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Z  K A B I N Y

Jen dva body ze tří zápasů vytěžili v minulém 
týdnu hokejisté Pardubic. A to ještě po velkém 
domácím obratu s Litvínovem. Na ledě soupe-
řů se tentokrát nezadařilo, když jsme nejprve v 
poslední minutě ztratili dobře rozehrané úterní 
utkání na Spartě a v neděli nestačili potřetí v se-
zoně na Vítkovice.

Na Spartě byl opět k vidění atraktivní zápas, 
ve kterém sice v první třetině branka nepadla, 
ale pak se v pražské O2 Aréně začaly dít věci. 
Domácí sice poslal v úvodu druhé třetiny do ve-
dení Řepík, Dynamo ale třemi góly během osmi 
minut vývoj zápasu otočilo na svou stranu. Po-
stupně se trefili Dennis Robertson, Adam Musil 
a Ondřej Matýs.

Za domácí ještě do konce druhé třetiny snížil 
Dvořák a na začátku té třetí vyrovnal na 3:3 
Chlapík. Ještě jednou do vedení jsme šli díky 
premiérové trefě obránce Jurije Sergijenka, kte-
rý se prosadil z předbrankového prostoru, ale 
to bylo z našeho pohledu vše. A utkání nabídlo 
ještě jeden obrat, když na 4:4 vyrovnal v 56. 
minutě Pavelka a v poslední minutě rozhodl v 
přesilové hře Řepík.

Náladu jsme si chtěli spravit ve čtvrtek proti 
třináctému Litvínovu, ale byly to možná až ne-
čekané nervy. Značně prořídlá sestava, ve kte-

ré už kromě zraněných chyběl i reprezentant 
Matěj Blümel, který jako náhradních vyrazil na 
olympijské hry do Pekingu, musela v závěru od-
vracet nečekanou porážku, když vývoj utkání 
byl v úvodu podobný jako na Spartě.

Díky Marku Heclovi jsme se ujali vedení 1:0, ale 
na začátku druhé třetiny zvyšoval už na 3:1 pro 
Litvínov Straka. Hosté následně vedli ještě 4:2 a 
5:3, nám se ale dařilo snižovat díky Janu Košťál-
kovi, dvakrát úspěšnému Mateji Paulovičovi a 
na 5:5 srovnával pět minut před koncem Musil. 
V prodloužení rozhodl o naší výhře 6:5 v přesi-
lové hře Robert Kousal.

Týden jsme zakončili v neděli ve Vítkovicích, 
kde jsme ale celý zápas tahali za kratší konec. 
Domácí vedli už v polovině zápasu díky trefám 
Hrušky, Marosze a Solovjeva 3:0. Ve třetí třetině 
jsme sice snížili díky trefě Jana Zdráhala, ale do-
mácí si už zápas pohlídali a v závěru upravil na 
konečných 4:1 střelou do prázdné branky opět 
Hruška.

V zápase jsme nepřišli pouze o body, ale také 
o obránce Dennise Robertsona, který bude po 
zranění z bitky s Dominikem Lakatošem chybět 
několik týdnů. Mimo hru jsou i nadále obránci 
Jan Kolář a Michal Hrádek, do hry by se už brzy 
ale měl vrátit kanonýr Robert Říčka. 
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BOJUJE O A-TÝM I MATURITU
D A N I E L  H E R Č Í K

Obdivoval Petra Sýkoru, teď se učí od Roberta Říčky nebo Davida Ciencialy. Osmnáctiletý 

útočník Daniel Herčík je odchovanec Kolína, ale do Pardubic ho to vždycky táhlo. A  díky 

skvělým výkonům v juniorce letos čtyřikrát naskočil i v extralize. V týmu Dynama tak roz-

šířil kolínskou partu.
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Vzpomínáte si na své hokejové začátky?
Začínal jsem v Kolíně ve čtyřech letech, na zimák 
mě vzali rodiče. Vzpomínám si, že mě to ze za-
čátku moc nebavilo, protože jsem dost padal, 
neuměl jsem bruslit a  brečel jsem u  toho. Ale 
postupem času se to zlepšilo a pak mě to chytlo. 
Jsem rád, že mě to baví do teď.

