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první zápis v děčínské hokejové kronice pochází z 1.9.1945. činnost hokejového oddílu 
však byla přerušena v závěru padesátých a první polovině šedesátých let minulého 
století. novodobá historie je spojena především se zastřešením zimního stadionu 
v roce 1983. zimní stadion v děčíně tak v příštím roce oslaví 30 let od svého vzniku. 

v současné době patří lední hokej neodmyslitelně ke sportovnímu dění v děčíně. 
v příštím roce tomu bude již 20 let od doby, kdy se celek dospělých probojoval do ii. 
ligy, což je vzhledem k současným finančním možnostem optimální soutěž. děčín 
je tak v této soutěži tradičním účastníkem a vždy patřil k nejúspěšnějším týmům 
(1x soutěž vyhrál, dvakrát skončil druhý a jednou třetí). v loňské sezóně se náš celek 
probojoval poprvé v historii až do finále play-off skupiny „západ“, což bylo historickým 
úspěchem a ozdobou závěrečných bojů byly vynikající divácké návštěvy, které se 
pohybovaly kolem 3000 diváků.

děčínský hokej však samozřejmě není pouze družstvo mužů, ale patří k němu i početné 
zastoupení mládežnických celků. nehrajeme nejvyšší domácí soutěže, a tak řada 
nadějných hráčů odchází do celků s vyššími ambicemi, ale i přesto hrají mládežnické 
kolektivy významnou roli v soutěžích nejen krajských, ale i republikových. v letošní 
sezóně si velice dobře vede tým mladšího dorostu, který se v eliod lize Md pohybuje 
na druhém místě tabulky a družstvo mladších žáků dokonce vede svou soutěž. 
bohužel se nám nepodařilo udržet ligové soutěže staršího dorostu a juniorů, přesto 
bychom se rádi pokusili v následujících letech do těchto soutěží opět probojovat 
a zajistit tak pro naše hráče plynulý přechod do kategorie dospělých.

POHLED DO HistOriE
 děčínský hokej
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1977
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Mládežnický hokej je pro celou organizaci klíčovou oblastí, a proto jsme před letošní 
sezónou nově vytvořili pozici „Metodik mládeže“, která je rozdělena pro kategorie 
přípravka – 4. třída pod vedením ondřeje Michálka a 5.-8. třída pod vedením aleše 
havlíka. aleš havlík patří mezi naše nejúspěšnější mládežnické trenéry, ondřej 
Michálek si v současné době dodělává trenérskou licenci „a“, která je nejvyšším 
trenérským vzděláním. od vzniku těchto dvou pozic si slibujeme především 
zkvalitnění metodického vedení mládeže, zlepšení komunikace mezi klubem a rodiči 
a v neposlední řadě také zlepšení sportovních výsledků, které však především u malých 
dětí nejsou až tak směrodatné. 

Mnozí z těch, kteří se v minulosti učili hokejovým základům v děčíně, se dokázali 
prosadit i ve světové konkurenci a jsou tak důkazem, že se náš klub může pyšnit 
kvalitní prací s mládeží. za všechny jmenujme děčínského rodáka petra tenkráta, který 
je držitelem stříbrné medaile z Mistrovství světa v roce 2006 a bronzové z Mistrovství 
světa v roce 2012. v současné době můžeme petra tenkráta najít v hvězdami nabité 
extralize v dresu hc sparta praha. kromě petra tenkráta můžeme v extralize najít 
další děčínské odchovance jako luboše horčičku v dresu hc psg zlín nebo Michala 
trávníčka v dresu hc verva litvínov. nesmíme zapomenout ani na hráče, kteří 
v našem dresu strávili několik velice úspěšných sezón a poté se prosadili do vyšších 
soutěží, ať už extraligových nebo prvoligových. jsou jimi například valdemar jiruš (hc 
bílí tygři liberec, bk Mladá boleslav), jaroslav hašek (klh chomutov, hc litoměřice), 
jiří zikmund (hc slovan Ústí nad labem) a další.

