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Z  K A B I N Y

V nejrychlejším možném čase jsme si zajistili 
postup z předkola do čtvrtfinále, když jsme 
porazili Karlovy Vary 3:0 na zápasy. Jednot-
livá utkání byla vyrovnaná, ale ve všech jsme 
nakonec slavili na konci my, když jsme ani 
jednou neinkasovali více než dvě branky. 
A vždy jich vstřelili více než soupeř.

V  prvním utkání jsme vedli po první třetině 
1:0, když se prosadil Ondřej Rohlík. Ve dru-
hé třetině zvýšil už na rozdíl dvou branek 
Lukáš Anděl, následovala však divoká čtyř-
minutová pasáž v  polovině zápasu, během 
které jsme na chvíli o vedení přišli.

Za hosty se totiž prosadili Beránek s Černo-
chem a z ničeho nic to bylo 2:2. Nerozhodný 
stav ale vydržel jen patnáct vteřin, Dynamu 
vrátil vedení úspěšnou dorážkou v  34. mi-
nutě David Cienciala. Jelikož už žádný další 
gól nepadl, ujali jsme se v sérii vedení 1:0.

Druhé utkání mělo jasnější průběh, i  když 
v závěru jsme se opět dramatu nevyvarova-
li. V první třetině jsme se dostali do tříbran-
kového vedení díky trefám Roberta Říčky, 
Adama Musila a Filipa Koffera.

Po bezbrankové druhé části jsme v  té třetí 
o  náskok málem přišli, když za hosty sni-
žovali Vondráček s  Kohoutem. V  poslední 
minutě ale potvrdil naše vítězství střelou do 
prázdné branky ten večer dvougólový Musil 
a  do Chomutova, kde Energie musela hrát 
v předkole své domácí zápasy, jsme vyráželi 
za stavu 2:0 na zápasy. A  měli tři mečboly 
na postup.

Využili jsme hned ten první. Třetí utkání 
mělo divokou první třetinu, ve které se oba 
týmy prosadily dvakrát. Za nás skóroval 
znovu Musil a kapitán týmu Patrik Poulíček, 
za domácí se prosadili Vondráček s Berán-
kem. Další dvě třetinu už další branku nepři-
nesly, a  tak zápas dospěl do prodloužené, 
ve kterém rozhodl o našem postupu střelec 
Říčka.

Ihned po postupu jsme věděli, že nás ve 
čtvrtfinále čekají České Budějovice. Na ty 
už by měl být připraven jak Matěj Blümel, 
tak Honza Košťálek, který musel odstoupit 
pro zranění z  druhého utkání předkola. Na 
marodce tak už zůstává pouze Dennis Ro-
bertson.   
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Co mají společného dva čtvrtfináloví soupeři z tradičních měst českého hokeje? V historii spojova-
lo východní a jižní Čechy rybníkářství nebo pivovarnictví, na ledě je ale podobných vzájemností 
mnohem více. Kdo ukáže víc energie a postoupí do bojů o medaile? Motor, nebo Dynamo?

Téměř stotisícové krajské město na soutoku dvou 

řek, s krásným náměstím, univerzitou a skvělým 

hokejovým týmem. Tahle charakteristika sedí 

nejen na Pardubice, ale i na České Budějovice.

Od posledních vzájemných duelů v play-off je to 

přitom už patnáct let. V roce 2007 se oba celky 

utkaly v semifinále, do kterého vstoupil vítězně 

domácí Moeller (4:1) i díky brankám dvou členů 

současného realizačního týmu Dynama – Tomáš 

Rolinka a  Petra Sýkory. O  den později zase Par-

dubice vyhrály 4:2.

A přestože pak na jihu Čech padly 0:3, další dvě 

utkání už ovládly shodně 5:2, takže zamířily do 

finále proti Spartě Praha. Tým Miloše Říhy nako-

nec získal stříbrné medaile a Petr Sýkora se stal 

nejproduktivnějším hráčem play-off. Šlo o  jeho 

nejlepší sezonu kariéry, stal se i nejlepším střel-

cem v  základní části a  v  květnu odjel poprvé 

a  naposled reprezentovat Česko na mistrovství 

světa.

Ale zpět k  Budějovicím, které se s  Pardubicemi 

utkaly již v časech Československa. V roce 1988 

to bylo v  boji o  páté místo, tehdy Motor vyhrál 

sérii 3:0 po výsledcích 9:1 a  7:5 doma a  6:2 

v  Pardubicích. V  roce 1993 v  předkole play-off 

vyhrály naopak Pardubice. Série skončila 0:3 po 

výsledcích 1:2 a 3:5 na jihu Čech a 0:1 v Pardubi-

cích. Celková bilance ve vyřazovacích bojích je 

tedy pro Dynamo pozitivní.

