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Z  K A B I N Y

Ani zisk čtyř bodů z  posledních dvou utkání 
nestačil Dynamu na udržení nejlepší čtyřky 
po základní části a zajištění si přímého postu-
pu do čtvrtfinále play-off. Po nedělní domácí 
prohře s  Třincem po nájezdech jsme museli 
naplno v úterý bodovat ve Zlíně a České Budě-
jovice musely vyjít naopak bodově na prázdno 
v Hradci Králové. Stalo se ale pouze to první…

Ve Zlíně jsme potvrdili zlepšující se formu a ko-
nečně ukončili sérii osmi proher v  řadě. Pod 
vítězství 3:0 se podepsali hlavní měrou čistým 
kontem Dominik Frodl a tříbodový Robert Říčka.

Nejlepší střelec Dynama v  základní části 
uklidnil svůj tým na konci první třetiny, když 
nás po přihrávce Roberta Kousala poslal do 
vedení. Pro Říčku se jednalo o  27. přesný 
zásah v sezoně, což nakonec znamenalo dě-
lené druhé místo mezi extraligovými střelci 
v základní části.

Na ledě jeho bývalého týmu se mu dařilo 
i ve zbytku utkání, když po bezbrankové dru-
hé třetině přihrál v  té třetí na další dva góly 
Dynama, o  které se postarali Adam Musil 
a Honza Košťálek.

Košťálek se díky tomu osamostatnil v  čele 
produktivity obránců, když během 53 ode-
hraných zápasů posbíral 41 bodů za 8 gólů 
a  33 přihrávek. Říčka skončil v  tabulce pro-
duktivity na desátém místě mezi všemi hráči, 
když nastřádal 47 bodů (27+20).

Dynamo skončilo v  základní části na pátém 
místě o  bod za čtvrtými Českými Budějovi-
cemi. Právě s těmi se střetneme v případném 
čtvrtfinále, pokud uspějeme v  předkole 
proti po základní části dvanáctým Karlovým 
Varům. První dvě utkání předkola hrajeme 
v pátek a v sobotu v enteria areně.
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Základní část extraligy dospěla ke svému konci a  na začátku je to nejdůležitější období sezony. 
Play-off. Co může Dynamu pomoci v boji o titul? A co všechno prozradily statistiky o předchozích 
60 kolech základní části? Tak třeba to, že Dynamo mělo nejnebezpečnější útok ve hře 5na5, když 
trio Kousal, Musil, Camara střelilo 23 gólů.

Základem k  úspěchu jsou góly. Můžete hrát se-

belíp, můžete soupeře drtit v  útočném pásmu 

a nepustit ho k puku. Jenže když nevstřelíte bran-

ku, nevyhrajete.

Dynamo by tenhle scénář trápit neměl. 173 gólů 

znamená čtvrtý nejlepší výsledek v extralize, pro-

duktivnější ofenzivu už mají jen v Třinci (174), Hrad-

ci (182) a na Spartě (203). V základní části tak stříle-

ly Pardubice více než tři branky na zápas.

Největší podíl na tomhle čísle má Robert Říčka. 

Dvaatřicetiletý útočník přišel do Pardubic jako 

nadějná posila, od které se čekaly góly zejména 

v přesilovkách. „Řeka“ se ale rozjel do nevídané 

formy, stal se výrazným tahounem týmu a  také 

jeho nejlepším střelcem.

Ve 48 zápasech se trefil 27krát, což pro něj zna-

mená i  druhé místo v  rámci extraligy – o  čtyři 

góly za Filipem Chlapíkem, který ale odehrál 

o  pět zápasů více. Trenérům se navíc může líbit 

i Říčkova bojovnost, schopnost obětovat se pro 

tým, vyhrávat souboje nebo rozdávat přihrávky 

(kterých má na svém kontě dvacet). 

Letošní základní část mu tedy vyšla skvěle, v prů-

měru se prosadil dvakrát za šedesát minut hry na 

ledě a  s  devíti přesilovkovými góly je i  sedmým 

největším zabijákem při početní výhodě.

ZÁKLADNÍ ČÁST V ČÍSLECH
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Jen o šest míst v závěsu pak v extraligové tabul-

ce střelců najdete Anthonyho Camaru. 22 zápisů 

v  48 utkáních je také velmi slušný počin, vždyť 

i třeba David Krejčí má o dva góly méně. Po bo-

dově slabším začátku sezony se navíc gólově 

rozjel i Adam Musil, kterému zdatně sekundoval 

jeho velký kamarád Matěj Blümel. 

Zajímavé jsou i  statistiky vítězných gólů. Těch má 

v extralize nejvíce třinecký Martin Růžička, a to sedm.

