje po 
70 sekund dlouhé přestávce pětiminutové prodloužení. Prodloužení se hraje se třemi 
hráči v poli a jedním brankářem na každé straně a končí vstřeleným gólem (náhlou 
smrtí) nebo po pěti minutách. Pokud není během pěti minut prodloužení vstřelen 
žádný gól, rozhodnou o vítězi utkání samostatné nájezdy.

V play off může nastat prodloužení jen v případě, že je celkové skóre v součtu obou 
utkání nerozhodné. V tom případě následuje desetiminutové prodloužení se systé-
mem náhlé smrti.

Pokud je finále CHL po 60 minutách nerozhodné, následuje běžná 18 minut dlouhá 
přestávka, po níž se odehraje dvacetiminutové prodloužení se systémem náhlé smrti. 
Toto prodloužení se hraje se čtyřmi hráči v poli a jedním brankářem na každé straně.

Hrací formát

S výjimkou finále se všechny série play off hrají na dva zápasy. Každý tým v sérii hraje 
jednou doma a jednou venku, skóre z obou utkání se sčítá.
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Plzeňští fanoušci
na 4. místě v Evropě
Stejně jako probíhaly souboje na ledě v rámci sku-
pinové fáze, bojovaly i skupiny fanoušků virtuálně 
proti sobě ve CHL Fan Challenge. A indiáni nechali 
pořádně výraznou stopu!

Ve skupinové části měli fanoušci možnost sbírat 
body v 19 různých kategoriích. Body jednotlivých 
fanoušků byly připočítány klubům, které si vybrali 
při registraci, což umožňovalo porovnat kluby 
mezi sebou.

Kategoriemi byly: tipovačka zápasů, týdenní ho-
kejový kvíz, hokejový manager, tři hry, tipování 
nejproduktivnějšího hráče, tipování nejlepšího 
brankáře, Hlasování o nejlepší goal song a promo 
video a popis cestovních destinací, úroveň hluku 
při domácích zápasech, faktor návštěvnosti zápasů, 
fanouškovská registrace a odměna za návrat.

Na konci skupinové fáze byly vyhodnoceny i jednotlivé 
kluby, jak si vedly. A ten plzeňský si vedl náramně! 
Obsadil 4. místo, když měl stejný součet bodů jako 

týmy na druhé a třetí pozici. Na bramboru jej odsoudil 
až doplňující faktor – součet bodů v jednotlivých 
bodování individuálních fanoušků.

Indiáni tak nedosáhli na finanční odměnu jen 
o pověstný fous. Ale vše mohou ještě obrátit ve svůj 
prospěch! Probíhá totiž play-off i fanouškovské výzvy 
a v něm Škoda drží druhé, tedy ohodnocené, místo!

Jak klubu můžete pomoci? Zaregistrujte se, hrajte hry 
(nově rozšířené na pět), tipujte výsledky jednotlivých 
zápasů, sestavte si svůj ideální tým, vyberte oblíbence 
mezi hráči soutěže a tipujte nejproduktivnějšího 
hráče a nejlepšího gólmana!

Pojďte s námi bojovat za Škodovku!

Jak se nejrychleji dostat do 
sekce CHL Fan Challenge? 
Použijte připravený QR kód!

Pojďte s námi bojovat za Škodovku!
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Škodovka se během všech tří účastí v Champions 
Hockey League utkala pokaždé se švýcarským 
týmem. První dva roky bojovala pokaždé s Lu-
ganem a letos už poměřila síly s Zugem. Pojďme 
si představit dnešního soupeře – Lausanne HC.

Historie klubu a největší úspěchy

Klub byl založen už v  roce 1922, je tak jedním 
z nejstarších ve Švýcarsku. Roku 1938 proběhlo 
spojení dvou týmů v jeden – toho původního a celku 
z Montchoisi, lausannské čtvrti. Oficiální název klubu 
tedy zněl Hockey Club Montchoisi Lausanne. V roce 
1949 se klub přejmenoval na nejznámější název, 
který zni Lausanne HC. Hlavními barvami týmu 
jsou červená a bílá, aktuálně používá Lausanne 
ve svém logu řvoucího lva.

Lausannský klub nikdy v historii nezískal ve švý-
carské nejvyšší hokejové soutěži mistrovský titul. 
Spíše se v minulosti potloukal mezi první (NLA) 
a druhou (NLB) nejvyšší ligou. V osmdesátých 
letech minulého století dokonce celek působil až 
ve třetí lize ve Švýcarsku, na začátku 90. let pak 
bojoval s finančními problémy a  jen tak tak se 
vyhnul bankrotu. Lausanne HC se však z obrovských 
nepříjemností dokázal vyškrábat a hokej ve městě 
zůstal. Pendlování mezi soutěžemi však neskončilo, 
poslední sešup do té druhé nejvyšší přišel v roce 
2005. Postup si tým vybojoval roku 2013, od té doby 
již pravidelně a stabilně působí v NLA.