hokej je bezesporu jedním z finančně nejnákladnějších sportovních odvětví vůbec. 
v porovnání s ostatními sporty patří ovšem také k nejúspěšnějším a nejpopulárnějším, 
a to v republikovém i mezinárodním měřítku. aby si i nadále udržel svou pozici, musí 
mít pevné základy i v takových klubech, jako je právě děčín. dosavadní činnost 
klubu a jeho úspěchy svědčí o tom, že i zde se dá hokej provozovat na vysoké úrovni. 
o budoucnost děčínského hokeje a jeho rozvoj bude od letošního listopadu usilovat 
také nově zvolený výbor hc děčín, jehož mandát je dvouletý. složení výboru můžete 
nalézt na str. 10 této prezentace. jako klub si každoročně klademe vysoké výkonnostní 
cíle a věříme, že díky vaší přízni a spolupráci se nám je společně podaří naplnit.

POHLED DO HistOriE
 děčínský hokej

petr tenkrát

valdemar jiruš
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sezóna umístění

1992 - 1993 postup do II.NHL

1993 - 1994 6. místo

1994 - 1995 8. místo

1995 - 1996 4. místo

1996 - 1997 1. místo

1997 - 1998 4. místo

1998 - 1999 4. místo

1999 - 2000 13. místo

2000 - 2001 16. místo

2001 - 2002 2. místo

2002 - 2003 4. místo

2003 - 2004 8. místo

2004 - 2005 4. místo

2005 - 2006 7. místo

2006 - 2007 2. místo

2007 - 2008 3. místo

2008 - 2009 10. místo

2009 - 2010 7. místo

2010 - 2011 7. místo

2011 - 2012 5. místo

POHLED DO HistOriE
 umístění ve II.NHL
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2. třída » Minihokej

3. třída » Minihokej

4. třída » Krajská liga přípravek

mladší žáci „b“ » Liga mladších žáků 2002

mladší žáci „a“ » Liga mladších žáků 2001

starší žáci » Liga starších žáků

mladší dorost » Liga mladšího dorostu čr - skupina „Západ“

„b“ mužstvo » Krajská liga mužů

„a“ mužstvo » ii.nHL - skupina „ZÁPaD“

VíCE nEž 230 aKtiVníCH HrÁčů V MLÁDEžniCKéM VěKu.
 

V jednotlivých kategorií se během sezóny vystřídá na našem stadionu 
více než 100 mládežnických týmů z jiných měst a 15 týmů dospělých.

KatEgOriE
pro sezónu  2012 - 2013
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» mládežnické týmy odehrají v sezóně 2012 - 2013 na 230 mistrovských utkání

» více než 6 trenérů s hokejovou licencí se podílí na výchově nových hráčů v  hokejové 
přípravce

» hokejový klub ve spolupráci se svými partnery přispívá začínajícím hokejistům 
na základní hokejový set částkou ve výši 50% pořizovací ceny

» mladé naděje našeho hokejového klubu mají možnost využívat kvalitní a moderní 
sportoviště včetně zázemí (šatny, hřiště, posilovna), to vše v areálu zimního 
stadionu

» hráči klubu mají možnost účastnit se zimních a letních soustředění, či sportovních 
zahraničních zájezdů.

» členskou základnu tvoří děti a mládež ve věku 4-21 let, klíčovými oblastmi jsou 
náborové akce, přípravka a děti ve věku 6-14 let

MLÁDEžniCKý HOKEj
 HC Děčín
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    PriOrity KLubu

» ekonomická stabilita a prosperita

» orientace na sportovní výsledky

» vstřícná spolupráce s městem a obchodními partnery

» péče o mládež a talenty

» odpovědná a hospodárná správa zimního stadionu

» spokojený návštěvník zimního stadionu

 

    PrOč PrÁVě LEDní HOKEj?
 

» nejrychlejší kolektivní sport

» jeden z dlouhodobě nejúspěšnějších sportů v mezinárodním měřítku

» jeden z divácky nejoblíbenějších sportů v čr

 

    PrOč DěčínsKý HOKEj?
 

» kvalitní zázemí zimního stadionu

» historie a výsledky

» kvalitní práce s mládeží

» úzká spolupráce s městem

» ekonomická stabilita

stratEgiE KLubu
 HC Děčín
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OrganiZační struKtura
rozdělení činnosti
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hc děčín, o.s. je 100% vlastníkem hc grizzly děčín, s.r.o.