Dělal jste i nějaké jiné sporty kromě hokeje?
Když jsem byl malý, tak jsem hrál fotbal a s tátou 
i tenis. Ne nějak závodně, spíš jen volnočasově. 
Ale kolem sportu se to u nás doma točilo pořád.

Měl jste už tehdy nějaké hokejové vzory?
Když jsem byl starší, tak jsme jezdili na hokej do 
Pardubic. Nejvíc se mi líbil Petr Sýkora, protože 
dával spoustu gólů. V NHL se mi do teď líbí Pat-
rick Kane.

Vnímáte nějak speciálně fakt, že právě 
Petr Sýkora vás nyní trénuje?
Je to takové zvláštní, jezdil jsem se na Petra Sýko-
ru, Tomáše Rolinka a Davida Havíře koukat a teď 
mě trénují. Ale jsem moc rád, že mi radí takoví 
hráči, jako byli oni. Snažím se od nich brát co nej-
více rad a zkušeností.

Je vám teprve osmnáct let. Jaké byly první 
pocity, když jste poprvé přišel do kabiny 
A-týmu?
Když jsem byl na prvním tréninku, tak jsem nevě-
děl, komu vykat a komu tykat. Postupem času už 
je to ale lepší a  cítím se víc uvolněně. Trenérům 
však stále vykám, jsem pořád mladý a myslím si, 
že je to tak správně.

Byl jsi nejprve hodně nervózní? 
Ze začátku docela ano, ale hodně mi pomohl 
Honza Košťálek, se kterým se znám od dětství. 
A taky Ondra Vála, který je taky z Kolína. Postup-
ně jsem se více seznámil i s ostatními a teď už je 
to fajn. Kluci v áčku jsou skvělí.

Jan Košťálek je o osm let starší, jak se znáte?
Honza se z Kolína zná s mojí sestrou, protože jsou 
stejně staří. Takže jsem ho znal přes ní. Když jsem 
pak přestoupil do Pardubic, tak jsme v létě s To-

mášem Mazurou, Matějem Blümelem a  dalšími 
kluky jezdili trénovat do Nymburka. A  tam jsem 
poznal právě i Ondru Válu nebo Ondru Matýse.

Cítíte se v  týmu dobře i  díky tomu, že 
v  něm nejste jediný junior? Do letošního 
ročníku vás zasáhlo už šest.
Určitě je to výhoda, protože se s mladšími kluky 
znám delší dobu, máme si co říct. Pomohli mi 
taky najít si cestu ke starším klukům, kteří už jsou 
v áčku delší dobu. Bylo to tak i ve Vrchlabí, kde se 
mnou hrál Tomáš Jelínek, který je taky z Kolína.

Takže kromě vás začínal s hokejem v Kolí-
ně ještě Honza Košťálek, Ondra Vála a To-
máš Jelínek?
Přesně tak, máme tady už takovou kolínskou par-
tu. (směje se)

Jezdíte domů často?
Snažím se jezdit za rodinou vždycky, když to jde. 
Často třeba i  po zápase juniorky v  sobotu, jen 
na neděli, protože v pondělí už zase trénujeme. 
Přes týden jsem pak s  některými dalšími spolu-
hráči na hotelu v Pardubicích.

Není to pro vás trochu složitější, že jste 
v Pardubicích bez rodiny?
Teď jsem v  Pardubicích pátou sezónu, tři roky 
z  toho už bydlím na hotelu. Ze začátku to bylo 
těžké, zvyknout si na to, že jsem tam sám… Máma 
za mě neuklízela, musel jsem se o sebe postarat. 
(směje se) Ale teď už je to úplně v pohodě.

