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Nepovedený týden za sebou mají hokejisté 
Pardubic, kteří ze dvou utkání tentokrát nevytě-
žili ani bod. Nejprve nestačili v domácím pro-
středí v derby na hradecký Mountfield, v neděli 
pak prohráli po přestřelce v Karlových Varech.

Zápas s Hradcem se nevyvíjel v náš prospěch 
od samého začátku, když už ve druhé minutě 
poslal hosty do vedení Perret. Už na 2:0 zvyšo-
val ještě v první třetině Lev, který se jednou trefil 
také ve třetině druhé. To zvyšoval po brance 
Ščerbaka už na 4:0.

Až v poslední minutě prostřední části hry jsme 
se dočkali alespoň čestného úspěchu, když se 
prosadil kanonýr Říčka. Ve třetí třetině už žádná 
další branka nepadla a zápas tak skončil 1:4.

V  neděli jsme chtěli odčinit porážku z  derby 
v Karlových Varech a hned ve čtvrté minutě nás 

poslal do vedení Adam Musil. Jenže už za minu-
tu vyrovnal domácí Koblasa a ve druhé třetině 
se Energie ujala dvoubrankového vedení po 
gólech Beránka s Kohoutem.

Ještě ve druhé třetině se nám sice podařilo vy-
rovnat díky Robertu Říčkovi a navrátilci z olym-
pijské izolace Matěji Blümelovi, ale ve třetí 
třetině vrátili domácím znovu dvoubrankové 
vedení Černoch s Mikúšem. Na konečných 4:5 
z  našeho pohledu snižoval v  58. minutě svým 
druhým přesným zásahem v  utkání a  už pěta-
dvacátým v sezoně Říčka.

V dalším týdnu nás čekají zápasy s Libercem 
a  v  Chomutově proti Kladnu. Stále do nich 
nenastoupí dlouhodobě zranění obránci Jan 
Kolář s  Dennisem Robertsonem, do sestavy 
se ale vrátí suspendovaný střelec Anthony 
Camara.



D+D REAL je jedna z nejvýznamnějších 

developerských společností na českém 

trhu. Vznikla na přelomu milénia na základě 

nových podnikatelských aktivit Petra 

Dědka. Jejím hlavním oborem podnikání je 

developerská a investiční činnost v oblasti 

komerčních i bytových nemovitostí.

VÝZNAMNÉ MILNÍKY 
V HISTORII D+D REAL:

2000
založení společnosti

2001 - 2004
pořízení lukrativních nemovitostí 

v regionu sídla společnosti, nájemní 
prostory pro renomované banky 

a pojišťovny  (nájemci: ČSOB, Česká 
spořitelna, GE Money Bank, Komerční 

banka, Česká pojišťovna, Kooperativa 
pojišťovna)

2005
výstavba a pronájem logistické haly: Rezervní 

sklad náhradních dílů Škoda Parts Centrum 
ve východní průmyslové zóně Plazy - Mladá 

Boleslav, počátek obchodního partnerství 
se ŠKODA AUTO a.s.

2007
výstavba bytových domů ve Vrchlabí s následným 

prodejem bytů do osobního vlastnictví

2008 – 2016
výstavba a pronájem 5 hal logistického areálu D+D PARK 

PARDUBICE v průmyslové zóně Zelená louka Pardubice - 
Semtín (developerský projekt pro D+D Park Pardubice a.s.)
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výstavba a pronájem 4 hal logistického areálu D+D PARK 

KOSMONOSY (developerský projekt pro D+D Park Kosmonosy a.s.)

2017
výstavba a pronájem 2 hal logistického areálu D+D PARK BRODCE 

(developerský projekt pro D+D Park Brodce s.r.o.)