PO PATNÁCTI LETECH S MOTOREM
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O pět let mladší

Českobudějovický klub byl ale založen už 

v roce 1928, a od té doby sehrál s tím pardubic-

kým už 185 utkání. Vzájemná bilance nyní na 

výhry mluví 99:86 pro Dynamo, takže Výcho-

dočeši mohou ve čtvrtfinále přidat historicky 

stou výhru.

České Budějovice ovšem vyhrály titul pouze jed-

nou, v  sezoně 1950/51. Právě od té doby hraje 

Dynamo nejvyšší soutěž, ze které dosud nikdy 

nesestoupilo…

Další zajímavostí ze statistik je fakt, že v zápasech 

těchto dvou tradičních klubů padá průměrně 

sedm branek na utkání. Ještě nedávno se přitom 

Pardubice a Budějovice potkávaly spíše v baráži, 

než v play-off. Konkrétně v letech 2016/17 (vzá-

jemné zápasy 2:2) a  2018/19 (vzájemné zápasy 

3:1 pro Pardubice). 

Dynamo se v obou případech zachránilo, zatím-

co České Budějovice do extraligy postoupily až 

v  covidové sezoně, když základní část Chance 

ligy 2019/20 ovládly s náskokem 44 bodů.

Historicky přitom Jihočeši do nejvyšší české 

soutěže patří. Její součástí byli už od samotných 

počátků celostátní soutěže v  roce 1936 a  s  vý-

jimkou jedenácti sezon – například výlukové 

2004/05 – v ní působili až do roku 2013. Pak se 

ale vedení tehdejšího HC Mountfield dostalo do 

sporů s pivovarem Budvar a představiteli města, 

což vyústilo až v  přesun extraligové licence do 

Hradce Králové.

Extraliga totiž měla smlouvu s  pivovarem Ra-

degast, zatímco jihočeské město (vlastník haly) 

s domácím Budvarem. Když potom pivovar couvl 

a v zájmu udržení špičkového hokeje byl ochotný 

od smlouvy odstoupit, už bylo pozdě.

Mistr klíčových momentů

Kromě toho, že tak Budějovičtí „posunuli“ nej-

většího rivala Pardubic do extraligy, sebrali Dy-

namu i  přímý postup do letošního čtvrtfinále. 

A to díky vyrovnávací brance v posledním utkání 

základní části právě s Hradcem Králové.

V  čase 56:19 se totiž prosadil Michal Vondrka, 

bývalý útočník Pardubic. Kvůli tomu skončily 

Pardubice i  Budějovice na 93 bodech, ale díky 

lepšímu skóre ze vzájemných zápasů postoupili 

do čtvrtfinále Jihočeši. 

Přitom právě Vondrka předloni důležitými góly 

zachraňoval Dynamo v  extralize. „Je zajímavé, 

že některé hráče to takhle potká a  umí rozho-

dovat důležité zápasy. Má určitě talent být ve 

správný moment na správném místě,“ usmál se 

budějovický kouč Jaroslav Modrý po přímém 

postupu mezi nejlepší osmičku soutěže.

„Tabulka byla napěchovaná, nejdříve jsme hrá-

li o  sedmé místo, pak o  šesté. Najednou jsme 

viděli, že bychom mohli hrát dokonce o  čtvr-

té. A  vyšlo to,“ pronesl Vondrka, který věří, že 

jeho mužstvo je velmi dobře složené. „Perfekt-

ně tady funguje spolupráce starších s mladými. 

Není problém si s každým klukem od nás zajít na 

kafe nebo na pivo. Máme tady opravdu výbor-

nou partu a na tom hodně záleží.“

Tahouny Motoru jsou kromě devětatřicetileté-

ho Vondrky také o rok mladší Lukáš Pech s  Jiřím 

Novotným a v neposlední řadě i pohotový stře-

lec Milan Gulaš, který se v 36 letech ukázal jako 

platný hráč i  na mezinárodní scéně. Zvládnou 

šikovní útočníci v tomto věku posunout Budějo-

vice do semifinále?

„Play-off je o zkušenostech, ale nejen o nich. Ka-

ždý tým v  lize má hodně rychlých hráčů a my je 
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máme taky. Vhodně se doplňujeme. Sezona už 

teď může dopadnout jakkoliv,“ myslí si Vondrka, 

který je podobně jako Novotný nebo Rolinek mi-

strem světa z roku 2010.