Když jsi ve třinácti letech opouštěl Kolín, 
co rozhodlo pro přesun do Pardubic?
Rozhodovali jsme se mezi Pardubicemi a  Liber-
cem. Podmínky byly podobné, ale v Pardubicích 
jsem znal kluky z  Kolína a  měl jsem to mnohem 
blíž k  domovu. Díky tomu jsem mohl dojíždět, 
a  ještě dostudovat základku v  Kolíně. Je to dva-
cet pět minut vlakem, takže to bylo v pohodě. 

A ve studiu jste pokračoval v Pardubicích?
Na střední jsem pak chodil na potravinářskou 
školu, ale do druháku jsem přešel na dálkové 
studium jedné školy na Kladně. Tehdy totiž ješ-
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tě nebyl covid, kvůli hokeji jsem hodně cestoval 
a  hrál jsem i  v  mládežnických reprezentacích, 
takže v lavici jsem hodně chyběl. Teď už jsem ve 
čtvrťáku a budu maturovat. 

Chystáte se už na zkoušku dospělosti? 
Začal jsem číst knížky k  povinné četbě, abych 
o nich pak něco řekl. (usměje se) Píšu i seminár-
ku, kterou pak budu prezentovat. Takže ano, 
snažím se připravit dopředu.

Na stejnou školu chodí i  váš spoluhráč 
Kale Costa, že?
Přesně tak. Je fajn, že tam nejsem sám. I když na 
hotelu je trochu složitější, soustředit se na školu. 
Ale snažím se, co to jde. Když mám volný čas, ne-
dělám blbosti a věnuju se škole. Je pro mě důleži-
té, abych ji dokončil.

Říkal jste, že jezdíte často domů. Jezdí vás 
rodiče na oplátku podporovat na zápasy?

Když hrajeme v Pardubicích nebo někde poblíž, 
tak se snaží jezdit na každé utkání. Ale třeba do 
Ostravy nebo Karlových Varů nejezdí.

A co na zápasy A-týmu?
Teď byli poprvé proti Litvínovu. Museli si to užít, 
byl to zajímavý zápas, pro diváky určitě zajíma-
vý. Ale pro hráče trochu složitější. Hrál jsem ve 
čtvrté lajně s Ondrou Romanem a Filipem Koffe-
rem. V první třetině jsme tam chodili, ale ve dru-
hé a  třetí už méně. Tak jsme se snažili pro kluky 
alespoň získat pásmo nebo vybojovat přesilov-
ku. A myslím, že jsme se s tím popasovali dobře, 
i trenér nás chválil. 

Jak jste se dozvěděl o  prvním zápase za 
pardubický A-tým?
To bylo v říjnu, kdy jsem hrál proti Zlínu. Byl jsem 
v  Kolíně a  zrovna jsem si zařizoval nový pas na 
úřadě. Najednou mi volal Richard Král, že se zí-
tra mám dostavit na trénink, a že další den budu 

R O Z H O V O R
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hrát. Byl jsem trochu nervózní, ale z toho mi po-
mohl právě Honza Košťálek. A  nakonec to bylo 
super, moc jsem si to užil.

A celkem jste si i zahrál, osm minut na prv-
ní start není špatný ice-time.
Myslím si, že mohlo být i víc, ale bylo hodně vy-
loučení. I těch osm minut ale bylo super.

O váš první kontakt s áčkem ale nešlo…
Na některé tréninky jsem chodil už minulou se-
zonu a  potom jsem hrál dva zápasy v  přípravě, 
v  prvním zápase proti Olomouci jsem dal i  prv-
ní gól. Potom jsem občas s  áčkem trénoval, teď 
třeba celý poslední týden – to se mi ale povedlo 
poprvé, jinak to bylo vždy jen jednorázově.

