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# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

41 CZE PAVEL KANTOR 17. 8. 1991 185 cm 75 kg L

35 CZE MILAN KLOUČEK 30. 4. 1998 191 cm 93 kg L

1 CZE VOJTĚCH NEČAS 22. 2. 2001 185 cm 74 kg L

OBRÁNCI

15 SVK MARTIN BUČKO 13. 5. 2000 189 cm 79 kg P

8 SVK MAREK ĎALOGA 10. 3. 1989 194 cm 96 kg L

26 CAN RHETT HOLLAND 25. 9. 1993 188 cm 98 kg P

23 CZE MICHAL HRÁDEK 6. 2. 2002 185 cm 84 kg P

29 CZE JAN KOLÁŘ 22. 11. 1986 190 cm 92 kg L

2 SVK JURAJ MIKUŠ 30. 11. 1988 194 cm 95 kg L

87 CZE JAKUB NAKLÁDAL 30. 12. 1987 187 cm 90 kg P

14 CZE ONDŘEJ VÁLA 13. 4. 1998 193 cm 90 kg L

34 CZE JAN ZDRÁHAL 26. 5. 1991 186 cm 96 kg L

ÚTOČNÍCI

24 CZE LUKÁŠ ANDĚL 24. 9. 1997 175 cm 81 kg L

18 CZE MATĚJ BLÜMEL 31. 5. 2000 183 cm 90 kg L

36 CAN ANTHONY CAMARA 4. 9. 1993 183 cm 87 kg L

28 FRA VALENTIN CLAIREAUX  5. 4. 1991 180 cm 90 kg P

96 CZE MATOUŠ KRATOCHVIL 2. 12. 1994 199 cm 92 kg L

88 CZE DENIS KUSÝ  8. 8. 1997 177 cm 81 kg P

27 CZE MICHAL MACHAČ 16. 2. 1999 192 cm 81 kg L

71 CZE ONDŘEJ MACHALA 11. 1. 1999 180 cm 81 kg L

95 CZE JAN MANDÁT 18. 11. 1995 183 cm 96 kg L

67 SVK MATEJ PAULOVIČ 13. 1. 1995 188 cm 95 kg P

44 CZE PATRIK POULÍČEK 10. 6. 1993 184 cm 86 kg L

15 CZE ONDŘEJ ROHLÍK 17. 6. 2001 183 cm 67 kg L

33 CZE VLADIMÍR SVAČINA 28. 4. 1987 178 cm 85 kg P

12 SVK RADOSLAV TYBOR 23. 11. 1989 182 cm 83 kg L

82 CZE MICHAL VONDRKA 17. 5. 1982 185 cm 86 kg L

11 CZE TOMÁŠ ZEMAN 27. 4. 2001 187 cm 74 kg P

Hokejový klub Dynamo Pardubice zareagoval 
na nepříznivé výsledky A-mužstva. Odvolána 
byla dosavadní trenérská trojice Milan Razým, 
Michal Mikeska a Petr Čáslava. Novým hlavním 
trenérem Dynama se stal Richard Král, jeho 
asistentem bude David Havíř. Petr Sýkora bude 
trenérem individuálních dovedností a skautem. 
Tuto trojici v roli týmového manažera doplní 
Tomáš Rolinek.

„Mám velkou radost, že se podařilo složit 
trenérský tým utvořený z pardubických legend 
a srdcařů, kteří udělají všechno pro úspěch. 
Držím palce a přeji hodně štěstí,“ vyjádřil se 
majoritní vlastník HC Dynamo Pardubice Petr 
Dědek.

„Milan Razým, Michal Mikeska a Petr Čáslava 
odvedli velký kus práce při loňské záchraně 
extraligy, za což jim patří velký dík. Bohužel 
se nepovedl start do nové sezony i třeba 
kvůli absencím několika zkušených hráčů. 
Nicméně nejsme spokojení s herním projevem 
týmu, a proto dochází k tomuto kroku,“ uvedl 
k výměně koučů sportovní ředitel klubu Dušan 
Salfický.

Richard Král dosud působil jako šéftrenér 
Akademie Českého hokeje v Pardubicích. David 
Havíř byl hlavním trenérem pardubického 
dorostu, Petr Sýkora působil u týmu jako skaut 
a Tomáš Rolinek teprve nedávno oznámil konec 
své bohaté hráčské kariéry.