2019 – 2020
výstavba nového sídla společností DD GROUP ve Vrchlabí

D+D REAL zajišťuje výstavbu výrobních a skladových prostor, prodejních ploch, hotelů, 

bytových domů a rekreačních zařízení. Je spolehlivým dodavatelem služeb spojených 

se správou a údržbou nemovitostí. Významně podporuje kulturu a sport. V roce 2012 

se stala titulárním sponzorem jednoho z nejvýznamnějších profesionálních golfových 

turnajů v rámci European Challenge Tour a v roce 2014 rozšířila sponzoring o turnaj 

D+D REAL Czech Masters ze série European Tour. Je také hlavním partnerem 

Divadelního klubu ve Vrchlabí. V roce 2020 se stává D+D REAL generálním 

partnerem hokejového klubu Dynamo Pardubice. 

www.ddreal.cz
+420 499 624 543 ddreal@ddreal.cz

D+D REAL, s.r.o., Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
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Vzpomínáte si, kde jste začínal s hokejem?
To vím naprosto přesně, na zamrzlém rybníku 
na chalupě, kam mě vytáhl táta. Vybavuju si pak 
i  kurz bruslení, kam jsem většinou chodil s  ba-
bičkou a s tátou. Brečel jsem, že tam nechci být. 
Schovával jsem se za mantinel, aby si mě nevšim-
li (směje se).
 
Které hokejisty jste v mládí obdivoval?
Vždycky se mi líbil Aleš Hemský, táta se s ním znal, 
takže Hemák byl vždycky můj vzor. Jednou mi do-
konce přivezl podepsaný dres Edmontonu s věno-
váním, z toho jsem byl tehdy úplně nadšený.
 
Měl jste už tehdy jasno o tom, co je váš ho-
kejový cíl?
Mým největším snem bylo, abych se probojoval 
do A-týmu. Vždycky jsme se s tátou chodili kou-
kat na hokej, takže jsem si tady chtěl zahrát taky. 
Když se to povedlo, byl jsem nadšený.
 
První klub, který ale máte ve statistikách, 
je Žďár nad Sázavou, kam vás poslali na 
hostování z pardubického dorostu.
V  mladším dorostu byl můj ročník 1999 tím no-
vějším, do Pardubic navíc přišli kluci z  Poličky, 
Chocně a podobně, prostě z celého kraje. Takže 
tam byl přetlak. Já jsem byl tehdy dost hubený 
a neměl jsem sílu, tak mě poslali do Žďáru. A ne-
bylo to vůbec špatné, hrál jsem tam s Martinem 
Nečasem, Martinem Kautem, Ondřejem Macha-
lou, Tomášem Havránkem, Ondřejem Trejba-
lem… 

Nevnímal jste tedy hostování negativně? 
Ze začátku jsem to samozřejmě kousal divně, bral 
jsem to tak, že mě tady nechtějí. Ale ve výsledku 
mi to pomohlo. A  měli jsme tam dobrý tým, do-

konce si myslím, že jsme i skončili před Pardubice-
mi. Takže na to mám dobré vzpomínky. Martinové 
teď hrají v NHL, Ondra Machala na Kladně, Tomáš 
v Jihlavě a Trejby v NCAA (směje se).
 
Přemýšlel jste o  tom, že byste mohl hrát 
hokej profesionálně?
Po sezoně 2016/2017 ve starším dorostu, kdy 
jsem vyhrál bodování, jsem si říkal, že to asi jde 
dobrým směrem. Na áčko jsem si ještě dva roky 
musel počkat. Ale doufal jsem a věřil jsem, že by 
to mohlo vyjít.
 
Vzpomínáte si na svůj první zápas v extralize?
Hrál jsem za juniory proti Spartě a po zápase mi 
Richard Král říkal, že další den pojedu s A-týmem 
do Olomouce. Od té doby si na to vždycky vzpo-
menu, když tam hrajeme. Vybavuju si, že jsem 
tam odehrál první minuty.
 
Byl jste během nich nervózní?
Jelikož jsem předtím hrál v  Prostějově, tak ani 
moc ne. Jen trochu.
 
