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Dlouholetý kapitán týmu a opora zadních řad Karel Brychta si svoji florbalovou kariéru ještě 

o rok prodlouží.  

 

Karle, nechával jste si čas na rozmyšlenou, abyste se rozhodl, zda budete v Pardubicích i 

nadále pokračovat. O víkendu jsme vás mohli vidět v pardubickém dresu na Sokol 

Cupu. Znamená to tedy, že si svoji kariéru ještě o rok prodloužíte? 

Chci to ještě zkusit. Problém je v tom, že jsem si při zápasech o víkendu připadal jako 

lenochod. Hlava chtěla, ale nohy už nějak ne.  

Mám ještě měsíc do začátku extraligy abych s tím něco udělal a pak uvidím, jestli vůbec budu 

použitelný. Rozhodně nechci být přítěž, což si zatím připadám. Sednu si s trenérem Mírou 

Janovským a řekneme si, jestli to má ještě cenu. 

  

Co hrálo a hraje ve vašem rozhodování nejdůležitější roli? 

Vždy je nejdůležitější, zda chci ještě hrát. Posledních pár let je to stále složitější, ale stále mě 

to baví. Ale jak jsem říkal, nechci být v týmu přebytečný a to se může klidně stát. Jak jsem to 

viděl o víkendu, tak dokonce rychleji než jsem myslel.  

  

Na Sokol Cupu jste odehrál dva zápasy ze čtyř. Jak se po víkendu cítíte a jak byste celý 

turnaj zhodnotil? 

Jsem unavený, ale to já jsem už vždy. Regenerace je delší a vstávání do práce dost 

nepříjemné. Většinou se ráno sám sebe ptám, jestli mi to za to stojí. Pak si trochu zanadávám 

a jdu snídat. Pro každého hráče je lepší hrát zápas než jen trénovat, takže Sokol Cup byl 

vítaným zpestřením. Tempo zápasu je vždy vyšší a každý zjistí, zda má natrénováno či nikoli. 

Turnaj ukázal, na čem je potřeba zapracovat a jak postupně složit formace.  

  

Pardubičtí hráči mají za sebou již více než dvouměsíční přípravu. Jak jste se 

připravoval vy osobně? 

Letní přípravu jsem letos s týmem neabsolvoval. Vzhledem ke zdravotním problémům jsem 

jezdil hlavně na kole. Sám však dobře vím, že posilování a kolo nestačí. Mám značné manko 

a nevím, zda budu schopný ho dohnat. Víkend jasně ukázal, že takhle to nepůjde. Je vidět, že 

většina týmu opravdu má ty dva měsíce za sebou. To jsem poznal už na prvním tréninku 

minulý týden. 

  

Jak je na tom momentálně vaše zraněné koleno? 
Už na tom bylo hůř.(smích) Před Sokol Cupem jsem si myslel, že už je naprosto v pořádku. 

Samozřejmě se to lepší, ale ještě to zdaleka není stoprocentní. Po dvou zápasech však koleno 

relativně drží.  

  

Na Sokol Cupu se představilo i několik pardubických posil. Jak se vám noví hráči líbili a 

jak vidíte sílu pardubického kádru na příští extraligovou sezónu? 

Neviděl jsem všechny hráče, protože někteří jsou zranění nebo na dovolené. Myslím, že tu 

máme nejsilnější tým, jaký tu kdy byl. Teď to musíme jen potvrdit v extralize, hrát dobře a 

vyhrávat. Již o víkendu bylo vidět, že zde bude letos velká konkurence. Dokonce to vypadá, 

že dost hráčů z loňského základu si letos tolik nezahraje. To je to, co tým potřebuval. Každý 

se podle toho musí zařídit a makat víc, aby si zahrál. Trenéři si letos budou moct vybrat a 

míchat sestavou podle aktuální formy. Bude to velice zajímavá sezona. 
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