Z KABINY

DRAŽBADRESŮ
Z GENERALI ČESKÁ CUP 2020



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.)

2012 – 2014
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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# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

60 CZE PETR KVÁČA 12.09.1997 186 cm 78 kg L

31 CZE JAROSLAV PAVELKA 12.09.1993 187 cm 91 kg L

OBRÁNCI

17 CZE LUKÁŠ DERNER 24.08.1983 185 cm 90 kg L

67 CZE TOMÁŠ HANOUSEK 03.06.1998 183 cm 84 kg P

77 CZE TOMÁŠ HAVLÍN 13.07.1996 190 cm 102 kg L

3 CZE RONALD KNOT 03.08.1994 193 cm 90 kg P

59 CZE PETR KOLMANN 20.09.1988 190 cm 98 kg L

55 CZE VRATISLAV KUNST 29.03.1999 181 cm 98 kg L

44 SVK MISLAV ROSANDIČ 26.01.1995 181 cm 90 kg L

5 CZE LADISLAV ŠMÍD 01.02.1986 187 cm 85 kg L

5 CZE JAN ŠTIBINGR 16.02.2000 178 cm 80 kg P

ÚTOČNÍCI

16 CZE MICHAL BIRNER 02.03.1986 183 cm 90 kg L

88 CZE MICHAL BULÍŘ 12.08.1991 187 cm 82 kg L

41 CZE TOMÁŠ FILIPI 04.05.1992 186 cm 94 kg L

26 CZE PETR JELÍNEK 19.06.1984 188 cm 97 kg L

25 CZE RADAN LENC 30.07.1991 180 cm 79 kg L

14 CZE ADAM MUSIL 26.03.1997 191 cm 92 kg P

71 CZE ADAM NAJMAN 07.01.2001 180 cm 84 kg L

15 CZE JIŘÍ PRŮŽEK 14.09.1998 176 cm 75 kg L

30 CZE TOMÁŠ RACHŮNEK 26.02.1991 182 cm 95 kg P

18 CZE JAKUB RYCHLOVSKÝ 07.08.2001 178 cm 82 kg L

28 CZE JAN ŠÍR 26.01.2000 187 cm 84 kg P

19 CZE DANIEL ŠPAČEK 09.01.1986 180 cm 85 kg P

53 CZE JAROSLAV VLACH 06.04.1992 188 cm 101 kg L

69 CZE MAREK ZACHAR 11.06.1998 175 cm 76 kg L

# NÁR. JMÉNO NAROZEN VÝŠKA VÁHA HŮL

BRANKÁŘI

35 SVK DENIS GODLA 04.04.1995 180 cm 81 kg L

30 CZE DAVID HONZÍK 09.08.1993 189 cm 97 kg L

48 CZE ŠIMON ZAJÍČEK 25.06.2001 188 cm 80 kg L

OBRÁNCI

8 LAT UVIS BALINSKIS 01.08.1996 182 cm 84 kg L

92 CZE JAKUB BŘEZÁK 12.05.1997 194 cm 93 kg L

27 LAT OSKARS CIBULSKIS 09.04.1988 188 cm 97 kg L

3 CZE PATRIK DEMEL 28.11.1995 181 cm 82 kg L

13 CZE LUKÁŠ DOUDERA 03.01.1998 178 cm 79 kg L

44 CAN AARON IRVING 03.03.1996 185 cm 84 kg P

47 CAN PATRICK KUDLA 02.04.1996 191 cm 70 kg L

62 CZE JIŘÍ ŘÍHA 18.09.1992 187 cm 85 kg P

24 CZE JAN ŠČOTKA 20.05.1996 186 cm 92 kg L

77 CZE DAVID ŠTICH 15.04.1989 189 cm 104 kg L

ÚTOČNÍCI

18 SVK FRANTIŠEK GERHÁT 28.04.1990 177 cm 91 kg L

79 CZE MARTIN HANZL 25.12.1993 180 cm 80 kg L

29 CZE MARTIN HAVELKA 07.05.1998 185 cm 94 kg L

86 CZE FILIP HELT 09.04.1998 187 cm 99 kg L

26 CZE VIKTOR HÜBL 13.08.1978 183 cm 79 kg L

96 CZE RICHARD JARŮŠEK 08.08.1991 189 cm 89 kg L

61 CZE MARTIN LÁTAL 17.03.1988 182 cm 80 kg L

16 CZE FRANTIŠEK LUKEŠ 25.09.1982 177 cm 86 kg P

11 CAN SAMSON MAHBOD 03.02.1989 175 cm 77 kg P

91 CZE JAN MYŠÁK 24.06.2002 179 cm 83 kg L

88 CZE JAKUB PETRUŽÁLEK 24.04.1985 176 cm 80 kg P

75 CZE TOMÁŠ POSPÍŠIL 25.08.1987 183 cm 84 kg P

