
OSTRAVA MÁ NOVÝ HOKEJOVÝ TÝM,  
PÍŠE SE 23. 12. 1928

SK MORAVSKÁ OSTRAVA? VÍTKOVICE? 
JAK TO BYLO?

zj – Den před Štědrým dnem 1928 se zrodil nový tým, který bude reprezentovat Ostravu v ledním hokeji nejprve po československé 
republice, později po Evropě a nakonec po celém světě. Tým, který je základem dvou mistrovských titulů, stovek tisíců nadšených 
fanoušků, bohaté a slavné minulosti. Současný HC VÍTKOVICE RIDERA slaví 90. výročí.
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„Kanadský hockey v Ostravě! Jak jsme již 
včera odpoledne oznámili, zřídil hockeyo-
vý odbor SKMO po ruském vzoru kluziš-
tě pro kanadský hockey. Agilní sekre-
tář sekce hockeyové vyjednává již pilně 
matche s mimoostravskými kluby, z nichž 
start vynikajícího hockeyového tea-
mu Troppauer E. V. vzbudí jistě sensaci. 
Počítá se s tím, že již dnes bude započato 
s trainingem. Sparring-partnerem bude 
hokceyový team místního Makabi, kte-
ří disponují velmi dobrým teamem.“ Tak 
psal Moravskoslezský deník 23. prosin-
ce 1928.

Jedná se o historicky první zmín-
ku a dokladu vzniku hokejového týmu 
ve složení Vilém Rokyta, Václav Klevar, 
Bohumil Klevar, Rudolf Blažek, Alois 
Šmídák, Gebauer, Wishuhn a Jaroslav 
Srp. Vzhledem k tomu, že se tým usa-
dil na kluzišti, které v zimě na svém 
fotbalovém hřišti zřizoval tehdy slavný 
SK Moravská Ostrava, převzali hokejis-
té (sami ve většině případů také aktuální 
nebo bývalí fotbalisté SKMO) název toho-

První sezona nového týmu kolem brankáře, 
trenéra a kapitána Viléma Rokyty skonči-
la pro hokejisty výborně. Dlouhá zima, řada 
zápasů, derby s nově založeným SK Slovan 
Moravská Ostrava, relativně zvládnutý duel 
s hvězdným opavským Troppauer EV nazna-
čily, že na tom hokejisté pod hlavičkou SK 
Moravská Ostrava nejsou špatně.

Bohužel, stejné nadšení nepanovalo u sa-
motných funkcionářů a fotbalistů SKMO. 
Po dlouhé zimní sezoně bylo fotbalové hřiště 
pod kluzištěm promáčené a dlouho do jara 
v nevyhovujícím stavu. Pokladník SKMO asi 
také počítal, že hokejové zápasy přinesou 
do klubové kasy více peněz. Výbor SKMO 
zasedl a vynesl rozsudek – děkujeme, ale 

v příští sezoně se kluziště zřizovat nebude, 
podpora hokejového týmu končí.

Hokejový tým stál na pokraji zániku. Je si-
tuace byla následující – měli chuť do hoke-
je, měli kompletní hokejové vybavení (to bylo 
majetkem hráčů, nikoli klubu SKMO), chy-
bělo jim ale kluziště a organizace, která by 
jejich sportovní počínání zastřešovala. Tým 
tak začal vyjednávat přesun na jiné kluziš-
tě a začlenění pod jinou organizaci. Aktivit 
se rychle chopili Rokyta, Šmídák, Klevar 
a Žáček. Za přispění Šebora se podařilo pře-
svědčit zástupce asi největšího sportovního 
klubu v Ostravě, Sportovně společenského 
klubu Vítkovice, že hokej je přesně to, co tak 
věhlasnému klubu chybí. SSK Vítkovice v té 
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Vznik a vývoj nového hokejového týmu nebyl snadný. Po jediné sezoně hrozilo, že za-
nikne a s ním i hokejové snahy v Ostravě. Naštěstí pomocnou ruku nabídl vítkovický 
sportovní kolos.

době už sdružoval atlety, 
fotbalisty, tanečníky a vů-
bec měl ve své organizaci 
řadu sportovních a spo-
lečenských odvětví, ale 
přestože od roku 1923 
ve svém Sportovním pavilonu zřizoval kluziš-
tě, hokejový tým sestavený neměl.

Povedlo se. Na základě meziklubové doho-
dy mezi SKMO a SSKV došlo za přispění 
Šebora k přesunu hokejové sekce SKMO 
do Vítkovic v kompletní sestavy hrá-
čů i s kompletním vybavením. V neděli 1. 
prosince 1929 se konala první ustavující 
schůze hokejového odboru SSK Vítkovice. 
Na schůzi bylo přítomno 48 sportovců(!), 
kteří měli zájem hrát za nový tým. Jak 

to oddílu. Na kluzišti hřiště U Krematoria 
(v místě dnešního Domu kultury města 
Ostravy u sadu Milady Horákové) začal 
tým od 23. 12. 1928 s pravidelným tré-
ninkem a po Novém roce 1929 také se 
zápasy.

Co dopomohlo vzniku tohoto týmu? Předně 
výborné klimatické podmínky, po něko-
lika letech mírných zim totiž v sezoně 
1928/1929 udeřily konečně na několik 
týdnů třeskuté mrazy, a tak v době, kdy 
neexistoval v celém Československu je-
diný zimní stadion s umělou ledovou plo-
chou, mohly se plácky, tenisové kurty 
a fotbalová hřiště změnit v ledové aré-
ny a nový dynamický sport, o který byl 
v Ostravě zájem už od roku 1924, mohl 
naplno začít sbírat své příznivce. V ne-
poslední řadě ale je potřeba zmínit i vel-
ké úsilí právě mužů, jakými byli Vilém 
Rokyta, Jaroslav Srp a další jmenova-
ní, kterým hokej učaroval a byli ochot-
ní a schopní přivést nový tým k životu. 
Tým, který položil základ současnému HC 
VÍTKOVICE RIDERA.

na tom většina byla po bruslařské a ho-
kejové stránce, sluší se ponechat raději 
stranou. Nicméně první mužstvo bylo se-
staveno v podobě Rokyta, Jurda, V. Klevar, 
B. Klevar, Šmídák, Daněček, Vaščátko 
a Blažek. To ostatně kopíruje první sestavu 
SKMO z předešlé sezony. Trenéry byli jme-
nování Vilém Rokyta s Rudolfem Blažkem. 
Kapitánem se stal Vilém Rokyta. Hokejový 
tým, vzniknuvší 23. 12. 1928, byl zacho-
ván. Od 1. 12. 1929 nese až do dnešních 
dnů ve svém názvu Vítkovice.



MEZNÍKY HISTORIE VÍTKOVICKÉHO HOKEJE
zima 1928: Příznivé klimatické podmínky 
zajišťují dlouhou zimní sezonu. Parta spor-
tovních nadšenců se rozhodne sestavit ho-
kejový tým

23. 12. 1928: tým ve složení Vilém Rokyta, 
Václav Klevar, Bohumil Klevar, Rudolf 
Blažek, Alois Šmídák, Gebauer, Wishuhn 
a Jaroslav Srp zahajuje činnost na kluziš-
ti fotbalového týmu SK Moravská Ostrava. 
Tým je začleněn v organizaci fotbalové-
ho klubu a nese tudíž název SK Moravská 
Ostrava

1. 12. 1929: po ukončení podpory hokeje 
ze strany SKMO se na základě meziklubové 
dohody přesouvá kompletní hokejový tým 
i s vybavením do organizace SSK Vítkovice. 
V neděli 1. 12. 1929 se koná první oficiál-
ní ustavující schůze hokejového odboru SSK 
Vítkovice.

2. ledna 1930: první oficiální zápas SSK 
Vítkovice, soupeřem byl rezervní tým SK 
Slovan Ostrava, vítězství 5:1

1933/1934: SSK Vítkovice se stal vítězem 
župního mistrovství a zároveň mistrem 
Země Moravskoslezské

1934/1935: SSK Vítkovice obhájil prven-
ství v župě a opět se stal mistrem Země 
Moravskoslezské

1935: zánik SK Slovan, část hráčů posíli-
la SSK Vítkovice, v čele s reprezentačním 
gólmanem Vorlem

3. ledna 1937: historicky první utkání 
Celostátní hokejové ligy. Vítkovice v něm 
na svém ledě přivítaly Spartu. Zápas skon-
čil remízou 1:1, vítkovický Vilém Kubečka 
vstřelil historicky první branku českoslo-
venské ligy.

prosinec 1937: Vítkovické železárny přebí-
rají patronát nad SSK Vítkovice

prosinec 1938: vzniká rezervní a doroste-
necký tým HK Stadion Vítkovice 

1942/1943: Vítkovice sestupují z protek-
torátní ligy.

28. října 1947: zimní stadion Josefa Kotase 
s umělou ledovou plochou je uveden do pro-
vozu 

1949: návrat do nejvyšší soutěže. Vítkovice 
posilují o hráče rivalské Ostravské Slavie 
i další. Přichází trio Bouzek, Blažek, Bubník

březen 1949: první vítkovičtí reprezentan-
ti – Ladislav Staněk, Milan Vašat, Miloslav 
Blažek, Eduard Remiáš. V Ostravě pomáhají 
porazit Polsko 8:3

1950 – 1953: na dlouho nejúspěšnější vít-
kovické období. 4 sezony = 1x titul, 3x stří-
bro a neoficiální post nejlepšího hokejové-
ho týmu Československa 1. poloviny 50. let

květen 1955: Ostravský zimní stadion 
Josefa Kotase se stává prvním zastřešeným 
stadionem v Československu.

1987/1988: úspěšné tažení II. ligou končí 
vítězstvím v základní části i v kvalifikaci. 
Od té doby hrají Ostravané v nejvyšší lize 
nepřetržitě.

1988/1989: první série play off v nejvyšší 
lize. V osmifinále prohrály Vítkovice s poz-
dějším mistrem Spartou 0:2 na zápasy.

1991/1992: ambiciózní tým vyřadí v play 
off mistrovskou Duklu Jihlava a v semifi-
nále je blízko postupu do finále, v rozhodu-
jícím 5. zápase se ale raduje Plzeň

1992/1993: Vítkovice v boji o titul vyzva-
ly ve finále pražskou Spartu, dramatický 
a vyhrocený boj končí po čtyřech zápasech. 
Pražané se stávají historicky posledními 
mistry společné československé ligy

1993: Miloš Holaň se stává vítězem ankety 
Zlatá hokejka – je nejlepším českosloven-
ským hokejistou

1996/1997: podruhé ve finále play off. 
Hladké výhry ve čtvrtfinále nad Kladnem 
(3:0) a nad Spartou (3:0) následuje mar-
ný boj ve finále proti nezastavitelné vsetín-
ské mašině (0:3). Vítkovice pod taktov-
kou Vladimíra Vůjtka berou druhé stříbro 
za poslední čtyři roky

1997/1998: extraligový bronz. Vyhrocené 
derby v semifinále proti Třinci, Slezané 
měli více sil i štěstí. Vítkovice skončily 
po boji se Spartou na 3. místě.

