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ANOTACE  

Práce pojednává o vzniku a historii hokeje, jak na celosvětové úrovni, tak na úrovni 

regionální. Je zaměřena především na historii hokeje v Pardubicích. První část je věnovaná 

vzniku hokeje ve světě, prvním zmínkám hokeje u nás, rozšíření hokeje do Pardubic, úspěchy a 

osobnosti pardubického hokeje. V práci je dotazníkové šetření, které hodnotí úroveň znalostí 

respondentů o pardubickém hokeji. Tištěná práce má přílohu CD, které obsahuje tabulky 

umístění pardubického týmu.  
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The thesis deals with the origins and history of the hockey on both global and regional levels. 

The key focus is on the history of ice-hockey in Pardubice. The first part is devoted to the 

history of ice-hockey worldwide, first notes about hockey in our country, rise of popularity of 

that sport in Pardubice and achievements plus personalities of Pardubice hockey. The paper 

contains a survey that investigates respondents' knowledge of Pardubice hockey club. 
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1 ÚVOD 

Mezi nejpopulárnější sportovní odvětví v České republice patří lední hokej. U ledního 

hokeje se rok od roku upravují pravidla přispívající jak k hráčské bezpečnosti, tak k vyšší 

sledovanosti či popularitě tohoto sportu. Vyvíjejí se nové technologie výroby hráčské 

výzbroje od holí počínaje, až po materiály, z kterých jsou ušity dresy. Česká hokejová 

„líheň“, do níž Pardubice bezesporu patří, také vyprodukovala velmi mnoho zvučných jmen, 

které působí na světovém hokejovém dějišti jak v NHL, KHL, tak ve finské či švédské lize. 

V naší zemi má lední hokej dlouholetou historii a tradici. 

Téma této bakalářské práce je Historie Pardubického hokejového „A“ týmu. Tato 

práce byla vybrána na základě autorova vztahu k hokejovým Pardubicím. Rovněž se autor 

sportu věnuje již od 4 let.  

Bakalářská práce je o vzniku a začátcích hokeje ve světě a v České republice. 

Navazuje prvními zmínkami hokeje v Pardubicích, vstupem do ligové soutěže, vznikem 

názvu klubu a celkovým vývojem. Další kapitoly jsou věnovány osobnostem Pardubického 

hokeje a statistikám. Práce zahrnuje také tabulky umístění klubů z mnoha ročníků. 

1.1 Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zmapovat historii ledního hokeje v Pardubicích od počátků 

této hry v regionu až po současnost. Zjistit úroveň znalostí občanů o pardubickém ledním 

hokeji. 

1.2 Úkoly 

Na začátku psaní této bakalářské práce byly vytyčeny úkoly: přehled historických 

milníků vývoje i rozvoje hokeje v dějinách lidstva, popis první zmínky ledního hokeje 

na území města Pardubic a vývoj od počátku až ke vstoupení hokejového týmu do nejvyšší 

soutěže.  

Dílčím úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření všech tabulek a soupisek 

Pardubického týmu od počátku po současnost. Zkompletovat všechna ocenění jak týmu, 

tak individuální úspěchy jednotlivců. Pojednat o osobnostech Pardubického hokeje. Dalším 

úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření dotazníku a na základě tohoto dotazníkového 

šetření vyhodnocení znalostí o pardubickém hokeji a jeho minulosti. 
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1.3 Hypotézy práce 

− Hypotéza č. 1 - Výstavba zimního stadionu měla vliv na pozdější výsledky 

pardubického hokejového týmu. 

− Hypotéza č. 2 – První osoba spojovaná s hokejem v Pardubicích měla velké 

zásluhy na rozvoji hokeje ve východních Čechách. 

− Hypotéza č. 3 – Spolu s druhou světovou válkou přišel útlum rozvoje hokeje 

v Pardubicích. 

− Hypotéza č. 4 – Vladimír Martinec jakožto nejlepší Pardubický střelec všech 

dob získal také nejvíce ocenění. 

− Hypotéza č. 5 – Pardubický klub s tak dlouhou historií vychoval také hokejisty 

na světové úrovni. 

− Hypotéza č. 6 – Pokud pardubičtí hráči získali nejvíce ocenění jednotlivců, 

vybojovali titul.  

Hypotézy týkající se dotazníkového šetření. 

− Hypotéza č. 7 – Pardubičtí fanoušci mají přehled o historii svého klubu. 

− Hypotéza č. 8 – Souvislosti se slavnými pardubickými jmény jsou respondenti 

schopni k sobě přiřadit. 

 
  



2 VZNIK A ZA ČÁTKY HOKE

Tato kapitola se zabývá vývojem hokeje, jehož za

dějin lidstva. Zmínky o poč

skotů až po indiány v Jižní Americe

a nejvýznamnější hokejové ligy na sv

Wayne Gretzky, bývalý vynikající kanadský hokejista prohlásil: 

aby se vyhrálo, nic jiného se nepo

2.1 Historie vývoje hokeje ve sv

Kdy, kdo, jak a z čeho vznikl sport zvaný lední hokej

někdo na tuto otázku znal odpov

vlastní „vynález“.  

Hluboko v údolí Nilu (

známé hroby z roku 2000 let p

(obrázek 1), na níž jsou vyobrazeny dva muži stojící nad mí

Hokej, hraný zakřivenými holemi a mí

Římany, Iry, Skoty, ale hráli ho i indiáni v

                                                
1 National Hockey League = kanadsko
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ČÁTKY HOKE JE VE SVĚTĚ 

Tato kapitola se zabývá vývojem hokeje, jehož začátky sahají hluboko do starov

. Zmínky o počátcích hokeje jsou známy již od Egypťanů Ř

Jižní Americe. Také je zde náhled na počátky vzniku nejsledovan

jší hokejové ligy na světě – NHL1. 

bývalý vynikající kanadský hokejista prohlásil: 

aby se vyhrálo, nic jiného se nepočítá.“ [44]  

Historie vývoje hokeje ve světě a sním vše spojené 

čeho vznikl sport zvaný lední hokej, se asi nikdo nedoví. I kdyby 

kdo na tuto otázku znal odpověď, mnoho zemí by ji nepřijali, jelikož považují hokej za sv

údolí Nilu (státu Egypt) leží vesnice jménem Beni Hassan, zde se nacházejí 

roku 2000 let př. n. l. Stěnu jednoho z hrobu jménem Kheti, zdobí kresba

níž jsou vyobrazeny dva muži stojící nad míčkem, držící zak

Obrázek 1 - Historie hokeje v Egyptě  

řivenými holemi a míčky byl hrávaný po tisíce let Egyp

ímany, Iry, Skoty, ale hráli ho i indiáni v Jižní Americe. [47] 

         
kanadsko-americká hokejová liga 

átky sahají hluboko do starověkých 

ťanů, Řeků, Římanů, Irů, 

čátky vzniku nejsledovanější 

bývalý vynikající kanadský hokejista prohlásil: „Hokej je od toho 

asi nikdo nedoví. I kdyby 

ijali, jelikož považují hokej za svůj 

Egypt) leží vesnice jménem Beni Hassan, zde se nacházejí 

hrobu jménem Kheti, zdobí kresba 

kem, držící zakřivené tyče. [47] 

 

Zdroj: [41] 

ky byl hrávaný po tisíce let Egypťany, Řeky, 



Staří Řekové přejali pozemní hokej od Egyp

nacházející se v Národním archeologickém muzeu v

cm na níž je basreliéf2 vyobr

Tento druh hokeje nazývaný „keritizin“ b

(obrázek 2). Římská vojska zavlekla

a nazývali ho „paganica“, Irové „hurling“, Skotové „shinty“. Název „hockie“ byl poprvé 

zaznamenán roku 1527 v

slova „hoquet“ znamenající v

jenž je egyptským názvem staré venkovské hry podobné pozemnímu hokeji, který se dodnes 

na některých Egyptských místech hraje. T

Kanaďané indiánskému slovu „hoghee“, který má za význam 

Beikou byla hra podobná lednímu hokeji 

kmene z meruňkového stromu místo mí

Hra trvala údajně dvě poloviny asi 15 minut. Zajímavostí byla hra v

koule potažena plstí a zapálena. Byla hrávána lidmi z

Mongolska (Čína). [2] 

V Anglii mezi 17. a 18. stol. hráli lidé hru s

vesnice. Týmy byly složeny z 60 až 100 hrá

zlomené ruce a nohy byly bě
                                                
2 Nízký reliéf, námět vystupuje jen trochu nad základní plochu, p

12 

řejali pozemní hokej od Egypťanů. Důkazem je mramorová deska 

Národním archeologickém muzeu v Aténách. Tato deska o rozm

vyobrazující jednu ze sportovní akce se datuje na 514 let p

Obrázek 2 – Mramorová deska z Athén 

Tento druh hokeje nazývaný „keritizin“ byl ve starověkém Řecku velmi pop

ímská vojska zavlekla tento druh sportu na dnešní úz

a nazývali ho „paganica“, Irové „hurling“, Skotové „shinty“. Název „hockie“ byl poprvé 

zaznamenán roku 1527 v Irsku a pravděpodobně pochází poangličtě

slova „hoquet“ znamenající v překladu „pastýři ohnout“. Další verzí je pů

jenž je egyptským názvem staré venkovské hry podobné pozemnímu hokeji, který se dodnes 

kterých Egyptských místech hraje. Třetí verzí vzniku názvu slova hokej, p

ané indiánskému slovu „hoghee“, který má za význam „bolí to“. [47]

Beikou byla hra podobná lednímu hokeji či hokejbalu. Dva týmy muž

kového stromu místo míče a v rukou měli místo holí dlouhou d

ě poloviny asi 15 minut. Zajímavostí byla hra v noci, kdy byla d

koule potažena plstí a zapálena. Byla hrávána lidmi z Daur – etnická skupina z

Anglii mezi 17. a 18. stol. hráli lidé hru s cílem zasáhnout míč

vesnice. Týmy byly složeny z 60 až 100 hráčů. Tyto utkání trvaly i několik dn

hy byly běžné. [38] 
         

t vystupuje jen trochu nad základní plochu, příkladem jsou mince. 

ůkazem je mramorová deska 

nách. Tato deska o rozměrech 60*20 

azující jednu ze sportovní akce se datuje na 514 let př. n. l. [47] 

 

Zdroj: [17]  

ěkém Řecku velmi populární 

na dnešní území Velké Británie 

a nazývali ho „paganica“, Irové „hurling“, Skotové „shinty“. Název „hockie“ byl poprvé 

čtěním z francouzského 

je původ slova „hokska“, 

jenž je egyptským názvem staré venkovské hry podobné pozemnímu hokeji, který se dodnes 

etí verzí vzniku názvu slova hokej, přisuzují 

[47] 

i hokejbalu. Dva týmy mužů hráli s kusem 

ouhou dřevenou větev. 

noci, kdy byla dřevěná 

etnická skupina z Vnitřního 

cílem zasáhnout míčem zem nepřátelské 

ěkolik dnů, zranění jako 
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Hru, kterou známe dnes, se objevila na Eton College v Anglii roku 1860, kdy byla 

sepsána první pravidla. Další pravidla byla napsána v roce 1875, kdy byla založena první 

hokejová asociace. V tehdejší době byla hra hrána na poli o délce 200 metrů a všichni hráči 

se honili za míčkem. [38] 

Mezi první, kteří začali hrát hokej na ledě, patří kanadští Indiáni. Tito indiáni 

však nepoužívali brusle, ale po ledě běhali v mokasínech a v rukou drželi tenké hůlky. [38] 

První brusle se objevily v Evropských zemích, jako jsou Holandsko a Dánsko. Mládež 

těchto národností se klouzala na dřevěných bruslích po zamrzlých kanálech, jezerech a řekách 

již od 11. století. Dříve před těmito bruslemi se jezdilo na kostech přivázanými koženými 

řemínky k botám. Brusle se dostaly kolem roku 1830 s přistěhovalci do Severní Ameriky. 

Údajné datum prvního hokejového utkání je 1837, kdy se střetly dva týmy Dochester Club 

a Uptown Club z Montrealu. Další historické vyprávění pochází z roku 1855, kde se objevují 

vojáci kanadské královské jízdy, kteří si při uklízení sněhu v přístavu Kingston připnuli brusle 

a s holemi na pozemní hokej proháněli starý míček na lacross3. [39] 

V 19. stol. v anglických státních školách se stále s větší oblibou hraje týmová hra 

na velkém poli cca 200*60 metrů s holemi a černou pryžovou kostkou. První Anglický 

hokejový klub vznikl kolem roku 1849 a jmenoval se Blackheath. [4] 

Základní kámen v organizovaném ledním hokeji položil v roce 1875 inženýr J. G. H. 

Creighton z Halifaxu. O čtyři roky později student William Foxton Robertson pocházející 

z Montrealu ucelil pravidla hry, pocházející z anglického pozemního bandy, která byla 

přizpůsobena hře na ledě. První utkání podle těchto pravidel se hrálo o rok později mezi 

studenty McGill University v Montrealu. Pravidla hovořila o devíti hráčích na každé straně, 

ale tehdy se tak nestalo a na každé straně se jich zúčastnilo třicet. Toto utkání dalo podnět 

k velkému rozvoji hokeje na celém území Kanady. [38] 

2.2 Vývoj nejznámější hokejové ligy na světě NHL 

J. G. H. Creighton v roce 1880 odjel pracovat do Senátu v Ottawě, kde potkal 

generálního guvernéra Kanady Fredericka Arthura Lorda Stanleyho z Prestonu. Creighton 

seznámil lorda Stanleyho s hokejem, který se o něj začal zajímat a velmi si jej oblíbil. 

Potomci lorda Stanleyho, dcera lady Isobel a dva synové Edward a Arthur stejně jako jejich 

otec hráli hokej a spolu s Craightonem. Založili v Ottawě hokejový tým. Oba synové 

                                                 
3 Lacross je kolektivní sportovní disciplína pocházející od severoamerických indiánů. 
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tak splnili otcův sen a zasvětili celý život hokeji. Otec lord Stanley, hrdý na své dva syny, 

přišel s nápadem, uspořádat regionální seniorskou soutěž v hokeji. Roku 1893 se tak stalo, 

kdy lord zakoupil pozlacený stříbrný pohár za 48,66 dolarů. Tento pohár se stal symbolem 

vítězství v amatérské soutěži a zároveň nejznámější a nejstarší trofejí na světě. Do historie 

vstoupil dříve než Temple Cup, dnes už dávno zapomenutá trofej, určená vítězi Světových 

sérií4 v baseballu. Je také o devět let starší než známý Davis Cup5, symbol tenisové 

dokonalosti. [5] 

Lord si moc přál, aby jako první získali tuto trofej hokejisté Ottawy, mezi nimiž byli 

i jeho dva synové. Nestalo se tak a Ottawa byla poražena týmem Montreal Amatheur Athletic 

Association, kteří jako první pozvedli tento pohár nad hlavu. Po předání prvního Stanleyova 

poháru v roce 1893 se lord i jeho dva synové vrátili zpět do Anglie, odkud pocházeli. Lord 

Stanley společně se svými syny a kanadskými vojáky začali hrát hokej v Anglii. Zde na půdě 

Buckinghamského paláce sehráli zápas s královským týmem. V roce 1936 se stále objevovali 

v britském týmu hráči kanadští anglického původu. [38], [39] 

Lord Stanley nikdy neviděl žádný zápas o svůj pohár, neboť v době, kdy došlo 

k prvním pohárovým utkáním, pobýval již téměř rok v Anglii. Nedlouho po založení Stanley 

Cupu pojmenoval na počest pánů Creightona a Stanleyho ottawský hokejový klub svůj tým 

Ottawa Senators. Ottawa Senators společně s Montreal Canadians a Montreal AAA6 byly 

první týmy, které začaly hrát novou profesionální hokejovou ligu — National Hockey League 

(NHL). [38] 

Podle původních podmínek určených dárcem měl být Stanley Cup trofejí, o kterou 

mohlo bojovat kterékoli hokejové mužstvo z jakékoli ligy. Soutěž však byla stále prestižnější, 

proto se v roce 1910 dostal pohár pod kontrolu NHA (National Hockey Association) a stal 

se symbolem profesionálního hokeje. Dalším mezníkem byl rok 1926, kdy se pohár dostal 

do vlastnictví NHL (National Hockey League), od té chvíle o něj mohla bojovat pouze 

mužstva této ligy. [38], [39]  

 

                                                 
4  Světová série je označována jako finále play-off. 
5 Davis Cup je tenisová soutěž mužských reprezentačních týmů pořádaná každoročně Mezinárodní tenisovou 
federací. 
6 AAA-amatérská atletická asociace 
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3 VZNIK HOKEJE NA NAŠEM ÚZEMÍ 

O začátcích hokeje by měli hovořit pamětníci, tedy přímí účastníci. Těch však 

je už jen několik. Proto je zde čerpáno z písemností českých hokejových průkopníků. Ale těch 

je také pomálu, jelikož doba nebyla příznivá pro rozvoj sportů, ani hokeje. [30] Proto lední 

hokej nepatřil před první světovou válkou mezi rozšířené sporty u nás. Rozvoj hokeje, i jiných 

sportovních disciplín je spjat s rozvojem společnosti. Díky tomuto hledisku se poohlíží 

i na začátek hokeje u nás. 