25 CZE PATRIK ZDRÁHAL 09.04.1995 183 cm 82 kg L

12 POL PAWEL ZYGMUNT 19.11.1999 191 cm  P

SOUPISKY MUŽSTEV

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.)

2012 – 2014
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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Jako hráč extralize dominoval. V nejvyšší české 
soutěži odehrál 21 sezon, z toho třetinu v Par-
dubicích, se kterými má i titul z roku 1989. 
Richard Král je hokejovou personou, nyní už 
i jako trenér. Po sedmi letech u juniorů Dyna-
ma totiž o víkendu přebral A-tým po Milanu 
Razýmovi. „Je potřeba zapracovat na psychice 
hráčů, protože momentální situace určitě není 
dobrá. K tomu se musí přidat bojovnost a na-
sazení,“ uvedl odhodlaný Richard Král.

Dlouhodobou 
prací k lepším 
výsledkům

Dynamu máme 
co nabídnout, 
věří Richard Král

Za těžké situace 
přichází Richard 
Král na pozici hlav-
ního trenéra hoke-
jových Pardubic. 

Východočeši potřebují nalézt 
cestu ze spodních pater tabulky, 
dosavadní trenér pardubických 
juniorů ale neztrácí hlavu a při-
náší svou vizi. „Cílem je postup do 
play-off, zároveň chceme dát pro-
stor mladým hráčům,“ říká nový 
kouč Dynama.

6  | MAGAZÍN PARDUBICKÉHO HOKEJE 
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Jaké byly Vaše první myšlenky, když přišla 
nabídka stát se hlavním trenérem Pardubic?
Dynamo je moje srdeční záležitost, vyrůstal 
jsem zde a jsem patriot. Nabídka samozřejmě 
vždycky potěší. Tým je momentálně dole, ale 
při rozhovorech s vedením jsme se na mnoha 
věcech shodli, takže jsem se rozhodl do toho 
jít.

O čem konkrétně jste s vedením mluvil?
Bavili jsme se o společné vizi, o tom, jak by 
mužstvo mělo fungovat. Moje představa byla 
podobná, navíc jsem dostal i volnou ruku při 
výběru realizačního týmu. Doufám, že budeme 
společně s Davidem Havířem, Petrem Sýkorou 
a Tomášem Rolinkem úspěšní.

Takže jste s rozhodováním neváhal?
Jeden den jsem o tom přemýšlel, poté jsme se 
s vedením ještě jednou sešli, chtěl jsem dal-

ších pár upřesnění. Naše vize je dobrá a dou-
fám, že bude fungovat.

Jak jste již jednou řekl, důvěra při skladbě re-
alizačního týmu pro vás byla důležitá. Jak ale 
volba kolegů probíhala?
Hlavním kritériem pro nás byl vztah k pardu-
bickému klubu. Chtěl jsem k sobě lidi, které 
znám a věřím jim. Také vím, že mají co nabíd-
nout celé organizaci. Z těchto důvodů jsem 
vybral Davida Havíře, který dosud působil jako 
trenér dorostu. Je to bývalý obránce a s někte-
rými současnými hokejisty z týmu dokonce 
ještě hrál, což bude určitě výhodou. Oslovil 
jsem také dva kluky, ke kterým asi není potře-
ba nic dodávat. Petr Sýkora už v klubu pracoval 
na pozici skauta, pro mě byl jasnou volbou. Ani 
nad Tomášem Rolinkem jsem moc přemýšlet 
nemusel, jsem rád, že do toho půjde s námi.