únor 1998: vítkovický hokejista David 
Moravec a odchovanec Richard Šmehlík se 
stávají olympijskými vítězi

1998: David Moravec vítězí v tabulce pro-
duktivity celé extraligy

1999/2000: úspěšná záchrana. 
Nepovedená sezona končila až v barážo-
vém rozstřelu, Vítkovice smetly prvoligo-
vou Jihlavu 4:0 na zápasy

2000/2001: návrat trenéra Hadamczika, 
posílení kádru – mimo jiné i o hvězdného 
Martina Procházku. Vítkovice jsou zpět 
v boji o čelo, končí na bronzové příčce

2001/2002: vicemistři Extraligy, po úspěš-
né základní části přišlo vyřazení Plzně 
ve vyhroceném čtvrtfinále, skalp Zlína 
v semifinále. Ve finále narazily Vítkovice 
opět na Spartu, po sérii 1:3 na zápasy braly 
stříbro

2004/2005: vý-
luka v NHL – 
do Vítkovic se vra-
cejí hvězdná jména. 
Silná parta nako-
nec zválcuje favo-
rizovanou Spartu 
a je krok od finá-
le, vedení v sérii se 
Zlínem 3:1 ale na-
konec smolně ztra-
tí

2007 a 2008: dvě 
sezony bez play off

1958: ligový bronz – poslední úspěch první 
zlaté generace

1959/1960: sestup do II. ligy

1960/1961: návrat do I. ligy po ner-
vy drásajícím souboji s Baníkem Ostrava. 
Rozhodující utkání se hrálo 9. 1. 1961, 
Vítkovice vyhrály 4:1, sledovalo jej 13 949 
diváků na stadionu a cca 5 000 před sta-
dionem

1961: vítkovické trio Josef Mikoláš, Jan 
Kasper, Miroslav Vlach se na MS 1961 stá-
vá mistry Evropy a vicemistry světa

1961 – 1964: po úspěšném návratu do ligy 
patřily Vítkovice k  průměru. Největším 
úspěchem celého období pro následujících 
deset let bylo 5. místo v roce 1963.

1965: sestup do II. ligy. Vítkovice ale 
v nižší soutěži dominovaly a pro sezonu 
1966/1967 se opět vrátily.

1967: sestup na dlouhých šest let. Vítkovice 
sestoupily a někdy souhrou osudu, jindy 
za podivných okolností či vinou vlastní ne-
důslednosti se jim nedařil návrat mezi re-
publikovou elitu.

1973: návrat do I. ligy pod vedením trenéra 
Miroslava Vlacha

1976 – 1980: pod působením trenérů 
Ladislava Štemproka a následně Jaromíra 
Fryčera vzniká ve Vítkovicích silný tým 
složený převážně z odchovanců. Mužstvo, 
v jehož středu jsou hráči jako Černík, 
Holaň, Svozil, Fryčer, Stránský, Lyčka, 
Vůjtek nebo Neuvirth a další, dává o sobě 
znát už bronzem v roce 1979.

1976: František Černík se na MS 
v Katovicích stává mistrem světa – prvním 
z Vítkovic

1978: prvním draftovaným hráčem 
Vítkovic v historii se stal Ladislav Svozil. 
Ve 12. kole si jej vybral Detroit Red Wings

1979: ligový bronz – první medaile po 21 
letech. K zisku titulu chyběly 4 body...

prosinec 1980 premiéra na slavném 
Spengler Cupu končí stříbrnou příčkou 
po bezbrankové remíze se Spartakem 
Moskva v rozhodujícím zápase

15. 3. 1981 podruhé mistry ligy! Dramatický 
sezonní souboj s Českými Budějovicemi 
rozhodlo až poslední kolo. V něm Vítkovice 
potvrdily na ledě Gottwaldova vedoucí příč-
ku a získaly mistrovský titul

srpen 1982 Vítkovice se na PMEZ stávají 
klubovými vicemistry Evropy za neporazi-
telným CSKA Moskva

1985 – 1987: Vítkovice balancují na hra-
ně I. a II. ligy, sestup střídá návrat a zase 
sestup.

4. listopadu 1986: první ligové utkání 
Vítkovic v nově otevřeném Paláci kultury 
a sportu (dnešní OSTRAVAR ARÉNA)

2008: ve Vítkovicích vzniká nová par-
ta kolem tahounů Viktora Ujčíka a Jiřího 
Burgra. Dozrává mladší generace

2009/2010: druhé vítkovické stříbro tre-
néra Aloise Hadamczika. Úspěšné tažení 
sezonou po vyřazení Sparty i Slavie končí 
ve finále na hrázi jménem Dominik Hašek 
a Pardubice

2010/2011: podceňovaný tým pod vedením 
dvojice Trličík – Moták po roce opakuje fi-
nálovou účast. Rekord získaných bodů v zá-
kladní části – 92. V play off nejprve úspěch 
nad Budějovicemi i revanš s Pardubicemi. 
Derby o titul mezi Vítkovicemi a Třincem 
je až na jedno utkání v Ostravě jasné, mod-
ro-bílí z pozice sezonního outsidera a aspi-
ranta na baráž se stávají podeváté v histo-
rii vicemistry

2011 – 2013: Návrat na Spengler Cup. 
Vítkovice, jako první celek české extra-
ligy, dokázaly dvakrát po sobě vybojovat 
na Spengler Cupu medailové umístění (2x 
bronz), navíc jako jeden z mála klubů celé 
Evropy byl pozván organizátory třikrát 
po sobě.

2012/2013: Pátý zápas předkola play off 
mezi Českými Budějovicemi a Vítkovicemi 
se stal nejdelším zápasem v historii čes-
kého, potažmo československého hokeje. 
Duel rozhodl až v čase 113:51 gól Petera 
Húževky, čímž se Vítkovice také staly vítě-
zem nejdelšího utkání v dějinách

duben 2014: Vítkovice se staly zakládají-
cím členem Champions Hockey League

21. srpna 2014: na ledě Vítkovic byl ode-
hrán historicky první zápas Champions 
Hockey League. Ostravané se střetli s ně-
meckým Ingolstadtem a zvítězili 5:1. Puk 
z úvodního buly putoval do hokejové síně 
slávy v Torontu

7. září 2016: klub získal nového generální-
ho partnera ve skupině Ridera. Mění se ná-
zev na HC VÍTKOVICE RIDERA a částečně 
upravuje klubové logo

2017/2018: vyrovnání klubového rekor-
du v počtu získaných bodů v základní části 
(92) a vyrovnání klubového rekordu v po-
čtu vítězství v řadě (9). Po úspěšné zá-
kladní části ovšem přichází rychlý konec 
s mistrovskou Kometou Brno



1952, 1981: DVA MISTROVSKÉ ÚSPĚCHY

Je otázkou, zda se otcům zakladatelům 
v roce 1928 vůbec zdálo o tom, že by jed-
nou jejich následovníci mohli vyhrát byť jen 
jediný mistrovský titul. Spíše se tehdy chtěli 

bavit novým sportem, a jak se tehdy říka-
lo, pěstovat ho. Pěstovali ho ale srdnatě, že 
nadchli nastupující generace, které přidaly 
na kvalitě, přístupu, zabezpečení po strán-
ce materiální i sportovní a výsledkem byly 
dvě mistrovské vlny, které z Vítkovic uděla-
ly středobod hokeje u nás.

Prvního zlatého úspěchu se Vítkovice do-
čkaly v roce 1952. Byl to výsledek dlouho-
leté práce s mladými talenty, sbírání nejlep-
ších hráčů z nejbližšího i vzdáleného okolí. 
V roce 1949 se tým vrátil do nejvyšší sou-
těže, trenérské kormidlo převzal po zakla-
dateli Vilému Rokytovi dvojnásobný mistr 
světa Vladimír Bouzek a z pozice hrajícího 
trenéra společně s kapitánem Ladislavem 
Staňkem vyladili mužstvo a vystoupali s ním 
až na vrchol.

Sezona 1951/1952 přišla poté, co ligový 
nováček dvakrát atakoval nejvyšší příčku 
a skončil na výborném druhém místě. Liga 
se hrála netradičně na tři skupiny po šesti 
týmech. Dva nejlepší z každé skupiny postu-
povali do republikového finále. „O přeborní-
ka ČSR“. Vítkovice prolétly základní skupinou 
jako raketa. Je pravdou, že ji opanoval vo-
jenský ATK Praha, ale neexistoval jiný další 
adept na postup, než Vítkovice. Ostravané 
zaznamenali hned šest dvojciferných vítěz-
ství. Doma s Žilinou 14:1, s Popradem 10:1, 
s Opavou 18:1, v Popradě 10:1 a v Žilině do-
konce 26:1!

To klíčové se ovšem událo ve finálové sku-
pině. Vítkovice versus ATK Praha, versus 
Sparta Praha, versus Zbrojovka Brno, ver-
sus Tatra Smíchov, versus Chomutov. To 

byla šestice ucha-
zečů o titul. První 
část finále se 
hrála v Ostravě. 
Za obrovské-
ho zájmu divá-
ků vládly domácí 
Vítkovice. Výhra 
nad Smíchovem 
9:0, úspěch nad 
Brnem 5:3, dra-
matická, ale na-
štěstí vítězná 
bitva nad Spartou 
2:1. Finále se pře-
sunulo do Prahy, 
vedli hokejis-
té Sokola VŽKG. 
Rozhodnout mělo 
utkání mezi nimi 
a ATK Praha. 

Vojáci měli tentokrát diváky na své stra-
ně, dokázali otočit nepříznivý vývoj a vy-
hrát 7:4. Bylo rozhodnuto, ATK vyhraje titul, 
Vítkovice skončí druhé... tak to alespoň vní-
mala hokejová veřejnost. Jenže ještě zbýva-
lo poslední kolo.

Vítkovice šly proti poslednímu Chomutovu, 
ATK v Kladně hrál proti Tatře Smíchov, kte-
rá také nepatřila k nejsilnějším. Ostravané 
si vedli, jak potřebovali, vedli. Jenže v Kladně 
se rodilo překvapení. Smíchov mohl zabojo-
vat o medaili a to také udělal. Remíza 4:4 
znamenala, že ATK neodskočí Vítkovicím 
na pohodlný náskok. Ostravané se v případě 
vítězství dotáhnou na vedoucí celek a rozho-
dovat bude skóre.