Jak již bylo řečeno, zlaté medaile v lausannské sbírce 
chybí. Na přelomu 40. a 50. let minulého století 
klub získal celkem 6 cenných kovů ve švýcarské 
nejvyšší soutěži, z toho dvě stříbra a čtyři bronzy. 
Na další vystoupání na bednu muselo Lausanne 
čekat celých 68 let! V minulé sezóně totiž tým 

dokázal v NLA vybojovat další bronzové medaile, 
díky tomuto úspěchu se celek kvalifikoval i do 
Champions Hockey League.

„S losem jsme spokojení, byli tam hodně těžcí soupeři, 
týmy ze Švédska. Lausanne je jinak krásné město, 
v tabulce švýcarské ligy jsou, pokud se nemýlím, na 
třetí místě společně se Zugem. Jedná se o budoucí 
dějiště mistrovství světa, takže se rozhodně máme 
na co těšit,“ řekl po určení soupeře pro semifinále 
hlavní trenér Plzně Ladislav Čihák.

Kádr týmu Lausanne HC

Hlavním trenérem týmu je bývalý vynikající finský 
útočník Ville Peltonen, který ve své pozici působí 
od sezóny 2018/19. Koučem gólmanů je další velké 
jméno, které fanoušci znají z několika světových 
šampionátů, a sice Christobal Huet. Bývalý fran-
couzský brankář v týmu chytal v letech 2012 až 2018, 
poté nastoupil do trenérské funkce.

Jedničkou týmu je zkušený pětatřicetiletý gólman 
Tobias Stephan ze Švýcarska. Záda mu většinou kryje 
jeho krajan Luca Boltshauser. Defenziva Lausanne 
HC je složena ze zkušených beky, kteří jsou doplněni 
mladými, nadějnými obránci. Oporami zadních řad 
jsou například Jonas Junland, švédský hokejista se 
zkušenostmi z reprezentačního týmu, nebo kanadský 
bek Robin Grossmann, vicemistr světa z roku 2013.

Jednou z předních hvězd týmu je Dustin Jeffrey, 
kanadský útočník se zkušenostmi z NHL. Ve slavné 
soutěži to zkoušel i švýcarský forvard Christoph 
Bertschy, který je po základní skupině CHL Top 
Scorerem týmu. Jiným Kanaďanem v týmu je Cory 
Emmerton, tento útočník odehrál řadu zápasů za 
Detroit Red Wings. V ofenzivě Lausanne se tedy 

Lausanne HC
Představení soupeře
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ukrývá značná síla, která je složená z domácích 
borců, hráčů ze zámoří i ze severu Evropy.

„Lausanne bude mít dobré hráče, ve Švýcarsku 
hrají nahoře, takže nás rozhodně čeká hodně těžký 
soupeř,“ myslí si kouč Škody Ladislav Čihák.

Působení v Champions Hockey League

Jak byl výše v textu prozrazeno, klub z Lausanne 
se v sezóně 2019/20 kvalifikoval do hokejové Ligy 
mistrů poprvé v dlouhé historii. V premiérové účasti 
se mužstvo představilo v základní skupině D, kde 
se Lausanne potkalo českým mistrem HC Oceláři 
Třinec, běloruským týmem Junosť Minsk a finským 
celkem Lahti Pelicans.

Úvodní zápas v Champions Hockey League Lausanne 
nevyšlo zcela ideálně, neboť tým prohrál v Minsku 
2:3 v prodloužení. V následujícím venkovním duelu 
se však švýcarskému celku zadařilo, když na ledě 
Lahti Pelicans vyhrál po samostatných nájezdech 
v poměru 5:4.

Poté přišly odvety proti těmto týmům, to se Lausa-
nne představilo na domácím ledě. Junosť Minsk 
ve Švýcarsku prohrál 2:3 a Pelikáni z Finska ani ve 
druhém případě neuspěli v samostatných nájezdech, 
opět totiž uspělo Lausanne, v tomto případě 4:3. 
Důležité domácí výhry, díky kterým švýcarský klub 
vyrazil kupředu k postupu.

Na závěr se Lausanne postavili třineckým Ocelářům. 
V prvním duelu vyhrál na domácím ledě český 
mistr 2:1 po prodloužení, na konto hostujícího 
týmu přilétl další bodík. Odveta ve Švýcarsku vyšla 
lépe Lausanne, domácí hokejisté Třinec zdolali 
v poměru 5:3. Oceláři se hodně zlobili, neboť sudí 
neodpískali ofsajd, po kterém domácí vstřelili jeden 
z důležitých gólů.