Východ i Jih

Právě spojení Vondrka – Rolinek v roce 2020 za-

fungovalo v Dynamu, do kterého přišel Vondrka 

z  Mladé Boleslavi jako klíčová posila, když ve 

čtrnácti utkáních dvanáctkrát bodoval. „Byla to 

jízda, na kterou nikdy nezapomenu,“ vzpomínal 

na přesun do posledního celku tabulky v  knize 

Zpátky do sedla.

„Opravdu fajn období, na Pardubice nikdy neza-

pomenu. Nečekal jsem, že to půjde až tak dob-

ře. A nečekal jsem, že to bude až tak napínavé. 

Přineslo mi to hrozně moc, už jen díky tomu, 

jaká to byla výzva. Spousta lidí by řekla, že jsem 

vstoupil do pekla, ale opak byl pravdou. Naučilo 

mě to spoustu věcí, byl jsem v situacích, ve kte-

rých jsem předtím nikdy nebyl. Získal jsem nové 

kamarády a poznal hezké město,“ dodal Vondr-

ka, který měl hodně blízko například k Matějovi 

Blümelovi. 

Ten se od něj učil a  získával zkušenosti. Kdo by 

tehdy řekl, že se pardubický odchovanec po 

vzoru zkušeného spoluhráče (Vondrka se účast-

nil OH 2018) také dostane do olympijské nomi-

nace… Pokud se Blümel před čtvrtfinále stihne 

uzdravit, bude určitě zajímavé sledovat, jak se 

mu proti kamarádovi povede.

Vondrka je sice budějovický odchovanec, ale 

bydlí v Praze, takže do Pardubic většinou dojíž-

děl, jak ostatně sám prozradil: „V  Pardubicích 

Č T V R T F I N Á L E
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jsem zůstával spíš jen po zápasech, bydlel jsem 

na Dukle. Mamka mi později řekla, že v  baráku 

přímo naproti bydlela celý život moje teta. Což 

je hodně zajímavá souhra okolností.“  

Po zranění zad, kvůli kterému ale zkušený útoč-

ník vynechal celou loňskou sezonu, se s  Pardu-

bicemi rozloučil. „Nedostal jsem smlouvu na 

novou sezonu a  musel jsem se tedy následně 

rozhodnout, kde budu hrát. Ale myslím, že vzta-

hy mezi mnou a pardubickým vedením jsou úpl-

ně v pohodě, nerozloučili jsme se ve zlém,“ říká.

Impulzivní legenda

Opačné zkušenosti má pardubický brankář 

Milan Klouček, který v  brance Budějovic kouz-

lil právě v  jejich poslední prvoligové sezoně 

2019/20. „Vedení i trenéři vždycky chtěli, abych 

odchytal co nejvíc utkání, a já si toho vážím. Kdy-

bych místo toho vysedával na střídačce, příliš 

bych se neposunul. V mladém věku jsem potře-

boval hodně chytat, a  bylo jedno, jestli v  první 

lize nebo juniorce,“ řekl už dříve ohledně čas-

tých hostování, na která jej Pardubice posílaly.

Konkrétně v Českých Budějovicích si prý Klouček 

zvykl rychle. „Nebylo to zas tak náročné. Tím, že 

jsem gólman, mám v  každém týmu stejnou roli. 

Rok v  Motoru hodnotím to jako skvělou zkuše-

nost, která mi v  kariéře hodně pomohla. Poznal 

jsem jiné trenéry a spoluhráče. Velmi často jsme 

vyhrávali, ale zas tak pohodová sezona to neby-

la. Museli jsme dokazovat roli favorita a  většina 

klubů k nám jela s tím, že nemá co ztratit.“

Pardubického odchovance navíc trénoval přísný 

Václav Prospal. „Je hodně impulzivní a má hokej 

v  lásce. Jsem rád, že mi důvěřoval, aspoň tak 

jsem to cítil. Chtěl z  nás všech udělat lepší ho-

kejisty, takže svoji nespokojenost dával najevo, 

i  když jsme vyhráli 6:1. Pořád jsme měli porady 

a  přípravy u  videa a  neustále nám opakoval, že 

náš cíl je v play-off, na které musíme být připrave-

ní. Play-off jsme už bohužel neodehráli, postup do 

extraligy jsme ale i tak splnili,“ vzpomíná Klouček, 

který nyní plní roli dvojky za Dominikem Frodlem.

Jak ale říkal už v průběhu sezony, případné nesho-

dy kvůli nižšímu vytížení nehrozí. „Dominik je bez-

vadný kluk a srandista. Vycházíme spolu výborně, 

děláme si ze sebe srandu, házíme vtípky. Nějaké 

problémy mezi námi určitě nehrozí. Kdo z nás bude 

chytat lépe, ten dostane více příležitostí. Oběma 

nám jde ale hlavně o týmový úspěch.“

Vždyť i  Kloučkovým snem je získat extraligový 

titul. „Užívat si oslavy, prožít je s  fanoušky… 

Atmosféra na zimáku je vždy skvělá, celé město 

žije hokejem. Doufám, že to u nás protihráči bu-

dou mít těžké. Protože co vím od kamarádů z ji-

ných týmů, v Pardubicích se prý před vášnivými 

fanoušky nehraje nejlépe,“ připomíná Klouček.