Je to pro vás velký rozdíl, oproti juniorské-
mu hokeji?
Ze začátku jsem s  tím měl trochu problém. Bě-
hem přípravy byly tréninky v  áčku náročnější. 
Teď už je to v pohodě a žádné rozdíly nevnímám. 
Ale je to samozřejmě rychlejší a silovější.

Připravilo vás na přechod do áčka i loňské 
působení ve Vrchlabí?
Určitě mi to pomohlo, poznal jsem, jak to chodí 
v  seniorském hokeji. Rozkoukal jsem se a  učil 
jsem se od ostatních hráčů. Třeba Tomáš Linhart 
toho v extralize hodně odehrál.

Už jste zmiňoval i vaše působení v mládež-
nických reprezentacích – U16 a U17. V dal-
ších výběrech už jste se ale neobjevil. Proč?
Dost mě zabrzdila zranění. Měl jsem natržený 
hamstring, léčil jsem to dva měsíce a přišel jsem 
o  turnaj v Kanadě – neoficiální mistrovství světa 
do sedmnácti let. Když jsem se uzdravil, tak jsem 
si na tréninku zlomil klíční kost, takže jsem nehrál 
další měsíc a  půl, čímž jsem přišel o  tři zápasy 
s Rusama. 

Potom přišla pandemie…
A  všechny reprezentační akce se zrušily. Když 
jsem pak hrál minulý rok ve Vrchlabí, tak jsem byl 
na dvou kempech s osmnáctkou. Jakmile se roz-
hodovalo, jestli pojedu na mistrovství, tak jsem 

chytl covid. Takže jsem byl čtrnáct dní doma a už 
jsem se pak zpátky nedostal. Takže to byla cel-
kem smůla.

Jak se zranění a  reprezentační nezdary 
projevily na vaší psychice?
Ze začátku jsem se s tím pral, ale rodina mě pod-
pořila, abych si to nevyčítal a nebyl na sebe na-
štvaný. Díky nim jsem si uvědomil, že to byl pros-
tě osud a nemohl jsem s tím nic dělat. Tak jsem se 
to snažil neřešit. I když kvůli mistrovství U18 jsem 
byl hodně naštvaný. 

Bral jste to alespoň motivace do další práce?
Naprosto. Co se stalo, už nevrátím. Tak jsem se 
snažil pořádně připravit na tuhle sezónu, která si 
myslím, že je ode mě zatím dobrá. Opravdu jsem 
se soustředil na trénování a teď se mi to vyplácí. 
Dřív jsem úplně neměl fyzickou kondici, ale teď 
už mám odehraných skoro padesát zápasů. Tak-
že jsem rád i za to, že můžu hrát více zápasů než 
ostatní kluci v juniorce.

Také bodově se vám daří – 53 bodů (z toho 
29 gólů) v 36 juniorských zápasech je sluš-
ná bilance.
Zatím je to super. Máme dobrou lajnu, dokážeme 
si vyhovět. Dříve jsem spíš tvořil hru, ale teď ode 
mě trenér chce, abych dával góly. Jsem za to moc 
rád a docela mi to tam padá. 

Dřív jste přitom nastupoval spíše na cent-
ru než na křídle, že?
Většinou hraju s Robinem Kaplanem a na centru 
se nám někdo střídá. Sezonu jsem původně začí-
nal na centru, ale abych mohl hrát víc dopředu, 
tak mě trenér přesunul na křídlo. Je to tedy asi 
poprvé, co hraju víc zápasů na křídle. Dřív jsem 
se toho bál, líbilo se mi, že jako centr hraju víc 
na puku a nemusím čekat na přihrávku od ostat-
ních. Ale nakonec je to pro mě na křídle asi i leh-
čí, můžu se víc věnovat útoku a do obrany mám 
méně povinnosti. A  v  áčku je navíc na křídlech 
o trochu menší konkurence (směje se).