Vítkovičtí i v roce 1952 měli díky zprá-
vám do kabiny ponětí o tom, jaká senza-
ce se zrodila v Kladně. Najednou měli boj 
o titul ve svých rukou. Vzali za to se vší 
vervou a Chomutov s vidinou mistrovské-
ho titulu rozstříleli 8:1! To přesně potře-
bovali. Vítkovice za velkých ovací 13 000 
diváků vystoupaly na nejvyšší stupínek, 
staly se mistrem Československa ve tře-
tí sezoně po návratu do I. ligy.  Triumf 
s týmem slavil v kabině zimního stadi-
onu na Štvanici i legendární fotbalista 
Pepi Bican, který v roce 1952 hrál fot-
bal za Vítkovice společně s hrajícím tre-
nérem vítkovických hokejistů Vladimírem 
Bouzkem.

Dvakrát v devadesátileté historii ovládli hokejisté Vítkovic nej-
vyšší soutěž. Ve dvou zlatých vlnách se nejlepší hokej v Českoslo-
vensku hrál v Ostravě zásluhou modro-bílého celku.

Druhý zlatý úspěch vítkovického celku při-
šel téměř o tři desítky let později. Také mis-
trovský titul 1981 se zrodil jako výsledek 
dlouhodobého snažení a byl součástí několi-
kaletého vzestupu. Druhá zlatá generace se 
zrodila na černé šestileté druholigové ana-
bázi. Po ní se vítkovický tým v roce 1973 
opět dostal do nejvyšší soutěže a začalo se-
stavování konkurenceschopného kádru v re-
žii trenéra architekta Ladislava Štemproka. 
Notoricky známá jména pozdějších hvězd 
byly základem – František Černík, Ladislav 
Svozil, Miroslav Fryčer, Jaromír Šindel, 
Jaroslav Vlk – celý mistrovský kádr by si 
zasloužil vyjmenovat a kromě něj i ty, kteří 
na zlatý triumf nedosáhli, mezi všemi pře-
devším lídr Vladimír Vůjtek.

Co začal skládat Ladislav Štemprok, to vy-
ladil Jaromír Fryčer a dočkal se bronzové-
ho úspěchu 1979 – první medaile pro klub 
od roku 1958. Pak převzali kormidlo trené-
ři Jan Soukup a Karel Metelka, ale to už byl 
vlastně vítkovický mistrovský koktejl při-
praven k servírování. Sezona 1980/1981 se 
v podstatě od prvních kol smrskla na souboj 
mezi Vítkovicemi a Českými Budějovicemi. 
Tak, jako v roce 1951, ale s opačným výsled-
kem. Vítkovice byly ze začátku k neudržení 
a v 11 kole se vyhoupli do čela tabulky. Až 
po šestnácti zápasech musely Vítkovice opus-
tit první příč-
ku. Vítkovicím 
se s blížícím 
se závěrem 
sezony zača-
la vidina mis-
trovského ti-
tulu vzdalovat. 
Jenže muž-
stvo mělo ne-
zvyklou vnitřní 
sílu, která se 
dokázala proje-
vit v době, kdy 
bylo nejhůře. 
„Scházejí se 
s Hitchockem, 
poznamenal jeden z fanoušků po domácím 
televizním utkání s Kladnem. Vítkovičtí před-
váděli opravdu hororové zápletky s mnoha 
zvraty, ale naštěstí i dobrými konci.

Ve 36. kole (osm zápasů před koncem sou-
těže) začala stíhací jízda. Vítkovice stáh-
ly náskok Českých Budějovic na rozdíl dvou 
bodů a v domácím prostředí porazily riva-
la v bitvě o zlato 7:3! Beznadějně vyproda-
ný stadion Josefa Kotase aplaudoval borcům 
v dresech s rytířem Vítkem.

Boj o titul začal šest kol před koncem 
od nuly. Ostravané měli v závěrečných zá-
pasech více fyzických i mentálních sil. 

Nepříjemný okamžik zažil tři kola před 
závěrem ligy útočník Ladislav Svozil, kte-
rý v zápase v Bratislavě utrpěl kompliko-
vanou zlomeninu kotníku a sezonu už ne-
dohrál. Také za něj bojovali v posledním 
zápase všichni jeho spoluhráči. Situace před 
posledním kolem byla jasně daná – Vítkovice 
vedou o dva body, ale musejí vyhrát, protože 
v případě bodové rovnosti by díky lepší bi-
lanci byli mistry Českobudějovičtí.

Byl to zápas nervů. Gottwaldov byl už za-
chráněný, takže hrál klidně, zatímco 
Vítkovické svazovala alespoň v úvodu nervo-
zita a jako na trní byly i necelé tři tisícov-
ky vítkovických fanoušků, kteří do dnešní-
ho Zlína dorazili podpořit svůj tým. Branku 
domácích hájil paradoxně odchovanec Ivan 
Podešva. Vítkovičtí po dvou třetinách pro-
hrávali 1:0 po průniku mladého Rostislava 
Vlacha, ale tým se opět vzepjal k neskuteč-
nému závěru. V poslední dvacetiminutovce 
nejprve vyrovnal Říha, pak Fryčer zvýšil 
na 2:1 a nechytatelnou bombou, která byla 
nakonec vítězná, poslal do dvoubrankové-
ho vedení Ostravany Černík. Gottwaldov se 
zmohl na snížení, jenže v power play pečetil 
vítězství Vítkovic trefou do prázdné branky 
Miloš Říha. Vítkovice tak mohly začít sla-
vit mistrovský titul. Klíčové k zisku mis-
trovského titulu bylo to, že Vítkovice fun-

govaly jako parta s obrovskou vnitřní silou 
a také v jejich prospěch hovořily individu-
ální dovednosti. Při systému zrušených re-
míz a zápasech do úplného rozhodnutí bez 
bodového dělení to byly zkušenosti a kvality 
brankáře Šindela a šikovnost vítkovických 
nájezdových mágů, které na konto připsaly 
tolik potřebné body do mistrovské mozaiky.

Vítkovický hokej ve své historii bojo-
val o mistrovský titul jedenáctkrát, až 
s na ojedinělé výjimky mohl při tom vystou-
pat na nejvyšší příčku prakticky pokaždé. 
Povedlo se to ale jen dvakrát a mistrovské 
tituly 1952 a 1981 jsou ozdobou 90-leté 
historie vítkovického hokejového klubu.

„V“ DRESY – PRVNÍ VÍTKOVICKÉ
Rytíř Vítek, ano. Logo klubu, ano. To vše 
jsou symboly, které pro dnešní generace 
vítkovických fandů na dresy současných 
hokejistů neodmyslitelně patří. V prvopo-
čátku byli však vítkovičtí hokejisté spojo-
váni se zcela jiným vzhledem a symbolem.

Příběh zrodu současného HC VÍTKOVICE 
RIDERA je popsán v úvodním článku toho-
to výročního bulletinu. Stejně komplikova-
né, jako se vznikem a přerodem samotné 
organizace, to vlastně bylo i s dresy hoke-
jového týmu. Vzhledem k tomu, že muž-
stvo vzniklo pod hlavičkou SK Moravská 
Ostrava, oblékali jeho hráči v prvních 
sezonách fotbalové trikoty SKMO – bílé 
a tmavě červené. Ty jednotlivým hráčům 

zůstaly i po přesunu do Vítkovic, a tak 
i tady v prvních momentech oblékali hráči 
už SSKV bílé a rudé trikoty. Nutno ovšem 
zdůraznit, že šlo o lehká fotbalová trika, 
která jen stěží mohla vyhovovat hokeji, 
který se hraje za mrazivých dní. Hokejisté 
potřebovali hokejové dresy.

Černé svetry s bílými pruhy na rukávech 
a s velkým bílým vyšitým „V“ na prsou. 
To byly opravdu první vítkovické hokejové 
dresy. Mužstvu je upletla maminka hráčů 
polské národnosti Mieczyslava a Tadeusze 
Kasprzyckých Stefania. Hráčům nové dresy 
nabízely potřebný „tepelný“ komfort a byly 
i slušivé – odpovídaly hokejové módě teh-
dejší doby.

Je otázkou, co bylo Stefanii Kasprzycké 
inspirací k výrobě právě takovýchto dre-
sů. Není vyloučeno, ovšem ani potvrzeno, 
že mohla vycházet z podoby svetrů, které 
v období před a během první světové války 
oblékal dnes již neexistující tým Vancouver 
Millionaires, jenž dokonce v roce 1915 
vyhrál Stanley Cup, a tak se fotografie 
Kanaďanů v dresech s pruhovanými ruká-
vy a velkým „V“ (i když graficky odlišným 
od toho vítkovického) se slavným pohárem 
mohla dostat ve 20. letech i do českoslo-
venských sportovních periodik. Sluší se ov-
šem dodat, že Vancouver měl dresy fialové 
až vínové barvy, což ovšem černo-bílá foto-
grafie jen těžko mohla prozradit.

Každopádně černé svetry s bílými pruhy 
a vyšitým „V“ na prsou byly v první polovině 
30. let osobitou vizáží vítkovických hokejis-
tů a celého vítkovického hokejového klubu. 
V těchto svetrech se tým stal nejprve nej-
lepším v Ostravě, později vybojoval dva tituly 
mistra Země Moravskoslezské a Slovenska 
v letech 1934 a 1935 a slavil v nich úspěch 
také v době, kdy se mužstvo kvalifikovalo 
do historicky prvního ročníku celostátní 
hokejové ligy v roce 1936. V těchto sve-
trech se Vítkovice dostaly ani za devět let 
své existence mezi osm nejlepších českoslo-
venských hokejových klubů. A repliky právě 
těchto dresů – historicky prvních vítkovic-
kých – dnes A-mužstvo oblékne v bitvě proti 
Spartě při oslavě 90. výročí založení klubu.
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Přemýšlel jste někdy, co byste vlastně dě-
lal, kdybyste se celý život nevěnoval hokeji?
Nevím. Po revoluci jsem provozoval fit-
centrum, ale musel jsem skončit, proto-
že jsem se ve Vítkovicích pustil do hoke-
je. Paradoxně mi pomohlo, že jsem v NHL 
moc nehrál a mohl přemýšlet o hokeji 
trošku jinak než jako aktivní hráč. Bylo mi 
jednatřicet a pomalu jsem začal tušit, že se 
blíží doba, kdy už nebudu jen aktivně hrát. 
Hodně mě zajímalo, jak funguje klub, jak 
se shání reklamy, jak se stará o partnery, 
pracuje a komunikuje s fanoušky. I v tom 
mi angažmá v Detroitu, které možná ne-
bylo po hokejové stránce úplně nejlepší, 
strašně pomohlo. Naučil jsem se jazyky, 
nahlédl do zákulisí v jednom z nejlepších 
hokejových klubů světa a vlastně získal ob-
rovský náskok před ostatními.

