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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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Z  KAB INY

čem budete moci být. Jsou zde i očekávání výsledková, 
jak to všechno dopadne. A všichni v Dynamu věříme, 
že nás čekají měsíce radostné.

Naši hokejisté v přípravě absolvovali turnaj Letní hoke-
jové hry, kde sehráli zápasy s Olomoucí a Vítkovicemi, 
později se utkali ještě se Spartou, Libercem a Vrchla-
bím a zúčastnili se mezinárodního turnaje Coupe des 
Bains ve Švýcarsku, kde sehráli zápasy s EHC Biel, Kre-
feld Pinguine a Servette Ženeva.

Pardubice tak odehrály v přípravě celkem deset utká-
ní, když hned osm z nich vyhrály a v jednom padly až 
po samostatných nájezdech. Přípravu jsme zakončili 
s pozitivním skóre 40:18, nejproduktivnějším hráčem 
a zároveň nejlepším střelcem byl s šesti vstřelenými 
brankami a třemi asistencemi kanadský útočník An-
thony Camara.

Nezbývá než věřit, že si pohodu z přípravy přeneseme 
také do extraligy, kde nás čeká spousta novinek. Od 
15 účastníků soutěže, díky čemuž se v enteria areně 
společně potkáme osmadvacetkrát, po změny v pravi-
dlech, které jsou nejvýraznější za hodně dlouhou dobu.

I proto bychom vás chtěli v úvodu ročníku poprosit, 
abyste ve svém fanouškovsko-rozhodcovském metru byli 
alespoň v úvodních utkáních tolerantnější. A to ke všem 
účastníkům na ledě, ať už jde o naše hráče, soupeře, nebo 
rozhodčí. Nikdo to nebude mít lehké, zvyknout si na vel-
ké změny, a může se stát, že případná křivda může vzejít 
třeba i z neznalosti všech nových pravidel.

Některé se vám stručně pokusíme popsat už v tomto 
PUKu, ale je jich skutečně velká spousta, takže ještě jed-
nou prosíme o případnou zdrženlivost v hodnocení ver-
diktů rozhodčích, ať už půjde třeba o nové pravidlo s of-
sajdem, hru brankářů nebo hodnocení faulů hokejkou.

Pojďme společně, Za Dynamo!

Netrvalo to tak dlouho, a máme hokej zpátky. Co už 
trvalo trochu déle, že bychom se na něm mohli po-
tkat společně.  Po pandemií koronaviru výrazně 
ovlivněné sezoně, na kterou se fanoušci prakticky 
nedostali, jsme na startu extraligového ročníku, 
který všichni vyhlížíme s velkým očekáváním.

A nejde pouze o to, že se my těšíme, že vás budeme mít 
v enteria areně za zády jako pověstného sedmého hráče 
na ledě navíc, nebo že vy se těšíte, že tím sedmým hrá-
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CÍLE JSOU JASNÉ:
PŘÍMÝ POSTUP, PAK MEDAILE

PETR DĚDEK

velmi kvalitní přípravu. Mužstvo už je doplněné podle 
našich představ, na rozdíl od loňska, kdy jsme na to ne-
měli tolik času. Se zápasy a výsledky jsme spokojeni, 
věříme, že mužstvo má sílu a bude patřit k favoritům. 
Jasným cílem je medaile, cokoli jiného bude neúspěch.“

Dušan Salfický pak pokračoval v pozitivním duchu: 
„Kluci se prezentovali hokejem, který od nich očekává-
me. Trenérům se daří přenášet na hráče nejen dobrou 
atmosféru, ale i konkrétní pokyny a systémové věci.“ 
Změny přitom nastaly nejen v týmu, nýbrž i na ocho-
zech haly.

„Vyměnili jsme turnikety, které budou obousměrné, 
takže lidé si nebudou muset brát vrácenky, ušetříme 
i  papír,“ popsal s úsměvem Salfický. Pro bezpečnost 
fanoušků jeho lidé udělali maximum, turnikety budou 
dokonce měřit teplotu a hlídat dodržování hygienic-
kých opatření. 