Loni jste chvíli hrál i ve švédském Lindigö. 
Proč tak krátce?
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Je tam český trenér – Otakar Vejvoda, který dřív 
hrál i  za reprezentaci a  vyhrál mistrovství světa 
v roce 1996. Kariéru končil ve Švédsku a pak tam 
začal trénovat. Má tam vždy třeba jednu lajnu 
Čechů. Když se právě loni na podzim zastavily 
juniorské soutěže v Česku, tak jsme řešili s agen-
tem a trenéry, co bude dál. Domluvili jsme se, že 
mě tam pustí, dokud se tady nezačne hrát. Přijel 
jsem do Švédska, hrál jsem jen tři zápasy a zasta-
vilo se to taky…

Nicméně zkušenost to byla zajímavá, ne?
Dost jsem tam trénoval, poznal jsem zase trochu 
jiný styl. Navíc se tam připravovali hráči NHL – 
bratři Nylanderové, a ještě jeden Švéd, co hraje 
v Torontu. To bylo super… Moc jsem si užíval, že 
jsem s nimi mohl chodit na led. Snažil jsem se od-
koukat všechno, co umí. 

Ve zbytku sezony už se ovšem česká ju-
niorská soutěž nerozjela. Jak těžké bylo 
zvládnout skoro rok bez zápasů?
Nebylo to jednoduché. Když jsem se vrátil, tak 
zrovna k áčku nastoupil pan Král. Říkal mi, že mě 

dá do Vrchlabí, začnu tam trénovat a snad i hrát. 
Ale já jsem po příletu chytil angínu a do Vrchlabí 
jsem tak přišel až po Vánocích. Už jen ta možnost 
trénovat s  prvoligovým týmem ale byla skvělá. 
Nakonec jsem odehrál šest zápasů, takže jsem 
byl rád alespoň za něco, protože kluci v juniorce 
žádné zápasy nehráli.

Byl jste i  díky tomu před letošní sezonou 
o to víc odhodlaný?
Snažil jsem se více trénovat a připravit se co nej-
lépe. Chtěl jsem se zlepšit v síle a kondici, takže 
jsem byl nakonec i  rád, že jsem na to měl více 
času. Oproti minulé sezóně mi to určitě pomoh-
lo. Třeba teď v lednu jsem odehrál třináct zápa-
sů za měsíc. Díky tomu, jak jsem se připravil, to 
zvládám dobře. A hrozně si to užívám.

Od koho se na trénincích s A-týmem nejví-
ce inspirujete?
Hodně sleduju Davida Ciencialu, líbí se mi jeho 
styl hry. A taky obdivuju Roberta Říčku, který má 
střeleckou fazónu. Doufám, že si s  nimi do bu-
doucna zahraju co nejvíc zápasů. 
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Před ním se něco takového povedlo jen Milanu Hejdukovi 
(1998) a Michalu Sýkorovi (2002). Blümel však nemusí na-
vazovat jen na ně. I v současném kádru Pardubic jsou totiž 
tři hokejisté, kteří si na olympiádě zahráli. Konkrétně na té 
v roce 2018, když na ledě v jihokorejském Pchjongčchan-
gu chyběly hvězdy NHL.

Pevnou součástí českého národního týmu byl v  té době 
obránce Jan Kolář, který si kromě olympiády zahrál i na mi-
strovstvích světa v letech 2014, 2015, 2016 a 2019. Zatím-
co v roce 2016 skončil Vůjtkův tým ve čtvrtfinále, v ostat-
ních případech Češi nezvládli semifinále ani následný boj 
o bronzovou medaili.

A  stejná situace nastala i  v  Jižní Koreji. Zatímco Rusům 
podlehl Kolářův tým v  semifinále 0:3, s  Kanadou po vel-
kém boji o bronz padl 4:6. „Mrzí mě, že jsem se nedostal 
k žádné medaili, v rozhodujícím zápase jsme vždycky pro-
hráli. Ale jinak na reprezentaci vzpomínám moc rád, ať už 
to byly srazy Euro Hockey Tour nebo kempy před mistrov-
stvím světa,“ vzpomínal nedávno Kolář pro PUK.

