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HISTORICKÝ ÚSPĚCH HRADECKÉHO HOKEJE – PO 

ZÁKLADNÍ ČÁSTI JE TŘETÍM TÝMEM V REPUBLICE! 

Základní část sezóny 2015/16 je minulostí, Mountfield HK 

v ní vybojoval třetí místo – aktuálně je tak třetím nejlepším 

týmem v České republice. Logicky se jedná o největší 

úspěch hradeckého hokejového klubu v jeho 

devadesátileté historii. 

Ještě před poslední reprezentační přestávkou odehráli Východočeši 

dvě výborná utkání, když porazili první Liberec 5:1 a druhou Spartu 

4:2. Po pauze následoval výsledkový útlum, z šesti duelů vyhráli 

jediné – doma proti Třinci. V posledních dvou kolech už najel Hradec 

na vítěznou vlnu, porazil Karlovy Vary 4:2 a východočeské derby 

proti Pardubicím ovládl 4:1! A jak vypadala základní část řečí čísel 

a statistik? 

Za 52 duelů nasbíral Mountfield 88 bodů a obsadil třetí místo. Ve 

čtvrtfinále play off vyzve šestou Mladou Boleslav, jež nastřádala 

83 bodů. Bruslaři mají sice horší výchozí pozici, Východočechy ale letos ve čtyřech vzájemných soubojích 

třikrát porazili. 

KÁDR POSÍLIL TOMÁŠ MERTL, SKONČIL BOHUMIL JANK 

Ještě před koncem základní části došlo k několika změnám v A-mužstvu, ty 

se dotkly i realizačního týmu. Na pozici asistenta – konzultanta byl 

angažován velezkušený kouč Václav Sýkora, který působil naposledy v KHL. 

Z KHL, týmu Záhřeb, přišla do konce sezóny významná ofenzivní posila – 

loňský nejproduktivnější hráč Mountfieldu HK Tomáš Mertl. Ten si tak na 

Východě Čech prodlouží sezónu a pokusí se o vytyčený týmový úspěch. 

Kromě toho může Vladimír Kýhos využít služeb šestice hráčů z partnerských 

Litoměřic, kterým skončila sezóna hned v předkole play off. K mužstvu se 

připojili brankář Jaroslav Pavelka, obránci René Piegl s Alešem Pavlasem 

a také útočníci Ondřej Kopta, Jan Berger a Lukáš Nedvídek. 

V kádru už naopak nepůsobí Bohumil Jank, ten odešel těsně před koncem 

přestupního období do týmu HC Oceláři Třinec. 

S klubem Mountfield HK podepsali v nedávné době nové kontrakty kondiční 

kouč Marián Voda, brankáři Ondřej Kacetl a Jaroslav Pavelka, obránce 

René Vydarený nebo útočníci Adam Courchaine či Roman Kukumberg. 

REALIZAČNÍ TÝM ROZŠÍŘIL 

VÁCLAV SÝKORA 

Ještě před závěrem základní 

části rozšířil stávající realizační 

tým nový člen. Asistentem – 

konzultantem se stal věhlasný 

kouč Václav Sýkora. 

         

 

 

  

 

 

       

TIPSPORT EXTRALIGA 

1. Liberec            118 

2. Sparta Praha        110 

3. Hradec Králové 88 

4. Plzeň  87 

5. Olomouc  85 

6. Mladá Boleslav 83 

7. Zlín   81 

8. Chomutov  78 

9. Kometa Brno 69 

10. Třinec  68 

11. Vítkovice  66 

12. Pardubice  57 

13. Litvínov  55 

14. Karlovy Vary 47 
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PLAY OFF MLÁDEŽE SE ROZJELO, STARŠÍ DOROST JE Z KOLA VEN 

Junioři zakončili základní část na sedmé pozici, v osmifinále play off vyzvali Bílé Tygry z Liberce. Po prvních 

dvou duelech ve FORTUNA aréně jsou Hradečtí ve vedení v sérii 2:0! 

Starší dorostenci se utkali se stejným soupeřem, ale s opačným výsledkem. Souboj osmého týmu s devátým 

po základní části skončil lépe pro Severočechy, ti vyřadili mančaft Jiřího Slabého 3:0 na zápasy. Obhájcům 

loňského stříbra tak sezóna skončila hned po první sérii v play off. 

Mladší dorost je na tom obdobně jako juniorka. Po prvním duelu, který se hrál pod Bílou věží, mají Hradečtí 

velmi slibnou výchozí pozici, aby postoupili do semifinále. Nad Přerovem totiž vedou 1:0 na zápasy – k postupu 

jim stačí ještě jedna výhra. 

TÝMOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ ÚSPĚCHY HRÁČŮ MOUNTFIELDU HK 

V rámci reprezentačních akcí byli do národních týmů vybráni také hráči Hradce Králové, a to napříč všemi 

věkovými kategoriemi. Svou zemi reprezentovalo hned devět hráčů Mountfieldu HK. 

Východočeši se dočkali také příjemného ocenění. V rámci tradiční ankety pořádané městem Hradec Králové 

Sportovec roku dosáhl Mountfield HK kolektivního i individuálních úspěchů. A-tým se umístil na bronzové 

příčce, pocty se dostalo také Jaroslavu Kudrnovi, Jiřímu Šimánkovi a Peteru Frühaufovi. 

Na celorepublikové scéně byl vidět i výběr Královéhradeckého kraje. Na Olympiádě dětí a mládeže obsadili 

Východočeši skvělé druhé místo, když padli ve finále s Prahou 4:5. Jedná se o historicky nejlepší umístění 

Královéhradeckého kraje na této pravidelné akci. 

Podruhé v sezóně zavítala do Hradce Králové reprezentace do 16 let, a to v rámci jednodenního kempu. 

V úterý 26. ledna nechyběla na ledě FORTUNA arény ani čtveřice hradeckých hráčů – reprezentační dres 

oblékl brankář Daniel Dvořák, bek Denis Martinec a útočníci Štěpán Pokorný s Dominikem Šedivým. 

DVA ZÁPASY V RETRODRESECH, KRÁLOVSKÝ PLES 

Hradecký hokej si letos připomíná 90. výročí od svého vzniku, v rámci 

oslav proto odehrál Mountfield HK dvě mistrovská utkání 

v retrodresech. Proti Olomouci se představil v replikách dresů ze 

sezóny 1972/73, proti Spartě zase v dresech z prvního extraligového 

ročníku 1993/94. Oba duely Východočeši zvládli, jejich dresy pak 

putovaly do aukce a následně do rukou sběratelů a hradeckých 

fanoušků.  

Vloni se konal v kongresovém centru Aldis historicky první ročník 

Královského plesu, na který letos navázal ročník druhý. Jeho 

návštěvníci se mohli opět setkat s extraligovými hráči, klub Mountfield 

HK byl totiž patronem celé akce. Ta opět sklidila velký úspěch. 

V letošní sezóně je vyhlašován nejužitečnější hráč uplynulého měsíce. Za září si ocenění vysloužil Karel Pilař, za 

říjen Rastislav Dej, za listopad René Vydarený. V prosinci byl mužstvu podle realizačního týmu nejvíce platný 

Jaroslav Bednář, v lednu Brian Ihnačák a v únoru Rudolf Červený. 

Každému z těchto hráčů je vždy na týden zapůjčen automobilový speciál od společnosti Color Car. Daný 

hráč je zároveň k dispozici fanouškům skrze offline rozhovor, patří mu také pozadí na oficiálním webu klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráči Mountfieldu navštívili dětské domovy a 

diagnostický ústav 
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VRCHOL SEZÓNY JE TADY – STARTUJE PLAY OFF! 

To na co všichni čekali, je konečně tady! Čtvrtfinále play off, ve 

kterém Mountfield HK vyzve celek BK Mladá Boleslav. 

Východočeská metropole zažije potřetí vyřazovací boje české 

nejvyšší soutěže, celý Hradec už se těší na pikantní souboje s Bruslaři. 

Vstupenky jsou v prodeji od soboty 5. března, a to na oba domácí 

duely. Ty se hrají ve FORTUNA aréně v pondělí 14. března od 18:00 

a v úterý 15. března od 17:20. 

Východočeský celek vstoupí do vyřazovací části s novou kampaní, které odpovídá také zbrusu nová kolekce 

ve fanshopu. Celé účinkování Hradce Králové v play off bude doprovázet akce a slogan „Vyceň 

zuby!“ a hashtag #VYCENZUBY. 

 

 

 

Kontaktní informace 

Mountfield HK, a.s. 

Komenského 1214 

500 03, Hradec Králové 

495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

 

Grafické zpracování 

Bc. Petr Picka 

Marketingový ředitel 

Mountfield HK, a.s. 

737 431 848 

petr.picka@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

Text 

Bc. Jan Vavřina 

Šéfredaktor klubu 

Mountfield HK, a.s. 

774 270 108 

jan.vavrina@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

14.3.  ČF1: Hradec – Boleslav 

15.3.  ČF2: Hradec – Boleslav 

18.3. ČF3: Boleslav – Hradec 

19.3.  ČF4: Boleslav – Hradec 

 

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6277
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6336
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6278
mailto:sekretariat@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/
mailto:petr.picka@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/
http://www.mountfieldhk.cz/
mailto:jan.vavrina@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/