„Lidé se nemají čeho bát. Všechno je zařízené tak, aby 
mohli mít fanoušci své obvyklé pohodlí,“ popsal ještě 
Salfický.

Nová sezona, noví hráči, nová očekávání. Hokejové 
Pardubice pokračují ve změně, kterou nastartoval 
příchod ambiciózního majitele Petra Dědka. A nejen 
on si od letošního ročníku hodně slibuje, jako jed-
noho ze spolufavoritů extraligy vidí Dynamo i sami 
hráči a trenéři. Jak se ale s tlakem vyrovnávají? Proč 
je teď tým v lepší situaci, než loni? A co nového 
chystá pro fanoušky vedení klubu?

Ještě před vypuknutím extraligy se v prostorech enteria 
areny sešli tahouni pardubického Dynama – majoritní 
vlastník Dynama Petr Dědek, sportovní ředitel klubu 
Dušan Salfický, hlavní trenér A-týmu Richard Král 
a kapitán mužstva Jakub Nakládal.

Na tiskové konferenci zhodnotili přípravu, popsali at-
mosféru v týmu, prozradili několik novinek a taky se 
společně několikrát zasmáli.

Jako první si vzal slovo Petr Dědek: „Máme za sebou 
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Dynamo navíc do nového roku chystá i vlastní pod-
cast, k němuž se veřejnost už brzy dozví podrobnější 
informace. Do té doby můžou fanoušci Pardubic vyu-
žít volný čas s prvním číslem nového nepravidelného 
čtvrtletníku Magazín Dynamo.

Najdete v něm mnoho inspirativních příběhů a rozho-
vorů, ale i netradičních zajímavostí, o které se podělili 
sami hráči. Můžete je tak nejen lépe poznat, ale třeba 
i zjistit, co všechno máte společné.

V průběhu roku pak v Pardubicích plánujeme uspořá-
dat tři speciální utkání. Kromě Winter Hockey Games 
se bude jednat o zápasy s důrazem na minulost a bu-
doucnost našeho milovaného klubu.

Ale zpátky ke hře Dynama, ve kterém panuje spokojenost. 

„V přípravě jsme mohli vyzkoušet různé styly hry, 
různé formace. Lehce nám do sestavy zasáhla některá 
zranění, tento týden ještě doléčoval zranění Patrik Pou-
líček. Jediný Denis Kusý je ale zraněný dlouhodobě. Do 
pátečního zápasu pak nastoupí jako jednička Dominik 
Frodl,“ informoval hlavní trenér Richard Král.
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Bývalý výborný střelec se chce s mužstvem prezentovat 
následovně: „Naším cílem je tvořit hru a diktovat tem-
po, být aktivní a hodně bruslit. Nechceme čekat někde 
ve středním pásmu.“

Výhodou je, že práci současného realizačního týmu už 
hráči znají. Král a spol. totiž mohou tentokrát pracovat 
s mužstvem již na začátku sezony. „Oproti minulému 
roku jsme na tom lépe, i pro mě osobně je to jedno-
dušší, protože jsem si tady zvykl. Léto nebylo tak hek-
tické a také všechny spoluhráče znám lépe. Líbí se mi 
i nastavení celé organizace. Určitě je dobře, že máme 
vysoké cíle a ambice,“ řekl k situaci v mužstvu kapitán 
Jakub Nakládal.

Spoluhráči ho ve své volbě vybrali jako toho nejvhod-
nějšího pro vůdčí pozici. „Moc si toho vážím, ale není 
to jen o jednom člověku, letos to bude o celém týmu. 
Nikdo se nad nikoho nepovyšuje, ani před nikým ne-
ponižuje. Máme spolu dobré vztahy a všechno u nás v 
kabině funguje.“

Jak ale hokejisté vnímají silná prohlášení majitele Dědka? 
„Kabina je samozřejmě trochu pod tlakem kvůli jeho oče-
káváním,“ směje se Nakládal. „Ale s tím všichni počítáme, 
k hokeji tlak patří. Nikdo si sem nepřišel jen tak zahrát, 
všichni víme, po čem toužíme. Pardubice navíc mají skvě-
lé fanoušky, kteří nás ženou dopředu – jsou pro nás moti-
vací sami o sobě,“ vysvětlil kapitán Pardubic.
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Ten má v týmu hned několik nových spoluhráčů. 
A mohlo být i o posilu navíc. 