A–TÝM



 
Jaké jsou vaše plány po nástupu do funkce?
Nyní je potřeba zapracovat na psychice hráčů, 
protože momentální situace určitě není dobrá. 
K tomu se musí přidat bojovnost a nasazení. 
Cílem je pak určitě postup do playoff, chceme 
zkrátka dostat tým co nejvýš. Zároveň se u 
toho budeme snažit dát prostor mladým hrá-
čům.

Přicházíte od týmu juniorů, budete i kvůli 
tomu chtít sázet více na mladé hokejisty?
Určitě chceme jít touto cestou a postupně za-
budovávat mladší hráče do A-týmu. Svoji šanci 
si ale musí zasloužit, není to tak, že dostanou 
prostor zadarmo. Chtěli bychom jim však dát 
větší důvěru, aby se mohli ukázat. Výhodou 
je, že jsme u mládeže působili a kluky známe, 
včetně těch z Vrchlabí. To platí i pro Petra Sý-
koru, který s mladými hráči chodil na různé 
dovednostní tréninky. Víme, jak se chovají a co 
od nich můžeme čekat. 

Proč je podle vás Dynamo na konci tabulky?
Je těžké to zlomit, přeci jen klubu se nedaří už 
asi pět let. Ke změně povede jen dlouhodobá 
kvalitní práce. Momentálně je potřeba dostat 
hráče na naši stranu, aby hráči i trenéři táhli 
za jeden provaz a všichni věřili, že dokážeme 
uspět a navzájem si pomoci. Musí tu být ab-
solutní důvěra z obou stran. Chceme také do 
kabiny přinést pozitivní myšlení.

U týmu jste již působil v sezonách 2015-16 
a 2018-19. Jak na to vzpomínáte?
První angažmá trvalo asi půl roku, tehdy jsem 
ještě neměl tolik zkušeností. Nevzpomínám 
na to ve zlém, hráli jsme kolem desátého, dva-
náctého místa. Později vedení rozhodlo, že na 
závěr sezony přivedou zkušenějšího trenéra, 
kterým byl Peter Draisaitl. V té druhé sezoně 
jsem působil jako asistent, šlo spíše o výpo-
moc, protože jsem současně vedl i juniory. Ba-
ráž se ale tehdy povedla, takže šlo o úspěšné 
působení.

Jak se těšíte na návrat na extraligovou lavič-
ku? 
Očekávání jsou velká a nečeká nás lehká prá-
ce. Hraje se teď třikrát týdně, bude to velký zá-
přah, ale moc se na něj těším. Věřím, že mám 
k ruce skvělé kluky, tým bude fungovat a bude 
se nám dařit.

8  | MAGAZÍN PARDUBICKÉHO HOKEJE 



Pardubice | Chrudim | Hradec Králové

pobočky

zavolejte nám nebo napište

800 700 099 | info@nextreality.cz

PENÍZE
IHNED

ZA VAŠI NEMOVITOST
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Se znojemskými Orly slavil postup do extraligy a 
obrana jihomoravského celku na něm stála dal-
ších pět let. V sezoně 2001-02 byl dokonce nej-
lepším střelcem mezi obránci nejvyšší soutěže. 
Nejen díky tomu si ho před výlukovým ročníkem 
vyhlédly Pardubice. „Sešlo se mi tehdy několik 
nabídek; ta pardubická byla z pohledu města, 
historie klubu i síly týmu, který tam byl, nejlepší,“ 
popsal nedávno Havíř pro Mladou Frontu svůj pře-
stup do Pardubic. 

Sezona 2004-05 se zapsala do historie a Ha-
víř získal svůj první extraligový titul. Důležitou 
součástí mužstva Východočechů byl i při dalším 
titulu v roce 2010 a členem mistrovského kádru 

Průlomovou sezonou jeho kariéry byl ročník 
2000/2001. Těžil ze spolupráce s Otakarem Ja-
neckým a s 26 trefami se stal nejlepším střelcem 
ročníku. Rychle se zařadil mezi opory Pardubic, 
které v té době zažívaly vzestup. V letech 2003 a 
2007 získaly stříbro, v letech 2005 a 2010 titul. 
Petr Sýkora, obávaný střelec s nechytatelnou 
dělovkou, se výrazně podepsal na všech těchto 
úspěších.