Se šesti zásahy následuje oblíbenec pardubického 

publika Anthony Camara, který například v  únoru 

rozhodl prodloužení v Liberci a Plzni. Šest zásahů ho 

v této statistice staví na úroveň Michala Řepíka nebo 

Davida Krejčího, zapomenout bychom ale neměli 

ani na čtyři vítězné branky Říčky a Musila.

Dobrou zprávou je, že jak Camara, tak Říčka 

s Musilem mají podepsané smlouvy ještě na další 

dvě sezony. Po jejich gólech snad tedy uvidíme 

ještě hodně radosti.

Ohrozit brankáře

Pro týmový výkon jsou ale kromě úspěšných střel 

důležité i ty ostatní. Dostávají soupeře pod tlak, 

zaměstnávají brankáře, hrozí po nich dorážky 

nebo závary před brankou. Experty na častou 

POŘ. JMÉNO POZ. GP TOI G

1 ROBERT ŘÍČKA Ú 48 807:34 27

2 ANTHONY CAMARA Ú 48 826:06 22

3 ADAM MUSIL Ú 53 1036:36 17

4 MATĚJ BLÜMEL Ú 49 803:22 12



PUK | 7

střelbu má Dynamo hned tři – a  jedním z nich je 

překvapivě obránce!

Jan Košťálek má na svém kontě hned 177 střelec-

kých pokusů, což je nejvyšší číslo v  Pardubicích 

i mezi extraligovými obránci. Mezi všemi soupe-

ři je pak Košťálek na šestém místě nejčastějších 

střelců – téměř vyrovnal Filipa Chlapíka, a tolik ne-

stříleli třeba ani Milan Gulaš nebo Martin Růžička.

Pohotoví dravci Robert Říčka a Matěj Blümel ovšem 

nezůstali pozadu, jak ukazuje i přiložená statistika 

s průměrem hráčových střel za šedesát minut hry.

Pokud se pak podíváme na střeleckou úspěšnost, 

uvidíme na čele tabulky opět Kanaďana. Anthony 

Camara totiž do branky dostal téměř každou pá-

tou střelu (19,30 %). S výsledkem 18,12 % následu-

je Robert Říčka a s 14,47 % kapitán Patrik Poulíček.

Přihraj a jeď

Honza Košťálek má zase díky časté střelbě nejvíce 

asistencí z  celého Dynama (33). „Jen jsem to cpal 

na bránu, kluci výborně doráželi,“ říkal skromně po 

famózním představení 3. prosince proti Třinci, kdy 

se asistencemi podílel na pěti brankách svého týmu, 

a vyrovnal tak extraligový rekord mezi obránci.

V  rámci extraligy je navíc čtvrtým nejlepším na-

hrávačem, Robert Kousal je jedenáctý. S  lehkou 

nadsázkou by se tabulka níže dala označit za dů-

sledek kombinačního hokeje, který Pardubice 

vyznávají – mají totiž hned pět hokejistů, kteří se 

dostali přes hranici dvaceti asistencí.

Po přepočtu na odehrané minuty pak v Dynamu 

vyniká David Cienciala, který se může chlubit 

S TAT I S T I K A

POŘ. JMÉNO POZ. GP TOI S S/60

1 ROBERT ŘÍČKA Ú 48 807:34 149 15.53

2 MATĚJ BLÜMEL Ú 49 803:22 159 15.09

3 JAN KOŠŤALEK O 53 1055:33 177 13.70

POŘ. JMÉNO POZ. GP TOI G A

1 JAN KOŠŤALEK O 53 1055:33 8 33

2 ROBERT KOUSAL Ú 56 988:09 11 29

3 DAVID CIENCIALA Ú 52 846:40 11 28

4 JURAJ MIKUŠ O 56 1120:21 5 21

5 ROBERT ŘÍČKA Ú 48 807:34 27 20



8  | PUK

S TAT I S T I K A

dvěma nahrávkami za šedesát minut pobytu na 

ledě. A zajímavě se letos uvedl také Ondřej Ma-

týs – v  jedenácti zápasech si připsal dva góly 

a čtyři asistence. Odehrál přitom celkově jen 128 

minut, můžeme tedy říct, že jeho produktivita 

byla velmi efektivní (2.82 bodů na 60 minut hry).

Boduju, boduješ – bodujeme!

I  statistiku bodů začneme obránci, vždyť právě 

Dynamo má nejproduktivnějšího beka extraligy 

– Janu Košťálkovi svítí v tabulce číslo 41. 

Body ale sbíral také Juraj Mikuš, konkrétně 26.

Střelecký fenomén Říčka zase s  neuvěřitelnou 

bilancí 47 bodů v  48 zápasech (27+20) uzavírá 

nejlepší desítku extraligy – před Romanem Horá-

kem, Davidem Krejčím nebo Michalem Řepíkem. 