Zažil jste tehdy velký skok, když jste z juni-
orské soutěže naskočil hned do první ligy?
Jo, velký. Když si vzpomenu na první zápasy, tak 
jsem byl prostě maximálně natěšený, takže jsem 
hrál dobře. Ale postupem času se během sezony 
projevovalo, že je to dost jiný hokej. Musel jsem 
víc cvičit, pečlivě se připravovat, i  takticky. Mu-
sel se ze mě stát chytřejší hráč. 

Ale asi to byl nejlepší možný krok, ne? Par-
dubice vás hodily do vody a musel jste se 
naučit plavat.
Jsem za tu zkušenost moc rád. Samozřejmě jsem 
nevěděl, co od Prostějova očekávat. Trochu jsem 

Do nejvyšší soutěže poprvé naskočil už před třemi lety. Prošel si čtyřmi prvoligovými 
hostováními, z Pardubic musel odejít i v mladším dorostu. Ale nenechte se mýlit, s kaž-
dým dalším angažmá se Ondřej Matýs posouvá k lepším výkonům.

Letošní bilance? Pětadvacet bodů ve čtyřiceti zápasech. Matýs je třetí v týmovém bodování Vrchlabí 
a společně s týmem vyhlíží play-off. Až sezona skončí, jeho cíl bude jasný. Ve dvaadvaceti letech se 
chce naplno usadit v Dynamu.
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se toho i  bál, bylo to moje první angažmá mezi 
dospělými, nikoho jsem neznal, nikdo neznal 
mě. Takže jsem z  toho měl trochu strach. Ale 
naštěstí tam byl Tomáš Divíšek, který mi moc po-
mohl. A ten rok jsem si užil.

Pomohli vám podobně i v Pardubicích? V další 
sezoně už jste v extralize odehrál 29 zápasů.
Po sezoně už jsem trénoval s áčkem, kluky jsem 
znal. Už od letní přípravy to bylo v tomhle ohledu 
jednodušší. 

Sezona 2019/2020 přitom byla pro Pardu-
bice hodně zlomová. Jaká byla pro vás?
Společně se třemi spoluhráči z Pardubic jsme za-
čínali v Kadani, mezi kluby totiž tehdy byla spo-
lupráce. Vydrželi jsme tam ale jen pět zápasů, 
protože to tam moc nemělo úroveň. Potom nám 
Dynamo vyřídilo střídavé starty do Jihlavy, ale 
mezitím jsme hráli i hodně zápasů v Pardubicích. 
Láďa Lubina nám dal šanci, kterou jsem se snažil 

využít naplno. Ale určitě to v kabině nebylo jed-
noduché, pořád se prohrávalo, a když to porov-
nám s letoškem, tak to je úplně jiné kafe.

Vnímal jste Ladislava Lubinu jako přísného 
trenéra?
Jak se to vezme. Uměl udělat srandu v kabině, ale 
na druhou stranu uměl být i přísný. Já mám na něj 
jen dobré vzpomínky. Dal mi šanci, které jsem si 
moc vážil. A na mě nikdy ostrý nebyl.

Na první start v dresu Dynama už jsem se 
ptal. Vybaví se vám ale i váš první gól?
To bylo hned ve druhém zápase, navíc doma proti 
Hradci. Gól jsem si extrémně užil, měl jsem obrov-
skou radost. Před plnou halou to byl krásný zážitek. 

Vyrovnal jste se i s náhle získanou popularitou? 
Nějaké články na webu byly, psalo se o tom prvním 
gólu. Ale zvládal jsem to s pokorou, a hlavně jsem 
byl moc rád za tu možnost, že tady můžu hrát. 

R O Z H O V O R
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Tehdy hrálo Dynamo o  udržení, loni a  le-
tos už jste si ale zahrál v úplně jiné atmo-
sféře. Je to velká změna?
Letos je to v  Pardubicích perfektní, hraje se na-
hoře, tým je v  laufu a  všechno jde lépe. Je tady 
teď mnohem jednodušší hrát. I ve Vrchlabí to mi-
nulý rok bylo super, protože jsme to dotáhli do 
play-off. Všem se nám dařilo, navzájem jsme si 
pomáhali a hráli jsme jako jeden tým. Jen škoda, 
že jsme nepostoupili ze čtvrtfinále.