„Ještě o jednoho útočníka jsme tým doplnit chtěli. Jsme 
připraveni na případné posílení v pozdější fázi, ale ne-
tlačíme na něj,“ vysvětlil majitel Dědek. A narážky, že 
do Pardubic se teď chodí jen za penězi? „Dynamo je 
výborná adresa s téměř stoletou historií, proto k nám 
hráči chodí. Ne kvůli penězům, ale kvůli touze po 
úspěchu.“

Trenér Král na Dědka navázal: „V týmu je velká kon-
kurence, je to složité. Někteří kluci by jinde hráli v 
prvních dvou lajnách, tady budou hrát třetí. Ale musí 

to chápat, navíc si myslím, že věděli, do čeho jdou. Jde 
nám všem především o týmový úspěch.“

„Mezi favority počítám hlavně Třinec, Spartu, Liberec. 
Ale věřím, že k nim budeme patřit. A že se nám bude 
patřit hlavně proti Hradci, abychom vylepšili bilanci 
vzájemných derby,“ popíchl ještě blízkého rivala maji-
tel Pardubic Dědek.

A dodal: „Výsledky si představujeme jasně – v základ-
ní části umístění v první čtyřce, a potom medaile. Náš 
rozpočet je 150 milionů, stejný jako loni. Prodaných 
permanentek pak máme podobně jako v minulé sezo-
ně, kolem třech a půl tisíce.“
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Snad se tedy fanoušci dočkají klasické 
sezony bez omezení kapacity. „Na diváky 
už se moc těšíme, hokej pro ně hrajeme 
celou kariéru a minulý rok bez nich byl 
najednou hodně divný. Ne že by nás to 
nebavilo, ale určitě je to obrovský rozdíl. 
Dokážou vás strhnout, vytváří parádní 
atmosféru,“ vysvětlil Nakládal pohled 
hokejisty.

„Nejenom my hráči, ale podle mě všichni 
ve městě jsou na start extraligy natěšení,“ 
uzavřel Jakub Nakládal, který se po tisko-
vé konferenci zúčastnil společně s větši-
nou A-týmu velké předsezónní autogra-
miády v útrobách enteria areny.



PUK | 9

ZAHÁ JEN Í  S EZONY

NYNÍ 
V PRODEJI
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ZMĚNY 
V PRAVIDLECH
Přehled nejvýznamnějších změn pravidel
od nové sezony 2021/22

Helma musí být upevněna tak, aby nemohla spadnout. 
Pokud spadne bez toho, aby ji hráči proti pravidlům 
stáhnul soupeř, nebyla upevněna správně. Hráč, které-
mu během hry spadne helma, musí neprodleně opustit 
ledovou plochu.

Hráč, kterému během hry spadne helma, ji nesmí zved-
nout a nasadit si ji znovu na hlavu – aby tak mohl uči-
nit, musí opustit hrací plochu a vrátit se na hráčskou 
lavici. Pokud hráč nejedná v souladu s tímto pravidlem, 
uloží se mu bez varování menší trest.

Pokud puk opustí hřiště, provede se následné vhazová-
ní na nejbližším bodě pro vhazování v pásmu, kde do-
šlo k poslednímu kontaktu hráče s pukem, včetně toho, 
když se jednalo o kontakt útočícího hráče v útočném 
pásmu. Pokud se však útočícím tým dopustí současně 
přestupku proti pravidlům (vysoká hůl, odpálení puku 
rukou, ofsajd apod.), vhazuje se mimo útočné pásmo.

Od sezony 2021-22 už hráčova brusle nebude muset 
být v přímém kontaktu s modrou čárou, aby nedošlo 
k ofsajdové situaci. Ofsajd bude nově posuzován dle 
vnitřní hrany modré čáry a její pomyslné linie po celé 
její délce svisle nahoru. 