Takže jste to bral pozitivně, i když jste tam 
neprorazil… 
Byla to obrovská zkušenost. Někteří do zá-
moří v mém věku ani nešli. Nebylo to jed-
noduché, bylo mi jednatřicet let. Když se 
ohlédnu, tak to byl malý zázrak, že jsem 
se tam dostal. Tehdy mi Mirek Dvořák 
z Budějovic, dnes už nebožtík, přivezl plá-
ny, jak mám trénovat. Bylo to trochu zdlou-
havější, ale jsem rád, že jsem tam byl. Ono 
záleželo i na štěstí, do jakého klubu člo-
věk přijde a jestli dostane šanci. Já hrál 
v Detroitu vždy jen chvíli ve čtvrtém útoku. 
Dnes je výhoda, že kluci tam mohou chodit 
v sedmnácti, mají možnost se naučit jazyk 
dopředu. Já se učil anglicky po zápasech 
na hotelích.

Jak vás tam jako cizince a Evropana brali?
Bylo to jiné než nyní, kdy hraje v každém 
klubu už řadu let spousta Evropanů. Trenér 
mi třeba řekl, že by chtěl vědět, jak hra-
jeme v reprezentaci přesilovky. Pozorně si 
to zapisoval, byla to škola i pro něj. Bylo ale 
dobré, že jsme tam šli společně s Milanem 
Chalupou z Jihlavy a byli tam dva. On se 
sice brzy zranil a nehrál, ale v začátku 
nám to pomohlo.

Nasměrovala vás tedy právě NHL k „funk-
cionařině“?
Možná ano, jak jsem řekl, o chodu klubu 
jsem toho pak díky tomu angažmá věděl 
dost. Do toho přišla revoluce, na Ledňáčku 
se udělala schůze, všichni odešli a já jediný, 
který jsem krátce předtím ukončil kariéru, 
uměl jazyky a měl alespoň nějakou předsta-
vu, co může český hokej čekat. Dostal jsem 
od funkcionářů Vítkovic šanci, kterou jsem – 
snad to už dneska mohu takhle říct – využil.

Začátky musely být hodně náročné. 
Pomohlo vám i vaše jméno? V té době jste 
byl přece pořád velkou sportovní hvězdou...
Bez něj by to bylo určitě těžší. V mnoha klu-
bech dělali neznámí lidé, a po pár letech 
skončili. Já jsem hokej hrál, proto jsem 
v něm měl hodně známých. Říkal jsem to 
v mnoha rozhovorech a řeknu to i nyní. 
Mně se pravidelně stávalo, že jsem se v noci 
s hrůzou vzbudil s tím, že v rozpočtu chy-

bí peníze. Když to přeženu a řeknu s nad-
sázkou, tak hokejoví manažeři v naší éře 
byli sportovní žebráci, kteří chodili od srpna 
do června od firmy k firmě a sháněli peníze. 
Po každé sezoně jste si měsíc odfrkli a za-
čali znova. A jedno vám k tomu musím říct.

Povídejte...
Tehdy podniky dávaly svá telefonní čísla 
na mantinely, v tom je rozdíl. Nikdo sice ne-
dal hodně peněz, ale všichni dali dost a mno-
zí vydrželi třeba pětadvacet let. A když do-
šlo na krizi, přišel někdo nový, kdo pomohl. 
Vždy jsem říkal, že je lepší mít více malých 
sponzorů než jednoho velkého. Proto se po-

vedlo vše překlenout, byť chodilo 1500 di-
váků a museli jsme zatahovat plachty v hle-
dišti. Víte, dnes už chod klubu neřídím a ani 
bych nechtěl. Mám svůj věk a už je taky jiná 
doba. Kluci si to musí dělat po svém. Jen si 
do toho nesmí nechat mluvit. Myslím si, že 
to dělají dobře.

Máte někdy chvíle, kdy na svou hráčskou 
i funkcionářskou dráhu zavzpomínáte? Jak 
ji pak hodnotíte?

Legenda legend, mistr světa, mistr s Vítkovicemi, olympionik, dlouholetý klubový boss, současný čestný prezident. Výčet zásluh a oce-
nění Františka Černíka je dlouhý. Největší legenda vítkovického hokeje se dnes dočká pocty z největších – vyvěšení svého dresu pod 
strop Arény. Pětašedesátiletý někdejší výborný útočník světového formátu a člověk, na kterém tři desítky let stál ostravský hokej 
se na bilancovaní necítí. V exkluzivním rozhovoru pro mediálního partnera HC VÍTKOVICE RIDERA – Moravskoslezský deník – se 
před „svým“ večerem vyznal jak po hokejové, tak po soukromé stránce.

Já se spíše dívám do budoucna, nejsem typ, 
který hodnotí. A když už, říkám si, co jsem 
mohl udělat lépe. A je toho hodně. (úsměv) 

Například?
Vždy jsem byl patriot a věřil našim hráčům 
a trenérům, byly opravdu jen výjimky, když 
přišel někdo cizí. Možná bych tohle dnes ře-
šil jinak. Každý trenér si vždy vybral hráče 
a manažer je musel zajistit, nebo jiné dát 
pryč. Dnes jsou pro to dobré názvy, jako vy-
hodit ho a podobně. A když s někým trenér 
nechtěl dělat, tak nedělal. Ve Vítkovicích 
o složení týmu rozhodoval hlavně trenér, 
manažer jen výjimečně.

A co zlaté Nagano, kdy jste byl u týmu jako 
manažer? Od něj letos uplynulo dvacet let.

Měli jsme setkání v Praze, bylo to pěkné 
a nostalgické. Ale když si člověk řekne, že 
tenkrát měli všichni dvacet, pětadvacet či tři-
cet let, a teď mají o dvacet víc, tak si uvědo-
mí, jak ten čas letí. Ale Nagano byl výjimečný 
turnaj, na který Česko nikdy nezapomene.
Jak se vám spolupracovalo s Ivanem 
Hlinkou, který byl podle mnohých často tvr-

dohlavý? Koneckonců při skladbě národního 
týmu na Světový pohár 2004, kterého se už 
bohužel nedožil, se nikoho neptal, jestli chce 
jet, nebo ne. Prostě ho nominoval… 

Ivan byl takový, že vždy potřeboval slyšet 
i opačný názor. Když zazněl, tak se s do-
tyčným chytil a pohádal. (směje se) Nebyl 
takový, že vše rozhodoval sám, ale hlavní 
slovo chtěl mít, to zase jo. Jen musel vždy 
slyšet opozici a tu roli jsem mu, myslím, 
plnil dobře. Věděl jsem, jak na něj, a pro-
to nám to, dá se říct, tak skvěle fungovalo.

On si toho byl vědom?
Myslím si, že ano. Potom přišel Pepík 
Augusta, který s Vláďou Martincem v jeho 
směru pokračovali a měli také úspěchy.

Bylo časté, že jste se neshodli na jménech 
v nominaci?
Kolikrát, už samozřejmě nevím, ale pár 
takových určitě bylo. Právě před Naganem 
jsme byli tři týdny v Americe, Ivan ale 
po neúspěchu na Světovém poháru řekl, 
že vezme dvanáct hráčů z naší extraligy. 
To nakonec v podstatě dodržel. Někteří 
hráči v NHL si v médiích stěžovali, že 
za nimi vůbec nepřijel. Byl z toho docela 
velký humbuk, ze kterého si ale nic ne-
dělal, a já vlastně taky ne. Věděl jsem, že 
si Ivan udělá nominaci po svém. Na dru-
hé straně věděl, že za jeho rozhodnutím 
budu vždy stát, tak jsme to měli zařízené 
a domluvené.

Co jste mu jako opozice třeba říkal?
(přemýšlí) Já nevím, třeba to, že tam má 
napsáno dost hráčů z Litvínova. Když bude 
úspěch, budeš dobrý, ale pokud ne, tak ti to 
obijí o hlavu. To si pamatuju. Nakonec se 
to ukázalo jako dobrý tah a vše si sedlo. 
Dodnes vím, že tam byla řada hráčů právě 
z Litvínova. A my jsme měli dva z Ostravy. 
Richarda Šmehlíka a Davida Moravce. 
Navíc Vladimír Vůjtek mladší z ní kvůli zra-
nění vypadl.

Korigoval jste mu složení mužstva?
Každý večer jsme seděli a bavili se o tom, 
koho vzít a koho ne. Já byl spíše v po-
zadí. Ivan pořád jména diskutoval, probí-
ral, řešil, některé hráče sledoval i viděl 
a věděl, koho chce nominovat. U někte-
rých měl problém. Třeba v případě Davida 
Moravce jsme se málem pohádali, i když 
jsem mu říkal, že má za sebou opravdu 
vynikající sezonu. Bylo pár věcí, které ne-
bylo jednoduché prosadit, ale tím, že jsme 
byli v Americe sami, tak byl čas probrat 
jméno po jméně.

Vzpomínáte často na Ivana Hlinku?
Občas. Většinou si vzpomenu v srpnu, 
kdy zemřel, a v lednu, kdy měl narozeni-
ny. V zimě jsme spolu trávili hodně času. 
Od chvíle, kdy jsem do toho vplul – v roce 
1991 jsem se dostal do výkonného výboru 
a byl zvolen místopředsedou svazu – jsme 
s Ivanem něco nastartovali a to běželo až 
do jeho smrti.
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Co by říkal na dnešní stav českého hokeje?
Těžko říct, to si nedovedu představit, proto-
že není on, ani Pepík Augusta, což byli lidé, 
kteří hokej dělali a vnímali jinak. Přece jen 
já to bral jako manažer, měl jsem na sta-
rosti i jiné než jenom věci spojené s prvním 
týmem a samotnou hrou. Navíc jsem vstou-
pil do politiky a času už tolik řešit nároďák 
nebylo. Ale dnešní stav hokeje řeší spousta 
lidí. Jako malá země jsme se někam dostali, 
vyhrávali jsme, a teď jsme rádi za zisk kaž-
dé medaile. A myslím si, že to ještě nějakou 
dobu potrvá, než se vrátíme na pozice, kde 
jsme v minulosti byli. A to říkám i s vědo-
mím, že někdy můžeme mistrovství světa 
vyhrát.

Ale asi ne třikrát za sebou…
To zřejmě ne. Ale víte, po konci hráčské ka-
riéry jsem se dostal k hokeji ve Vítkovicích 
a pak i k národnímu týmu, ale určitě jsem 
nepočítal s tím, že ho budu dělat skoro celý 
život. Díky tomu, že jsem dělal s Ivanem 
Hlinkou, Láďou Martincem a dalšími, kte-
ré nechci jmenovat, protože bych na něko-
ho zapomněl, tak to byla parta, která mě 
u toho podržela. Proto jsem možná zůstal 
tak dlouho i ve vítkovickém hokeji, i když 
jsem si na začátku říkal, že u toho budu rok, 
dva, tři… A najednou je to třicet let.

Jak dnes prožíváte zápasy?
Je to jiné. Teď je člověk klidnější, protože 
se ho to tolik netýká, ale do poslední chvíle, 
kdy jsem byl ve funkci, jsem byl nervóz-
ní. Zápasy prožívám jako každý fanoušek, 
z výher mám radost, z porážek jsem smut-
ný. Ale ne už tak dlouho, jako když jsem 
klub dlouhé roky řídil.