3.1 Písemné zmínky a články o začátcích hokeje u nás 

V následujících zmínkách a úryvcích z historických článků se objevují dobové výrazy 

a slova, která se nyní již nepoužívá. Nejdříve je hokej brán jako krásná hra, později se stává 

běžně provozovaným sportem, objevují první hokejové reportáže a kresby. 

První tištěná zpráva byla ve sportovním listu o „hockeyi“ na ledě v čísle 11. - 12.  

druhého ročníku „Sportovního Obzoru“, který byl vydávaný Milanem Švagrovským v roce 

1894. Článek nesl jméno Míč ledový čili hockey. Autor článku se podepsal iniciály R. D. 

„Krásná hra není nic nového v Praze, hrála se již zde před lety, a sice jak na řece, 

tak na kluzišti u vojenské plovárny. Nyní chopil se jí Bruslařský Závodní Klub, který i match 

vypsal. Dle došlých zpráv bude se též pěstovati tato krásná zdravá hra na mnoha místech. 

 Pro nedostatek místa musili jsme obraz této hry vynechati a přineseme ho příště. Hockey 

se může hráti 3 proti 3 až 11 proti 11. Způsobů hry jest mnoho i nářadí je rozličné. Míče 

bývají trojí v užívání. Velký fotbalový kope se bruslí, menší plný bije se rovnými nebo 

ohnutými kyji, lehký bije a žene se ohnutým kyjem nebo lehkou holí. Úmysl hry jest 

nepřítelskou brankou prohnati míč častěji, než byl prohnán vlastní branou. Při hře dlužno 

šetřiti řadou pravidel, jako: nedotýkati se zůmyslně spoluhrajících ni bruslí, ni rukou nebo 

kyjem, nepřekročiti vytyčené meze.“ [30] 

 První utkání zmíněné v tisku bylo hráno 6. ledna roku 1901, kde hrála Slavia 

s BZK  se skórem 11:4. Po roce 1904 se hrálo dle nových pravidel, která byla vyhlášena 

ve Sv. Mořici, přeložil je doktor Josef Gruss. První ročník mistrovství u nás proběhl roku 

1906. Jeho vítězem byla Sparta. [34] 

Začátkem 19. století se tedy jen dozvídáme o hokeji na našem území, ale oproti tomu 

Paříž měla dávno kryté lední plochy. V dalších velkých městech jako Lyonu či Londýně byla 

také krytá kluziště. Seznamování s hokejem na našem území trvalo do roku 1908, kdy byla 
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ustanovena schůze svazu ledního hokeje. [36] Schůze se konala 11. prosince v restauraci 

Platýz, kde bylo oznámeno, že Český svaz byl přijat do mezinárodní ligy, která čítala státy, 

jako jsou Belgie, Francie, Švýcarsko či Velká Británie. Valná hromada se konala čtyřikrát, 

než se dohodli na kompromisu. Prvním předsedou byl J. Potůček. [30] 

V dalších číslech a ročnících se Sportovní Obzor dále věnuje hokeji. Ve třetím ročníku 

druhého čísla zmiňuje pravidla hry a návod, jak hokej správně hrát. V pátém čísle už jsou 

uvedeny výsledky hokejového zápasu s názvem Výsledky hockey-matchů Bruslařského 

závodního klubu. Kde autor popisuje cvičné hry modrých a červených a jsou zde uvedeny 

vůbec první jména našich hokejistů. Za modré hráli: Saller (brankář), Pelikán, Starý, Materna 

(obránci), Malý, Maschner a Strakatý (útočníci). Za červené jsou známy tyto jména: Voller 

(brankář), Novák, Krajíček, Rychlík (obránci), Malý, Jechenthall, Rychlík (útočníci). 

Rozhodčí tohoto matche byl Hněvkovský.  Ve stejném čísle tohoto časopisu, je další článek 

o hokeji: „Za krátký čas se ujal hezký hockey u nás na ledě. Dle došlých zpráv z venkova 

se hraje na více místech v Čechách. Nejvíce na jihu. Pražský Závodní Klub má nyní čtyři 

mužstva, dílem na Střeleckém ostrově, dílem na Smíchově. Dosud sehráno BZK Praha 

15 her pravidelných. Mimo to hrán soukromou společností hockey pod lávkou u Rudolfina.“ 

[30]  

3.2 Předválečný a poválečný vývoj hokeje 

Zlomovou událostí pro hokej samotný byl hokejový turnaj v Chamonix, který se konal 

ve dnech 23. – 25. ledna 1909. Tento turnaj byl prvním turnajem reprezentačních mužstev 

v ledním hokeji. Zúčastnila se tyto mužstva: z Anglie: Prince's IHC Londýn, Francie: 

CP Paříž, Belgie: FPB Brusel, Švýcarska: CP Lausanne a Čech: SK Slavia Praha. Turnaj měl 

veliký úspěch, že se LIHG rozhodla již za rok uspořádat první mistrovství Evropy v ledním 

hokeji. Naši hráči viděli na tomto turnaji poprvé „ hokejku“, protože v obchodech 

se sportovními potřebami nebyla možnost si vybrat, v sortimentu měli zařazeno jen sedm holí. 

Než si je hráči prohlédli a vyzkoušeli si střílet, už byli na ledové ploše a měli hrát proti 

prvnímu soupeři turnaje. [32] J. Gruss na toto utkání vzpomíná: "Naši pařížští soupeři byl 

již na ledě a nám nezbylo příliš času ani na řádné rozbruslení, neřku-li na bližší seznámení 

s nezvyklými rekvizitami, holí a pukem. Pokud šlo o mne, musel jsem po prvních střelách 

na branku poněkud upravit svou brankářskou výstroj. Sejmul jsem z krku silnou vlněnou šálu 

a ovázal jsem si jí alespoň kotníky pravé nohy. Co říkat o nerovném boji, v němž na jedné 

straně byli rutinéři a na druhé ti, kteří tuto hru viděli poprvé? Co potíží dělalo našim hráčům 

jen prosté posunutí puku, nemluvě trampotách při snaze o střelbu, zvednout ho na led. 
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Novinkou byla pro nás i některá ustanovení pravidel, například hra za brankou. Byl jsem 

zcela vyveden z míry, když najednou soupeř zarejdil s pukem za mou branku a píšťalka 

rozhodčího mlčela. Než jsem se přestal divit, přihrál kupředu a měl jsem podruhé puk v síti. 

Celkem jsme dostali osm branek. Můj pařížský protějšek lovil puk ze sítě jen jednou. Autorem 

této vskutku historické úspěšné střely, první v letopisech našeho hokeje, byl Palouš, 

a to po přihrávce od Jarkovského." [18] 

Mezi první samostatný úspěch našeho hokeje se řadí rok 1911, kdy se konalo 

mistrovství Evropy v Berlíně, kde se naši hokejisté stali mistry Evropy. Naše mužstvo 

se účastnilo 4 šampionátu do roku 1914 a dvakrát si naši hokejisté odnesli titul mistra Evropy. 

I když to byly velké úspěchy, hokej tu byl rozšířen hlavně v Praze. Jeho vývoj přerušila první 

světová válka. Po první světové válce nebylo, kde hrát hokej, nebyla ledová plocha. Kanadský 

způsob hokeje byl ve stínu bandy hokeje. Tehdejší Československý hokejový svaz měl 42 

klubů a z nich jen třetina provozovala lední hokej, ostatní hrály bandy-hockey7. [36] Konec 

první světové války se datuje k toku 1918 měsíci říjnu, kdy vznikla Československá 

republika. K obnovení sportovního života přispěli houfy nadšenců. V roce 1919 byl stanoven 

Československý svaz hokejový ČSSH, který čítal 25 klubů a 450 registrovaných hráčů. [34] 

Hokej byl velmi náročný sport, jehož rozšíření bránilo spoustu faktorů. Hokej byl 

velmi nákladný sport, měl drahou výzbroj i výstroj. Hrál se ve vybavení, kde jako základ byla 

výstroj fotbalová. Brankáři museli shánět chrániče ze sportů, které se u nás vůbec nehrály. 

Hokejové rukavice byly pro naše hráče snem, a objevily se až ve dvacátých letech. Veškeré 

vybavení, které měli hokejisté na sobě, bylo dílem jejich vynalézavosti a důvtipu. Když 

po první světové válce přijeli hokejisté na turnaj olympijských her do Antverp, setkali 

se poprvé s hokejisty Kanady a divili se, co všechno hokejová výzbroj obsahuje. 

„V Antverpách jsme se cítili jak Alenka v říši divů. Stačilo přihlížet tréninku zámořských 

hokejistů - ať už Kanaďanů nebo Američanů. Najednou jsme objevili, co to hokej je.“ [30] 

3.3 Dvacátá léta ledního hokeje 

Tento zimní sport ve dvacátých letech se provozoval opravdu jen v zimě, hokejisté 

museli čekat na mráz do listopadu či prosince nebo ledna. Byly to pro hokejový sport krušné 

doby. V těchto letech rostl zájem o hokej v celé Evropě. V roce 1927 bylo rozhodnuto 

o přípravách a pracích na umělém kluzišti. V této době vlastnily umělé kluziště všechny země 

sousedící s námi. V těchto zemích s umělými kluzišti začínali působit kanadští hráči jako 

                                                 
7 Bandy-hockey je míčový sport, který je hrán na ledové ploše. 
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trenéři. Náš hokej ale stagnoval, protože neměl to hlavní, led. Roku 1928 byl stanoven 

Československý svaz kanadského hokeje. Členská základna: 43 klubů, z toho 12 v Praze a 14 

na českém venkově, 12 na Moravě a 5 na Slovensku. [34] 

3.4 Třicátá léta ledního hokeje 

O stavbě kluziště se uvažovalo, ale o tom, že by zimní stadion byl hospodářsky 

výnosný, se dost pochybovalo. Na tyto investice nebyla vhodná doba, až na konci léta 1930 

byla zahájena stavba umělého kluziště na jižní části ostrova Štvanice. Investorem této stavby 

byly Pražské vzorkové veletrhy, strojní zařízení, které bylo používáno, dodala a instalovala 

První brněnská strojírna. Provoz na první umělé ploše u nás byl zahájen v sobotu 17. ledna 

1931. [34] 

Ve třicátých letech se v Praze konalo Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v ledním 

hokeji, konkrétně to byl rok 1933. Mistrovství světa patřilo zámořským státům, které byly 

v hokeji o dost napřed, ale Mistrovství Evropy získalo Československo. Díky tomu se hokej 

u nás začal dále rozvíjet a stal se lidovým sportem a sportem mládeže. Ve třicátých letech 

byla velká hospodářská krize, kterou byla poznamenaná atmosféra a nálada obyvatel 

Československa. Ve vzduchu byla také blížící se válka. Pozornost občanů od politiky, chtěly 

dosáhnout vládnoucí vrstvy heslem „chléb a hry“. Kdy sport (kopaná a hokej) měly za úkol 

odvést pozornost občanů od politiky. [36] 

3.5 Druhá světová válka a lední hokej 

Zmenšením našeho území přišel hokejový svaz o 32 klubů v pohraničních oblastech. 

V této době se hrál hokej na mezinárodní úrovni. Reakce fašistické vlády na změnu 

politických poměrů byly: rozpuštění tělovýchovné a sportovní organizace (FPT8, RTJ 

a Sokol). Sedm let trval zákaz stýkání českých a slovenských hokejistů. Po osvobození 

se hokejisté hlásili ke sjednocení československé tělesné výchovy a sportu. Sjednocení bylo 

ale až roku 1948. Díky okupaci neměli lidé dostatečné informace, jak na tom jsou ostatní 

země po válce. Projevovaly se zde snahy uspořádat v Praze první poválečné mistrovství světa. 

Poválečný kongres LIHG byl v Bruselu roku 1946, zde byly vyloučeny Německo a Japonsko 

a rozhodl zároveň o pořadí kandidátů na uspořádání mistrovství světa v roce 1947: Anglie, 

Československo, Švýcarsko. Anglie ale pořádání vzdala a muselo se chystat 

v Československu. „A když sekretariát LIHG potvrdil, že pořadatelem je Československo, 

vypukla pro obětavé činovníky, hokejového ústředí mobilizace. MS bylo nutno připravit 

                                                 
8 Federace proletářské tělovýchovy. 
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během 3 měsíců.“ Každý občan rád přiložil ruku k dílu a pomohl. Díky tomuto spěchu bylo 

spoustu obtíží s organizací. Nejzávažnější byla otázka financí. Záštitu nad mistrovstvím přijal 

prezident Dr. Beneš, ale stát záruky neposkytl. Tyto záruky nabídl majitel pražského Zimního 

stadionu Keclík. Tohoto pražského MS se zúčastnilo 8 mužstev, ze zámoří jen USA. Titul byl 

nejdříve přisuzován Švédům, s kterými jsme o něj bojovali. Ale v předposlední den turnaje 

seveřané zvítězili nad námi a už to vypadalo, že titul poputuje s nimi. Ale díky Rakousku, 

které Švédsko porazilo, jsme titul nakonec získali my. Byl to tedy úspěšný vstup do poválečné 

éry našeho sportu. [36] 

3.6 Vývoj názvu hokejové ligy 

V letech před první světovou válkou bylo předchůdcem hokejové ligy Mistrovství 

zemí Koruny České. Československé hokejová liga vznikla až v roce 1936 snahou vytvořit 

pravidelnou soutěž pro nejlepší mužstva v Československu. Tato Státní liga ale neměla 

pravidelného trvání. Jelikož většina ledových ploch byla přírodní, jedinou umělou ledovou 

plochou v republice disponovala Praha (ostrov Štvanice), tudíž se řada sezón nedohrála kvůli 

nepřízni počasí. Další důvod nedohrání celého ročníku byl již předem známý vítěz ligy 

a sestupující. Tyto začátky Československé hokejové ligy trvaly do sezóny 1947/48. V letech 

od 1936 do 1949 naše hokejová liga nesla název Státní liga, v  letech 1949-1951 Celostátní 

mistrovství, poté po dobu pěti let do roku 1956 se nazývala Mistrovství republiky. Zatím 

nejdelší trvání od roku 1956 do roku 1993 se nazývala 1. liga a v současné době nese název 

Česká extraliga ledního hokeje. [19] 
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4 ZAČÁTKY HOKEJE V PARDUBICÍCH 

Hokej v Pardubicích se začal hrát již před první světovou válkou. V roce 1909 

se vysokoškoláci sdružili ve sportovním „Spolku akademiků“ a provozovali na Matičním 

jezeře bandy - hockey. Známe výsledek střetnutí s družstvem Prahy 3:3. Tento bandy hokej 

má však s dnešním hokejem jen málo společného. [12] O tom, jak se hrál, píše ve svých 

vzpomínkách slavný český sportovní reportér Josef Laufer: „N ějací mladíci honili s klacky 

v rukou jiného, ten taktéž ozbrojen klackem, prchal před svými pronásledovateli a před běžel 

temně rudý míček. Mladík jej dostihl, rozmáchl se ohnutým koncem klacku a napálil jej, 

za ohradou se tedy hraje něco jako kopaná jenže se do míče nekope, ale tluče klackem. Tedy 

jakási „klackovaná“. Mladíci si přihrávali mezi sebou a prováděli s míčem hotové kejkle, 

postrkovali ho klackem, obehrávali protivníka, hnali se proti brance bezmála tak veliké jako 

branka při kopané. A v brance poskakoval a pobíhal jiný mladík, dlouhán, který napálený míč 

zachytil a ihned klackem odpálil zpět do pole.“ [33] 

Z tohoto humorného popisu je tedy vidět, že bandy hokej byl pouze náznak, náhražka 

hokeje, který bandy hokejisté provozovali před příchodem zimy na písčitých tenisových 

dvorcích. [12] 

Poprvé se hrál lední hokej v Pardubicích u příležitosti klubového zápasu pardubických 

hokejistů, kteří tehdy hráli bandy hokej, s Českou sportovní společností Praha. Bylo to v roce 

1913. Byl to První ukázkový zápas kanady. Bohužel o zápase se dovídáme pouze 

ze vzpomínek pamětníků, k nimž patřil i zasloužilý Vilém Weiss. Zachovala se některá jména 

pražských hokejistů: Ing. Šroubek, populární tenista Buriánek a Ing. Kruliš Randa. Zápas 

se hrál na Matičním jezeře za početné návštěvy pardubických sportovních fanoušků, kteří 

povzbuzovali domácí mužstvo. [12] 

4.1 První zmínky hokeje v Pardubicích  

Všechna dobová vyprávění a vzpomínky pamětníků byla sepsána v deníku pana 

Stanislava Zářeckého, který byl po dlouhá léta novinářem, sportovním redaktorem, ale hlavně 

hlasatelem na zimním stadionu. [6] 

Historie hokeje má spojitost s existencí větších kluzišť v Pardubicích. To první začal, 

už od konce 70. let 19. století na louce pod zámkem, v dolíku za Kostelní ulicí, provozovat 

místní zábavný odbor Sokola. Před začátkem sezóny pořadatelé vždy zahradili průtok stružky, 

která tudy tekla, a když se tedy onen dolík zaplnil vodou, čekalo se na mráz. O kluziště 
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pod zámkem býval veliký zájem. V neděli a ve svátky tu dokonce do noty hrála bruslařům 

městská dechovka, pořádaly se tu i dětské karnevaly a jiné zábavné akce. Vybíralo se vstupné 

s poloviční slevou pro studující mládež, členové pardubického Sokola měli vstup zdarma. 