Kompletní změny pravidel 
naleznete zde:

Bránící tým nesmí střídat, vybrat si oddechový čas 
a  útočící tým má možnost volby, na kterém bodě 
bude provedeno vhazování:
1. Po neúmyslném posunutí branky bránícím hráčem.
2 . V případě, že je puk vystřelen do koncového pásma 

útočícím týmem z jeho vlastní poloviny a brankář 
soupeře přikryje puk.

3.  Po zakázaném uvolnění.
Útočící tým má navíc možnost volby místa vhazování 
při zahájení „přesilové hry“.

Hráč musí mít kontrolu nad svou holí a je za svou hůl 
zodpovědný. Hráč nicméně nebude potrestán, pokud 
zasáhne soupeře v rámci normálního nápřahu nebo 
při dokončení pohybu při střele nebo přihrávce, nebo 
pokud nechtěně zasáhne protihráče – centra, který je 
předkloněn při vhazování.

Divoké švihnutí po skákajícím puku se nepovažuje za 
normální nápřah nebo dokončení pohybu a jakýkoliv 
kontakt s protihráčem nad úrovní ramen bude přísluš-
ně potrestán.

Hráče, kteří přijedou do oblasti vhazování pozdě, a na-
chází se tím v pozici mimo hru pro nadcházející vhazo-
vání, hlavní rozhodčí varuje, jakmile zaujmou pozici ve 
hře. V tomto případě nebude varován centr provinivší-
ho se týmu za porušení postupu vhazování, ale varován 
bude trenér. Jakékoliv další takové porušení v utkání 
má za následek uložení menšího trestu pro hráčskou 
lavici za zdržování hry provinivšímu se týmu. Tento 
trest se ohlásí jako menší trest pro hráčskou lavici za 
zdržování hry – pomalý příjezd na vhazování.

Nová pravidla ledního hokeje pro následující sezony 
jsou dokončením projektu IIHF a top evropských sou-
těží za spolupráce NHL. Mají strukturu pravidel NHL 
a  pouze v některých procedurálních postupech se 
od pravidel NHL liší. Dle těchto pravidel budou roz-
hodovány veškeré top ligy v Evropě, mistrovství svě-
ta i olympijské hry. Co konkrétně se od nové sezony 
2021/22 mění?

Vyšlo na

PRAVIDLO 9.6. – HELMY

PRAVIDLO 85.5 – MÍSTO VHAZOVÁNÍ

PRAVIDLO 83 – OFSAJD

STŘÍDÁNÍ, ODECHOVÝ ČAS,
VOLBA MÍSTA VHAZOVÁNÍ

PRAVIDLO 76.6. 
POSTUP VHAZOVÁNÍ – PORUŠENÍ

PRAVIDLO 60 – VYSOKÁ HŮL
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY – BRANKÁŘ

V případě, že je branka posunuta bránícím hráčem, ať 
už “úmyslně”, nebo “neúmyslně”, předtím, než puk pře-
jde brankovou čáru v místě, kde branka normálně je, 
může hlavní rozhodčí přiznat gól. Aby v takové situaci 
mohl být přiznán gól, musí být branka posunuta brá-
nícím hráčem, útočící hráč musí mít před posunutím 
branky bezprostřední příležitost ke skórování a musí 
být rozhodnuto, že by puk přešel do branky v místě, 
kde je obvykle branka.

Menší trest za zdržování hry se uloží:
(VI) Brankáři, který „vyjede” z brankoviště, aby se po-
kusil dojet puk dříve než útočící hráč a místo odehrá-
ní puku na puk skočí, čímž způsobí přerušení hry; je 
dovoleno, aby brankář vyjel z brankoviště za účelem 
„zmenšení střeleckého úhlu” a po zákroku proti střele, 
pokud mu puk vypadne, ho přikryl.