Vybavíte si, kdy jste se naposledy na hokeji 
rozzlobil?
Konkrétně asi ne. Dřív jsem se často zlobil 
kvůli rozhodčím. Dnes už se na to dívám ji-
nak, ale samozřejmě mě naštve, když nedá-
me ve vyložené šanci gól. Třeba v přesilov-
kách. Zároveň ale vím, že i v tom se doba 
změnila a brankáři mají takovou výstroj, že 
je to těžké. I v těch přesilovkách.

Neuvažujete nad tím, že byste napsal knihu?
Občas jsem o tom přemýšlel, ale dospěl 
jsem k tomu, že knihy píšou jiní. Tvrdím, že 
ten, kdo by ji psal, by musel chodit na naše 
srazy, být u všeho, aby pochopil, o čem 
je řeč. Přece jen když sedíte s ostatními 
a mluvíte, tak si vybavíte nejvíce vzpomí-
nek. I když je pravda, že už se tolik neschá-
zíme. To je spíše na mladších. Nás už přece 
jen ubývá. Navíc jak jsem řekl, nerad se 
dívám dozadu a na spoustu věcí si ani ne-
vzpomenu. Takže spíše ne.

Dělá vám radost, když vidíte, kde Vítkovice 
jsou?
Určitě. Jsem rád, že se klub drží nahoře, je 
tady nejvyšší soutěž, a to je hlavní. Kdyby 
se – nedej bože – mělo jednou spadnout, 
bylo by těžké se vracet zpátky. To vidíte 
na Kladnu, Jihlavě, Budějovicích, Brnu to 
trvalo řadu let. A do budoucna to může při-
jít. My dosud hráli jen jednou baráž, jinak 
jsme byli alespoň v polovině tabulky, čtyři-
krát hráli finále. To beru jako úspěch.

Poslední otázka. Věříte, že ještě zažijete 
zisk dalšího titulu?
Věřím. Ohromná šance je letos, protože 
mužstvo se mi zdá dobře poskládané, útočí-
me na nejvyšší příčky a jsme nahoře. Když 

forma vydrží a zúročíme ji v březnu a dub-
nu, tak máme šanci. Byla by to pěkná tečka 
k oslavám devadesátého výročí vzniku ce-
lého vítkovického hokeje.

Nyní máte zřejmě hodně volného času. Co 
děláte?
Dopoledne jsem většinou v kanceláři, kte-
rou na stadionu stále mám, odpoledne je 
pak volnější a nakládám si s ním sám podle 
nálady… V zimě je to horší, je brzy tma, tak 
hodně času trávím i u televize. V létě jsem 
pak z větší části na chalupě v Ostravici. 
Nebo letos jsem byl dva měsíce u dcery 
Andrey v Americe.

Létáte za ní do Tampy často?
Dříve jsem tam byl dvakrát třikrát za rok. 
Teď jsem se tam vypravil poprvé po dvou 
letech, tak jsem zůstal delší dobu. Nechtělo 
se mi po deseti dnech se vracet.

Vaše dcera Andrea je manželkou hokejisty 
Pavla Kubiny. Oba mají americké občan-
ství a žijí v Tampě. Jak s vnučkami Terezou 
a Victorií hovoříte? Česky, nebo anglicky?

Mladší je pět let, takže jsem na ni mlu-
vil česky a ona mi odpovídala v angličti-
ně. Se starší komunikuju v češtině, ale také 
už mluví hůř. Bohužel, ony do Česka moc 
nejezdí, takže s češtinou nemají takový 
kontakt, jak by se nám prarodičům líbilo. 
Ale takový je prostě život, mladí si vybrali 
Ameriku a já to respektuji. O svém životě 
si má každý rozhodovat sám, do toho my 
rodiče v dospělém věku dětem moc mluvit 
nemůžeme.

Umíte si vůbec představit, že byste žil s ro-
dinou někde v zahraničí?
Zrovna u Pavla (Kubiny) to je jiné, protože 
v Americe žil od osmnácti let a našel tam 
doopravdy svůj druhý domov. Proto říkám, 
že když jste někde od mládí, tak proč ne? 
Dnes už bych si to ale pochopitelně před-
stavit nedokázal.

Měl jste někdy úvahy, že byste venku zů-
stal?
Samozřejmě. Když byly děti malé. Člověk 
se ale musel rozhodnout, a já měl v Česku 
navíc zbytek rodiny, včetně rodičů, takže 
by to bylo složité, a proto jsem zůstal.

V mládí údajně k vašim zálibám patřily 
i motorky. Je to tak?
Učil jsem se automechanikem, měl jsem 
pionýra, pak v osmnácti, kdy jsem už byl 
v prvním týmu, jsem si pořídil první auto 
– Fiat 127. Motorismus byl vždy můj vel-
ký koníček a je dodnes, ale nejsem žádný 
vášnivec. Jako sport mě spíše bral tenis 
nebo fotbal. V tom jsem byl samouk. Už 
jsem to zmiňoval, že před pěti lety jsem 
byl s jednou kyčlí na operaci, čeká mě 
asi teď i druhá, takže je to trochu horší 
a i tenis šel bokem. Člověk je rád, že cho-
dí, byť s bolestmi. Byl bych rád, kdybych 
se od toho osvobodil a mohl se vrátit ale-
spoň k tenisu. I s vědomím, že každá ope-
race je nepříjemný zásah do těla. Výhoda 
je, že vím, co mě čeká. Není to sranda, 
ale dá se to přežít. Dělám to kvůli sobě, 
ale právě taky kvůli vnučkám a vnukovi, 
abych si s nimi mohl hrát a dělat běžné 
věci, které dědečci dělají.

Měnil se nějak v průběhu kariéry a s při-
bývajícím věkem váš pohled na Vánoce?

Je pravda, že kdysi byly jiné a většinu 
Vánoc jsem trávil mimo domov někde 
na zápasech. Ať už to bylo za mořem nebo 
v Evropě, když jsem byl v nároďáku a do-
hrál se moskevský Turnaj Izvěstijí, tak 
jsem se domů dostal 23. nebo 24. prosin-
ce. Podle toho, kde jsem zrovna byl. Když 
jsem pak šel do Ameriky i s rodinou, tak 
tam bylo běžné, že se hraje i na Štědrý 
den, na druhý vánoční svátek nebo sil-
vestra.

Tento trend hrát zápasy během svátků jsme 
začali kopírovat… 
Jistě. Zjistilo se, že přes Vánoce chodí 
i v Česku nejvíce lidí. Také proto chce 
každý hrát doma, což nám často vychá-
zelo, a Ostrava žila během Vánoc i ho-
kejem. Pěkné vzpomínky mám i na ob-
dobí, kdy jsme tři roky po sobě byli 
na Spengler Cupu. Ve Švýcarsku to zase 
bylo jiné, ale taky jsme si to tam, mys-
lím, i s hráči a nejvěrnějšími fanouš-
ky vždycky hodně užili. Ten turnaj má 
v Davosu nejen dlouholetou tradici, ale 
i velice specifickou a přátelskou atmo-
sféru. A vždycky jsme s odřenýma uši-
ma stihli silvestra a Nový rok v Ostravě, 
takže to byla pohoda.

Současný trenér a generální manažer 
Vítkovic Jakub Petr říká, že hokej je sou-
částí vánoční zábavy. Souhlasíte?
Asi už to tak je. Kdysi jsme to brali ji-
nak a byli jsme naštvaní, když jsme mu-
seli na Vánoce na led. Dneska je jiná doba 
a hráči to berou tak, že to patří k jejich 
životu a práci. Ano, i my jsme trénovali. 
A teď se i hraje. Já myslím, že to je dobře. 
Hokej se hraje pro lidi – a ti chodí!

Jak jste v tom shonu sháněl dárky? Kupoval 
jste je s předstihem, nebo jako mnozí jiní 
na poslední chvíli?
Když jsem byl v zahraničí a byl čas, tak 
jsem něco nakoupil. Ale u nás jsem byl 
lump a vše zachraňoval na poslední chví-
li. A dodnes se nic nezměnilo. (směje se) 
Musím říct, že ten shon mi nevadí, ale 
obecně jsem rád, když už je po svátcích a je 
to za mnou, protože už jich v mém životě 
bylo hodně. Člověk to bere jinak než dřív.

Řada lidí jí místo tradičního kapra řízky. 
Co vy?
U nás jím kapra já a možná syn Michal, 
jinak jsou v módě řízky nebo filety. S kap-
rem jsem se jako malý klidně ve vaně kou-
pal. Horší bylo, když se zabíjel. To jsem šel 
pryč.

A co pohádky?
Dívám se a znám v podstatě všechny. Třeba 
Princeznu se zlatou hvězdou a podobně. 
Ano, dnes už jsou modernější, ale já jsem 
spíše na ty starší a vidím to i na svých dě-
tech, které jsou na tom podobně. Asi jsme 
je to naučili. Ale je možné, že podobně to 
bude cítit dnešní mládež za dvacet třicet 
let, až bude sledovat právě to, co je dnes 
moderní. Vše se mění s časem.

Poslední otázka. Věříte, že ještě zažijete 
zisk dalšího titulu?
Věřím. Ohromná šance je letos, protože 
mužstvo se mi zdá dobře poskládané, útočí-
me na nejvyšší příčky a jsme nahoře. Když 
forma vydrží a zúročíme ji v březnu a dub-
nu, tak máme šanci. Byla by to pěkná tečka 
k oslavám devadesátého výročí vzniku ce-
lého vítkovického hokeje.



DRESY  
POD STROPEM ARÉNY

23. ledna 1938 ve Frýdku – 20. března 2015 v Ostravě
Post:  brankář
Odchovanec:   PZ Ostrava
Ve Vítkovicích:   1956 – 1965 a 1968 - 1970
V reprezentaci:   1960 – 1964 (29 zápasů)

Největší úspěchy: Mistr Evropy 1961,  Vicemistr světa 1961, Bronzový medailista 
1963, Bronzový medailista Československa 1958

Josef Mikoláš – samorost, který navzdo-
ry těžkým zdravotním problémům v dět-
ství se stal sportovním vzorem pro genera-
ce dalších brankářů. Hrával hokej i fotbal. 
S brankářinou začínal v Pracovních zálo-
hách Ostrava, kde si neskutečného talentu 
menšího, ale hbitého a hlavně nebojácného 
brankáře všimli zástupci ligových Vítkovic. 
V mladém brankáři našli prakticky oka-
mžitě oporu, kterou tolik potřebovali po od-
chodu gólmana mistrů Nachmilnera. Josef 
Mikoláš se stal okamžitě miláčkem publi-
ka a zbraní Vítkovic. Zůstal vždy „skrom-
ným synkem“ z Ostravska. I když byl oporou 
reprezentace a nejlepším ligovým branká-
řem, stále fáral na dole Šalamoun a živil se 
především jako strojvedoucí důlní lokomo-
tivy. K nejzářivějším momentům jeho ka-
riéry patří nezapomenutelné MS 1961, kde 
vychytal první výhru Československa nad 
SSSR a stal se vicemistrem světa a mistrem 
Evropy. Vynikal také tím, že odmítal chytat 
v masce a když v roce 1970 přišla povin-
nost pro brankáře nosit masku nebo helmu 
s košem, raději ukončil aktivní kariéru.