„Potkávali jsme se v  repre i  s  ostatními kluky, co hráli 
v  KHL, takže jsme si užívali českou partu. Vytrhlo nás to 
vždy z ruského stereotypu. A vrcholy v podobě mistrov-
ství světa nebo olympiády jsou pro mě nejvíc, co jsem 
mohl v reprezentační kariéře dokázat. Jen chybí ta tečka 
v podobě medaile, z toho jsem smutný doteď,“ přiznává 
zkušený obránce.

Slovenský boj s velmocí
Čechy mohlo v  Pchjongčchangu těšit alespoň to, že bo-
jovali o medaile. To slovenská cesta turnajem skončila už 
v předkole, když naši sousedé podlehli USA 1:5. Součástí 
slovenského výběru tehdy byli i Matej Paulovič a Juraj Mi-
kuš. „Většinu olympiády jsem ale proležel na pokoji, takže 
to bylo takové hořkosladké,“ ohlíží se za jihokorejskou 

anabází Mikuš, který kvůli nemoci zasáhl jen do jednoho 
olympijského duelu.

„Zrovna během turnaje jsem po mnoha letech onemocněl 
a první zápasy jsem musel vynechat. Byl jsem z toho doce-
la nešťastný… Moc jsem si ale vážil toho, že jsem alespoň 
jeden zápas stihnul,“ popisuje třiatřicetiletý bek, kterému 
v Koreji dělal společnost i Matej Paulovič. 

„Tehdy jsem ani nečekal, že bych se na olympiádu mohl 
dostat. Nakonec se mi to podařilo a byl to neskutečný zá-
žitek. Už jen samotná účast na olympiádě byla skvělá. Ka-
ždý zápas jsem si pak moc užil, jedním slovem nádhera,“ 
rozplývá se Paulovič při vzpomínce na poslední olympiá-
du, která proběhla bez koronavirových restrikcí.

„Olympijské vesnice tam byly dvě. V  jedné bydleli spor-
tovci, kteří soutěžili v halách. V té druhé, vzdálenější, pak 
byly sjezdové sporty. Potkávali jsme se dost, měli jsme 
společné snídaně, obědy a večeře a k dispozici jsme měli 
i takovou hernu: ping-pong, kulečník a podobně,“ popi-
suje slovenský útočník prostředí sváteční události.

„Byli jsme se projít po pláži, prohlédli jsme si centrum 
města a byli jsme i v českém nebo slovenském domě. Taky 
jsme se byli podívat na lyžování, které se konalo hodinu 
a půl od nás. Bylo to tam pěkné, Jižní Korea se mi líbila.“

Svoji rodnou zemi v Asii reprezentoval ve třech zápasech 
a  nejvíce si užil ten proti Rusku. „Hrál proti nám Dacjuk, 
k  němu asi nemusím nic dodávat,“ směje se Paulovič při 
odpovědi na otázku, koho ze soupeřů obdivoval.

Pardubická legie
Fanoušek Dynama tehdy ještě nevěděl, že právě Mikuš 
s Paulovičem brzy začnou hrát na východě Čech. S rados-
tí ale mohl sledovat pardubické odchovance, tedy nejen 

Na konci ledna přišla skvělá zpráva – Pardubice mají svého olympionika, do Pekingu se jako náhradník 

probojoval Matěj Blümel! Historie jeho předchůdců pod pěti kruhy je bohatá a plná zajímavých jmen. Vě-

děli jste ale, že je Matěj teprve třetím reprezentantem Česka, který na olympiádu letí přímo z Dynama?

Pardubáci pod pěti kruhy
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Jana Koláře, ale také Jakuba Nakládala, Tomáše Zohornu, 
Lukáše Radila a Petra Koukala. 