Menší trest za zdržování hry se uloží:
(VII) Brankáři, který není pod tlakem protihráče 
a  v  brankovišti úmyslně padne na puk nebo jej stáh-
ne k tělu nebo drží nebo umístí puk na jakoukoli část 
branky takovým způsobem, že způsobí přerušení hry; 

Pro výklad tohoto pravidla se použije následující vý-
klad: Brankář smí puk přikrýt, pokud je puk nebo 
brankář částí svého těla v brankovišti. Nesmí však puk 
přikrýt a stáhnout si ho z „nelegální“ pozice do bran-
koviště.

Brankář nesmí hrát puk za brankou mimo vyznačené 
území. Pokud brankář odehraje puk za brankou mimo 
vyznačené území, udělí se mu menší trest za zdržování 
hry. Rozhodujícím faktorem pro uložení trestu je pozi-
ce puku. Menší trest se neuloží, pokud brankář hrající 
puk má minimálně jednu brusli stále v brankovišti.

PRAVIDLO 63.7. – PŘIZNANÝ GÓL

PRAVIDLO 63.2. ZDRŽOVÁNÍ HRY

PRAVIDLO 63.2. – ZDRŽOVÁNÍ HRY 
– BRANKÁŘSKÝ LICHOBĚŽNÍK
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NAŠE  SESTAVA

BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

MICHAL 
MACHAČ

ROBERT 
ŘÍČKA

JAKUB 
NAKLÁDAL

MAREK 
HECL

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

MILAN 
KLOUČEK

JAN 
KOLÁŘ

MATĚJ 
BLÜMEL

ONDŘEJ 
MATÝS

TOMÁŠ 
ZEMAN

DENNIS 
ROBERTSON

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

#22

#27

#70

#24

#87

#77

#43

#44

#62

#81

#19

#18

#55

#29

#35

#71

#11

#25

#90

#36

#14

#33

#46

#23

#67

#88

#81

#34

#2

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI
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SESTAVY  SOUPEŘE

BRANKÁŘI

32 MIROSLAV SVOBODA

38 DOMINIK FURCH

39 DOMINIK PAVLÁT

OBRÁNCI

4 JAKUB KINDL

5 DAVID JIŘÍČEK

6 VLADIMÍR KREMLÁČEK

14 PETER ČEREŠŇÁK

22 VIKTOR LANG

49 VOJTĚCH BUDÍK

51 DOMINIK GRAŇÁK

65 DAVID KVASNIČKA

97 LUKÁŠ KAŇÁK

ÚTOČNÍCI

10 DOMINIK SOUKUP

12 GUSTAF THORELL

17 MARTINS DZIERKALS

42 FILIP SUCHÝ

66 FILIP KUŤÁK

67 MARTIN LANG

80 MICHAL BULÍŘ

82 SEBASTIÁN MALÁT

84 JAN SCHLEISS

86 TOMÁŠ MERTL

87 FILIP PŘIKRYL

88 PETR KODÝTEK

89 PAVEL MUSIL

93 MATYÁŠ KANTNER

96 LUDWIG BLOMSTRAND

BRANKÁŘI

1 MAREK STUCHLÍK

33 JAN RŮŽIČKA

37 GAŠPER KROŠELJ

40 MAREK SCHWARZ

OBRÁNCI

3 ADAM JÁNOŠÍK

4 PETR ŠIDLÍK

6 KAREL KŘEPELKA

7 DAVID MORAVEC

8 SEBASTIAN JASEČKO

12 PAVEL PÝCHA

17 DAVID BERNAD

19 MARTIN PLÁNĚK

20 MITCHELL FILLMAN

55 MARTIN ŠEVC

85 DOMINIK VACÍK

ÚTOČNÍCI

15 JAN EBERLE

18 ADAM ZBOŘIL

21 MILOŠ KELEMEN

23 PAVEL KOUSAL

24 JAN GRIM

27 JAKUB KOTALA

28 VALENTIN CLAIREAUX

29 DAVID ŠŤASTNÝ

36 JAN PŮČEK

44 JAN DUFEK

46 ONDŘEJ NAJMAN

47 MÁRIO LUNTER

49 JAN ZÁVORA

69 ADAM RAŠKA

88 OSCAR FLYNN

91 JAN STRÁNSKÝ

93 VOJTĚCH POLÁK

96 MARIS BIČEVSKIS
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