Bylo možné si zakoupit i permanentku na celou sezónu. Po roce 1903 dostalo kluziště 

elektrické osvětlení a bylo tak možné bruslit až do večerních hodin. Bruslilo se tu až do 30. let 

20. Století. Po roce 1910 dostalo sokolské kluziště konkurenci. V letech 1910-1911 proběhla 

regulace Chrudimky a Labe, z původního koryta Chrudimky u Bubeníkovách sadů zůstala 

jedna zátočina, která zůstala zachována, a tak vzniklo jezero s názvem Matiční. Tento objekt 

začal spravovat místní odbor Úřední matice české. Správce objektu začal v zimních měsících 

na „Maťáku“ provozovat kluziště, u kterého zřídil bufet a šatnu. Také se na Matičním jezeře 

konaly různé akce, byly to závody v rychlobruslení a krasobruslení, tehdejší krasojízda, 

karnevaly či benátský večer. [45] 

 Začátky Pardubického hokeje jsou úzce spojeny s tenisty klubu SK Pardubice. V roce 

1903 za pomocí okresního hejtmana Nováka, ředitele donucovací pracovny Dr. Janzou 

a továrníky tehdejších firem Hübner a Opitz postavili dva tenisové kurty. Ale po neshodě 

se hrál „bandy – hockey“ na Matičním jezeře. Bandy – hockey byla nová zimní hra na ledě 

se zahnutým kusem dřeva a míčkem, která se k nám dostala přes oceán. V letech 1909-1911 

se odehrál první zápas v bandy – hockeyi proti nedalekému soupeři z Chrudimě. Tehdy 

v týmu byly páni Weiss, Potůček, Reinberg a další. Jenže tito sportovci se zajímali 

po klasickém kanadském hokeji, a proto jedno dne roku 1913 pozvali do Pardubic České 

sportovní členy z Prahy, aby Pardubičtím ukázali vše, co se pravého kanadského hokeje 

týkalo. Pardubičtí pánové Weiss, Kubeška, Přibík, Komeštík, Potůček a Reinberg tedy sehráli 

za velké účasti přihlížejících diváků zápas proti Pražanům. Utkání skončilo remízou 3:3. 

S tímto utkáním na Matičním jezeře se začala tvořit historie nového Pardubického sportu. 

Po tomto utkání obdrželi pardubičtí od protihráčů z Prahy klasické hokejky a tento sport 

se v Pardubicích začínal pomalu rozvíjet. [6] 

Zanedlouho přišla první světová válka a vše začínalo utichat. Až když přešla 

poválečná hospodářská krize a republika se hospodářsky, politicky a společensky začala 

upevňovat, nastal další rozvoj. S postupným prosazováním kanadského hokeje přišel zásadní 

problém. Nebylo tu dostatečně veliké kluziště, kde by se daly postavit mantinely. Po návratu 

ze zajetí učitel pan Weiss ve spolupráci s dalšími tedy začali stavět nové tenisové kurty a také 

vznikl nový tenisový klub LTC Pardubice. V této době se stále hrál bandy – hockey a v zimě 

se zkoušel kanadský hokej. Málokdo měl pochopení pro kanadský hokej, jelikož měl odlišná 
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pravidla od bandy – hockeye, který byl podobný klasické kopané. Například hra za brankou 

a v tu dobu zvláštní pravidlo s názvem offside9. Ne každý hráč a divák měl pochopení pro tyto 

nová pravidla a tak si ztěžka budoval tento sport obdiv. [10] 

Obrat ve vývoji ledního hokeje způsobil kongres Mezinárodní ligy ledního hokeje, 

který se konal 6. – 10. ledna 1925 v Praze a 10. Mistrovství Evropy, které se také mělo konat 

v Praze, ale pro nepřízeň počasí bylo přeloženo na Štrbské pleso, a na kterém českoslovenští 

hokejisté získali další titul mistrů Evropy. Zájem o lední hokej tak stoupl a obecenstvo i hráči 

ponechali bandy hokej svému osudu. [8] 

Roku 1923 byl sehrán první zápas v kanadském hokeji po dlouhé přestávce mezi 

SK Pardubice a SK Chrudim v Chrudimi. Bylo to v únoru roku 1923 a zápas skončil 

vítězstvím Pardubic 13:6. [8] 

Vilém Weiss, zapálený pro kanadský hokej, dělal vše, co bylo v jeho silách. Jednoho 

dne roku 1923 se sešli Potůček, Komešík, Kašpar, Racek a Pokorný v bytě Viléma Weisse, 

kde se těmto nadšencům svěřil se svým plánem sám Weiss. Tenisové dvorce klubu 

LTC Pardubice byly ideálním místem, kde vytvářet v zimních mrazivých dnech kvalitní 

kluziště s dokonalými rozměry. [6], [45]  

Významným mezníkem je rok 1925, kdy dal neúnavný propagátor sportu V. Weiss 

podnět k založení samostatného odboru ledního hokeje při LTC Pardubice. Tedy 4. prosince 

1925 na valné hromadě LTC bylo usneseno založit hokejový odbor. [8] 

„Správní výbor LTC Pardubice souhlasí se zřízením bruslařsko-hokejového odboru 

LTC Pardubice, k jehož účelům propůjčil by svá hřiště pod Zámkem.“ [8] 

 Dne 11. prosince 1925 na výborové schůzi LTC pan Kašpar podal zprávu 

o ustanovení bruslařsko-hokejového odboru, který měl 37 členů, zápisné činilo 50,- Kč. 

Technická stránka byla svěřena p. Weissovi, organizační Rackovi, hospodářská Kašparovi 

a sportovní Komeštíkovi a Potůčkovi. Aby bylo umožněno hráčům i divákům poznat krásu 

pravého kanadského hokeje, pozvali si Pardubičtí dva kluby, které kanadský hokej 

již ovládali. SK Slávia a BK Mladá Boleslav. Tyto dva kluby mezi sebou odehráli ukázkový 

zápas před zraky diváků a budoucích Pardubických hokejistů. K tomuto zápasu došlo 

24. ledna 1926. [8] Po této události se v Pardubicích začaly vytvářet nové kluby. Rapid 

Pardubice, HC Studánka, AFK Pardubice, AFK Svítkov a ZMS Pardubice. Hráči klubu 
                                                 
9 Offside je pravidlo, které zamezuje dlouhé přihrávce a přenesení hry před soupeřovu branku. 
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LTC postavili klubovnu u tenisových dvorců, kde byly pro hokej ideální podmínky, led, 

osvětlení a velká snaha hrát a trénovat. Postupem času si sami hráči vytvářeli výzbroj, kalhoty 

a rukavice si vycpali filcem, aby se chránili před zraněními. Ve východočeském regionu 

se začaly vytvářet další nové kluby, ve Dvoře Králové nad Labem a dále kluby SK Náchod, 

BK Hradec Králové a další. [5], [6], [45] 

V letech 1926 až 1929 zájem o lední hokej ve východních Čechách ustrnul na klubech: 

LTC Pardubice, BK Hradec Králové, SK Náchod a SK Dvůr Králové. K dalšímu rozšíření 

tohoto sportu nedošlo. Na to si museli počkat až do roku 1929. [8] 

4.2 Vstup Pardubic do ligové soutěže 

Osmého října 1929 byla výborem Svazu z týmů Dvůr Králové nad Labem, Náchod, 

Hradec Králové, Mladá Boleslav, Kladno a Pardubic vytvořena východočeská župa 

pod vedením Viléma Weisse. [6] 

První župní mistrovství se uskutečnilo, až na přelomu roku 1930 a 1931. Do prvního 

ročníku nastoupili hráči Ráliš, Velebný, Dvořák, Dostál, Weiss, Osman, Kohoutek branku 

hájil Zahradník a jednatelem byl Komeštík. Takto vypadal klub LTC Pardubice, který bojoval 

o první ligové body. V té době byl velký problém v nepřejícím počasí a komplikací bylo 

taktéž cestování mezi vzdálenými městy, která hrála východočeskou župu10. Pardubičtí 

organizátoři, především Vilém Weiss a Komeštík, se ujali organizace turnaje, kdy se jedné 

neděle za přízně počasí sjely všechny celky do Pardubic. Pod zámkem bylo vytvořeno 

kluziště prvotřídní kvality. S přibývajícími odehranými zápasy se ovšem kvalita ledu 

postupně zhoršovala.  Turnaje se zúčastnilo 6 celků, které byly rozděleny do dvou skupin. 

První skupina čítala členy: BK Mladá Boleslav, SK Jihlava, SK Kladno. Druhá skupina měla 

členy: LTC Pardubice, BK Hradec Králové a SK Náchod. Do prvního utkání nastoupili 

pardubičtí hráči proti BK Hradec Králové. Tento zápas byl velice vyrovnaný, hradečtí hráči 

měli silnou oporu v obraně a pardubičtí útočníci neměli mnoho příležitostí k zakončení. 

Konečný stav zůstal bez branek, tedy 0:0. Ve druhém utkání proti SK Náchod se nejvíce 

prosadil V. Weiss, který vstřelil 3 branky, Ráliš dal 2 branky a po jedné skóroval Osman 

a Kohoutek. Jelikož BK Hradec Králové porazil SK Náchod 10:0, tak postoupil do finále proti 

BK Mladé Boleslavi. LTC Pardubice se střetly o třetí místo s SK Jihlava. Zápas byl od obou 

celků v maximálním nasazení, ale nepřinesl žádné branky. Mladá Boleslav zvítězila proti 

Hradci Králové 6:0 a získala tak titul. Pořadí: 1. BK Mladá Boleslav 14:2, 2. BK Hradec 

                                                 
10 Župa je územní celek. 
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Králové 10:6, 3. LTC Pardubice 7:0, 4. SK Jihlava 4:12, 5. SK Kladno 1:4. 6. SK Náchod 

0:17. [6] 

Protože tato bakalářská práce je řazena chronologicky a tematicky, jsou další hokejové 

ročníky rozebrány v podkapitole 5.2 s názvem Vývoj hokeje v Pardubicích. 

4.3 Výstavba zimního stadionu a její vývoj 

Po válce se začal stavět zimní stadion. Dne 20. prosince 1947 se v Pardubicích 

uskutečnil velký hokejový svátek. Po velké námaze a poctivé práci byl zahájen provoz 

zimního stadionu s umělou plochou. Tehdy byl ještě nezastřešený. [11] Stalo 

se tak před mistrovstvím republiky v krasobruslení. Z mnoha pardubických hokejových 

oddílů se na stadionu ubytovalo tehdejší nejlepší mužstvo, a to LTC Pardubice. Možnost 

trávit na ledě větší čas se ihned podepsalo na stoupající výkonnosti jednotlivých hráčů 

i celého týmu. Do této doby muselo LTC bojovat o každý bod v tabulce. Již následující 

sezónu 1948/1949 je toho důkazem, mužstvo LTC vítězilo zápasy rozdílem třídy a zvítězilo 

ve své divizi bez jediné porážky. Prvním zastřešeným stadionem se mohla pyšnit Ostrava 

v roce 1955, v Pardubicích se zastřešený zimní stadion otevíral v roce 1963. [5] 

 Město Pardubice je od roku 1998 vlastníkem stadionu. Původní kapacita 11 500 míst 

se při změnách a instalaci sedaček pro komfort diváků snížila na 9000 míst. Svou kapacitou 

i v té době patřil mezi nejmodernější a největší stadiony v republice. [21] 

V roce 2001 se na zimní stadion nastěhovala na několik měsíců firma Metrostav 

Praha, která zde prováděla velmi rozsáhlou rekonstrukci. Tato akce přesáhla rozpočet 300 

miliónů korun.  Po této rekonstrukci se ze zimního stadiónu stala ČEZ Aréna, která je nyní 

majetkem Městského rozvojového fondu Pardubice. Kapacita arény byla po rekonstrukci 

navýšena o 300 míst, tudíž na 9300. [21] 

Před sezónou 2007/08 se opět dělníci pustily do předělávání arény a dle původního 

plánu z roku 2001 dostavěli západní tribunu a tak její kapacita byla navýšena na dnešní 

kapacitu 10 194 míst. [21] 
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5 LIGOVÁ SOUTĚŽ A PARDUBICE 

Tato kapitola pojednává o vývoji názvů klubu, které pardubický hokej nesl. Dále 

je zachycen ve výběru jednotlivých ročníků postupný vzestup pardubického hokeje. V další 

podkapitole jsou zmíněni hráči Pardubic, kteří dosáhli individuálních výsledků, 

jak v tuzemské lize, tak na scéně světového hokeje. Podkapitola o oceněních jednotlivých 

hráčů pojednává o každoročních trofejích udělujících jak ČSLH11, tak z různých anket diváků. 

A ke konci této kapitoly je podkapitola o pardubických rekordech v české extralize.   

5.1 Názvy klubu 

Pardubický tým prošel řadou změn v názvech. V roce 1923 získal pardubický klub první 

název, který vznikl zásluhou Viléma Weisse a to LTC Pardubice. Po 2. světové válce roku 

1949 došlo ke sloučení dvou pardubických mužstev. Většina hráčů byla z původního klubu 

LTC, která byla posílena několika výbornými hráči z Rapidu Pardubice. Vznikl tak nový 

název klubu Sokol Pardubice I. Ve stejném roce tyto dva spojené kluby vyhráli kvalifikační 

turnaj o postup do 1. ligy. Se vstupem do 1. ligy dostal oddíl nový název Slavie Pardubice. 

Tento název nevydržel dlouho. Koncem sezóny 1952/53 došlo ke změně názvu na Dynamo 

Pardubice. V roce 1960 dostal klub nový již pátý název, který měl nejdelší působení v historii, 

celých 31 let. Byl to pardubický podnik Tesla, tudíž se hokejový tým jmenoval Tesla 

Pardubice. Další změna nastala po změně v politickém dění našeho státu roku 1991. 

Jako u většiny prvoligových klubů se před slovem Pardubice se objevila zkratka 

HC z anglického hockey club. Od této doby se za několik málo let vystřídalo mnoho sponzorů 

v pardubickém klubu, sponzoři mají v dnešní době velkou zásluhu na názvu klubu, 

s nímž propagují a medializují své firmy. Nyní, poprvé v historii pardubického hokeje 

se navrátil po devíti letech hlavní sponzor ČSOB Pojišťovna (tabulka 1). [22] 

Tabulka 1 - Názvy klubu  

Rok Název klubu 
1923 LTC Pardubice 
1949 Sokol Pardubice (sloučení LTC a Rapidu) 
1950 Slavie Pardubice 
1953 Dynamo Pardubice 
1960 Tesla Pardubice 
1991 HC (Hockey club) Pardubice 
1995 HC Pojišťovna IB (Investiční banka) Pardubice 

                                                 
11 Český svaz ledního hokeje 
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1997 HC IPB (Investiční a poštovní banka) Pojišťovna Pardubice 
2002 HC ČSOB (Československá obchodní banka) Pojišťovna Pardubice 
2003 HC Moeller Pardubice 
2009 Eaton Pardubice 
2011 HC ČSOB (Československá obchodní banka) Pojišťovna Pardubice 

Zdroj:[22] 

5.2 Vývoj hokeje v Pardubicích 

V sezóně 1931/1932 se poměr správního výboru LTC k bruslařsko-hokejovému odboru 

změnil, neboť činnost odboru se ukázala jako záslužná jak pro klub, tak i pro město. 

Propagace kanadského hokeje prováděná odborem přinesla své ovoce. Pardubičtí si sami 

začali vychovávat hokejový dorost, tato péče o novou sportovní generaci se jim dodnes 

vyplácí. V sezóně sehrálo LTC celkem 14 zápasů s aktivním skóre 29:12. [9] 

Zahájení sezóny 1932/1933 bylo ve znamení příprav 6. ročníku mistrovství světa 

a 18. ročníku mistrovství Evropy, které se mělo konat v Praze na Štvanici, na našem dosud 

jediném umělém kluzišti. Východočeská župa měla organizační potíže a došlo k přeložení 

sídla z Pardubic do Hradce Králové. Ve vypsaném župním mistrovství, jehož finále se hrálo 

v Pardubicích, zvítězilo LTC Pardubice nad BK Německý Brod a BK Hradec Králové. Došlo 

ke sloučení s TKT a byla tak vytvořena 2 mužstva kompletně vystrojená a vyzbrojená. První 

mužstvo sehrálo celkem 18 zápasů se skóre 40:21 a druhé mužstvo 6 zápasů se skóre 19:6. 