Suma sumárum – Lausanne HC si v základní sku-
pině D Champions Hockey League připsalo v šesti 
duelech celkem 12 bodů a umístili se na čelní pozici 
v tabulce, hned za švýcarský tým se probojoval 
běloruský Minsk. Lausanne ve skupině nasázelo 
celkem 20 gólů, tým jich pak 17 inkasoval.
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Soupisky

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

31 Jaroslav Pavelka B 25 188 91 L

34 Dominik Frodl B 23 182 78 L

35 Kristián Kolář B 19 182 82 L

3 Michal Houdek O 19 193 95 L

4 Tomáš Voráček O 29 191 96 L

11 Michal Moravčík O 24 194 96 L

14 Peter Čerešňák O 26 191 95 P

49 Vojtěch Budík O 21 185 92 L

51 Lukáš Pulpán "A" O 34 173 82 L

70 Bohumil Jank O 27 189 95 L

90 Roman Vráblík O 29 188 81 L

97 Lukáš Kaňák O 22 174 74 L

9 Miroslav Indrák Ú 24 175 72 L

18 Roman Vlach Ú 30 183 80 L

13 Matěj Kolda Ú 19 188 90 L

17 Jan Eberle Ú 30 180 78 L

20 Jan Matiášek Ú 19 175 67 L

23 Petr Straka Ú 27 184 84 L

42 Filip Suchý Ú 21 173 76 L

53 Vojtěch Němec Ú 33 177 83 P

64 Jakub Pour Ú 20 191 90 L

71 Luboš Rob Ú 24 181 87 L

77 Milan Gulaš "C" Ú 33 178 88 P

78 Tomáš Vracovský Ú 21 184 83 L

81 Jaroslav Kracík Ú 36 185 85 L

86 Tomáš Mertl "A" Ú 33 175 82 L

87 Filip Přikryl Ú 18 185 77 L

88 Petr Kodýtek Ú 20 168 70 L

93 Matyáš Kantner Ú 21 192 86 L

96 Martin Heřman Ú 32 182 84 L

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

1 Florian Vuichard B 18 187 104 L

29 Luca Boltshauser B 26 183 86 L

51 Tobias Stephan B 35 192 88 L

4 Petteri Lindbohm O 26 191 94 L

5 Guillaume Anex O 19 191 91 L

27 Nathan Vouardoux O 18 184 84 P

38 Lukas Frick O 25 188 87 L

45 Jonas Junland “A” O 31 188 97 L

61 Fabian Heldner O 23 193 97 P

65 Victor Oejdemark O 21 188 95 P

77 Robin Grossmann “A” O 32 181 88 L

88 Matteo Nodari O 31 183 82 P

6 Teemu Pulkkinen Ú 27 178 86 P

11 Yannick Herren Ú 28 182 87 L

12 Tim Traber Ú 26 188 90 P

13 Lee Roberts Ú 21 188 87 P

15 Dustin Jeffrey “A” Ú 31 186 86 L

19 Josh Jooris   Ú 29 185 90 P

22 Christoph Bertschy Ú 25 178 84 P

25 Cory Emmerton Ú 31 184 84 L

26 Max Wärn Ú 31 188 94 L

40 Etienne Froidevaux “C” Ú 30 181 87 L

46 Benjamin Antonietti Ú 28 178 79 P

79 Joel Genazzi Ú 31 186 92 L

80 Robin Leone Ú 26 184 88 P

81 Ronalds Kenins Ú 28 182 95 L

89 Cody Almond Ú 30 188 95 L

91 Joël Vermin Ú 27 179 87 L

95 Tyler Moy Ú 24 183 86 P

HC Škoda Plzeň HC Lausenne

Hlavní trenér: Ladislav Čihák

Asistenti trenéra: Jiří Hanzlík, Jaroslav Špaček

Trenéři: Ville Peltonen

Asistenti trenéra: Cristobal Huet, Tommi 
Hämäläinen, Tomminiemelä
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Evropský hokejový 
průzkum je tady
Zapojte se do největšího hokejového 
průzkumu v Evropě a vyhrajte skvělé 
ceny!

V roce 2017 se poprvé rozběhlo toto dotazníkové šetření vůbec poprvé, a rovnou z něho bylo to největší, 
který starý kontinent nabízí. Po dvou letech je proto důležité oprášit tento dotazník a zjistit, co se změnilo. 
Plus samozřejmě přicházejí nové otázky.

Dejte vědět, co si myslíte, odpovídejte na otázky a vyhrajte krásné ceny! 

• Výlet na fi nále Ligy mistrů pro dvě osoby. Tento výlet zahrnuje letenky, ubytování v hotelu a VIP lístky

•  Podepsaný dres a „Meet and Greet“ s vybraným hráčem vašeho oblíbeného 
klubu 

• Hodinky Tissot PRC 200 Ice Hockey Special Edition

Jak se na fanouškovský průzkum nejsnadněji dostat? Použijte tento QR kód 
pomocí svého chytrého telefonu!
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Hledáš pohodovou brigádu nebo práci na HPP?
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                            finančního přivýdělku

Pošli životopis na email
info@ecocitytaxi.cz
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