Bydlíte ve vesnici za Pardubicemi, do 
Vrchlabí to máte skoro sto kilometrů. Ces-
tování vám nevadí?
Je to hodinku cesty, u Hradce teď navíc dodělali 
kus dálnice, díky čemuž se nám cesta ještě zkrá-
tila. Od klubu máme k dispozici auto s tankovací 
kartou, na starost to má Tomáš Linhart. Dojíždění 
je tedy úplně v pohodě a nemůžeme si stěžovat.

Všechno je pro vás jednodušší asi i  díky 
tomu, že ve Vrchlabí nejste jediný odcho-
vanec Pardubic, že? Z prvoligového týmu 
je prakticky farma po vzoru AHL.
Je to tak, prakticky všichni mladí kluci jsou z Par-
dubic. Pak jsou tam tedy ještě dva, co proti nám 
v mládeži hráli za Hradec, ale jsou to odchovanci 
Vrchlabí. No, alespoň se dobře známe z dřívějš-
ka. (směje se) Takže partu máme skvělou, všichni 
se známe dlouho. Starší hráči jsou navíc úplně 
v pohodě, takže se tam cítím dobře.

Musel jste v  dospělém hokeji změnit svůj 
styl hry? V  mládeži jste nahrával, střílel 
góly a  vymýšlel akce. Nebylo potřeba se 
trochu přizpůsobit jiné úrovni?
Jelikož jsem ve Vrchlabí dostal roli hráče, který 
by měl tvořit hru, hrát na puku a být oporou pro 
tým, tak si myslím, že mi to zůstalo. Samozřejmě, 
kdybych měl v  Pardubicích hrát ve čtvrté lajně, 
asi bych musel hrát trochu jinak. Ale jelikož tam 
mám takovou pozici, tak jsem neměl důvod to 
nějak měnit.

Když jste tedy lídr týmu, jak vidíte šance 
Vrchlabí před play-off?
No, nemáme ho ještě úplně jisté, střed tabulky je 

hrozně vyrovnaný. V posledních týdnech jsme ale 
začali hrát dobře, sbíráme body a  doufáme, že 
uděláme nějakou vítěznou šňůru, a  ještě se posu-
neme mezi nejlepších šest týmů. Pak už to bude 
kdo s koho. Všechny týmy budou na stejné startov-
ní čáře. Kdo se do toho víc opře a  bude mít lepší 
formu, tak postoupí dál. Snad to budeme my. Kdy-
bychom udělali semifinále, bylo by to perfektní.

Máte už představu o vaší další budoucnosti?
Kdyby se mi příští rok podařilo dostat se na stálo 
do kádru Dynama, tak bych byl šťastný. Případně 
bych třeba mohl zkusit nějaké hostování jinde 
v extralize. Stoprocentně bych se chtěl posunout. 

Poslední otázka – nikdy jste si nezahrál 
v  mládežnických reprezentacích. Proč 
tomu tak bylo?
Měli jsme extrémně silný ročník. Po té dobré se-
zoně v dorostu jsem byl na dvou kempech před 
mistrovstvím světa do osmnácti let, ale pak přije-
li všichni kluci ze zámoří a ze sestavy jsem vypa-
dl. Ale jak říkám, měli jsme to fakt nabité. Nijak 
jsem si s tím hlavu nelámal. Věděl jsem, že kluci, 
co tam jsou, na to mají. Byli lepší, a  proto hráli 
v kanadských a amerických juniorkách, nebo už 
i v extralize. 

Třeba vám někdy vyjde dospělá reprezentace.
To by bylo skvělý. (směje se)
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Do konce základní části zbývá pár zápasů, nadešel tedy 
čas na bilancování. Pardubice zatím v této sezoně bodu-
jí s  úspěšností 59 procent. Po zásluze tak okupují třetí 
místo, a to nejen v tabulce, ale i v celkové produktivitě. 
Průměrně totiž vstřelí 3,26 branky za zápas a  mají tak 
nejlepší produktivitu po Spartě a Hradci Králové.