V sezoně 2005-06 si Sýkora na deset zápasů od-
skočil do Washingtonu Capitals, později strávil 

byl i v roce 2012. S Pardubicemi získal ještě stří-
bro v roce 2007. Přestože se postupem času stal 
spíše defenzivním bekem, stále zvládal bodovat 
průměrně v každý třetím zápase. Jeho charakte-
ristickým poznávacím znamením byla helma JOFA 
s širokým plexisklem. 

Celkem za Dynamo odehrál sedm sezon a zasáhl 
do 375 utkání. Svůj čtvrtý mistrovský titul získal 
v  roce 2013 v Plzni, kariéru poté ukončil ve tře-
tí nejvyšší lize v mužstvu Techniky Brno. Právě 
v Brně začal trénovat mládež, před letošní sezo-
nou se přesunul do Pardubic. Na starost měl do-
sud dorostence Dynama.

také čtyři sezony v Davosu, kde kromě Spengler 
Cupu vyhrál dvakrát švýcarskou ligu. Vždy se však 
vrátil domů do Pardubic, kde do statistik celkem 
zapsal: 18 sezon, 896 utkání, 645 bodů.

Petr Sýkora ukončil kariéru v loňské sezoně po 
ročním angažmá v druholigovém Vrchlabí. V Dy-
namu začal poté pracovat jako skaut a trenér do-
vedností. Nyní si jej na extraligovou lavičku vybral 
Richard Král „Petr na moji nabídku kývl asi po 
minutě přemýšlení,“ popsal Sýkorův zápal hlavní 
trenér Pardubic.

Rodákovi z Brna je 45 let, svoji hráčskou kariéru ukončil teprve před pěti lety. 
Do velkého hokeje ho vychovala Kometa Brno, za kterou si poprvé zahrál ex-
traligu v sezoně 1995-96. Na jeden rok si poté odskočil do francouzského Viry, 
aby se zase vrátil zpět na jižní Moravu, tentokrát ale do tehdy prvoligového 
Znojma. 

Vyhlášený střelec se narodil v prosinci 1978 a do extraligy naskočil v pardu-
bickém dresu už jako 17letý. Po dvou letech a mistrovství světa juniorů se Petr 
vydal za oceán. Ačkoli ho draftoval Detroit, první dva starty v NHL si připsal 
v Nashvillu. Sezonu nicméně dohrál v nižší IHL, odkud se v roce 1999 vrátil 
zpět do Pardubic.

PETR SÝKORA

DAVID HAVÍŘ



Druhá ledová plocha je tu pro vás již 40 let.

LET

A–TÝM

V letech 2003 a 2007 byl Rolinek u pardubických 
stříbrných medailí. Jeho jediný zlatý úspěch s Dy-
namem přišel v roce 2005 během výluky NHL. 
Vzrůstem malý, ale bojovností velký hokejista pak 
svými výkony v Dynamu výrazně zaujal a během 
tří sezon (2006-2008) dostal tři pozvánky na 
mistrovství světa, když tu první v Rize přetavil ve 
stříbrnou medaili.

I na mezinárodní scéně ale nakonec Tomáš Ro-
linek vybojoval titul. V roce 2010 vedl český ná-
rodní tým jako kapitán a neuvěřitelnou jízdu za 

zlatem zakončil vítěznou brankou na 2:0 ve finále 
šampionátu proti Rusku. Rolinek také pět let pů-
sobil v KHL (v Magnitogorsku a krátce v Ufě) a dvě 
sezony ve Spartě Praha, odkud se v roce 2015 vrá-
til do Pardubic.

S Dynamem prošel „vítězně“ dvěma barážemi 
i loňským bojem o udržení. Hráčskou kariéru To-
máš Rolinek ukončil na začátku listopadu. S 593 
zápasy a 309 body pro Pardubice.

Obrovský srdcař začínal s hokejem ve Žďáru nad Sázavou, kde se v roce 1980 
narodil. V osmnácti přestoupil do Pardubic a o dva roky později už byl členem 
extraligového mužstva. Dynamo jej sice občas posílalo na hostování (napří-
klad do Liberec či Litvínova), Rolinek se ale postupně vypracoval v nepostra-
datelného hokejistu pro Pardubice, a posléze i pro národní tým.