Tohoto roku také bylo vytvořeno i mužstvo elévů s názvem Trampové. Předsedou odboru 

byl zvolen V. Dostál. Východočeská župa se stala 3. největší župou Svazu po župě Pražské 

a Slezské. [9] 

Sezóna 1934/1935 byla pro pardubický hokej malým jubileem. Pardubický hokej slavil 

10 let svého trvání. Mistrem župy se stalo opět LTC Pardubice. V této sezóně vznikl nový 

hokejový klub v Pardubicích AFK Pardubice. Byl zařazen do mistrovství druhé třídy a v této 

sezóně se mu hned podařilo vyhrát svůj okrsek. Celkem sehrálo první mužstvo 16 zápasů 

s aktivním skóre 64:11 a druhé mužstvo sehrálo 7 zápasů se skóre 22:18. [9] 

V sezóně 1935/1936 byla provedena další reorganizace správního řízení župy a začínají 

boje o ligovou příslušnost. [9] Tento rok se celá soutěž nedohrála, jelikož vše záviselo 

na počasí, které tento ročník hokeji nepřálo. [5] 

V zimní sezóně 1937/1938 hrál LTC Pardubice celostátní mistrovství. Jelikož pracovníci 

hokejového oddílu LTC Pardubice nehospodařili dle představ, ustanovil úřední výbor 
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LTC předsedou hokejového oddílu Josefa Prokeše. Který byl znám jako ředitel „Pardubické 

tenisové juniorky”, kterou řídil mnoho roků. Finanční omezení bylo způsobeno celkovou 

finanční situací LTC Pardubice, jelikož neexistovali žádné subvence12 a každá sportovní 

organizace se musela sama starat o finanční prostředky na svou činnost. Tato doba byla 

pro pardubický hokej velice těžká. Důkazem toho je hráč Rejda, pozdější reprezentant 

a výborný trenér, jenž musel před odjezdem rozvést na kole housky, které jeho otec v noci 

upekl a teprve potom mohl jet do Prahy na zápas. [16] LTC se utkalo s BK Mladá Boleslav 

v kvalifikačním utkání o osmého účastníka ligy. V tomto zápase Pardubice podlehly 

v prodloužení 3:2, a tak se do ligy nedostaly. Všechny nepříznivé okolnosti se proti 

LTC Pardubice v zápase hraném na zimním stadionu v Praze spikly. Tehdy byl hokej 

v Pardubicích skutečně na velké venkovské úrovni. Hokejisté Chýna, Brant, Jankovský 

s Kinským v brance předváděli výbornou hru, proto v okolí Pardubic získali na popularitě. 

Bylo předpokladem, že případná účast Pardubic v lize by východočeský hokej celkově získal. 

Co se v roce 1937 nestalo, na to si museli hodně dlouhou dobu hokejisté Pardubic počkat. [5] 

V této sezóně mělo LTC Pardubice mužstvo složené ze zapálených amatérů. V brance byl 

kníže Kinský z Častolovic, který nahradil dlouholetého brankáře Zahradníka, majitele 

dlaždičského závodu v Pardubicích, který byl velmi obětavým hokejistou. V obraně byli 

Dostál a Osman, ostatní byli většinou aspirant jezdeckého pluku v Pardubicích. Později 

působili v oddíle hokeje další obětaví hráči, Rejda, nadšený sportovec Stanislav Schejbal, 

Luděk Procházka a Karel Just. [16] 

V ročníku 1945/1946 za LTC Pardubice nastupovali tito hráči: Bartoň, Holý, Hron, 

Vondra, Rejda, Licek, Hiller, Procházka, Zamastil, Páv, Šrotek a Novotný. [40] 

Díky pravidelné přípravě vyhrálo v roce 1948/49 LTC Pardubice divizi a po začlenění 

do Sokola 1. kvalifikaci o první ligu. Na této události měli zásluhu brankáři Hiller 

a Danihelka, obránci Páv, Procházka, Kreps, Rejda či útočníci Pleticha, Danda, Licek, 

Mejzlík, Seifert, Kuna, Müller, Šrotek a Šabatka. [3] 

Shrnutím těchto faktů je, že se Pardubice staly 6 krát vítězi nejvyšší domácí soutěže 

od vzniku pardubického hokejového týmu. A to v letech 1972/1973, 1986/1987, 1988/1989, 

2004/2005, 2009/2010 a 2011/2012. V poháru mistrů evropských zemí se umístily na 2. místě 

                                                 
12 Subvence je hmotná pomoc, například sponzorský dar. 
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roce 1974/1975. V sezóně 2011/2012 bojoval pardubický tým o pohár European Trophy13, 

skončily však na pátém místě. [22] 

5.3 Individuální úspěchy 

V roce 1998 vyhrála Česká republika v Japonském Naganu zlatou olympijskou medaili 

v ledním hokeji. Z pardubických hráčů se zúčastnili: Dominik Hašek, Milan Hejduk 

a Vladimír Martinec. [23]  

Mistrovství světa vyhráli hráči, kteří jsou uvedeni v tabulce 2. 

Tabulka 2 -  Mistři světa  

Rok Místo konání Jména hráčů 
1949 Stockholm Vladimír Kobranov 
1972 Praha Vladimír Martinec, Josef Paleček a Bohuslav Šťastný 
1976 Katovice Vladimír Martinec, Bohuslav Šťastný, Jiří Novák 
1977 Vídeň Vladimír Martinec, Jiří Novák 
1985 Praha František Musil, Jiří Šejba 
1996 Vídeň Michal Sýkora, Zdeněk Uher (trenér) 
1999 Lillehammer Vladimír Martinec (trenér) 
2000 Petrohrad Michal Sýkora, Vladimír Martinec (trenér) 
2001 Hannover Dušan Salfický, Vladimír Martinec (trenér) 
2005 Vídeň Adam Svoboda, Aleš Hemský, Petr Průcha 
2010 Kolín nad Rýnem Petr Koukal, Petr Čáslava, Tomáš Rolinek, Tomáš Mojžíš 

 

 

Zdroj:[22]  

Pardubičtí odchovanci a hráči se stali i vítězi Stanley Cupu. V roce 2001 jim byli Milan 

Hejduk s týmem Colorado Avalanche a Dominik Hašek v letech 2002 a 2008 s týmem 

Detroid Red Winges. Sportovní ředitel Vladimír Martinec byl roku 2001 zařazen do síně 

slávy IIHF, díky své vynikající hokejové kariéře. [22] 

V roce 2008 vstoupil do síně slávy českého hokeje Dominik Hašek a Vladimír Martinec. 

O rok později zařadili Vladimíra Kobranova. V roce 2010 vstoupili další pardubičtí hokejisté 

do této síně a to: Bronislav Danda, Vladimír Nadrchal, Jiří Novák, Jiří Šejba a Bohuslav 

Šťastný. [25]  

                                                 
13 European Trophy je název předsezónního hokejového turnaje elitních evropských klubů. 
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Klub ligových kanonýrů je založen na základě vstřelených branek jak v československé 

hokejové lize, české extralize tak v československé a české reprezentaci s minimálním počtem 

250 branek. [42] 

Tabulka 3 - Výběr členů Pardubických kanonýrů  

Hráč (klub) Body (góly+asistence) 
Vladimír Martinec (Pardubice, Jihlava) 498 (343+155) 
Jiří Dopita (Olomouc, Vsetín, Pardubice, Znojmo, Brno) 384 (340+44) 
Richard Král (Pardubice, Třinec, Plzeň) 368 (367+1) 
Ladislav Lubina (Pardubice, Jihlava, Třinec) 362 (337+25) 
Jiří Novák (Pardubice, Jihlava) 331 (255+76) 
Bohuslav Šťastný (Pardubice) 329 (256+73) 
Stanislav Prýl (Pardubice, Jihlava) 272 (223+49) 
Petr Sýkora (Pardubice) 268 (259+9) 
Jiří Dolana (Pardubice, Jihlava) 261 (228+33) 
Jiří Šejba (Pardubice, Jihlava) 260 (227+33) 
Bronislav Danda (Pardubice, Brno) 257 (212+45) 

Zdroj: [42]  

V tabulce 3 jsou pardubičtí kanonýři. Pro srovnání: nejlepším kanonýrem je Milan Nový 

(Kladno, Jihlava) s 594 brankami. Vladimír Martinec je na 4. pořadí14. 

5.4 Ocenění jednotlivců 

V dnešní době udělována tyto ocenění jednotlivců. Nejlepší střelec, je již od roku 1937 

každoročně udělovaná cena pro hráče, který vstřelí nejvíce branek v sezóně. Nejlepší 

nahrávač od roku 1937 je udělovaná cena. Pro nahrávače, který přihraje na nejvíce branek 

v sezóně. Nejlepší brankář je cena udělována již od počátku 1. československé hokejové ligy 

pro nejlepšího brankáře. Nejlepší hráč play-off je trofej udělovaná od počátku vzniku české 

hokejové extraligy pro nejlepšího hokejistu play-off. Nejlepší trenér je ocenění 

pro nejlepšího trenéra udělované od vzniku české hokejové extraligy. Nejlepší nováček 

je udělované ocenění pro nejlepšího hokejistu, který nastoupil do svého prvního ročníku české 

hokejové extraligy. Nejproduktivn ější hráč je cena udělována nejlepšímu hráči v kanadském 

bodování, udělující se od sezóny 1961/1962. Nejlepší obránce je trofej udělována od sezóny 

1990/1991 mimo sezónu 1991/1992 pro nejlepšího obránce. [30] 

                                                 
14 Ke dni 23. května 2012 
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Zlatá helma je trofej udělována od sezóny 1999/2000 za nejhezčí hokejovou akci sezóny. 

Hlasování probíhá v průběhu sezóny a vrcholí v závěru play-off, tedy zhruba od září do dubna 

dle průběhu play-off. [48] Hokejista sezóny je cena, která je rozhodována fanoušky 

internetového hlasování od roku 1996/1997. Nejslušnější hráč je udělované ocenění 

od vzniku české hokejové extraligy pro nejslušnějšího hráče, který nasbíral nejméně trestných 

minut. Mistr ČR je ocenění týmu udělované od sezóny 1999/2000, který zvítězí v play-off. 

Pohár prezidenta ČSLH je ocenění týmu, který zvítězí v základní části extraligy. Od roku 

2009/2010. Nejlepší hráč utkání je ocenění pro hráče, který byl nejčastěji vyhlášen hráčem 

zápasu. Od sezóny 2009/2010. [30] 

Přehled jednotlivých ocenění pardubických hráčů je v tabulce 4. 

Tabulka 4 - Přehled pardubických hráčů jednotlivých ocenění  

Sezóna Hráč Typ ocenění 
1964/1965 Zdeněk Špaček   nejlepší střelec 
1972/1973 Vladimír Martinec   nejlepší nahrávač 
1975/1976 Vladimír Martinec   nejlepší nahrávač 
1978/1979 Vladimír Martinec   nejlepší střelec 
1988/1989 Otakar Janecký   nejlepší nahrávač 
1988/1989 Dominik Hašek   nejlepší brankář 
1988/1989 Dominik Hašek   nejlepší hráč play - off 
1988/1989 Vladimír Martinec   nejlepší trenér 
1993/1994 Richard Král   nejlepší střelec 
1993/1994 Radovan Biegl   nejlepší brankář 
1993/1994 Milan Hejduk   nejlepší nováček 
1993/1994 Marek Sýkora   nejlepší trenér 
1996/1997 Miloš Říha   nejlepší trenér 
1997/1998 Tomáš Martinec   nejužitečnější hráč 
2000/2001 Petr Sýkora   nejlepší střelec 
2000/2001 Petr Sýkora   nejproduktivnější hráč 
2000/2001 Aleš Píša   nejlepší obránce 
2002/2003 Ladislav Lubina   Zlatá helma za akci sezóny 
2004/2005 Michal Mikeska   nejproduktivnější hráč 
2004/2005 Michal Mikeska   hokejová jednička 
2004/2005 Aleš Hemský   nejlepší hráč play - off 
2004/2005 Ján Lašák   Zlatá helma za akci sezóny 
2004/2005 Ján Lašák   sympaťák extraligy 
2006/2007 Petr Sýkora   hokejista sezóny 
2006/2007 Petr Sýkora   nejlepší střelec 
2006/2007 Miroslav Hlinka   sympaťák extraligy 
2009/2010 Dominik Hašek   hokejista sezóny 
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2009/2010 Dominik Hašek   nejlepší hráč play - off 
2009/2010 Dominik Hašek   nejlepší brankář  
2009/2010 Jakub Nakládal   nejlepší obránce  
2009/2010 Rastislav Špirko   nejslušnější hráč  
2009/2010 Václav Sýkora   nejlepší trenér  
2009/2010 Petr Sýkora   nejlepší střelec 
2011/2012 Petr Koukal  nejlepší hráč play - off 
2011/2012 Jan Kolář II  nejlepší obránce 

Zdroj:[22]  

Některá ocenění byla zrušena a patří k nim: nejlepší veterán, nejlepší cizinec, nejlepší 

pětka, nejužitečnější hráč, hokejová jednička, Cena Magazínu Hokej a Cena Bóži Modrého. 

Zlatá hokejka je sportovní anketa oceňující nejlepšího českého dříve československého 

hokejistu roku. Tato cena je každoročně udělovaná Českým svazem ledního hokeje od roku 

1969. Vítěz 44. ročníku Zlaté hokejky převezme ocenění při slavnostním vyhlášení koncem 

června 2012 v karlovarském Grandhotelu Pupp. [49] Hráči z Pardubic, kteří získali ocenění 

Zlaté hokejky, jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 -Pardubičtí hráči, kteří získali ocenění Zlaté hokejky  

Rok Hokejista (tým) 
1973 Vladimír Martinec (Tesla Pardubice) 
1973 Vladimír Martinec (Tesla Pardubice) 
1976 Vladimír Martinec (Tesla Pardubice) 
1979 Vladimír Martinec (Dukla Jihlava, Tesla Pardubice) 
1987 Dominik Hašek (Tesla Pardubice) 
1989 Dominik Hašek (Tesla Pardubice) 
1990 Dominik Hašek (Dukla Jihlava, Tesla Pardubice) 
1997 Dominik Hašek (Buffalo Sabres) 
1998 Dominik Hašek (Buffalo Sabres) 
2003 Milan Hejduk (Colorado Avalanche) 

Zdroj: [49] 

5.5 Rekordy Pardubic v české extralize 

Pardubický klub je držitelem tří rekordů. Prvním je nejvyšší návštěvnost na jedno utkání. 

Toto utkání se sehrálo pod širým nebem v Pardubicích – Svítkově. Bylo to první utkání 

pod širým nebem v dějinách české Extraligy (poslední zápas na nezastřešeném stadionu 

se odehrál na jaře 1967). Utkání proběhlo 2. ledna 2011 v na plochodrážním stadionu 
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ve Svítkově, kde se jezdí plochodrážní závod o Zlatou Přilbu. Kapacita speciálně vystavěných 

tribun dosahovala 25 000 míst, z čehož bylo 17 000 míst k sezení. Návštěvnost tohoto 

ojedinělého utkání dosáhla 17 140 diváků, čímž byl překonán o 17 diváků rekord samostatné 

české extraligy z dubna 2008. Tehdy dorazilo do O2 Arény na rozhodující sedmé finále mezi 

Slavií a Karlovými Vary 17 123 lidí. Utkání ve Svítkově bylo hráno v rámci 36. kola mezi 

domácími Pardubicemi a Kometou Brno. V první třetině nastoupily oba týmy v historických 

dresech. Pardubice je měli jako repliku dresů z 50. let a Kometa Brno z 60. let 20. století. 

V zápase zvítězil domácí tým Pardubic v poměru 4:2. Před vlastním extraligovým utkáním 

se konal exhibiční zápas mezi veterány obou celků. Ten skončil nerozhodně v poměru 3:3. 

 Druhým rekordem náležící Pardubicím je nejvíce výher v play-off v řadě. K sérii 

šestnácti výher v řadě se Pardubice propracovaly ve dvou ročnících. V ročníku 2009/2010 

kdy v prvním zápase podlehly HC Ocelářům Třinec, ale pak zvítězily čtyřikrát v řadě. 