21. září 1932 v Soběšovicích – 4. března 2005 v Ostravě
Post:  obránce, trenér
Odchovanec:  SK Viktoria Zárubek
Ve Vítkovicích:  1960 – 1968 (hráč), 1974/1975 (trenér)
V reprezentaci:  1955 – 1963 (86 zápasů, 14 gólů)

Největší úspěchy: Mistr Evropy 1961, Vicemistr světa 1961, Bronzový medailista 
MS 1955, 1957, 1963, Mistr Československa 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 
Bronzový medailista Československa 1959

Tvrďák z ostravské kolonie Zárubek za-
čal s hokejem v téměř mateřském celku 
Viktoria Zárubek. Z něj se začátkem 50. 
let stal direktivně Baník Ostrava, to už 
ale černý kudrnatý a fyzicky skvěle dispo-
novaný zadák oblékal vojenský dres ÚDA 
Praha a odtud se stal jednou z hlavních de-
fenzivních zbraní nově direktivně vznik-
lého policejního celku Rudá Hvězda Brno. 

19. října 1935 v Českém Těšíně – 8. prosince 2001 v Ostravě
Post:  křídelní útočník, trenér
Odchovanec:  OKD Ostrava
Ve Vítkovicích:  1956 – 1967 (hráč), 1970 - 1974 (trenér)
V reprezentaci:  1954 – 1964 (95 zápasů, 71 gólů)

Největší úspěchy: Mistr Evropy 1961, Vicemistr světa 1961, Bronzový medailista 
ZOH 1964, Bronzový medailista MS 1957, 1959, 1963, Bronzový medailista 
Československa 1958, Nejlepší útočník MS 1963, Návrat do I. ligy 1973 - trenér

Místo narození – Český Těšín, ale jinak 
Ostravák jako poleno. Patriot. Vynikající 
sportovec, hokejista. Skvělý člověk. 
Miroslav Vlach byl sám k sobě asi až pří-
liš přísný, možná zbytečně poslouchal hlas 
svého srdce. Pokud by tak nedělal, mohl 
mít na svém kontě řadu mistrovských titulů 
v jiných klubech. Když on ale byl věrný jen 
těm svým Vítkovicím... Pravda, s organizo-
vaným hokejem začal v Baníku, vojnu si od-
byl v Tankistovi Praha a pak už jeho kroky 
zamířily do Vítkovic, kterým zachoval pří-
zeň v časech dobrých i zlých, odevzdával 
jim své maximum až do smrti. Střelec bron-
zového gólu z MS 1959 v Praze, nejlep-
ší útočník MS 1963, samozřejmě vicemistr 
světa a mistr Evropy 1961, olympionik, ale 
stále tělem i duší Vítkovičák. Nikdy nepři-
jal nabídku od jinud, nešel ani do Brna, ani 
do Prahy, ani do Bratislavy, nikam. Pořád 
oblékal modro-bílý dres. Za svou věrnost 
byl odvděčen ovacemi fanoušků, kteří jej 
zbožňovali. Byl hvězdou, ale bez hvězdných 
manýrů, skromný, srdečný, přátelský. Jen 
na čas ve své kariéře opustil Vítkovice, to 
když na sklonku kariéry zkusil zahranič-
ní angažmá. Hned po něm se ale vrhnul 
na dráhu trenéra a přišel v čas přiložit ruku 
k dílu. Vítkovice hrály šestou sezonu ve dru-
hé lize a byl to právě Mirek Vlach, který 
z pozice trenéra vrátil ostravskému celku 
nejvyšší soutěž v roce 1973. Ještě jednu se-
zonu trénoval A-mužstvo a nováček neměl 
problém se záchranou, naopak, málem za-
sáhl do boje o nejvyšší příčky. Jenže stres 
a vše okolo se podepsaly na zdravotním sta-
vu. Po srdeční příhodě se Mirek Vlach radě-
ji vzdal ligového trénování. Ale na Vítkovice 
nezanevřel nikdy.

3. června 1953 v Novém Jičíně
Post:  útočník, manažer, prezident klubu
Odchovanec:  Baník Ostrava
Ve Vítkovicích: 1964 – 1976, 1978 – 1984 (hráč). 1988 – 2004 (generální mana-
žer). 2004 – 2016 (prezident klubu), od 2016 čestný prezident klubu
V reprezentaci:  1975 – 1984 (151 zápasů, 42 gólů)

Největší úspěchy: Mistr světa 1976, Mistr Evropy 1976, Stříbro ZOH 1984, 
Vicemistr světa 1978, 1982, 1983, Bronz z MS 1981,  Finalista Kanadského poháru 
1976, Mistr Československa 1981, Vicemistr Československa 1983, Bronzový medai-
lista 1979, Postup do I. ligy 1973, Člen klubu hokejových střelců – 274 gólů (232 
liga, 42 reprezentace)

Výčet úspěchů hovoří sám za sebe. 
František Černík je největší legendou 
vítkovického hokeje v celé jeho historii 
a nezdá se pravděpodobné, že by jej něk-
do předstihl. Jeho dres si zasloužil viset 
pod stropem arény už dávno, ale přiro-
zená skromnost rodáka z Nového Jičína 
jemu samotnému nedovolovala z pozice 
klubového bosse vyznamenat sebe samot-
ného. Až nyní přišel ten správný oka-
mžik a dres s klubovým číslem 9 (pro-
tože v reprezentaci to byla čtrnáctka) 
míří do galerie nesmrtelných. František 
Černík své první hokejové krůčky dělal 
na rybnících v Porubě. Hokej na klubo-
vé scéně okusil poprvé v deseti letech 
v žákovském družstvu Baníku, ale jen 
dva roky trvalo, než následoval kroky 
svého velkého idolu Miroslava Vlacha 
a přestoupil do Vítkovic, kterým ostatně 
stejně jako Vlach, až na vojenskou služ-
bu v Jihlavě, zůstal v československém 
měřítku neotřesitelně věrný. Velký ta-
lent, který k ligovému hokeji přičichl už 
v 16 letech. Brzy lídr ofenzivy. První 
vítkovický mistr světa z roku 1976. 
Mnohonásobný reprezentant. Tahoun 
mužstva, osobnost. Vítkovický kapitán re-
prezentace, jen málo jej dělilo od olym-
pijského zlata. Jediný střelec hattricku 
nepřekonatelnému sovětskému branká-
ři Vladislavu Treťjakovi na mezinárodní 
scéně v Praze 1978 během MS. Mistr 
s Vítkovicemi 1981. František Černík 
jako hráč odvedl pro Vítkovice obrov-
ský kus práce, zasloužil si za to uvolnění 
do NHL, odehrál sezonu v Detroitu a pak 
také zkoušel štěstí v Německu. Rovnýma 
nohama se v roce 1988 po návratu vrhl 
na práci funkcionáře a vydržel u ní té-
měř třicet let. Za jeho vedení Vítkovice 
zvládly těžký přerod, osamostatnění se 
v 90. letech, přechod na funkční spor-
tovní organizaci bez podpory státního gi-
gantu. Pětkrát během jeho období klub 
bojoval o mistrovský titul, leč ani jednou 
se to nepovedlo. Každopádně to, čím jsou 
Vítkovice dnes, by těžko byly, kdyby ne-
bylo Františka Černíka.

ČÍSLO 1
JOSEF MIKOLÁŠ

ČÍSLO 4
JAN KASPER

ČÍSLO 11
MIROSLAV VLACH

ČÍSLO 9 „NOVÁČEK“ 
FRANTIŠEK ČERNÍK

Potřetí oblékají hokejisté Vítkovic v domá-
cím prostředí repliky historických dresů. 
Jednou vyhráli, jednou padli. Jak dopadnou 
nyní? Je jasné, že výhra by oslavám 90 vý-
ročí klubu slušela nejvíce a byla by i vzpru-
hou pro tým, který v minulých týdnech pro-
cházel nelehkým obdobím.

Sportovní stránka věci je bohužel to, co se 
naplánovat nedá. Bylo by skvělé, kdyby se 
dalo dopředu říct, že tým před výročním 
utkáním vyhraje devět zápasů v řadě, vý-
roční duel ovládne třeba 10:0, čímž k oslavě 
založení klubu složí pokoření historického 
rekordu devíti výher v řadě a zaokrouhlí jej 
na 10. Jenže to se říct nedá.

Vítkovický tým v minulých týdnech prošel 
nelehkým obdobím – šňůra neúspěchů, tak-
zvaná blbá nálada v ochozech OSTRAVAR 
ARÉNY. To nebylo úplně nejlepší podhoubí 
pro přípravu oslav 90. výročí založení klu-
bu. Ale čas se na druhou stranu neptá. Dnes 
je 21. 12., základy současného vítkovického 
klubu byly položeny 23. 12. 1928. To je his-
torický fakt, se kterým nelze hnout a výročí 
je zde a je třeba jej náležitě oslavit.

Vítkovičtí dnes oblékají v duelu se Spartou pro 
současnost netradiční černé dresy s bílými 
pruhy na rukávech a s vyšitým „V“ na prsou. 
Repliky historicky prvních vítkovických dresů 
z první poloviny 30. let. Je to potřetí v klu-
bové historii, kdy si aktuální mužstvo na sebe 
obléká uniformy let minulých. Poprvé 4. 2. 
2011 při oslavě 30 let mistrovského titulu 
1981 a byla z toho výhra 5:0 nad Kometou 
Brno. Podruhé 3. 1. 2017 k oslavě 80. vý-
ročí prvního ligového zápasu, tehdy se ov-
šem radoval soupeř z Plzně po vítězství 4:2. 
Jak to bude tentokrát? Je jasné, že si nikdo 
z Ostravanů nepřeje nic jiného, než uspět. 
Sparta v nedávné době platila za přijatelného 
soupeře pro Vítkovice, bilance posledních zá-
pasů hovoří jednoznačně pro modro-bílý klub. 
Snad tomu tak bude i tentokrát.

První ligový soupeř, poslední z doby společné 
československé ligy, nejčastější oponent v play 
off. Vítkovice mají od 30. let odvěkého riva-
la v hráčích pražského týmu s „S“ na prsou. 
A osud tomu chtěl, aby výroční utkání hráli 
Vítkovičtí právě proti Sparťanům.

Těžko by se hledal pro tak unikátní a výroční 
zápas k oslavě 90 výročí vítkovického hokeje 
lepší soupeř. Možná snad jen dnes již řadu de-
setiletí neexaistující městský rival SK Slovan. 
Na republikové – ligové úrovni ale není lepší 
soupeř pro výroční duel, než je Sparta Praha.