Zatímco Radil se Zohornou se v šesti utkáních bodově ne-
prosadili, Nakládal si připsal asistenci a Koukal vstřelil jed-
nu branku. A gólově se jednou ukázal také „Količ,“ který 
tehdy z  pozice defenzivního obránce překvapil, když se 
třemi body skončil na pátém místě týmové produktivity.

Koho můžou pardubičtí fanoušci sledovat letos? Dalo by 
se říct, že tentokrát jsou pardubickou legií náhradníci. 
Právě v  pardubickém dresu totiž všichni tři vstoupili do 
dospělého hokeje – David Tomášek oblékal červenobí-
lé barvy mezi lety 2015 a  2018, Jan Ščotka zase v  letech 
2014-2018. A  Matěje Blümela představovat ani nemusí-
me.

Tím ovšem pardubický „účet“ nekončí, pod pěti kruhy si 
s  velkou pravděpodobností zahrají i  Tomáš Zohorna (IK 
Oskarshamn) a Michael Špaček (HC Frölunda). Oba jedou 
do Pekingu ze Švédska, Tomáš dokonce i se svým bratrem 
a klubovým spoluhráčem Hynkem.

A kdyby vás zajímalo, kdy se do extraligy prosadil právě 
Špaček, šlo o sezonu 2014/15 – Ščotkovu první v Pardu-
bicích, Zohornovu naopak poslední před odchodem do 
Ruska. Matěj Blümel hrál tehdy ještě v mladším dorostu…

Rozvojový fond Pardubice a.s. - investor a reali-
zátor  rekonstrukcí významných památkových budov 
a sportovišť, majitel historických objektů, enteria are-
ny Pardubice a Machoňovy pasáže, pronajímatel by-
tových  a nebytových prostor v centru města.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

MULTIFUNKČNÍ ARENA PARDUBICE

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ 
A SPOLEČENSKÉ AKCE

Rozvojový fond Pardubice a.s. - majitel a  provo-
zovatel moderní multifunkční arény v  Pardubicích. 
Enteria arena je špičkově vybavená multifunkční hala, 
která patří díky svému zázemí a technickému vybavení 
k vysokému evropskému nadstandardu.

Rozvojový fond Pardubice a.s. - pořadatel, koor-
dinátor a podporovatel akcí pro širokou veřejnost. 
Svou činností významně přispívá ke společenské 
odpovědnosti a podporuje kulturní a sportovní život 
v našem městě.

www.rfppardubice.cz

Přehled pardubických odchovanců, kteří 
reprezentovali Česko na ZOH:

1994
Otakar Janecký
1998
Dominik Hašek, Milan Hejduk
2002
Dominik Hašek, Milan Hejduk, Michal Sýkora
2006
Dominik Hašek, Milan Hejduk, Aleš Hemský, 
Jan Bulis, Dušan Salfický 
2010
Tomáš Rolinek
2014
Aleš Hemský
2018
Jan Kolář, Jakub Nakládal, Tomáš Zohorna, 
Lukáš Radil a Petr Koukal
2022
Michael Špaček, Tomáš Zohorna + Matěj Blümel

(tučně jsou označeni hokejisté, kteří v  době 
nominace hráli v Pardubicích)
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N A Š E  S E S TAVA

BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

TOMÁŠ 
JELÍNEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

MICHAL 
MACHAČ

ROBERT 
ŘÍČKA

IGOR
ŠVYRJOV

MAREK 
HECL

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

MILAN 
KLOUČEK

JAN 
KOLÁŘ

MATĚJ 
BLÜMEL

ONDŘEJ 
MATÝS

TOMÁŠ 
ZEMAN

TOMÁŠ 
URBAN

JURIJ
SERGEJENKO

DENNIS 
ROBERTSON

MATT
PETGRAVE

KAREL 
NEDBAL

FILIP 
KOFFER

PATRIK 
POULÍČEK

JAKUB 
SOUKUP

JAN 
KOŠŤÁLEK

ANTHONY 
CAMARA

ADAM 
MUSIL

ONDŘEJ 
VÁLA

ROBERT 
KOUSAL

ONDŘEJ 
ROHLÍK

JURAJ 
MIKUŠ

DAVID 
CIENCIALA

MATEJ 
PAULOVIČ

JAN 
ZDRÁHAL

DENIS 
KUSÝ

ONDŘEJ 
ROMAN
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#70

#24

#77 #27

#43
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#62 #86

#81

#19

#18

#55#22#27
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#29

#35

#71

#11#22

#25

#90

#36

#14

#33

#46

#23

#67

#88

#81

#34

#2

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI



Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. ifortuna.cz

ZÍSKEJ 1 300 KČ 

NA PRVNÍ SÁZKY!
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S E S TAV Y  S O U P E Ř E

BRANKÁŘI

2 MAREK MAZANEC

33 LUKÁŠ DANEČEK

90 ONDŘEJ KACETL

OBRÁNCI

6 DAVID MUSIL

13 JAN ZAHRADNÍČEK

16 JAKUB MICHÁLEK

21 MARTIN MARINČIN

26 JAKUB MATYÁŠ

39 DANIEL KRENŽELOK

47 JAN JAROMĚŘSKÝ

52 MILAN DOUDERA

55 MARIAN ADÁMEK

71 JAKUB TEPER

84 TOMÁŠ KUNDRÁTEK

ÚTOČNÍCI

8 ARON CHMIELEWSKI

9 VLADIMÍR SVAČINA

19 PATRIK HREHORČÁK

20 PETR VRÁNA

22 VLADIMÍR DRAVECKÝ

26 JAKUB ŠLAHAŘ

27 MARTIN RŮŽIČKA

29 JONÁŠ JOBÁNEK

34 ONDŘEJ KOVAŘČÍK

40 MILOŠ ROMAN

41 ROSTISLAV MARTYNEK

42 PAVEL MATĚJ

43 DANIEL KUROVSKÝ

46 MICHAL RAMIK

56 MARKO DAŇO

63 MARTIN BAKOŠ

64 ONDREJ ŠEDIVÝ

65 TOMÁŠ MARCINKO

69 ROMAN SZTURC

76 DAVID KOFROŇ

87 MICHAL KOVAŘČÍK

88 ERIK HRŇA

92 FILIP KOMORSKI

94 ANDREJ NESTRAŠIL

96 VÍT CHRISTOV

BRANKÁŘI

1 MAREK ČILIAK

30 MATEJ TOMEK

33 LUKÁŠ KLIMEŠ

36 JAKUB SEDLÁČEK

OBRÁNCI

4 RADEK KUČEŘÍK

6 KEVIN TANSEY

7 TOMÁŠ BARTEJS

8 MAREK ĎALOGA

11 JAN SEDLÁČEK

24 MICHAL GULAŠI

25 VLADIMÍR ROTH

28 LUKÁŠ FORMAN

29 PATRIK FAJMON

93 RHETT HOLLAND

95 LUKÁŠ DOUDERA

ÚTOČNÍCI

9 EDUARD ŠALÉ

11 VOJTĚCH STŘONDALA

13 MICHAL KRIŠTOF

15 TOMÁŠ ŠOUSTAL

16 LUBOŠ HORKÝ

18 OTAKAR ŠIK

26 MARTIN ZAŤOVIČ

27 PETR KRATOCHVÍL

28 ERIK MELUZIN

38 ADAM ZBOŘIL

44 DAVID OSTŘÍŽEK

61 DANIEL RÁKOS

72 ANDREJ KOLLÁR

77 FILIP DVOŘÁK

81 TOMÁŠ VINCOUR

88 PETER MUELLER

89 PAVEL JENYŠ

90 MARTIN DOČEKAL

92 PETR HOLÍK

94 JAN SÜSS

98 RADOVAN PAVLÍK
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