TOMÁŠ ROLINEK





Už dlouhé roky jste významným partnerem 
pardubického hokeje. Kdy začala spolupráce 
s klubem a jak tuto dobu hodnotíte?
Spolupráce začala před více jak deseti lety a na 
jejím začátku stály dvě velké pardubické osob-
nosti, které už tu ale bohužel momentálně 
s námi nejsou. Na jedné straně Zbyněk Kusý a na 
druhé straně Libor Joska. Hokej je v Pardubicích 
sport číslo jedna, obrovský fenomén, a proto 
spolupráce s hokejovým klubem pro nás od sa-

mého počátku byla a stále je jedním z nejsilněj-
ších spojení, které v rámci našich sponzorských 
aktivit máme. Tak jako HC Dynamo Pardubice 
patří k Pardubicím, tak právě i holding enteria je 
nedílnou součástí města a spojení těchto dvou 
značek je pro nás velmi důležité.

Co říkáte na ambice nového majoritního vlast-
níka HC Dynamo Pardubice? Co očekáváte od 
nových pořádků v klubu?
Zdravé ambice jsou důležité jak ve sportu, tak 
v podnikání. Jelikož je novým majoritním vlast-
níkem pardubického hokejového klubu úspěš-
ný český byznysmen Petr Dědek, věříme, že se 
profesionální řízení přenese po několika v tomto 
ohledu slabších letech konečně i na půdu hoke-
jového klubu. Pro náš holding je důležitá dlou-
hodobá strategie, která směřuje k rozvoji a do-
sažení stanovených cílů. A právě dlouhodobou 
strategii očekáváme i od majoritního vlastníka, 
zároveň posílení značky HC Dynamo Pardubice 
a s tím i posílení značek holdingu enteria jako 
partnerů klubu.

Lední hokej je stejně jako 
stavařina o síle kolektivu,
říká vedení holdingu enteria

Stavební holding enteria patří k dlouho-
letým partnerům pardubického hokeje. 
„Hokej je v Pardubicích sport číslo jedna, 
obrovský fenomén, a proto spolupráce 
s hokejovým klubem pro nás od samého 
počátku byla a stále je jedním z nejsilněj-
ších spojení, které v rámci našich sponzor-
ských aktivit máme,“ říkají Martin Havelka 
a Martin Kvirenc z představenstva holdin-
gu enteria a Chládek a Tintěra a.s..
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Podpora sportu obecně patří do vaší strategie, 
že? Mohl byste více popsat, jak při sponzorin-
gu uvažujete a proč zrovna na sport kladete 
takový důraz?
Naše sídlo je v Pardubicích a sport a Pardubice 
patří neodmyslitelně k sobě. Sport má s podni-
káním mnoho společného, proto je pro nás pod-
pora zejména pardubických sportovních klubů 
- a to jak těch na profesionální úrovni, tak i těch 
výkonnostních - nesmírně důležitá. Jsme firma 
o  lidech a pro lidi a vnímáme zároveň hrdost 
svých lidí, že vidí právě značku enteria nebo ně-
kterou z dceřinek, například na dresu či helmě 
hokejového hráče.

Na jakých hodnotách stojí enteria holding? 
Mohl byste je blíže představit?
Klíčovou přidanou hodnotou holdingu enteria 
i všech našich společností jsou lidé, naši pra-
covníci na všech pozičních úrovních. Lidská 
a odborná kvalita, férové vzájemné vztahy a do-
statečně motivační podmínky vytváří z celého 
našeho holdingu silný tým.

Jsou nějaké hodnoty, které může váš obor sta-
vitelství sdílet s ledním hokejem? Týmová spo-
lupráce, důraz na správně odvedenou práci…?
Určitě ano a již jsme to zmínili. Jeden ze zá-

kladních principů fungování našeho holdingu 
zní „Pracujeme jako tým“. To myslím hovoří ve 
vztahu k hokeji za vše. Lední hokej je stejně jako 
stavařina především o síle kolektivu, kvalitní 
a poctivé práci, dobré taktice, strategickém ří-
zení, umění rychle reagovat na změny a zároveň 
vidině jistoty i do budoucna.