Šestnáct bodů získal Říčka v přesilové hře, kde se 

činili i jeho spoluhráči, jak můžete vidět v tabulce:

Přes dvacet bodů se nakonec dostalo hned deset 

hráčů Pardubic, což se třeba ještě předloni po-

vedlo jen čtyřem hokejistům (a v sezoně 2018/19 

jen o bod Rostislavu Maroszovi).

Trochu netypickou statistikou je potom ocenění 

pro hráče utkání. Jasně, v kontextu ostatních čísel 

zní tyhle bizarně, nicméně výběr po zápase větši-

nou přesně odráží toho, kdo si to z  týmu nejvíce 

zasloužil – nejen produktivitou. Pětkrát se tak do-

čkali Patrik Poulíček s Adamem Musilem, osmkrát 

Matěj Blümel a hned devětkrát Robert Říčka.

Mládí vpřed

Nejen na tahouny týmu, ale i  na mladíky sázely 

Pardubice v  tomto ročníku. Juniorů nasadili tre-

néři hned šest – více jich do extraligy poslala 

pouze Plzeň (9) – a kvůli nešťastnému závěru se-

zony také Zlín (8). 

Michal Hrádek byl s  průměrným icetimem 14:15 

na zápas čtvrtým nejvytěžovanějším juniorem 

extraligy, Matěj Blümel zase produktivitou a  bi-

lancí plus/minus (+14) vynikal v  kategorii do 24 

let. Ohledně účasti na ledě ho v Dynamu překo-

nali pouze Juraj Mikuš (+15) a Robert Kousal (+16).

Tito dva zkušeností hokejisté jsou zároveň jedi-

nými, kteří odehráli všechny zápasy základní 

části. Premiant Mikuš odehrál v  průměru dva-

cet minut za utkání, v čemž se mu mohou rovnat 

jen Košťálek a  Musil. Následují Poulíček (17:53) 

a  Kousal (17:38). Pro srovnání uvádíme také ex-

traligového nezmara Ladislava Šmída, jehož prů-

měrný čas je 26 minut a 33 vteřin.

Méně příjemnou kategorií jsou pak tresty. V  nich 

se s 88 minutami „umístil“ na třetím místě extraligy 

POŘ. JMÉNO POZ. GP TOI G A P S 5% PPG PPP

1 ROBERT ŘÍČKA Ú 48 807:34 27 20 47 149 18.12 9 16

2 DAVID CIENCIALA Ú 52 846:40 11 28 39 79 13.92 2 13

3 ANTHONY CAMARA Ú 48 826:06 22 14 36 114 19.30 7 12

4 JAN KOŠŤÁLEK O 53 1055:33 8 33 41 177 4.52 3 11

5 ROBERT KOUSAL Ú 56 988:09 11 29 40 120 9.17 4 9
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POŘ. JMÉNO POZ. GP TOI

1 MICHAL HRÁDEK O 38 541:39

2 TOMÁŠ URBAN Ú 16 127:36

3 DANIEL HERČÍK Ú 6 38:09

4 VÍT KAŠTÁNEK O 3 14:21

5 ROBIN KAPLAN Ú 2 13:58

6 FRANTIŠEK FORMÁNEK Ú 1 05:13

Anthony Camara. I kvůli němu tak musí matador Jan 

Kolář odehrát každý zápas v průměru přes tři minuty 

v oslabení (03:10). Díky tomu ale vyniká i v dalších 

statistikách – 84 zablokovaných střel a třinácté mís-

to mezi extraligovými bojovníky Radegast indexu.

Kromě Koláře jsou pardubickými specialisty na 

oslabení taky Michal Hrádek (průměrný čas v osla-

bení 03:06), Filip Koffer (02:29) a Patrik Poulíček 

(02:23). Kapitán navíc rozdává i nejvíce hitů (34), 

podobně jako Musil a Říčka nebo Kolář s Válou.

Jistota vzadu

A  tím se přesouváme na druhou stranu kluziště, 

kde se Dynamo může opřít o dva vyrovnané mla-

dé brankáře. Roli jedničky před play-off si nako-

nec vybojoval Dominik Frodl – s  úspěšností zá-

kroků 91,42 procent je osmý nejlepší v extralize 

a s průměrem 2,32 obdržených branek na zápas 

je dokonce pátým nejlepším brankářem soutěže.

Během sezony si rodák z  Prahy připsal i  jednu 

asistenci, osm trestných minut a  čtyři čistá kon-

ta. Více nul v extralize vychytali jen Filip Novotný 

(6) a Marek Mazanec (5). Zároveň je Frodl osmým 

nejvytěžovanějším brankářem, zatímco jeho 

parťák Milan Klouček dvacátým. 