Také na druhé straně kluziště si tým Richarda Krále ne-
vede špatně. 2,68 gólu na zápas se sice může zdát jako 
poměrně vysoké číslo, v rámci extraligy je ovšem pardu-
bická defenziva pátá nejlepší.

A  číslo pět figuruje i  v  jiné zajímavé statistice. Z  celko-
vých pěti pokusů totiž Dynamo přesně čtyřikrát slavilo 
vítězství po nájezdech – Pardubice jsou tak v této doved-
nosti nejšikovnějším týmem.

Přesilovkové komando

Kdo z  týmu odehraje nejvíce času v  početních výho-
dách? Na modré čáře jsou to obránci Juraj Mikuš a  Jan 
Košťálek, kteří dirigují první, respektive druhou přesi-
lovkovou formaci. Společnost jim dělají šikovní útočníci, 
ať už střelci, nebo nahrávači.

Patří mezi ně tato osmička, seřazená podle vytížení: Adam 
Musil, Robert Kousal, Matej Paulovič, David Cienciala, 

Anthony Camara, Robert Říčka, Patrik Poulíček a  Matěj 
Blümel.

Souhra mezi nimi každopádně funguje – s  úspěšností 
21,53 procent patří Dynamu v rámci využití přesilových 
her páté místo. Východočeši přitom nemívají příliš mož-
ností, jak ukázat svůj ofenzivní talent. 

V  extralize odehráli po Kometě Brno nejméně přesilo-
vých her ze všech týmů – rozhodčí jim přiřknou 2,88 po-
četních výhod na utkání.

Dáme góla ve čtyřech

Naopak podle počtu trestných minut je Dynamo čtvrtým 
nejvylučovanějším mužstvem extraligy. Průměr trestů 
činí více než deset minut na zápas, v  přepočtu na osla-
bení 3,6 (nelogický rozdíl vytváří některé vyšší tresty, po 
kterých se oslabení nehrálo).

Hru v početní nevýhodě mají ale Pardubice kvalitní – pa-
tří jim v tomto ohledu pátá extraligová příčka (úspěšnost 
bránění 82,66 %). V  oslabení navíc Královi svěřenci na-
stříleli už sedm branek, když se o tři zásahy postaral On-
dřej Rohlík a o dva Matěj Blümel.

Speciální týmy Dynamu fungují možná i  díky tomu, jak 

Po uplynulém týdnu je Dynamo s  89 body na třetím místě extraligové tabulky. Klub i  mužstvo se tak 

postupně chystají na play-off, ve kterém bude základ úspěchu přejít přes čtvrtfinále. Které statistické 

faktory mohou pomoci k vítězství? A v čem jsou Pardubice extraligovým premiantem?
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skvělou atmosféru dokážou vytvořit fanoušci v  enteria 
areně. Díky zaplněnému hledišti na začátku sezony se 
Pardubice chlubí nejvyšší domácí návštěvností – v  prů-
měru 4445 diváků na zápas.

Až druhé jsou České Budějovice (3896), následované 
Spartou (3776), Kometou (3448) a možná trochu překva-
pivě i  Olomoucí (2856), kam fanoušky láká především 
David Krejčí.

Zasypat střelami

Pardubice jsou jednoznačně ofenzivním týmem, o  tom 
není sporu. Toto tvrzení dokládají i jména na soupisce – 
bývalý střelec Richard Král má v kádru hned několik obá-
vaných kanonýrů. 

Není tak divu, že průměr vyslaných střel na branku pardu-
bických soupeřů činí 31 střel za šedesát minut hry (druhé 
nejlepší číslo soutěže). Procentuální střeleckou úspěšnost 
pak pardubičtí hokejisté mají na 10,2 procentech.