„a“ mužstvo - ii.nHL

obchodní společnost  |  vznik: 10.2.2010

bank. spoj.: 5084550001/5500

HC GrIzzLy DěčíN, s.r.o.

Provoz zimního stadionu

nezisková organizace  |  vznik: 12.3.1999
registrace u Ministerstva vnitra čr: vs/1-1/39 439/99-r

bank. spoj.: 2080001001/5500 bank. spoj.: 2080001028/5500

HC DěčíN, občanské sdružení

Mládežnický hokej



nejvyšší orgán | valná hromada

výkonný orgán | výbor HC Děčín

čLEnOVé VýbOru HC Děčín

předseda a statutární zástupce | ing. Lukáš Vaníček tel.: +420 603 497 683

mail: vanicek@hcdecin.cz

místopředseda a statutární zástupce | Martin Malát tel.: +420 604 225 818

mail: malat@hcdecin.cz

další členové | Mojmír skala

Ondřej Michálek

josef Kupec

aleš Havlík

Martin Hercík

jaroslav Hašek

Petr Michajličenko

SPortovNí úSek  HC DěčíN

generální manažer | jan Havlíček tel.: +420 777 111 041

e-mail: havlicek@hcdecin.cz

administrativní pracovník | Martin Pošusta tel.: +420 774 450 188

e-mail: posusta@hcdecin.cz

metodik mládeže (přípravka - 4.třída) | Ondřej Michálek tel.: +420 775 854 434

e-mail: o.michalek@hcdecin.cz

metodik mládeže (5.třída - 8.třída) | aleš Havlík tel.: +420 774 450 189

e-mail: havlik@hcdecin.cz

OrganiZační struKtura
HC Děčín, občanské sdružení
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sEZóna 2012 - 2013
„A“ mužstvo
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lukáš lavinger, Michal oliverius, Milan stezka, karel chládek - trenér, aleš zámostný, karel horák - trenér, lukáš zika, 
jan Filipovský, Marek šticha
václav šolc - vedoucí mužstva, tomáš drnec, tomáš vávra, václav racek, ondřej hříbal, dominik kopas, ondřej chládek, 
vojtěch hošek, Martin baránek, Marek šetka, jan havlíček - gen. manažer, jozef klein - kustod a masér
jakub pořický, jakub grin, petr řídel, jindřich růžek, radim vacek, petr nikl, jan Molnár

dolní řada zleva:
 

prostřední řada zleva: 

horní řada zleva:



Pořadí po základní části ii. nHL - Západ.

p tým z v (vp) rem. (pp) proh. skóre b

1 hc klášterec nad ohří 36 23 4 0 2 7 164:97 79

2 hc řisuty 36 19 6 0 2 9 149:113 71

3 hc kobra praha 36 19 1 0 0 16 149:145 59

4 hc Milevsko 2010 36 15 4 0 4 13 135:129 57

5 HC Děčín 36 17 1 0 2 16 135:135 55

6 hc vlci jablonec nad nisou 36 15 3 0 1 17 127:121 52

7 shc klatovy 36 14 3 0 3 16 140:150 51

8 hc benešov 36 12 1 0 5 18 130:145 43

9 hc draci bílina 36 12 0 0 6 18 142:169 42

10 hc baník sokolov 36 7 4 0 2 23 118:185 31

 .

sEZóna 2011 - 2012
II.Liga - základní část - západ
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V sezóně 2011/12 se celek HC Děčín probojoval až do finále skupiny „Západ“, 
což je nejlepším výsledkem v dějinách děčínského hokeje.

část: čtvrtfINáLe

série HC Děčín - HC Milevsko 2010 | 3:1

datum Fáze domácí hosté skóre

18.02.12 čtvrtfinále hc Milevsko 2010 hc děčín  4:2

20.02.12 čtvrtfinále hc děčín hc Milevsko 2010  4:1

22.02.12 čtvrtfinále hc Milevsko 2010 hc děčín  1:6

24.02.12 čtvrtfinále hc děčín hc Milevsko 2010  13:1

část: SeMIfINáLe

série HC kobra Praha - HC Děčín | 0:3

datum Fáze domácí hosté skóre

01.03.12 semifinále hc děčín hc kobra praha  4:2

03.03.12 semifinále hc kobra praha hc děčín  4:6

28.02.12 semifinále hc kobra praha hc děčín  5:7

část: fINáLe

série HC klášterec nad ohří - HC Děčín | 3:2

datum Fáze domácí hosté skóre

09.03.12 finále hc klášterec nad ohří hc děčín  5:4 (sn)