V semifinále porazily Bílé tygry z Liberce a ve finále HC Vítkovice Steel, pokaždé 

nekompromisně čtyřikrát za sebou. V ročníku 2010/2011 se v play-off potkaly Pardubice 

a PSG Zlín, kde taktéž zvítězily čtyřikrát v řadě. Toto zdárné počínání jim přerušili 

v semifinále hokejisté HC Vítkovice Steel, kterému hned v prvním zápase podlehly 

a také z play-off vypadly. [13], [22]  

Třetím rekordem, který Pardubice mají, je rekord nejdelšího odehraného zápasu v play-off 

extraligy s HC Lasselsberger Plzeň. Toto utkání trvalo 87 minut hrací doby. Stalo 

se tak 15. března 2009. Diváci strávili v Pardubické vyprodané hale celé čtyři hodiny a šest 

minut. [46] 

Dále rekordman, odchovanec Pardubic Richard Král, který hrál za Pardubice, Třinec, Zlín, 

Plzeň, Mladou Boleslav, má na svém kontě připsáno 933 startů v nejvyšší soutěži a vévodí 

tak tomuto rekordu. Stav před sezónou 2010/2011. Od tohoto roku působí v Polském klubu 

GKS Jastrzębie. [22] 

Legenda Evžen Musil je držitelem rekordu, který je zapsán v Guinessově knize rekordů, 

jako nejstarší profesionální hráč, který nastoupil v nejvyšší hokejové soutěži v Čechách. Stalo 

se tak v sezóně 1997/98. V svých sedmdesáti letech hrál v zápase proti Vsetínu. [28] 
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6 OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO HOKEJE 

Existuje celá řada významných osobností, které za sebou zanechaly velké úspěchy 

a vepsaly se do dějin pardubického hokeje. Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány a popsány 

tyto osobnosti: Vilém Weiss, Jiří Bartoň, Evžen Musil, Miroslav Velínský, Bronislav Danda, 

Vladimír Nadrchal, Jiří Dolana, Stanislav Prýl, Karel Vohralík, Vladimír Martinec, Bohuslav 

Šťastný, Josef Paleček, Jiří Crha, Dominik Hašek, Jiří Šejba, Otakar Janecký, Ladislav 

Lubina, Vlastimil Franc, Horymír Sekera, Florián Střída, Milan Kokš, Zdeněk Uher, Vladimír 

Kobranov, Dušan Salfický, Adam Svoboda, Aleš Hemský, Milan Hejduk. 

6.1 Osobnosti Pardubického hokeje od počátku po současnost 

První legendou pardubického hokeje je Vilém Weiss. U zrodu ledního hokeje 

v Pardubicích stál právě pan Vilém Weiss, který se narodil dne 10. února 1890. Vilém Weiss 

byl učitelem. Byl všestranný sportovec, věnoval se všem druhům sportu, turistice, lyžování, 

veslování, jízdě na koni, aktivně hrál kopanou, tenis, bandyhokej a v zimě především 

kanadský lední hokej. Bruslil již od svých pěti let. Vše co se ve sportu naučil, poté předával 

všem svým kamarádům, převážně v ledním hokeji. Jelikož všechny sporty musel Vilém 

Weiss vykonávat a věnovat se jim po své práci, tedy v roli učitele, byl nucen trénovat pozdě 

ve večerních hodinách. Protože učil mimo Pardubice a musel tam být denně, jezdil bez ohledu 

na vzdálenost na kole. Pan Vilém Weiss vzkázal v roce 1973 jako vychovatel a výborný 

sportovec dalším generacím: „Dnes má každý možnost osobního výběru sportovní činnosti 

podle své záliby a chuti, proto všem upřímně radím, ať nikdo nestojí mimo, bude to určitě 

jen a jen k jeho dobru.“ [5]  Vilém Weiss byl tedy zakladatelem hokeje v Pardubicích, 

skromný hrdý člověk, přísný a zodpovědný, proto hodně dokázal. Mnohé o zásluhách Viléma 

Weisse pro Pardubický hokej je napsáno v této práci ve čtvrté kapitole. [5] 

Jednou z legend Pardubického hokeje je bezesporu Evžen Musil. Narodil se 9. října 1927 

a celý svůj život byl oddaný pardubickému hokeji. S hokejem začínal v dresu AFK Svítkov, 

kde hrál do svých šestnácti let. Už v té době nevynechal ani jednu příležitost, kdy by mohl 

bruslit. Při tréninkách byl velice snaživý a poctivý. Do vojenské základní služby nastoupil 

Musil v Liptovském Mikuláši, kde mu bylo umožněno hrát hokej. Kde patřil k těm nejlepším. 

V letech 1951 – 1956 si to trenér Zettel Pardubického hokejového mužstva vybral do sestavy, 

kde si zahrál s tehdejšími hvězdami. Poté odešel na krátké angažmá do Kolína, kde strávil 

jen pár let. Po návratu zpět do Pardubic nastupoval po dobu deseti let za pardubickou 

Ramovku, která bojovala ve 2. národní lize. S tímto mužstvem usiloval čtyřikrát o postup 
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do první národní ligy. Jako trenér začal v roce 1965 s vedením žákovských kategorií. 

Jeho zásluhou vzniklo družstvo pardubických elévů, jako první na světě. Jeho výchovou 

prošla drtivá většina pardubických odchovanců. Roky plynuly a nebylo snad jediného dne, 

který by Evžen Musil nestrávil na zimním stadionu. Celých 40 let se věnoval mladé generaci 

hokejistů. Evžen Musil stojí také za zrodem ženského hokeje v Pardubicích. Ve svých 

sedmdesáti letech se stal nejstarším aktivním hráčem nejvyšší soutěže, tímto činem se zapsal 

do Guinessovy knihy rekordů. V posledních letech vyhledával talenty ženského hokeje 

v Pardubicích. [6] 

Další osobností Pardubického hokeje je Jiří Bartoň, který se narodil roku 1928. V roce 

1945 začínal v mužstvu jako nejmladší hráč, ale vůbec si nepočínal jako nováček. Jiří Bartoň 

byl vynikající útočník, který byl ve stále sestavě Pardubic do roku 1954. Poté se stal jedním 

z nejoblíbenějších trenérů, byl ochoten věnovat všechen svůj volný čas mládeži. V roce 1969 

zemřel na ledové ploše při tréninku, tím Pardubický hokej ztratil velkého hráče a trenéra. 

Na jeho počest se dodnes v Pardubicích na zimním stadiónu koná o vánocích turnaj 

těch nejmenších hokejistů. [6] 

Miroslav Velínský byl výborný hokejista a později trenér mládeže. Odehrál v dresu 

Pardubic 307 utkání a proháněl se na ledové ploše 25 let. Věnoval se výchově mladých 

hokejistů, trénoval i například Otakara Janeckého, Evžena Musila, Jiřího Šejbu. Jako trenér 

čerpal ze svých hráčských zkušeností. [6] 

Horymír Sekera pochází z Kladenska, kde hrál za AFK Velvary. Poté hrál 

za Lokomotivu Košice, Pardubice, Tatru Kolín a poté se vrátil do Pardubic. Od roku 1963/64 

se věnoval trenérství. Sestavil takové mužstvo, které získalo pro Pardubice první historický 

titul mistra ČSSR v ledním hokeji za sezónu 1972/73. Trénoval celou řadu Pardubických 

hokejových hvězd a patřil k nejúspěšnějším trenérům našeho hokeje. [5] 

Významnou osobností je bezesporu Vladimír Kobranov . Útočník, později obránce, 

který byl obrovský talent československého hokeje. V jedenadvaceti letech se stal mistrem 

světa, stříbrným olympijským medailistou a již byl dvojnásobným nejlepším střelcem ligy. 

Zářivou budoucnost mu přisuzovali i ve světě. [35] 

Vladimír Kobranov se narodil v říjnu 1927 v Černošicích a v místním týmu začal brzy 

ukazovat svůj talent. „Byl rychlý a technicky vybavený. Toho si v dorostu všiml bývalý 

reprezentant a v té době trenér Jiří Tožička,“ přibližuje tuto osobnost sportovní historik 
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Miroslav Menšík. Byl držitelem stříbrné medaile na olympiádě ve Švýcarsku. Češi pod pěti 

kruhy sehráli senzační bezbrankovou remízu s Kanadou a od titulu je dělilo jen horší skóre. 

O rok později ale Kanadu porazili, poprvé v historii a dočkali se zlata. Mladý Kobranov 

k tomu přispěl šesti góly. Tehdy se sice nevyhlašoval nejlepší hráči mistrovství, ale řada 

zahraničních expertů se shodla, že byl nejlepším křídlem turnaje. [35] 

A raketová kariéra pokračovala. Na šampionátu v roce 1950 se měl dokonce přesunout 

do první pětky. Ne jako útočník, ale jako obránce. Národní tým totiž zkoušel variantu, kde byl 

za hvězdným triem Roziňák – Zábrodský – Konopásek operovala dvojice střelců a techniků 

Kobranov s Bubníkem. Totální ofenzívu, jejíž sílu pamětníci přirovnávají k legendární pětce 

CSKA Moskva osmdesátých let Fetisov, Kasatonov, Makarov, Larionov, Krutov, 

ale už neukázali. Češi totiž na šampionát do Londýna vůbec neodcestovali. Smyšlený důvod 

o chybějících vízech pro rozhlasové redaktory Laufera a Procházku skončil známým 

hromadným zatýkáním hokejových mistrů v hostinci U Hercíků za Národním divadlem. 

Kobranov tam sice nebyl, ale o den později si pro něj Státní bezpečnost dojela, a také jeho 

jméno na dlouhých pět let zbavila svobody. Po sérii děsivých výslechů a sedmi měsících 

nejistoty vynesl soudce 7. října 1950 krutý trest deset let žaláře. Víc z jedenáctky 

odsouzených dostali jen Bohumil Modrý, Augustin Bubník a Stanislav Konopásek. 

Kobranovi prý uškodilo, že na olympijských hrách ve Švédsku hlasoval pro emigraci 

a založení exilového národního týmu, i skutečnost, že se pilně učil anglicky. [35] 

Kobranov si z vězení, které o pět let zkrátila amnestie. Odnesl trvale poškozený sluch, 

ale především obrovskou jizvu na duši. Jako jediný z party hokejových mušketýrů 

na milovanou hru zanevřel. S hokejem nechtěl mít nic společného. Raději vozil v JZD 

nemocná prasata. Chodil ho přemlouvat k návratu Augustin Bubník, ať jde do Sparty, 

ale neúspěšně. Přesto neodolal. Nejprve chodil trénovat s Bohumilem Modrým pražský 

Motorlet a následně na přímluvu Jiřího Pokorného kývl Pardubicím. [35] 

„Já byl bažant, bylo mi osmnáct, a on se krátce předtím vrátil z kriminálu. Prožil si peklo, 

ale byl mimořádná osobnost. Vzhlíželi jsme k němu jako k legendě, on však byl normální 

a skromný člověk, šarmantní a dobrosrdečný,“  vzpomíná na pardubické angažmá jeden 

z nejslavnějších brankářů československé historie Vladimír Nadrchal, který s Kobranovem 

odehrál sezónu 1956/1957. [35] 

V letech 1956-1964 hrál za Dynamo, později Teslu Pardubice. V ligové soutěži hrál 

13 sezón, v nichž odehrál 177 utkání a nastřílel 94 branek. Stal se mistrem ligy s ATK v roce 
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1950 a dvakrát byl nejlepší střelec soutěže. Poprvé v sezóně 1945/46 s 10 vstřelenými 

brankami a v sezóně 1947/48 s 20 góly. [24] V reprezentaci sehrál 29 utkání a vstřelil 

18 branek. Po ukončení kariéry usedl Kobranov na trenérskou lavičku. [19] 

Pocit strachu ale úplně nezmizel. V roce 1968 přišlo vysněné angažmá ve Švýcarsku, 

kam ho komunisté pustili. On už se ale nevrátil. Přišla okupace, po ní emigrace manželky 

a dětí a také další soud a trest za nedovolené opuštění republiky. Ten už si naštěstí nikdy 

neodseděl. Vladimír Kobranov převzal v dubnu 2009 ve Švýcarsku, kde žije, pamětní medaili 

připomínající jeho zařazení do hokejové síně slávy. [35] 

Vlastimil Franc byl veselý, čestný sportovec, který odehrál 12 sezón za Teslu Pardubice. 

Dokázal strhnout celý tým k velkým výkonům. Po ukončení kariéry se věnoval výchově 

mladých hokejistů. Do konce svého života se věnoval trénování. Na jeho počest se do dnes 

hraje Francův memoriál v mládežnických kategoriích. [5] 

Milan Kokš  se řadil k nejlepším středním útočníkům. Začínal na Matičním jezeře jako 

většina hokejistů té doby. Za Teslu Pardubice hrál do roku 1968, poté přešel do Zetoru Brno. 

Odehrál sedmnáct zápasů za naší reprezentaci. Z MS v roce 1966 přivezl stříbrnou medaili 

a od roku 1980 působil jako rozhodčí. [5] 

Florián Střída začínal v Sokole Těšetice a od roku 1959 odehrál deset sezón za Teslu 

Pardubice. Od roku 1973 byl trenérem A mužstva Tesly Pardubice po dobu čtyř let, poté 

odešel do Německa. [6] 

Zdeněk Uher svou kariéru začínal v Plzni, v sezóně 1960/61 přišel do Pardubic. Po dvou 

letech šel na vojnu do Jihlavy, a když se vrátil, tak věnoval trenérské činnost. Díky jeho práci 

získaly Pardubice druhý titul mistra ligy. Byl trenérem reprezentací mládeže do 18 a 20 let. 

Byl také vyhlášen trenérem roku 1983 a 1985. [6] 

Nejlepší světová útočná trojice Vladimír Martinec, Ji ří Novák, Bohuslav Šťastný jsou 

legendární postavy našeho hokeje. Téměř patnáct let zajišťovaly úspěchy Tesly doma, 

ale i v zahraničí. Vladimír Martinec byl pravý křídelní útočník, centr byl Jiří Novák a levé 

křídlo hrál Bohuslav Šťastný. Svými výkony překvapovali nejen diváky, ale i hokejové 

odborníky. Základy jejich úspěchu byly Martincovy kličky, Novákovy nahrávky a Šťastného 

obranná činnost. V dresu Tesly odehráli dohromady 1995 utkání. Nastříleli 854 branek. 

Vladimír Martinec je držitelem čtyř Zlatých hokejek. Byl věrný pardubickému dresu, nastřílel 

343 branek. Zúčastnil se dvakrát MS juniorů, jedenáctkrát mistrovství světa a tří zimních 
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olympijských her. Jako trenér působil v letech 1986 až 1990, kdy v sezóně 1988/89 přivedl 

Pardubice k třetímu titulu. [5] 

Vladimír Martinec  se narodil v Lomnici nad Popelkou 22. prosince 1949. Celou kariéru, 

kromě půlroku, kdy v jihlavské Dukle (1978/79) a čtyřech letech v dresu německého 

Kaufbeurenu (1981/85), strávil tento pravý křídelní útočník v Pardubicích. V lize odehrál 

14 sezón, v nichž odehrál 539 utkání, ve kterých nastřílel 343 gólů. Reprezentační dres oblékl 

v 289 případech a zaznamenal 155 branek. V letech 1972/73 a 1976/77 byl světovým 

šampionem. Týmu pomohl i ke stříbru na zimních olympijských hrách 1976 v Innsbrucku 

a bronzu v Sapporu 1972. Zazářil na Kanadském poháru 1976 proti profesionálům z NHL 

a jeho výjimečné kvality byly oceněny čtyřmi Zlatými hokejkami v letech 1973/74, 1975/76 

a 1979/80. V roce 1972/73 získal s Pardubicemi premiérový ligový titul. 

Po ukončení hráčské kariéry nejprve trénoval v Německu, poté doma a také vedl 

i mládežnické výběry ČR. V lednu 1997 pak zaujal post asistenta Luďka Bukače 

u reprezentace a u týmu zůstal i v době působení Ivana Hlinky, Slavomíra Lenera a Josefa 

Augusty. Byl u olympijského triumfu v Naganu 1998 a pomohl ke třem mistrovským titulům 

z let 1999 až 2001. Své mateřské Pardubice dovedl jako trenér dvakrát k titulu ligového 

šampiona. Martinec je členem Síně hokejové slávy IIHF a v současnosti pracuje jako asistent 

generálního manažera HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. [5], [6], [29] 

Pardubice disponují dalšími zvučnými jmény jako František Panchártek, Pavel Dočkal, 

Vladimír Bezdíček, Josef Slavík, Milan Koďousek, Ladislav Dinis, Vladimír Veith 

a spousta dalších. Toto je jen krátký výčet jmen. [5], [6] 

Dominik Hašek, narozen jako Dominik Kaštánek. V deseti letech byl přejmenován podle 

svého nevlastního otce. Narodil se v Pardubicích dne 29. ledna roku 1965. Za Pardubice 

chytal převážně v letech 1981/89, kdy získal dva mistrovské tituly. Po té odešel do Jihlavy, 

kde odchytal pouze jednu sezónu. Jeho kariéra se rozproudila v zámoří. V roce 1993/94 získal 

ocenění Vezina Trophy (trofej pro nejlepšího gólmana), následující rok se stal nejlepším 

gólmanem a poté ještě jednou 1996/97. Tuto sezónu byl také potřetí nominován do All Star 

Teamu NHL a získal Hart Trophy. V olympijské sezóně se Haškovi podařilo získat jak Hart, 

tak i Vezina Trophy a stal se tak prvním brankářem kterému se to povedlo. Nechyběla 

ani zlatá medaile z olympijských her v Naganu. Až v sezóně 1999/00 se Haškovi podařilo 

získat Stanley Cup s týmem Detroit Red Wings. Po zisku této ceny se rozhodl ukončit svou 

kariéru. Po roční pauze se opět vrátil do NHL. V Turíně na olympijských hrách odchytal 
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pouze jeden zápas kvůli zranění. Následující sezónu 2007/08 získal druhý Stanley Cup. 