Z osmatřiceti odchytaných zápasů má pak Frodl 

dvacet výher, zatímco s  Kloučkem v  bráně zví-

tězilo Dynamo patnáctkrát z  třiadvaceti utkání. 

Pardubice se na klid v brankovišti mohou spoleh-

nout i  během nájezdů, Frodl s  Kloučkem v  nich 

mají úspěšnost přes sedmdesát procent.

V závěru roku 2021 odchytal proti Českým Budě-

jovicím dvanáct minut také Jakub Soukup, jinak 

byl ovšem během krátkého zranění Dominika 

Frodla jednoznačnou oporou Milan Klouček – 

jeden z nejmladších brankářů extraligy. Třiadva-

cetiletý odchovanec Pardubic letos také nemá 

špatná čísla – úspěšnost zákroků 90,44 procent 

a 2,85 obdržených branek na zápas.
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Na detailech záleží

A  na závěr pár pikantních podrobností. Na Ca-

marovi je například zajímavý počet jeho dvougó-

lových zápasů – takových prožil v  ročníku hned 

devět (v extralize nejvíce). Hattrick dal z Dynama 

jen Adam Musil, a to na podzim proti Zlínu (pro-

sadil se tehdy poprvé v  sezoně, po desetizápa-

sovém čekání).

A  kdo nejčastěji vstřelil první gól svého týmu 

v  zápase? Robert Říčka, a  to hned dvanáct-

krát! Opět se jedná o nejvyšší číslo extraligy, 

druhý Filip Chlapík otevřel skóre Sparty „jen“ 

šestkrát.

Zajímavý je i počet hráčových gólů během těsné-

ho rozdílu ve skóre. Ve vyrovnaných zápasech se 

nejčastěji prosazoval právě sparťanský Chlapík 

(22 takových branek), na druhém místě už je ov-

šem zase Říčka (20) a na třetím Camara (19).

Pardubice se mimo jiného mohou spolehnout na 

pátou nejlepší přesilovku (20,37 %) i páté nejlep-

ší oslabení (82,35 %). Na děleném druhém místě 

je pak tým Richarda Krále ve statistice vyhraných 

vhazování (52 %).

A  co nájezdy, o  kterých už jsme se zmiňovali 

u brankářů? V Dynamu je nejčastěji jezdí Slováci 

Mikuš a Pavlovič. Zatímco Mikuš se trefil jen jed-

nou z pěti pokusů, Paulovič ve dvou ze čtyř. Pa-

desátiprocentní úspěšnost má v  nájezdech taky 

Robert Kousal, nejlepším nájezdníkem Pardubic 

je poté Patrik Poulíček, který proměnil dva ze tří.

Jak moc vítězné bude pro kapitána i  celý tým 

play-off?
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N A Š E  S E S TAVA

BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

TOMÁŠ 
JELÍNEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

ROBERT 
ŘÍČKA

IGOR
ŠVYRJOV

MAREK 
HECL

TOMÁŠ
KAUT

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

#22

#70 #27

#24

#77 #27

#43

#44

#62 #86

#83

#19

#18

#55#22#27

#7

#29

#35

#71

#11#26

#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!

REGISTRUJ SE S PROMOKÓDEM PARDUBICE1300
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S O U P E Ř O VA  S E S TAVA

BRANKÁŘI

MICHAL 
PLUTNAR

ŠTĚPÁN
LUKEŠ

DAVID 
TUREČEK

TOMÁŠ 
VONDRÁČEK

JIŘÍ
PRŮŽEK

MARTIN
KOHOUT

PETR 
VODIČKA

ADAM 
DYBAL

ONDŘEJ 
BERÁNEK

JIŘÍ 
KULICH

DALIMIL
MIKYSKA

TOMÁŠ 
HAVLÍN

ONDŘEJ
DLAPA

PATRIK 
PARKKONEN

TOMÁŠ 
REDLICH

JAN 
HLADONIK

LUKÁŠ 
PULPÁN

VLADISLAV 
HABAL

JAKUB 
FLEK

TOMÁŠ 
RACHŮNEK

MARTIN 
ROHAN

JIŘÍ 
ČERNOCH

MARTIN 
OSMÍK

MARTIN 
WEINHOLD

PETR 
KOBLASA

DOMINIK 
RYMON

TOMÁŠ 
MIKÚŠ

#64

#15

#5

#7

#29

#20

#67

#25

#17

#8

#77#72#63

#83

#44

#62

#76

#30

#21

#9

#90

#51

#85

#33

#23

#10

#58

OBRÁNCI

ÚTOČNÍCI





marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!
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