Kolik lidí v současnosti zaměstnáváte a kde 
všude se můžeme s vašimi projekty a stavbami 
setkat?
V současné době holding enteria zaměstnává 
více jak tisíc pracovníků a vzhledem k tomu, že 
naše firmy působí ve více regionech, může se 
veřejnost s našimi projekty a stavbami setkat 
prakticky po celé České republice.

Které projekty, stavby v Pardubicích a okolí po-
važujete za největší úspěchy, které jsou nejví-
ce známé Pardubákům a lidem z našeho kraje?
Pro nás je důležitá každá zrealizovaná stav-
ba. Nicméně k těm opravdu klíčovým stavbám 
holdingu enteria realizovaným buď přímo v Par-

dubicích, nebo v Pardubickém kraji za uplynulé 
období určitě patří například rekonstrukce his-
torické budovy pardubické radnice, rekonstruk-
ce Domu hudby, výstavba nového terminálu 
na pardubickém letišti, aquacentrum Pardubice 
na Olšinkách, modernizace pardubické sokolov-
ny atd. Z těch krajských akcí bych zmínil napří-
klad rekonstrukci železniční stanice v Letohra-
dě. Našeho Hrocha potkáte ale po celém kraji 
při rekonstrukci silnic a mostů. Když mluvíme 
i o budoucnosti, tak nesmíme opomenout nyní 
začínající stavbu Dopravního uzlu Pardubice, 
kterou vnímáme jako jednu z nejvýznamnějších 
a největších staveb v historii firmy.

ROZHOVOR
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Pardubická 
mládež se poctivě 
připravuje 
na restart soutěží v kolik hodin a kde trénují, on si pak podle toho 

plánuje cestu a osobně se dívá, jestli trénink pro-
vádí technicky správně,“ popsal Hemský, který 
má pardubickou výchovu talentů na starost.

Junioři a dorostenci dokonce mohli vyrazit na 
pětidenní soustředění do polské Svídnice. Tam 
využili ledovou plochu, fotbalové hřiště, teniso-
vé kurty i atletický ovál. Obě kategorie hokejové 
akademie tak mohly absolvovat devět tréninků 
na ledě a osm mimo led. „Jsme moc rádi, že nám 
vedení klubu umožnilo toto zpestření, které 
klukům vlilo novou krev do žil,“ uvedl Hemský, 
mimo jiné také asistent trenéra dorostenců.

Navzdory debatám o uvolnění restrikcí je ale ob-
nova sezony zatím stále v nedohlednu. K případ-
nému restartu soutěží víc neví ani sám Hemský: 
„Můžeme jen věřit ve zlepšení. A udělat co nej-
více, aby hráči byli připraveni, až se tak stane.“

A jeho slova vzalo vážně i vedení Dynama, kte-
rému se ve spolupráci s městem a dostihovým 
spolkem podařilo prosadit zprovoznění ven-
kovní ledové plochy na pardubickém závodišti. 
„Díky tomu se snad hráči brzy dostanou i na led. 
Doufám, že jim to v téhle zvláštní době dodá no-
vou motivaci,“ doplnil Petr Hemský.

Protože se i pardubický klub musí řídit platnými 
nařízeními Vlády ČR, tak všechny tréninky pro-
bíhají on-line. „Klukům ve sportovních třídách 
a základně se snažíme dělat co nejpestřejší pro-
gram. Pracujeme s hráči on-line a k tomu se sna-
žíme vymýšlet všemožné výzvy, kluci se natáčejí 
nebo trénují s aplikací Teams. Trenéři také jezdí 
za hráči po Pardubicích a dávají jim zpětnou vaz-
bu,“ upřesňuje současné fungování mládeže její 
šéftrenér Petr Hemský.

Že jde o netradiční situaci dosvědčuje právě 
momentální práce trenérů. „Jedná se v podsta-
tě o trenéra do domu. Kluci napíšou trenérovi, 

Na české ledové plochy je sice v součas-
nosti povolen vstup pouze profesioná-
lům, mladí hokejisté ale nezahálí a již 
několik týdnů hledají jiné způsoby tré-
nování, aby zůstali ve formě. Ať už jde 
o soustředění v  Polsku nebo trénování 
online, Dynamo si našlo cestu, jak své ta-
lenty udržet v kondici.

MLÁDEŽ
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