Sparta jako jediný klub zažila vznik Vítkovic, 
prošla s nimi od počátku až do dnešních dnů 
prakticky všemi strastmi i úspěchy a po ce-
lou dobu vzájemné zápasy obou celků nabíze-
ly fanouškům na obou stranách neuvěřitelné 
emoce. Vítkovice versus Sparta, Praha ver-
sus Ostrava, to je klasika klasik. Byla tady 
mnohem dříve, než derby Vítkovice – Třinec, 
nebo Sparta – Brno, byla tady ve 30. letech, 
v 50. letech při prvních bojích o mistrovské 
tituly a také na začátku 90. let, kdy se spo-
lečná československá liga rozpadala.

Řečí čísel – 236 zápasů mezi Vítkovicemi 
a Spartou v nejvyšší soutěži jako české, tak 
československé. První duel už 3. 1. 1937. 
To jsou fakta, která se nedají ani vymazat, 
ani pomíjet. Přitom Vítkovice neplánovaly 
výroční utkání nijak v rámci rozlosování. 
Výroční utkání k 90 letům klubu se vzta-
huje k nejbližšímu zápasu k datu založení 
klubu (23. 12. 1928), a tedy 21. 12. je lo-
gickým vyústěním tohoto termínu. A osud 
či hokejový bůh tomu chtěli, aby výročním 
soupeřem Vítkovic byla právě Sparta.

VÍTKOVICKÉ OSLAVĚ 
BY SLUŠELO DOMÁCÍ 
VÍTĚZSTVÍ

PRO VÍTKOVICE NENÍ 
TRADIČNĚJŠÍHO 
SOUPEŘE, NEŽ SPARTA

Na jihu Moravy posbíral pět mistrovských 
titulů a stal se také jednou z opor repre-
zentace. V roce 1960 ale vyslyšel volání 
rodné Ostravy. Vítkovice po sestupu mobi-
lizovaly všechny ostravské hokejisty, aby 
se tým vrátil do nejvyšší soutěže. Kasper 
neváhal. Přišel do Vítkovic a do poloviny 
60. let tvrdil muziku v modro-bílém dre-
su VŽKG. Nechyběl ani na slavném MS 
1961, kam se z druholigových Vítkovic 
dostal i společně s brankářem Mikolášem 
a útočníkem Vlachem. Neoblomný, tvrdý 
bek, postrach útočníků soupeře. Až šesti-
letá druholigová anabáze měla za násle-
dek, že se ve svém věku rozloučil s aktiv-
ní kariérou. Stal se trenérem, chvíli vedl 
i ligové A-mužstvo, ale svůj největší přínos 
po kariéře aktivního hráče našel ve vý-
chově mládeže.



Nejlegendárnější a dodnes také nejdelší do-
mov získal vítkovický hokej na Ostravském 
zimním stadionu, který později na přelomu 
70. a 80. let získal přídomek Josefa Kotase 
a i dodnes žije ve vzpomínkách fanouš-
ků i hráčů jako „Kotas“. Opravdový zim-
ní stadion s chlazením a tedy umělou ledo-
vou plochou byl uveden do provozu 28. 10. 
1947 jako teprve pátý v Československu. 
V konfiguraci plně na stání drží rekord 
22 000 diváků na hokejové utkání ČSR 
– USA z roku 1949. Jako první v repub-
lice byl v červenci 1955 kompletně za-
střešen. Vítkovice se zde nasměrovaly 
k zisku prvního i druhého mistrovského 
titulu. Zvláštností byly otevíratelné kaze-
ty ve střeše stadionu, také závěsné tribu-
ny pod střechou. Nezapomenutelná byla at-
mosféra dřeva, kovu 
a betonu, kombina-
ce vůní čpavku, ledu, 
propocených dresů, 
smažených bram-
bůrek a hokejových 
soubojů, děsivé duně-
ní dupajících fanouš-
ků, pískot na soupe-
ře, ovace domácích. 
To byl „Kotas“ v celé 
své kráse. Poslední 
kompletní sezo-
nu zažil v ročníku 
1988/1989, pak se 
sem vítkovický celek 
vracel sporadicky. 

V roce 1993 byl definitivně zakonzervován 
a o deset let později srovnán se zemí. Dnes 
po něm zůstala travnatá pláň u křižovat-
ky silnic Cingrova, Cihelní, Českobratrská, 
blízko vlakové zastávky Ostrava-Stodolní.

Zatímco Vítkovice bojovaly na „Kotasu“ 
o druhý mistrovský titul, začal se na roz-
hraní obvodu Vítkovice a Zábřeh stavět 
jejich současný domov. Víceúčelová, mo-
derní, komfortní a prostorná hala, nejpr-
ve nazvaná Palác kultury a sportu, pozdě-
ji ČEZ ARÉNA, OSTRAVA ARÉNA a dnes 
OSTRAVAR ARÉNA. Desetitisícový stánek 
s výborným zázemím, ale pro svou roz-
lehlost občas kritizovaný za komornější 
atmosféru. Když ovšem na ledě šlo do tu-
hého a Vítkovice bojovaly o přední příč-
ky, případně o záchranu, dokázal i palác 
svou atmosférou nahánět strach soupe-
řům. První duel zde Vítkovičtí odehráli 
4. listopadu 1986 a s občasnými návraty 
na „Kotas“ a výjimečnými azylovými situa-
cemi ve Frýdku-Místku a Porubě je PKS již 
dvaatřicet let domovem vítkovického hoke-
je a díky pravidelným rekonstrukcím zda-
leka nepřipomíná starou halou, ale stále pů-
sobí moderně a svůj úděl může plnit ještě 
klidně několik desetiletí.

HC VÍTKOVICE RIDERA HC SPARTA PRAHA
Založen: 1928 jako SK Moravská Ostrava
Klubové barvy: modrá a bílá (dresy – modrá, 
bílá a červená)
Stadion: OSTRAVAR ARÉNA
Kapacita stadionu: 9 833 (vše k sezení)

VEDENÍ KLUBU
Majitel klubu: Ing. Aleš Pavlík
Předseda dozorčí rady:  
JUDr. Vladimír Jirousek
Místopředseda dozorčí rady:  
Ing. Aleš Buksa
Čestný prezident klubu:  
František Černík
Výkonný ředitel: Mgr. Petr Handl
Generální manažer: Mgr. Jakub Petr
Sekretář: Mgr. Jan Falter
Sportovní manažer: Ladislav Svozil
Manažer pro obchod a marketing:  
Markéta Tusisová
Ekonom: Lenka Lazárová
Manažer pro komunikaci:  
Zdeněk Janiurek
Sekretariát: Mgr. Monika Broschová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Jakub Petr
Asistent trenéra: Pavel Trnka
Senior konzultant: Vladimír Vůjtek
Trenér brankářů a team manager:  
Martin Prusek
Kondiční trenér: Igor Horyl
Videotrenér: Michal Rejzek
Asistent pro rozvoj hráčů:  
Rostislav Klesla
Masér: Tomáš Bajgar
Fyzioterapeut: Bc. Filip Němec
Kustod: Petr Celerin
Lékaři: MUDr. Daniel Gavlíček  
a MUDr. Jozef Jakub

Založen: 1909
Klubové barvy: červená, modrá  
a žlutá (rudá a bílá)
Stadion: O2 Aréna
Kapacita stadionu: 17 037 (vše k sezení)

VEDENÍ KLUBU
Předseda představenstva: Petr Bříza
Sportovní manažer: Michal Broš
Asistentka vedení společnosti: Dominika 
Majerová
Obchodní zástupci: Jan Koukol, Adam 
Klavík, Gustav Kytka, Patricie Ferdusová
PR&media: Tereza Velikovská
Marketing&produkce: Ondřej Valenta
Ticketing: Pavel Dvořák
Účetní oddělení: Veronika Kurelová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Uwe Krupp
Asistent trenéra: Jaroslav Nedvěd
Trenér brankářů: Petr Přikryl
Kondiční trenér: František Ptáček
Videokouč a vedoucí mužstva: Jakub 
Zelenka
Analytik: Tomáš Vrábel
Maséři a kustodi: Josef Toma a Jaroslav 
Kasík
Fyzioterapeuti: Barbora Krajsová a Petra 
Schimmerová
Lékaři: MUDr: Dušan Singer, MUDr. Miloš 
Bobula, MUDr. Antonín Chochola

Dres Jméno Pozice Datum nar. Výška 
(cm)

Váha 
(kg) Hůl

32 Patrik Bartošák Brankář 29. 3. 1993 185 88 L

37 Daniel Dolejš Brankář 4. 7. 1997 178 82 L

3 Daniel Krenželok Obránce 29. 7. 1997 191 83 L

61 Peter Trška Obránce 1. 6. 1992 183 88 L

6 Jan Výtisk Obránce 20. 7. 1981 182 97 L

7 Ivan Baranka Obránce 19. 5. 1985 188 93 L

81 Tomáš Černý Obránce 15.8.1997 183 88 P

96 Mrázek Jaroslav Obránce 14. 1. 1986 190 98 L

4 Petr Šidlík Obránce 18.1.1994 183 88 L

15 Blaž Gregorc Obránce 18. 1. 1990 190 97 L

71 Lukáš Kucsera Útočník 9. 9. 1991 181 87 P

21 Radoslav Tybor Útočník 23. 11. 1989 184 83 L

43 Daniel Kurovský Útočník 4. 3. 1998 193 97 P

27 Rastislav Dej Útočník 12. 9. 1988 179 89 L

10 Jozef Baláž Útočník 18. 6. 1999 172 74 L

83 Šimon Stránský Útočník 21. 12. 1997 181 83 L

24 Tomáš Jáchym Útočník 24. 6. 1996 193 80 L

84 Jan Schleiss Útočník 1. 9. 1994 176 81 P

25 Patrik Zdráhal Útočník 9. 4. 1995 183 82 L

91 Radim Toman Útočník 6. 10. 1999 174 77 P

69 Roman Szturc Útočník 25. 9. 1989 186 90 P

57 Rostislav Olesz Útočník 10. 10. 1985 186 97 L

23 Ondřej Roman Útočník 8. 2. 1989 182 83 L

90 Jakub Lev Útočník 6. 12. 1990 188 98 P

26 David Květoň Útočník 3. 1. 1988 180 84 L

29 Jan Hudeček Útočník 7. 10. 1994 177 81 L

12 Jaromír Pytlík Útočník 25.9.2001 187 87 P

Dres Jméno Pozice Datum nar. Výška 
(cm)