Jaké je to být domácím hráčem na horkém pardu-

bickém ledě ale ví i další dva hokejisté, kteří teď 

působí v dresu žlutomodrých. Za Motor totiž do 

čtvrtfinále naskočí pardubický odchovanec Da-

niel Voženílek a Martin Bučko, který je v Motoru 

na hostování právě z Dynama.

Tady a teď

Možná i  díky trojici ex-pardubických hokejistů 

se letos Motoru ve vzájemných zápasech dařilo. 

Nejprve tedy v  7. i  22. kole Jihočeši padli 2:3. 

V  obou případech dvakrát vedli, ale Pardubičtí 

nakonec ve třetí třetině dokázali zvrátit vývoj 

utkání ve svůj prospěch.

V druhé polovině soutěže se jim ovšem nic tako-

vého už nepovedlo. 30. prosince si Motor při-

psal historicky nejvyšší výhru na pardubickém 

ledě. Velkou roli v tom hrál parádní nástup Jiho-
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čechů, už v čase 11:20 totiž Motor vedl nad Dyna-

mem o čtyři góly. Po prohře 1:6 poté klub ukončil 

spolupráci s kapitánem Jakubem Nakládalem.

Ale Dynamu se pořád dařilo a  po většinu se-

zony se drželo na třetí příčce. Jenže 1. března 

k poslednímu utkání s Jihočechy v základní části 

přijíždělo v  té největší krizi, po pěti porážkách 

v řadě. Nakonec z toho byla šestá, pro následný 

vývoj sezony klíčová prohra 1:7.

„Nastoupili jsme nepochopitelně ustrašeně s ob-

rovským respektem. Nešly nám nohy a prohrávali 

jsme osobní souboje. Nevím, jestli to bylo ze stra-

chu, nebo z nervozity. Budějovice nás přehrávaly 

od první minuty a na ledě existovalo jenom jedno 

mužstvo. Byl to náš nejhorší zápas v sezoně,“ hod-

notil skleslý Richard Král venkovní prohru.

Naopak Jaroslav Modrý byl po nejvyšší výhře 

v  sezoně spokojený: „Měli jsme výborný vstup 
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 pronájem  

 bytových prostor
 pronájem  
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do utkání a celou první třetinu jsme odehráli vel-

mi dobře. Byli jsme aktivní a silní na puku. Úvod-

ní část udala ráz celému utkání a kluci našli cestu 

k  vítězství. Chtěl bych poděkovat fanouškům, 

kteří přišli ve velké počtu a vytvořili skvělou at-

mosféru, ve které bylo strašně fajn hrát.“

Kdo vstoupí lépe do čtvrtfinále?

Ve skvělé formě se vrátil do sestavy Robert Říčka, 

nejlepší pardubický střelec si po zranění připsal 

14 bodů v 13 zápasech. Výborné výkony podává 

také obránce Jan Kolář a  předkolo si užil i  pro-

duktivní třetí útok Pardubic ve složení Rohlík – 

Koffer – Anděl.

Předkolo pozorně sledoval i budějovický trenér 

Modrý. „Svou kariéru měl Richard Král postave-

nou na kreativitě a podporuje ji i jako trenér. Za 

Pardubice hraje plno kvalitních hráčů,“ nechal 

se slyšet bývalý skvělý obránce. Jeho bilance 

v NHL? 725 zápasů, 250 bodů…

„Všichni jsme rádi, že se nám povedlo postoupit 

takhle rychle a  můžeme si trošku odpočinout,“ 

uvedl Adam Musil. V sérii dal tři góly a prezento-

val se svým klasickým zarputilým hokejem, který 

je ideální pro play-off.

Dynamo navíc nejspíše posílí uzdravení Jan Koš-

ťálek, Dennis Robertson a Matěj Blümel. Oproti 

tomu Budějovice nedávno uvítaly návraty Mila-

na Gulaše a Dominika Hrachoviny.

Čeká nás tedy souboj dvou kreativních týmů, 

dvou bývalých hráčů na lavičce. Souboj mnoha 

kamarádů a klubů s bohatou historií. Který ji le-

tos obohatí o postup mezi nejlepší čtyřku?

Č T V R T F I N Á L E
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N A Š E  S E S TAVA
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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 
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