Po další roční pauze následoval návrat do týmu, ve kterém začínal s hokejem. Tento návrat 

završil mistrovským titulem. Následovala jedna odehraná sezóna v KHL za Spartak Moskva. 

Dominik Hašek je pětinásobným držitelem ocenění Zlatá hokejka, v roce 1998 vyhrál anketu 

Hokejista století a v letech 1994 a 1998 vyhrál anketu Sportovec roku. [5], [20], [31], [49] 

Hokejový brankář Dušan Salfický se narodil 28. března roku 1972 v Chrudimi. Stal 

se mistrem světa 2000 a 2001, dále se účastnil MS 2002 a 2004. Na olympijských hrách získal 

bronzovou medaili v roce 2006. V reprezentačním dresu odchytal 34 zápasů. S hokejem 

začínal v Pardubicích, kde také dostal ve svých osmnácti letech první šanci v seniorském 

týmu. Roku 2001 byl draftován do zámoří, ale tam se mu nedařilo a tak odešel do ruské ligy. 

Prošel postupně těmito týmy CSKA Moskva, Sevestral Čerepovec, Chimik Voskresensk 

a Torpedo Nižnij Novgorod. V tuzemské lize odehrál po šesti sezónách v Pardubicích 

a v Plzni. Dále působil v týmech HC Slovan Ústečtí Lvi, HC Energie Karlovy Vary 

a HC Sparta Praha, se kterou získal titul. Kromě ledního hokeje se v roce 1998 věnoval 

hokejbalu, kde se zúčastnil mistrovství světa a získal zlatou medaili. Nyní působí 

v mateřském klubu. [5], [6] 

Adam Svoboda rodák z Brna narozený dne 26. ledna 1978. Brankář, mistr světa 2005, 

2006, 2007 a 2008 vždy jako náhradník. V roce 2005 získal zlato a 2006 stříbrnou medaili 

na MS. V reprezentačním dresu odchytal 44 zápasů. Vyrostl v hokejové Kometě Brno. 

Většinu ligových zápasů odchytal v dresu Pardubic a to 8 sezón. Roku 2003 získal stříbrnou 

medaili a 2011 medaili bronzovou v Pardubickém klubu. Za Slavii a Sinupret ICE Tigers 

(Německo) odchytal 2 sezóny, dále za Spartu Praha a v zahraničních týmech 

Timra IK (Švédsko), Lada Togliatti a Avandgard Omsk (Rusko) po jedné sezóně. V roce 

2008 se Slavií Praha dosáhl na titul Mistra české ligy. Nyní hraje druhou sezónu za HC Plzeň 

1929. [5], [6] 

Útočník Milan Hejduk  narozený 14. února 1976 v Ústí nad Labem je olympijský vítěz 

1998, účastník MS 1998, 2003, ZOH 2002 a 2006 a Světového poháru 2004 dále vítěz 

Stanleyova poháru 2001 a vítěz nejlepší střelec NHL z roku 2003 za 50 branek (cena Maurice 

Richard Trophy). Premiéru v české reprezentaci si odbyl na Karjala Cupu v zápase proti 

Švédsku 7.11.1996. S hokejem začínal ve svém rodném Ústí, ale již jako dorostenec působil 

v Pardubicích, kde v 17 letech nastoupil do Pardubického A týmu. Za Pardubice odehrál 

6 sezón, ve kterých sehrál 310 zápasů a nasbíral 221 kanadských bodů. V roce 1994 byl 

draftován týmem Quebec Nordiques. Do zámořského Colorada Avalanche odešel až v roce 
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1998, ve kterém působí doteď jako kapitán. V NHL prozatím odehrál 1103 zápasů, ve kterých 

si připsal 405 gólů a 465 asistencí. V zápase 9. prosince 2007 dosáhl v NHL osobního 

rekordu, kdy nasbíral 6 kanadských bodů za tři branky a tři asistence.15 [5], [6], [15] 

Aleš Hemský, pardubický útočník narozen 13. srpna 1983, je mistr světa 2005 v roce 2012 

bronzový a účastník ZOH 2006. V reprezentaci odehrál 46 zápasů a vstřelil 14 branek. 

Odchovanec Pardubického hokeje, kdy již v 16 letech nastoupil v nejvyšší soutěži a odehrál 

4 utkání. Poté odešel do zámoří. Nejdříve hrál v juniorském týmu Hull Olympiques a po dvou 

letech byl draftován do Edmontonu Oilers, kde nyní působí. V NHL odehrál 559 zápasů 

a nasbíral 431 kanadských bodů. Při výluce v NHL (2004/2005) odehrál sezónu v mateřských 

Pardubicích, kde pomáhal k získání mistrovského titulu. V české lize nasbíral 46 kanadských 

bodů v 67 utkáních.16 [5], [6], [14] 

Pardubičtí hokejisté, kteří se zúčastnili zimních olympijských her [5]: 

− Bronislav Danda hrál za Rapid Pardubice, začínal s hokejem v sedmi letech 

na Matičním jezeře a vypracoval se až na osmdesátinásobného reprezentanta. 

V roce 1951 odešel do Brna do Zbrojovky a tam odehrál 17. sezón. Byl 

nejrychlejším hokejistou své doby, měl výjimečný cit pro gólové šance. Z jeho 

chytrosti těžili i jeho spoluhráči Vlastimil Bubník nebo Miloslav Charouzd. 

Bronislav Danda se stal jedenácti násobným mistrem ČSR a ČSSR, zúčastnil 

se třech zimních olympiád a šesti mistrovství světa, také působil v Itálii 

za HC Auronso. Několik let by vedoucím mužstva Zetoru Brno.  

− Vladimír Nadrchal  se zúčastnil nejen olympijských her, ale také často bránil naší 

branku na světových šampionátech. 

− Jiří Dolana nejen že hrál na olympijských hrách, ale také přivezl stříbrnou 

medaili ze světového mistrovství, které se konalo ve Švýcarsku. 

− Stanislav Prýl se zúčastnil ZOH v Innsbrucku roku 1964. 

− Karel Vohralík, Vladimír Martinec, Bohuslav Šťastný, Josef Paleček byly 

nominováni na ZOH do Japonského Sapporu, ale Josef Paleček ne kvůli nemoci 

nemohl zúčastnit. Ze ZOH přivezli bronzovou medaili.  

                                                 
15 Ke dni 13. června 2012 
16 Ke dni 13. června 2012 
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− Jiří Crha, brankář, který odchytal na ZOH v Innsbrucku pouze jedno utkání. 

Utrpěl zranění. Podílel na titulu v sezóně 1972/73, je držitelem tří stříbrných 

medailí a jedné bronzové z MS. Později odešel chytat do zámoří za Toronto. 

− Dominik Hašek 

− Jiří Šejba ZOH 1988 v Calgary, bohužel bez medaile. 

− Otakar Janecký, Ladislav Lubina, kteří z Albertville přivezli bronzovou 

medaili. 

6.1 Vyřazená čísla 

Dresy s čísly hráčů, které byly významné pro Pardubice, byly vyřazeny a nyní se již nesmí 

používat. Je jimi 5 útočníka Jiřího Dolana, 10 útočníka a trenéra Jiřího Šejby, 13 hokejisty 

a trenéra Vladimíra Martince, 16 hokejisty Karla Macha, 17 útočníka Bohuslava Šťastného, 

20 brankáře Vladimíra Dvořáčka, 20 útočníka Jiřího Nováka, 21 útočníka Milana Koďouska, 

91 útočníka Otakara Janeckého. [22] 

6.2 Významní hokejisté působící dnes v Pardubicích 

Nyní17 je v pardubickém vedení klubu na pozici člena dozorčí rady bývalý výborný 

útočník z let 1967-1981 a též trenér Vladimír Martinec. Jiří Šejba je na pozici sportovního 

ředitele a trenéra juniorů, Ladislav Lubina zastává roli trenéra „A“ týmu a Bohuslav Šťastný 

vedoucího mužstva pardubického „Áčka“.  

                                                 
17 Červen 2012 
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7 LIGOVÉ SEZÓNY V ČÍSLECH 

V rámci této bakalářské práce byl vytvořen soubor v programu MS Excel, který čítá 

tabulky hokejové ligy, nejprve Československé od sezóny 1936/37 až po Českou extraligu 

do sezóny 2011/12. Tento dokument s názvem Tabulky HC PCE.xls se nachází v příloze B 

na CD. Obsahuje tabulky základních částí, umístění týmů, vysvětlení herního systému 

a soupisky. V této kapitole jsou shrnuty jednotlivé sezóny a jsou zde ukázkové tabulky 

z přílohy B, z důvodu rozsáhlosti dokumentu. 

7.1 Hodnocení jednotlivých ročníků 

První ročník Československé ligy byla sezóna 1936/37, kde hrálo 14 účastníků ve dvou 

skupinách. Každá skupina čítala 7 účastníků. Původní herní systém byl stanoven jako 

jednokolový každý s každým. Vítězové skupin sehráli finále na jedno utkání. V tabulce 6 

je ukázka druhé skupiny a její pořadí. V tomto ročníku se pro nepřízeň počasí mnoho zápasů 

nedohrálo. [30] 

Tabulka 6 - Pořadí skupiny B v sezóně 1936/37  

Poř.18 Tým Z19 V20 R21 P22 Skóre Body 
1. AC Sparta Praha 4 4 0 0 24:03 8 
2. HC Tatry Poprad 5 4 0 1 16:03 8 
3. DFK Komotau 4 2 0 2 10:10 4 
4. DSK Třebíč 4 1 1 2 8:13 3 
5. VŠ Bratislava 2 1 0 1 4:05 2 
6. AC Stadion České Budějovice 4 0 1 3 3:17 1 
7. LTC Pardubice 3 0 0 3 1:15 0 

Zdroj: [30] 

Státní liga byla pro sezónu 1938/39 zrušena. Mistra měl určit turnaj župních vítězů, 

který nebyl dohrán. Titul byl nakonec přiřčen vítězi středočeské I. třídy - LTC Praha. Sezóna 

1944/45 mistrovské soutěže nebyla dohrána, v posledním roce války totiž bylo skoro 

nemožné cestovat za sportem. Mistrovské soutěže nahradily župní turnaje. Šestý ročník 

Československé ligy hrálo 8 účastníků v jedné skupině systémem každý s každým. 

Dva poslední týmy sestoupily (Sokol Prostějov a I. ČLTK Praha). Vyhrála opět LTC Praha 

se skóre 70:23 a 14 body. Další ročník hokejové ligy 1949/50 hrálo 8 týmů poprvé 

                                                 
18 Pořadí. 
19 Počet odehraných zápasů. 
20 Počet vyhraných zápasů. 
21 Počet nerozhodných utkání. 
22 Počet prohraných zápasů. 
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dvoukolově, se systémem každý s každým a poslední dva sestoupily (ZSJ Bratrství Sparta 

a ZSJ Zbrojovka Brno Židenice). Vyhrála ATK Praha s 24 body. Liga měla pevné termíny. 

Sezóna 1950/51 měla stejný herní systém jako minulou sezónu s rozdílem, že nikdy 

nesestoupil. Hlavním důvodem bylo rozšíření ligy. Vyhrály ZSJ SKP České Budějovice 

s 18 body, Pardubice se umístily osmé. Ročníku ligy 1951/52 se zúčastnilo 18 týmů. Byly 

rozděleny do třech skupin po 6 týmech, kde se hrálo dvoukolově každý s každým. První 

dvě mužstva z každé skupiny postoupily do finále. Díky dalšímu rozšíření opět nikdo 

nesestoupil. Na tabulce 7 jsou týmy skupiny B a jejich pořadí, je vidět, že postoupily do finále 

ZSJ Zbrojovka Brno a Tatra Smíchov. [30] 

Tabulka 7 -  Pořadí skupiny B v ročníku 1951/52  

Poř. Tým Z V R P Skóre Body 
1. ZSJ Zbrojovka Brno 10 6 3 1 53:31 15 
2. Tatra Smíchov 10 6 2 2 40:30 14 
3. ZSJ ČSSZ Prostějov 10 5 3 2 38:28 13 
4. ZSJ GZ Královo Pole 10 5 0 5 56:35 10 
5. ZSJ Slavia Pardubice 10 0 4 6 31:56 4 
6. ZSJ Šverma Jinonice 10 2 0 8 23:61 4 

Zdroj: [30] 

Desátého ročníku Československé hokejové ligy se zúčastnilo 21 týmů. Byly tři skupiny 

po sedmi týmech. Novinkou bylo, že týmy na 3. a 4. místě ve skupinách postoupily 

do skupiny o 7. - 12. místo.  Z důvodu snížení počtu účastníků sestoupilo 5 mužstev s nejhorší 

bilancí na 6. a 7. umístění ve skupinách. TJ Dynamo Pardubice se umístilo na 11 místě 

se 4 body. V další sezóně hrálo 18 týmů ve třech skupinách po šesti a sestupovaly nejhorší 

dva týmy na posledních pozicích. Byl poprvé použit model baráže, který umožnil snížit počet 

účastníků nejvyšší soutěže na 16. TJ Pardubice vyhrály baráž o volné místo v lize. Sezónu 

1954/55 hrálo 16 týmů ve dvou skupinách. Do finále postupovaly první dva z každé skupiny 

a vypadl šestý tým z každé skupiny. Mistr republiky Rudá hvězda Brno prohrál jen jedno 

utkání a to s Dynamem Pardubice 4:9 venku. Následující sezóna byla odehrána v 15 týmech, 

tým Křídla vlasti Olomouc byl rozpuštěn, ve skupině A tedy bylo pouze 7 mužstev, celkem 

tedy 15 účastníků. Ze skupiny A nesestupoval nikdo, ze skupiny B poslední mužstvo. Sezóna 

1956/57 byla odehraná ve 14 účastnících, vyhrála Rudá hvězda Brno se skórem 155:54 

a se 41 body. Dynamo Pardubice se umístilo na devátém místě. Vypadly týmy Tatran Opava 

a Spartak ZJŠ Brno. Ročník ligy 1957/58 vyhrála opět Rudá hvězda Brno, Dynamo Pardubice 

bylo sedmé a sestoupil Motorlet Praha a Baník OKD Ostrava. Od této sezóny byl zákaz 

hrajícího trenéra. V tomto ročníku bylo odehráno 132 utkání, které vidělo skoro milión 
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diváků. Šestnáctý ročník Československé ligy (1958/59) hrálo 12 mužstev a vyhrálo TJ SONP 

Kladno s 31 body, s 11 body sestoupil TJ Slavoj České Budějovice a TJ Spartak GZ Královo 

pole. Dynamo Pardubice skončilo na pátém místě s 25 body. Roku 1959/60 vyhrála Rudá 

hvězda Brno s 39 body a skórem 122:46. Poslední dvě mužstva TJ VŽKG Ostrava 

a TJ Slezan Opava sestoupila. Dynamo Pardubice obsadilo třetí pozici. [5] 

V sezóně 1960/61 se stala změna systému, zvýšil se počet utkání. Účastníci hráli nejprve 

dvoukolově systémem každý s každým, pak byli rozděleni podle umístění na 2 skupiny 

(o 1. - 6. místo a o 7. - 12. místo). Sestoupila mužstva Spartak Brno a TJ Gottwaldov. Tesla 

Pardubice se umístila na pátém místě (tabulka 8). [30] 

Tabulka 8 -  Skupina o 1. až 6. místo v sezóně 1960/61  

Poř. Tým Z V R P Skóre Body 
1. Rudá hvězda Brno 32 22 1 9 158:94 45 
2. Slovan Bratislava 32 20 2 10 161:108 42 
3. Spartak Praha Sokolovo 32 19 3 10 159:97 41 
4. Dukla Jihlava 32 14 4 14 123:124 32 
5. Tesla Pardubice 32 15 1 16 109:119 31 
6. SONP Kladno 32 13 4 15 141:138 30 

Zdroj: [30] 

Následující sezóna 1961/62 měla stejný herní systém jako ta předchozí a vyhrál ji Slovan 

Bratislava se skóre 119:58 a 35 body, Tesla Pardubice se umístila na pátém místě s 23 body. 