Váha 
(kg) Hůl

41 David Hozník Brankář 9. 8. 1993 189 97 L

35 Matěj Machovský Brankář 25. 7. 1993 189 85 L

- Jan Mičán Brankář 21. 5. 2000 192 89 P

- Jan Škorpík Brankář 24. 2. 2001 186 70 L

7 Steven Delisle Obránce 30.7.1990 197 106 P

16 Tomáš Dvořák Obránce 7.5.1995 193 92 L

19 Tomáš Pavelka Obránce 29.5.1993 185 85 L

25 Blaž Gregorc Obránce 18.1.1990 190 97 L

29 Petr Kalina Obránce 9.7.1997 184 82 L

33 Jan Košťálek Obránce 17.2.1995 183 81 P

44 Tomáš Voráček Obránce 27.2.1990 191 96 L

55 Jeremie Blain Obránce 19.3.1992 191 88 P

75 Jan Piskáček Obránce 11.9.1989 180 88 L

10 Lukáš Rousek Útočník 20.4.1999 180 73 L

11 Matěj Beran Útočník 11.11.1993 190 84 L

12 Jiří Černoch Útočník 1.9.1996 179 85 P

14 Jiří Smejkal Útočník 5.11.1996 189 83 L

18 Andrej Kudrna Útočník 11.5.1991 189 95 L

20 Petr Vrána Útočník 29.3.1985 177 83 L

23 Lukáš Pech Útočník 19.9.1983 172 76 L

24 Zach Sill Útočník 24.5.1988 183 92 L

28 Tomáš Pšenička Útočník 18.10.1998 190 86 L

46 Petr Kumstát Útočník 19.11.1981 198 95 L

47 Jan Buchtele Útočník 21.7.1990 186 88 L

61 Lukáš Klimek Útočník 14.11.1986 187 90 L

62 Robert Říčka Útočník 20.6.1989 186 88 P

74 Daniel Přibyl Útočník 18.12.1992 190 86 P

88 Miroslav Forman Útočník 12.8.1990 186 87 L

96 Richard Jarůšek Útočník 8.8.1991 189 89 L

Vojtěch Kropáček Útočník 22.5.2000 188 85 L

DOMOVY VÍTKOVICKÉHO HOKEJE
Tři stánky, respektive čtyři místa, která ve své 90-leté historii 
mohli předchůdci současného HC VÍTKOVICE RIDERA označovat 
za své domovy. Dva z nich stojí, po dvou z nich už nezbylo ani 
památky.

Nejstarší – kluziště U Krematoria nezna-
jí ani ti nejstarší z pamětníků. První vít-
kovický domov – ten se dá najít, ale ví 
o něm jen fajnšmekři. Nejlegendárnější – 
už bohužel nestojí a zůstaly jen vzpomínky. 
Nejmladší a nejmodernější – je domovem 
Vítkovic nyní. Kde všude modro-bílý klub 
sídlil?

Tým Viléma Rokyty, založený 23. 12. 1928 
našel své první útočiště a tedy domov 
na kluzišti U Krematoria. Dnes na tom-
to místě stojí Dům kultury města Ostravy 
v Sadu Milady Horákové na ulici 28. října 
u Krajského úřadu. Nebyla to žádná hoke-
jová aréna. Bylo zde hřiště fotbalového SK 
Moravská Ostrava, které v zimě organi-
zátoři postříkali vodou, nechali zamrznout 
a z dřevěných latí vymezili velikost hoke-
jového kluziště. Fotografie k dohledání nej-
sou, snad jen momentka z utkání hokejistů 
pod hlavičkou SKMO proti slavnému opav-
skému Troppauer EV. Hřišti se přezdívalo 
U Krematoria, protože v těsné blízkosti byl 
městský hřbitov, jehož chloubou byla kubis-
tická stavba krematoria. Po jedné sezoně, 
kdy zde hokejisté v barvách SKMO hráli se 
však upustilo od realizace kluziště pro další 
léta a tým musel hledat nový domov.

Našel jej ve Vítkovicích a v nich i svou no-
vou identitu. V roce 1929 se tým Viléma 
Rokyty přesunul na kluziště Sportovního 
Pavilonu SSK Vítkovice. Budova s hřiš-
těm na dnešní Lidické ulici v sadu Jožky 
Jabůrkové stojí dodnes. Byla postavena 
v roce 1923 a od roku 1924 zde vítkovic-
ký sportovní klub zřizoval kluziště. Právě 
tady se hokejový tým Viléma Rokyty usíd-
lil, změnil název z SK Moravská Ostrava 
na SSK Vítkovice a bylo to. Hokej přitom 
diváky hodně táhnul. Hřiště je spíše hoke-
jových rozměrů, v létě se zde hrával tenis, 
později, a to až do dnešních dnů, házená. 
V zimě mistři ledaři postříkali hřiště vodou 
a vytvořili jedno z nejlepších kluzišť v regi-
onu. Stále šlo o přírodní kluziště. Vzrůstající 
zájem o hokej si žádal své, a tak do roku 
1937 byly kolem kluziště vystavěny tribu-
ny pro téměř 5 000 diváků a také zajiště-
no výkonné osvětlení, aby bylo možné hrát 
zápasy i po setmění. Zde se hrál historic-
ky první ligový zápas 3. ledna 1937 mezi 

Vítkovicemi a Spartou. Pro Vítkovické byl 
Pavilon domovem až do roku 1948. I poté 
se občas, především mládežnické celky 
na kluziště při vyhovujících podmínkách 
podívaly. Jak už bylo zmíněno. Pavilon stojí 
dodnes, je domovem týmu národní házené 
SSK Vítkovice.



P Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T

1 HC Oceláři Třinec 27 17 1 2 7 82:53 55 30.19 27.22 109 25 22.94 95 14 85.26 3 52.29 265 250
2 Bílí Tygři Liberec 26 14 2 3 7 90:68 49 30.58 28.85 120 31 25.83 106 13 87.74 2 55.22 273 309
3 Mountfield HK 28 12 5 3 8 78:68 49 32.46 25.89 127 17 13.39 123 15 87.80 4 48.45 270 365
4 HC Olomouc 26 13 2 3 8 64:64 46 32.08 27.69 93 14 15.05 98 19 80.61 2 48.01 259 271
5 HC Kometa Brno 26 11 3 3 9 71:70 42 28.54 29.23 103 20 19.42 112 21 81.25 1 48.54 242 290
6 HC Sparta Praha 26 10 5 1 10 75:70 41 28.35 30.88 101 20 19.80 122 23 81.15 1 51.21 237 377
7 HC VÍTKOVICE RIDERA 27 12 1 3 11 61:67 41 27.00 33.63 115 16 13.91 107 12 88.79 3 46.77 362 278
8 HC Škoda Plzeň 24 9 4 4 7 65:52 39 32.08 26.71 103 17 16.50 111 8 92.79 3 48.98 221 358
9 PSG Berani Zlín 26 11 2 1 12 70:69 38 29.88 29.96 101 17 16.83 96 15 84.38 6 49.55 265 281
10 HC VERVA Litvínov 26 11 2 1 12 63:62 38 28.77 29.31 110 18 16.36 108 18 83.33 3 51.31 296 337
11 HC Energie Karlovy Vary 26 11 1 1 13 75:74 36 22.50 31.81 119 21 17.65 95 21 77.89 4 51.67 175 276
12 BK Mladá Boleslav 27 11 0 1 15 59:69 34 29.04 25.56 116 17 14.66 104 25 75.96 3 45.08 261 311
13 HC Dynamo Pardubice 26 5 2 2 17 54:96 21 26.88 31.15 102 11 10.78 120 23 80.83 1 52.02 251 370
14 Piráti Chomutov 25 5 1 3 16 56:81 20 26.36 26.92 109 15 13.76 131 32 75.57 3 50.65 275 357

Poř. Jméno Tým Poz. Z Min. IG Z SP V Pr Prům. %Ú A TM SO 

1 Patrik Bartošák HC VÍTKOVICE RIDERA B 24 1393 48 736 784 13 11 2.07 93.88 0 8 1
2 Dominik Frodl HC Škoda Plzeň B 16 960 26 375 401 8 8 1.63 93.52 3 4 2
3 Šimon Hrubec HC Oceláři Třinec B 21 1242 37 513 550 14 7 1.79 93.27 1 2 3
4 Matěj Machovský HC Sparta Praha B 23 1331 52 644 696 14 9 2.34 92.53 1 2 3
5 Justin William Peters Piráti Chomutov B 8 486 15 183 198 2 6 1.85 92.42 1 0 1
6 Filip Novotný HC Energie Karlovy Vary B 22 1326 55 652 707 11 11 2.49 92.22 1 8 3
7 Branislav Konrád HC Olomouc B 20 1110 39 447 486 12 8 2.11 91.98 1 2 1
8 Jakub Sedláček PSG Berani Zlín B 24 1419 56 633 689 13 11 2.37 91.87 0 6 2
9 Jaroslav Janus HC VERVA Litvínov B 23 1352 53 585 638 12 11 2.35 91.69 2 2 1
10 Karel Vejmelka HC Kometa Brno B 14 787 32 337 369 7 7 2.44 91.33 1 0 1

TABULKA TIPSPORT EXTRALIGY PO 26. KOLE

STATISTIKA BRANKÁŘI PO 26. KOLE

DĚKUJEME PARTNERŮM, ŽE NÁM UMOŽNILI ODEHRÁT VÝROČNÍ ZÁPAS V RETRO DRESECH BEZ REKLAM A VYDAT TENTO VÝROČNÍ RETRO BULLETIN BEZ INZERCE V ČERNOBÍLÉM PROVEDENÍ.

POZVÁNKA NA DALŠÍ UTKÁNÍ ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
PŘIJĎTE PODPOŘIT DOMÁCÍ MUŽSTVO 

HC VÍTKOVICE RIDERA V PÁTEK 28. PROSINCE 2018 
DO OSTRAVAR ARÉNY.  OD 17.30 HOD VYZVOU NAŠI 

HRÁČI TEAM HC ŠKODA PLZEŇ. 

OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU NAŠEHO HOKEJOVÉHO 
KLUBU PROBÍHAJÍ ZA VÝZNAMNÉ FINANČNÍ 

PODPORY NAŠEHO GENERÁLNÍHO PARTNERA, 
SPOLEČNOSTI RIDERA. DĚKUJEME!

Legenda: P - pořadí, Tým - zkratka týmu, Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry v prodloužení, PP - prohry v prodloužení, P - prohry, Skóre - celkové skóre, B - body, SB - průměr střel na branku za zápas, SP - průměr střel proti za zápas, Př 
- přesilovky, GPř - počet branek v přesilovkách, VPř - využití přesilovek [%], Os - počet oslabení, OGOs - počet inkasovaných branek v oslabení, UOs - ubráněná oslabení [%], VGOs - počet vstřelených branek v oslabení, VV - vyhraná vhazo-
vání, H - hity (bodyčky), T - trestné minuty

Legenda: Poř. - pořadí, Jméno - jméno hráče, Tým - zkratka týmu, Poz. - pozice, Z - zápasy, Min. - čas na ledě, IG - obdržených gólů, Z - počet zásahů, SP - střel proti, V - výhry, Pr - proher, Prům. - průměr, %Ú - úspěšnost, A - asistence, 
TM - trestné minuty, SO - čisté konto.