11.03.12 finále hc děčín hc klášterec nad ohří  5:3

13.03.12 finále hc klášterec nad ohří hc děčín  10:1

15.03.12 finále hc děčín hc klášterec nad ohří  5:0

17.03.12 finále hc klášterec nad ohří hc děčín  3:0
 .

sEZóna 2011 - 2012
II.Liga - Play off - západ
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sEZóna 2011 - 2012
finálové mužstvo

lukáš lavinger, Michal oliverius, karel chládek - trenér, aleš zámostný, karel horák - trenér, jan Filipovský, Marek šticha 
daniel liška - vedoucí mužstva, ondřej hříbal, Miloš stibor, petr sádovský, petr nikl, Milan böhm, Martin baránek, ondřej chládek, 
Marek šetka, lukáš Místecký, tomáš vávra, jozef klein - kustod a masér, jan havlíček - gen. manažer 
Milan stezka, václav drahorád, david Myšík, petr řídel, radim vacek, jan kaltenböck, david Mizera, jan Molnár

dolní řada zleva: 
prostřední řada zleva: 

horní řada zleva:
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sEZóna 2011 - 2012
 návštěvnost utkání

zákLADNí čáSt  - domácí utkání (platící diváci)

PLAy off - domácí utkání (platící diváci)

uváděné počty nezahrnují permanentky a volné vstupy.

169

9.8. 16.8. 25.8. 1.9. 10.9. 17.9. 28.9. 1.10. 8.10. 19.10. 30.10. 23.11. 27.11. 4.12. 14.12. 18.12. 8.1. 18.1. 29.1. 8.2.

163
128 141

197
157

185

103 147 152

270

95 132

215

159
199

217

157

225
188

čtvrtfINáLe

20.2. 24.2. 1.3. 11.3. 15.3.

SeMIfINáLe fINáLe

534301 432 1447 1265
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2010 2011 2012

leden 708 589 921

Únor 910 197 614

březen 665 509 429

duben X X X

květen X X X

červen X X X

červenec X,p X,p X,p

srpen p p p

září 0 0 54

říjen 210 0 307

listopad 210 87 642

prosinec 184 309 ?

celkem 2887 1691 > 2967

X - není led     |    p - prázdniny    |    ? - do vydání nebylo známo   |   > větší než

nÁVštěVnOst Zs
 školní bruslení
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2009 2010 2011 2012

leden 2088 1313 945 1454

Únor 1856 940 993 1139

březen 2552 1495 619 452

duben X X X X

květen X X X X

červen X X X X

červenec X X X X

srpen Ø Ø Ø Ø

září 696 323 358 317

říjen 1624 1096 1007 764

listopad 928 1120 794 1216

prosinec 1624 1691 1448 ?

celkem 11377 7978 6164 > 5342

X - není led    |    Ø - není veřejné bruslení    |    ? - do vydání nebylo známo   |  > větší než

nÁVštěVnOst Zs
 veřejné bruslení
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intErnEtOVé strÁnKy
 www.hcdecin.cz
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PartnEři
HC Děčín

hlavní partneři

partneři

Mediální partneři
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plášť stadionu

ledová plocha



zIMNí StADIoN DěčíN

adresa | Oblouková 638/21
405 02 Děčín 1

telefon | +420 412 512 790

fax | +420 412 514 585

web | www.hcdecin.cz

HC DěčíN, občanské sdružení

adresa | Oblouková 638/21
405 02 Děčín 1

ič | 69387605

HC GrIzzLy DěčíN, s.r.o. 

adresa | Podnikatelská 565
190 11 Praha 9 - běchovice

provozovna | Oblouková 638/21
405 02 Děčín 1

ič | 28717546

dič | CZ28717546

jednatel | jan Havlíček

tel | +420 777 111 041

e-mail | havlicek@hcdecin.cz

KOntaKty
HC Děčín
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