Sezóny 1963/64, 1964/65, 1965/66 vyhrálo ZKL Brno se 40, 37 a 56 body. Pardubice 

skončily na 5., 6. a opět 5. místě. Dukla Jihlava kralovala sezónám 1966/67, 1967/68, 1968/69 

a 1969/70 v řadě. Pardubice se pohybovaly na pátém, čtvrtém, osmém a sedmém místě. [5] 

V sedmdesátých letech proběhl první pokus zavést play-off po vzoru NHL. Sezónu 

1970/71 vyhrálo ZKL Brno s 47 body a skórem 152:104. Tesla Pardubice skončila šestá. Ligu 

1971/72 vyhrála Dukla Jihlava s 48 body a vysokým skórem 148:86. Tesla Pardubice 

se umístila čtvrtá. Sestoupil TJ Gottwaldov. Ročník 1972/73 vyhrála Tesla Pardubice 

s 51 body, která postoupila ze semifinále 4:2 na zápasy. A ve finále zvítězila taktéž 4:2 

na zápasy nad Duklou Jihlava. Další ročník (1973/74) vyhrála Dukla Jihlava. Sezóny 

1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78 vyhrálo SONP Kladno [30]. Tyto roky Tesla Pardubice 

zaujímala 2., 2., 4., 7. a 6. místo. Sezónu 1978/79 vyhrál Slovan CHZJD Bratislava s 60 body, 

Pardubice byly šesté. Poldi SONDP Kladno se 71 body vévodilo sezóně 1979/80. [5] 
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Sezóna 1980/81 patřila vítězi TJ Vítkovice, které měly 68 bodů. V této sezóně neplatily 

nerozhodné výsledky. Tesla Pardubice skončila pátá s 40 body. Další sezóny vyhrála Dukla 

Jihlava (81/82, 82/83, 83/84, 84/85). Pardubice se umisťovaly na pátém, třetím, opět třetím 

a čtvrtém místě. V ročníku 1985/86 Pardubice podlehly v semifinále VSŽ Košicím, 

které se staly mistry a ukončily tak vítěznou sérii Dukly Jihlavy. Následující sezónu 1986/87 

se mistry staly Pardubice, vyhrály 44. ročník Československé extraligy s 46 body a se skórem 

142:87. Ve finále porazila Tesla Pardubice v prodloužení pátého rozhodujícího zápasu 

na domácím ledě Duklu Jihlavu (tabulka 9). [6] 

Tabulka 9 - Sezóna 1986/87 tabulka po 34 kolech  

Poř. Tým Z V R P Skóre Body 
1 Tesla Pardubice 34 22 2 10 142:87 46 
2 Sparta Praha 34 17 7 10 115:95 41 
3 Dukla Jihlava 34 17 5 12 132:99 39 
4 VSŽ Košice 34 15 7 12 117:107 37 
5 Zetor Brno 34 15 6 13 94:107 36 
6 Motor České Budějovice 34 13 9 12 98:90 35 
7 Slovan Bratislava 34 17 1 16 126:140 35 
8 TJ Gottwaldov 34 14 5 15 114:107 35 
9 CHZ Litvínov 34 12 5 17 129:135 29 
10 Škoda Plzeň 34 11 6 17 109:129 28 
11 Dukla Trenčín 34 8 10 16 91:124 26 
12 TJ Vítkovice 34 6 4 24 76:141 23 

Zdroj: [5]  

V ročníku 1987/88 se Tesla Pardubice ve čtvrtfinále potkala se Spartou Prahou, 

které podlehly 3:1 na zápasy. Bojovaly o umístění s Českými Budějovicemi a skončily 

na šestém místě. Mistrem se staly VSŽ Košice s 45 body po základní části. V sezóně 1988/89 

Tesla Pardubice zopakovala předloňský úspěch. Po základní části postoupila Tesla Pardubice 

do play-off z prvního místa. Do finále se probojovaly hladkým průběhem ve čtvrtfinále 

i semifinále 3:0 na zápasy se soupeři CHZ Litvínov a Sparta Praha. Ve finále porazily Duklu 

Trenčín 3:1 na zápasy (tabulka 10). V ročníku 1989/90 loňský mistr Tesla Pardubice hrála 

o udržení v I. Lize, ve které úspěšně setrvaly. Vítězem ligy se stala Sparta Praha. [5] 

Tabulka 10 -  Sezóna 1988/89 pořadí po 34 kolech  

Poř. Tým Z V R P Skóre Body 
1 Tesla Pardubice 34 23 6 5 158:95 52 
2 Dukla Trenčín 34 19 4 11 148:126 42 
3 Dukla Jihlava 34 17 5 12 118:103 39 
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4 Škoda Plzeň 34 16 6 12 130:110 38 
5 VSŽ Košice 34 14 9 11 125:116 37 
6 Sparta Praha 34 14 6 14 116:123 34 
7 Motor České Budějovice 34 13 7 14 119:111 33 
8 CHZ Litvínov 34 13 6 15 151:148 32 
9 TJ Vítkovice 34 12 6 16 106:134 32 
10 TJ Gottwaldov 34 11 8 15 103:110 30 
11 Poldi SONP Kladno 34 7 7 20 87:134 21 
12 Slovan Bratislava 34 3 6 25 95:159 12 

Zdroj: [6]  

Dukla Jihlava vévodila sezóně 1990/91, HC Pardubice se umístily na deváté příčce. 

Předposlední ročník Československé hokejové ligy vyhrála Dukla Trenčín, HC Pardubice 

vypadly v osmifinále. V posledním 50. ročníku Československé ligy 1992/93 HC Pardubice 

vypadly ve čtvrtfinále po třech prohrách za sebou s HC Chemopetrol Litvínov. [6] 

Od roku 1993/94 se v České republice začala hrát Česká hokejová extraliga. První ročník 

extraligy vyhrál HC Olomouc, když porazil ve finále HC Pardubice 3:1 na zápasy. Druhý 

ročník hrály HC Pardubice o udržení v extralize, ve které se udržely. Další rok 1995/96 hrála 

HC IPB Pojišťovna Pardubice znovu o udržení, ve kterém se opět udržely. Mistrem extraligy 

se stala HC Petra Vsetín. V sezóně 1996/97 se umístila HC IPB Pojišťovna Pardubice, jelikož 

prohrála v boji o třetí místo s HC Sparta Praha. Vítězem extraligy se stala opět HC Petra 

Vsetín. Čtvrtý titul mistra extraligy v řadě získala HC Petra Vsetín v sezóně 1997/98, HC IPB 

Pojišťovna Pardubice vypadla ve čtvrtfinále právě se čtyřnásobným mistrem HC Petra Vsetín. 

Pátý titul v řadě získala HC Petra Vsetín v letech 1998/99, kde HC IPB Pojišťovna Pardubice 

opět vypadla ve čtvrtfinále, ale tentokrát s HC ZPS Barum Zlín. Sedmý ročník hokejové 

extraligy vyhrála HC Sparta Praha, která po základní části vedla o jedenáct bodů nad druhým 

umístěným týmem po základní části. HC IPB Pojišťovna Pardubice prohrála čtvrtfinále 

s mistrem HC Sparta Praha. [26] 

Sezóna 2000/01 nebyla pro HC IPB Pojišťovnu Pardubice úspěšná, opět vypadly 

ve čtvrtfinále. Tentokrát je vyřadily HC Vítkovice. Mistrem tohoto roku se stal HC Slovnaft 

Vsetín. Devátý ročník nejvyšší České hokejové soutěže (2001/02) vyřadila HC Slavie Praha 

znovu ve čtvrtfinále HC IPB Pojišťovnu Pardubice. Ročník 2002/03 byl pro HC IPB 

Pojišťovnu Pardubice celkem úspěšný. Tým se probojoval se až do finále, kde je HC Slavia 

Praha porazila v sedmém rozhodujícím utkání. V sezóně 2003/04 skončil HC Moeller 

Pardubice ve čtvrtfinále, kde ho vyřadil HC Lasselsberger Plzeň. Mistrem této sezóny se stal 
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HC Hamé Zlín. Velice úspěšná sezóna 2004/05 pro HC Moeller Pardubice, který porazil 

ve finále HC Hamé Zlín 4:0 na zápasy a stal se tak mistrem české extraligy. Třináctý ročník 

české hokejové soutěže se umístil HC Moeller Pardubice po základní části na devátém místě 

(2005/06). Extraligu vyhrála HC Sparta Praha. V další sezóně 2006/07 se mistrem opět stala 

HC Sparta Praha, která ve finále vyřadila HC Moeller Pardubice 4:1 na zápasy. Ročník 

2007/08 patřil HC Slavii Praha, která porazila ve finále HC Energii Karlovy Vary a stala 

se tak mistrem. Tuto sezónu HC Moeller Pardubice hrál skupinu o udržení, 

ve které se úspěšně udržel. Sezóna 2008/09 byla úspěšná pro HC Energie Karlovy Vary. 

HC Lasselsberger Plzeň vyřadil HC Moeller Pardubice ve čtvrtfinále. Rok 2009/10 vyřadily 

HC Eaton Pardubice HC Vítkovice Steel ve finále v prodloužení. HC Vítkovice Steel byly 

krůček od titulu mistra extraligy (tabulka 11). [26] 

Tabulka 11 - Tabulka po základní části 2009/10  

Poř. Tým Z V VVP23 PVP24 P Skóre Body 
1. HC Plzeň 1929 52 29 6 7 10 162:123 106 
2. PSG Zlín 52 25 9 3 15 154:129 96 
3. HC Eaton Pardubice 52 27 4 7 14 179:131 96 
4. HC Vítkovice Steel 52 21 9 7 15 161:136 88 
5. HC Sparta Praha 52 21 9 6 16 157:132 87 
6. HC Oceláři Třinec 52 20 8 7 17 153:148 83 
7. HC Slavia Praha 52 20 6 2 24 142:151 74 
8. Bílí tygři Liberec 52 21 2 5 24 141:151 72 
9. HC Mountfield České Budějovice 52 15 7 12 18 130:151 71 
10. HC BENZINA Litvínov 52 19 4 5 24 152:193 70 
11. HC Energie Karlovy Vary 52 17 3 9 23 135:152 66 
12. HC Kometa Brno 52 16 5 5 26 123:150 63 
13. BK Mladá Boleslav 52 12 10 6 24 135:148 62 
14. HC GEUS OKNA Kladno 52 15 4 5 28 133:157 58 

Zdroj: [26] 

HC Vítkovice Steel vyřadily v semifinále HC Eaton Pardubice v sezóně 2010/11. Mistrem 

této sezóny se stali HC Oceláři Třinec. Poslední sezónu 2011/12 vyhrály HC ČSOB Pardubice 

nad HC Kometa Brno v celkovém skóre 4:2 na zápasy (tabulka 12 a 13). [26] 

Tabulka 12 - Tabulka po základní části 2011/12  

Poř. Tým Z V VVP PVP P Skóre Body 
1. HC Sparta Praha 52 27 8 10 7 163:109 107 
2. HC Plzeň 1929 52 26 7 7 12 181:146 99 

                                                 
23 Počet vyhraných zápasů v prodloužení. 
24 Počet prohraných zápasů v prodloužení. 
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3. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 52 23 5 7 17 175:136 86 
4. Bílí tygři Liberec 52 19 11 5 17 145:140 84 
5. HC Mountfield České Budějovice 52 23 5 4 20 129:127 83 
6. HC Vítkovice Steel 52 20 7 3 22 143:150 77 
7. PSG Zlín 52 18 6 10 18 107:125 76 
8. HC Kometa Brno 52 19 6 6 21 142:137 75 
9. Rytíři Kladno 52 19 5 7 21 129:140 74 
10. HC Oceláři Třinec 52 19 4 8 21 146:143 73 
11. HC Energie Karlovy Vary 52 17 5 6 24 137:154 67 
12. HC Slavia Praha 52 15 7 7 23 140:158 66 
13. HC Verva Litvínov 52 14 9 4 25 138:171 64 
14. BK Mladá Boleslav 52 16 4 5 27 120:159 61 

Zdroj: [26] 

Tabulka 13 -  Konečná tabulka ročníku 2011/12   

Poř. Tým 
1. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
2. HC Kometa Brno 
3. HC Plzeň 1929 
4. HC Bílí Tygři Liberec 
5. HC Sparta Praha 

6. 
HC Mountfield České 
Budějovice 

7. HC Vítkovice Steel 
8. PSG Zlín 
9. Rytíři Kladno 
10. HC Oceláři Třinec 
11. HC Energie Karlovy Vary 
12. HC Slavia Praha 
13. HC Verva Litvínov 
14. BK Mladá Boleslav 

 Zdroj: [26] 

7.2 Statistiky pardubických hráčů 

Pardubičtí hráči měli úspěšné i méně úspěšné sezóny.  První ocenění získali v letech 

55/56, za nejlepšího střelce byl na desátém místě označen Jaroslav Bendák.  V sezóně 64/65 

byl na prvním místě ocenění nejlepšího střelce umístěn Zdeněk Špaček. Nejproduktivnějším 

hráčem se stal Vladimír Martinec v letech 72/73 a Michal Mikeska v sezóně 04/05. 

Od sezóny 68/69 se začala udělovat cena nejproduktivnějšího hráče základní části. Dále 

se udělovala cena nejproduktivnějšího hráče play-off. 
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V tabulce jsou uvedeny jen ceny nejproduktivnějších hráčů základní části a nejlepší 

střelci.  

Tabulka 14 -  Ocenění hráčů 

Poř. Hráč Název týmu G Body Sezóna Typ ocenění 

10 Jaroslav Bendák Dynamo Pardubice 12   55/56 Nejlepší střelec  

3. Jiří Pokorný Dynamo Pardubice 24   56/57 Nejlepší střelec  

8. Miroslav Velínský Dynamo Pardubice 20   56/57 Nejlepší střelec  

7. Jiří Pokorný TJ Dynamo Pardubice 16   58/59 Nejlepší střelec  

8. Otakar Mareš TJ Dynamo Pardubice 15   58/59 Nejlepší střelec  

5. Jiří Dolana Tesla Pardubice 27   60/61 Nejlepší střelec  

2. Jíří Dolana Tesla Pardubice 32   61/62 Nejlepší střelec  

2. Jiří Dolana Tesla Pardubice 27   62/63 Nejlepší střelec  

4. Jiří Dolana Tesla Pardubice 29   63/64 Nejlepší střelec  

6. Stanislav Prýl Tesla Pardubice 25   63/64 Nejlepší střelec  

1. Zdeněk Špaček Tesla Pardubice 33   64/65 Nejlepší střelec  

6. Milan Kokš Tesla Pardubice 29   65/67 Nejlepší střelec  

7. Zdeněk Špaček Tesla Pardubice 29   65/67 Nejlepší střelec  

10. Jiří Dolana Tesla Pardubice 27   65/67 Nejlepší střelec  

4. Jiří Dolana Tesla Pardubice 28   67/68 Nejlepší střelec  

6. Stanislav Prýl Tesla Pardubice 26   67/68 Nejlepší střelec  

9. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 23   68/69 Nejprod. hráč25 

10. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 22 36 69/70 Nejprod. hráč 

6. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 20 39 70-71 Nejprod. hráč 

3. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 23 42 71/72 Nejprod. hráč 

9. Bohuslav Šťastný Tesla Pardubice 22 33 71/72 Nejprod. hráč 

1. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 26 49 72/73 Nejprod. hráč 

6. Jiří Novák Tesla Pardubice 18 36 72/73 Nejprod. hráč 

8. Bohuslav Šťastný Tesla Pardubice 26 34 72/73 Nejprod. hráč 

4. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 31 53 73/74 Nejprod. hráč 

5. Jiří Novák Tesla Pardubice 24 53 74/75 Nejprod. hráč 

6. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 27 45 74/75 Nejprod. hráč 

2. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 23 51 75/76 Nejprod. hráč 

9. Vladimír Veith Tesla Pardubice 16 31 75/76 Nejprod. hráč 

10. Jiří Novák Tesla Pardubice 19 30 75/76 Nejprod. hráč 

6. Jiří Novák Tesla Pardubice 30 53 76/77 Nejprod. hráč 

9. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 28 49 76/77 Nejprod. hráč 

2. Vladimír Martinec Tesla Pardubice 42 62 78/79 Nejprod. hráč 

9. Jiří Šejba Tesla Pardubice 24 42 81/82 Nejprod. hráč 

9. Zdeněk Čech Tesla Pardubice 30 47 84/85 Nejprod. hráč 

6. Otakar Janecký Tesla Pardubice 21 41 85/86 Nejprod. hráč 

7. Otakar Janecký Tesla Pardubice 13 35 86/87 Nejprod. hráč 

8. Jiří Šejba Tesla Pardubice 23 34 86/87 Nejprod. hráč 

                                                 
25 Nejproduktivnější hráč 
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9. Otakar Janecký Tesla Pardubice 14 36 87/88 Nejprod. hráč 

4. Jiří Šejba Tesla Pardubice 25 42 88/89 Nejprod. hráč 

6. Otakar Janecký Tesla Pardubice 12 41 89/90 Nejprod. hráč 

3. Ladislav Lubina Tesla Pardubice 41 61 90/91 Nejprod. hráč 

5. Richard Král HC Pardubice 25 52 93/94 Nejprod. hráč 

15. Petr Sýkora HC IPB Pojišťovna Pardubice 26 44 00/01 Nejprod. hráč 

8. Tomáš Blažek HC IPB Pojišťovna Pardubice 15 51 01/02 Nejprod. hráč 

8. Radoslav Kropáč  HC IPB Pojišťovna Pardubice 26 47 02/03 Nejprod. hráč 

8. Jiří Dopita HC Moeller Pardubice 20 48 03/04 Nejprod. hráč 

10. Petr Sýkora HC Moeller Pardubice 23 46 03/04 Nejprod. hráč 

1. Michal Mikeska HC Moeller Pardubice 21 55 04/05 Nejprod. hráč 

2. Milan Hejduk HC Moeller Pardubice 25 51 04/05 Nejprod. hráč 

3. Jan Bulis HC Moeller Pardubice 24 49 04/05 Nejprod. hráč 

3. Petr Sýkora HC Moeller Pardubice 37 53 06/07 Nejprod. hráč 

6. Martin Bartek HC Eaton Pardubice 19 49 10/11 Nejprod. hráč 

Zdroj: [26]  

  



8 DOTAZNÍK 
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Graf 4 - Vztah k hokeji  
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Graf 7 - Ve kterém roce byla výluka v NHL? 
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Graf 10 - Jaké místo obsadily
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Graf 15 - Kdo z bývalých Pardubických hrá
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Graf 24 - Jaká je nyní kapacita zimního stadion
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Největší skupinou otázek se staly spíše úspěšné odpovědi, skupinu tvoří tyto otázky 

1 (Kolikrát vyhrály Pardubice ve své historii titul?), 3 (Ve kterém roce byla výluka v NHL?), 

4 (Kdy poprvé Pardubice získaly titul?), 6 (Jaké místo obsadily Pardubice v posledním 

ročníku  2010/2011?), 7 (Který hráč je držitelem nejproduktivnějšího muže v týmu 

Pardubic?), 8 (Který hráč Pardubic je držitelem ocenění nejvíce zlatých hokejek?) a 20 (Jaká 

je nyní kapacita zimního stadionu?).  