Defenziva Dynama naopak propustí 28,75 střel na svoji 
branku za šedesát minut hry, což v rámci extraligy stačí 
na sedmý nejlepší výsledek. Obránci se ovšem mohou 
spolehnout na jednu z  nejlepších dvojic v  lize, Milan 
Klouček a Dominik Frodl totiž dohromady drží úspěšnost 
zákroků na 91 procentech.

Týmová síla

Mezi nejlepší ve své kategorii patří i  centři Adam Musil 
a Patrik Poulíček. Oba jsou totiž specialisty na buly. Za-
tímco Musil uspěje v šesti z deseti pokusů, Poulíčkovou 
bilancí je 55 procent. Oba tak přispívají k tomu, že Dyna-
mo má pátá nejlepší vhazování.

Pardubice také umí otáčet utkání s  nepříznivým vývo-
jem. Po prohrané první třetině vyhrály hned osmkrát, 
tedy v polovině takových případů. Když ale Dynamo pro-
hrávalo i po druhé části zápasu, mnohokrát se dokázalo 
nakopnout k obratu.

Konkrétně desetkrát, díky čemuž je v tomto ohledu nej-
úspěšnějším týmem. Stejně tak umí Východočeši zvládat 
vyrovnaná utkání – sedmnáctkrát vyhráli o jeden gól (ze 
32 výher celkem), což je opět nejvyšší číslo soutěže. 

Stejně jako počet výher Pardubic v prodloužení – jede-
náct. Hru tří proti třem nezvládly úspěšně dotáhnout jen 
čtyřikrát.

Jak úspěšný bude závěr sezony? To napoví i zmiňované 
vstupy do zápasů – pokud totiž Dynamo po první třetině 
vedlo, prohrálo jen ve třech případech.

Jestli se povede i play-off nám ale statistiky zatím říct neumí…
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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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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
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S E S TAV Y  S O U P E Ř E

BRANKÁŘI

29 LANDON BOW

32 JAROSLAV JANUS

38 DAVID STAHL

OBRÁNCI

3 KYLE WOOD

4 MARTIN KEHAR

22 JAKUB SUCHÁNEK

26 JIŘÍ TICHÁČEK

39 LADISLAV FUNK

41 JAKUB BABKA

44 JAKE DOTCHIN

61 CODY DONAGHEY

63 MAREK BARÁNEK

92 ZACHAR ARZAMASCEV

ÚTOČNÍCI

8 ONDŘEJ MACHALA

13 LADISLAV ZIKMUND

14 TOMÁŠ PLEKANEC

20 JAROMÍR PYTLÍK

24 MATYÁŠ FILIP

43 ANTONÍN MELKA

59 ADAM KUBÍK

68 JAROMÍR JÁGR

77 NICOLAS HLAVA

82 FILIP KUŤÁK

83 VÍTĚZSLAV BÍLEK

88 MATĚJ BERAN

95 MIROSLAV INDRÁK

BRANKÁŘI

31 JAROSLAV PAVELKA

60 PETR KVÁČA

OBRÁNCI

5 LADISLAV ŠMÍD

6 DAVID AUBRECHT

17 LUKÁŠ DERNER

22 JAKUB ŠEDIVÝ

23 T.J. MELANCON

29 MICHAL IVAN

43 ONDŘEJ VITÁSEK

44 MISLAV ROSANDIČ

55 VRATISLAV KUNST

59 PETR KOLMANN

73 JAN ŠTIBINGR

ÚTOČNÍCI

12 DÁVID GRÍGER

15 ADAM KLAPKA

16 MICHAL BIRNER

18 JAKUB RYCHLOVSKÝ

21 JAKUB KLEPIŠ

25 ADAM MĚCHURA

26 PETR JELÍNEK

27 ADAM DLOUHÝ

28 JAN ŠÍR

36 VOJTĚCH JIRUŠ

41 TOMÁŠ FILIPPI

45 JAN ORDOŠ

53 JAROSLAV VLACH

69 MAREK ZACHAR

71 ADAM NAJMAN

77 MARTIN FAŠKO-RUDÁŠ
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