Čtvrtá skupina spíše neúspěšné odpovědi byly otázky číslo 5 (Kdy proběhla poslední 

modernizace Pardubické arény?), 10 (Kdo je zařazen do síně slávy Mezinárodní hokejové 

federace IIHF?), 12 (Kdo z bývalých Pardubických hráčů či odchovanců se stal olympijským 

vítězem?), 13 (Které z těchto čísel není vyřazeno ze soupisky?) a otázka číslo 19 (Kdy byla 

v Pardubicích poprvé vytvořena umělá ledová plocha?). 

 

Graf 25 - Správnost odpovědí  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na otázku 10, kdo je zařazen do síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHF, většina 

dotazovaných odpověděla, že Dominik Hašek (45% respondentů). Ale Dominik Hašek 

nemůže být zařazen do síně slávy, jelikož se do síně sláv zařazují pouze hráči, 

kteří již ukončili svou hráčskou kariéru.  

U otázky 14, název týmu Pardubic, který nebyl v nejvyšší soutěži, měla největší „úspěch“ 

Slavia Pardubice, což je odpověď špatná. Tuto odpověď respondenti volili zřejmě proto, 

že nynější největší rival je Slavia Praha. A pardubičtí fanoušci nemají tento tým v oblibě, 

proto se s nimi nechtějí ztotožňovat.  

Na dotaz 17, kterého roku se sehrál první zápas v tzv. kanadském hokeji v Pardubicích, 

je správná odpověď rok 1913, ale nejvíce respondenti volili odpověď 1923. Tato otázka 

je z historie, proto není v podvědomí dnešních fanoušků hokeje.  

Poslední 18 otázka, která měla přiřazenou hodnotu 0 z grafu 26 je, kdy Pardubice 

vstoupily do nejvyšší ligy. Příčinu lze hledat v převaze mladších respondentů, 

kteří nejsou s historií dostatečně obeznámeni. 

 

Graf 26 - Většinový výběr správné odpovědi 

Zdroj: vlastní zpracování 
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9 SHRNUTÍ 

První náznaky her podobným jako je hokej sahají až do starověkého Egypta tisíce let 

před našim letopočtem. Vývoj hokeje podobný tomu jaký je dnes započal v 19. Století 

na území Evropy, především v Anglii, Holandsku či Dánsku. První zmínky v Čechách 

o hokeji přicházejí s koncem 19. století. O začátcích hokeje by měli hovořit pamětníci, 

tedy přímí účastníci. Těch však je už jen několik. Proto je v této bakalářské práci čerpáno 

z písemností českých hokejových průkopníků. Ale těch je také pomálu, jelikož doba nebyla 

příznivá pro rozvoj sportů, ani hokeje. Proto lední hokej nepatřil před první světovou válkou 

mezi rozšířené sporty u nás. Rozvoj hokeje, i jiných sportovních disciplín je spjat s rozvojem 

společnosti. Díky tomuto hledisku se poohlíží i na začátek hokeje u nás. Historie tuzemského 

hokeje se vyvíjela odlišně od světového. V Čechách se na hokejovém vývoji podepsal 

politický vývoj naší země, který nebyl nijak příznivý. Negativní vliv na rozvoj hokeje 

u nás měly i obě světové války. Nastaly i doby, kdy byl přísný zákaz pořádání velkých akcí. 

Když se doba uvolnila, hokej se v naší republice začal rozvíjet a postupně získával 

na popularitě, až se stal jedním naším nejoblíbenějším sportem v Čechách. Pardubice nejsou 

výjimkou. Pardubický hokej se oproti pražskému hokeji vyvíjel pomaleji, nejen kvůli 

neexistenci umělé ledové plochy. Pardubičtí hokejisté navazovali na zkušenosti a hokejové 

znalosti pražských sportovců, kteří měli kontakty v zahraničí a byli o krok napřed.  

Úkolem této práce bylo i dotazníkové šetření, které se týkalo zjištění znalostí a vztahu, 

nejen východočeských obyvatel, k pardubickému hokeji. Byl sestaven dotazník, který nebyl 

zaměřen jen pro fanoušky nebo pro populaci, která sleduje pravidelně hokej, ale i pro širokou 

veřejnost. Dotazník byl vytvořen před play-off hokejového ročníku 2011/2012. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 127 respondentů, kteří patří do věkové kategorie mezi 

20 a 40 lety, u nichž převládá mužská populace s bydlištěm v Pardubickém kraji. Velká 

většina dotazovaných měla k pardubickému hokeji velmi blízký vztah. Z respondentů 

je 88 mužů a 39 žen. 

V této závěrečné práci byly shromážděny informace týkající se historie světového, 

českého a v první řadě pardubického hokeje. Tyto informace byly získány za pomoci 

poznatků autorů historických knih, novinových článků, dostupných a ověřených 

internetových zdrojů.  
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10 DISKUZE 

V této kapitole budou rozebrány jednotlivé hypotézy, budou buď potvrzeny, 

nebo vyvráceny. Hypotézy byly stanoveny na základě prostudované literatury a zkušeností. 

U hypotézy č. 1 bylo předpokládáno, že výstavba zimního stadionu ovlivnila výsledky 

hokejového týmu.  

Možnost trávit na ledě více času se podepsala na výkonnosti jednotlivých hráčů i celého 

týmu. Do té doby muselo LTC Pardubice bojovat o každý bod v tabulce. Už následující 

sezónu 1948/49 LTC Pardubice zvítězilo ve své divizi bez jediné porážky. Tato hypotéza byla 

potvrzena. 

U hypotézy č. 2 bylo předpokládáno, že první osoba spojovaná s hokejem v Pardubicích 

měla velké zásluhy na rozvoji hokeje ve východních Čechách. 

První osoba spojovaná s ledním hokejem v Pardubicích je Vilém Weiss, který stál u zrodu 

ledního hokeje v Pardubicích. V. Weiss předělal roku 1923 v zimě tenisové kurty na kvalitní 

kluziště s dokonalými rozměry. Dal podnět k založení odboru ledního hokeje při LTC 

Pardubice. Tato hypotéza byla potvrzena. 

U hypotézy č. 3 bylo předpokládáno, že spolu s druhou světovou válkou přišel útlum 

rozvoje hokeje v Pardubicích. 

V této době se hrál hokej na mezinárodní úrovni. Fašistická vláda reagovala na změnu 

politických poměrů rozpuštěním tělovýchovné a sportovní organizace. A sedm let trval zákaz 

stýkání českých a slovenských hokejistů. Z toho vyplývá, že hokej v této době na našem 

území stagnoval. Tato hypotéza byla potvrzena. 

U hypotézy č. 4 bylo předpokládáno, že Vladimír Martinec jakožto nejlepší Pardubický 

střelec všech dob získal také nejvíce ocenění. 

Na základě tabulky 4 vyplývá, že nejvíce ocenění získal Dominik Hašek a to 5, Vladimír 

Martinec získal pouze 4 ocenění. Tato hypotéza nemůže být potvrzena, protože pardubický 

tým měl spoustu vynikajících hráčů a tedy i výborného gólmana Dominika Haška. Tato 

hypotéza byla vyvrácena. 

U hypotézy č. 5 bylo předpokládáno, že Pardubický klub s dlouhou historií vychoval 

také hokejisty na světové úrovni. 
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Pardubičtí hokejisté hráli za národní tým na ZOH (B. Danda, V. Nadrchal, J. Dolana, 

S. Prýl, K. Vohralík, V. Martinec, B. Šťastný, J. Crha, D. Hašek, J. Šejba, O. Janecký, 

L. Lubina). V zámoří působí pardubický hokejista Milan Hejduk, který pomohl vyhrát svému 

týmu Stanley Cup. Z výčtu těchto jmen vyplývá, že pardubický hokej má hokejové osobnosti 

na světové úrovni. Tato hypotéza byla potvrzena. 

U hypotézy č. 6 bylo předpokládáno, že pokud pardubičtí hráči získali nejvíce ocenění 

jednotlivců, vybojovali titul. 

V sezónách, kdy získali Pardubice titul 1972/73 - 1 ocenění, 1986/87 - žádné ocenění, 

1988/89 - 4 ocenění, 2004/05 - 5 ocenění, 2009/10 - 7 ocenění a 2011/12 - 2 ocenění. 

V sezóně 1993/94 získali pardubičtí hráči 4 ocenění, ale ve finále vypadly a nestaly se mistry. 

I když získali spoustu ocenění v sezóně, kdy vyhráli titul, byla i sezóna, kdy nezískali hráči 

žádný ocenění, ale titul jim přesto patřil. Tato hypotéza se zamítá. 

U hypotézy č. 7 bylo předpokládáno, že pardubičtí fanoušci mají přehled o historii svého 

klubu. 

Respondenti odpověděli většinou na 17 otázek z 20 správně. Takže mají o historii 

pardubického hokeje přehled. Kamenem úrazu byly tři otázky z dávné historie. Tato hypotéza 

byla potvrzena. 

U hypotézy č. 8 bylo předpokládáno, že souvislosti se slavnými pardubickými jmény jsou 

respondenti schopni k sobě přiřadit.  

Otázky týkajících se osobností bylo šest, z toho tři otázky měly nad 70% úspěšnost. Další 

otázky měly 43% a 33% a 18% úspěšnost. Z toho vyplývá, že tato hypotéza se zamítá. 
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11 ZÁVĚRY 

− Začátky pardubického hokeje byly již před první světovou válkou. Zakladatelem 

byl Vilém Weiss. 

− Lední hokej je spjat s rozvojem ve společnosti, proto války či nepříznivé politické 

situace měly velký vliv na vývoj hokeje v Pardubicích. 

− Výstavba zimního stadionu měla velký podíl na rozvoji hokeje v Pardubicích. 

− Pardubičtí odchovanci mají velké úspěchy i ve světě.  

− Pardubický klub měl vynikající střelce, brankáře i obránce, které má i dnes. 

− V letech, kdy pardubičtí získali titul, hráčům bylo uděleno mnoho ocenění jednotlivců. 

Z dotazníkového šetření: 

− Otázky, které sahají do počátku hokeje v Pardubicích, měly malou úspěšnost 

odpovědí. 

− Otázky týkající se nedávné historie měly velkou úspěšnost. 

− V otázkách z rané historie pardubického hokeje se ukázalo, že převaha respondentů, 

jenž byli mladší mají nižší znalosti. 

− Pardubičtí fanoušci mají přehled o historii svého klubu. 

− Respondenti nejsou schopni přiřadit slavná pardubická jména k jejím zásluhám. 

Cíle této bakalářské práce jako je zmapování ledního hokeje v Pardubicích 

po současnost, zjištění úrovně znalostí lidí o Pardubickém hokeji se zpracováním dat 

z dotazníkového šetření, byly splněny. 
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13  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A - Otázky dotazníku 

Příloha B - CD 



 

PŘÍLOHA A - OTÁZKY DOTAZNÍKU 

Obrázek A.1 – Otázky z dotazníku 
1.      Věk:                

do 20   
20-40   
40-60   
60 a více               

2.      Pohlaví:    
Muž   
Žena               

3.      Bydliště:               
Pardubický kraj   
Královéhradecký kraj   
 Vysočina   
Jihomoravský kraj   
Olomoucký kraj   
Moravskoslezský kraj   
Zlínský kraj   
Jihočeský kraj   
Plzeňský kraj   
Středočeský kraj   
Praha   
Karlovarský kraj   
Ústecký kraj   
Liberecký kraj               

4.      Vztah k hokeji:                 
Hrál nebo hraji hokej   
Fanoušek   
Sleduji hokej   
Nesleduji hokej               

5.      Kolikrát vyhrály Pardubice ve své historii titul?       
5x   
4x   
6x               

6.      Kdy naposledy Pardubice vyhrály titul?         
2008/09   
2010/11   
2007/08   
2009/10               

7.      Ve kterém roce byla výluka v NHL?         
2003/04   
2004/05   
2005/06               



 

8.      Kdy poprvé Pardubice získaly titul?         
1970/71   
1972/73   
1975/76   
1986/87               

9.      Kdy proběhla poslední modernizace Pardubické arény?     
1999   
2000   
2001   
2002               

10.  Jaké místo obsadily Pardubice v posledním ročníku tj. 2010/11?   
1   
2   
3   
4               

11.  Který hráč je držitelem nejproduktivnějšího muže v týmu Pardubic?   
Král   
Lubina   
Martinec   
Novák               

12.  Který hráč Pardubic je držitelem ocenění nejvíce zlatých hokejek?   
Martinec   
Hejduk   
Hašek               

13.  Který hráč není zařazen do síně slávy českého hokeje?     
Janecký   
Martinec   
Kobranov   
Danda   
Nadrchal   
Novák   
Šejba   
Šťastný               

14.  Kdo je zařazen do síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHF?   
Hašek   
Martinec   
Šťastný   
Novák               

15.  Kdo z bývalých Pardubických hráčů či odchovanců se stal vítězem Stanley 
cupu? 

Hemský   
Průcha   
F. Musil   
Hejduk               



 

16.  Kdo z bývalých Pardubických hráčů či odchovanců se stal olympijským 
vítězem? 

Martinec   
Lubina   
Crha   
Šejba   
Novák   
Šťastný               

17.  Které z těchto čísel není vyřazeno ze soupisky?       
5   
10   
13   
16   
17   
20   
39   
91               

18.  Název týmu Pardubic, který nebyl v nejvyšší soutěži?     
LTC Pardubice   
Rapid Pardubice   
Sokol Pardubice   
Slavia Pardubice   
Dynamo Pardubice   
Tesla Pardubice   
HC Pardubice   
HC Pojišťovna IB Pardubice   
HC IPB Pardubice               

19.  Sestoupily Pardubice od roku 1950 z nejvyšší ligy?       
Ano   
Ne               

20.  Získaly Pardubice někdy Pohár mistrů evropských zemí?     
Ne   
Ano               

21.  Kterého roku se sehrál první zápas v tzv. kanadském hokeji v Pardubicích? 
1923   
1913   
1915   
1921               

22.  Kdy Pardubice vstoupily do nejvyšší ligy?       
1950   
1937   
1923   
1913               



 

23.  Kdy byla v Pardubicích poprvé vytvořena umělá ledová plocha?   
1950   
1947   
1958   
1937               

24.  Jaká je nyní kapacita zimního stadionu (zaokrouhli)?     
 9.000   
10.000   
11.000               

Zdroj: vlastní zpracování 

  



 

PŘÍLOHA B - CD 

Součástí této bakalářské práce je CD s materiálem vytvořený během zpracovávání údajů o 

pardubickém hokejovém klubu. CD obsahuje: 

− dokument s názvem Tabulky HC PCE.xls, v němž jsou tabulky základních částí, 

umístění týmů, vysvětlení herního systému a u některých ročníků soupiska 

pardubického týmu.  

 


