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V Pardubicích dne 2. června 2013 

 
TZ: Martin Zozulák se vrací do Pardubic. Definitivně 
  
Na co v posledním roce sáhnul, to proměnil v triumf. S akademickou reprezentací 
vybojoval titul mistrů světa, v dresu Chodova získal zlato v českém poháru, a když se vrátil 
z hostování, stihl se ještě výrazně podepsat pod postup domácích Pardubic do extraligy. 
Jenom v play off české extraligy z toho byla „pouze“ účast v Superfinále. Český 
reprezentační útočník Martin Zozulák ale dal cestování po republice valem a definitivně se 
vrací do Pardubic. 
 
Na konci loňské sezony jsi pomáhal Pardubicím k postupu do extraligy. Už víš, kde budeš 
hrát v další sezoně? 
V další sezoně se vracím do mateřských Pardubic. Myslím si, že můj návrat je definitivní a už 
nemám v plánu hrát na Chodově nebo kdekoliv jinde. Chtěl bych v Pardubicích předávat 
zkušenosti, které jsem nabral, jak spoluhráčům, tak dalším členům klubu. 
 
Co tě k tomuto rozhodnutí vedlo? 
Především náročné dojíždění do Prahy, které už nešlo skloubit jak s osobním, tak s 
pracovním životem. Cítím, že letošní sezóna byla vrcholem mé kariéry, a proto jsem se také 
rozhodl pro návrat domů. Zkrátka a dobře přišel čas se na dobro vrátit a nehonit úspěchy 
někde jinde, ale naopak pomoci k větším úspěchům také klukům v Pardubicích.  
 
Jak hodnotíš zpětně sezonu, ve které jsi získal akademického mistra světa, zlato z českého 
poháru, stříbro v extralize a navíc jsi ještě pomohl Pardubicím k postupu? 
Sezona byla jednoznačně nejlepší v mé kariéře. Jediná chybička je, že jsme nevyhráli 
Superfinále, jinak by byla naprosto dokonalá. Ve florbale může hráč těžko zažít lepší sezonu.  
 
Jak sis užil svoji premiérovou účast v Superfinále? 
Byl to obrovský zážitek. Hrát před deseti tisíci diváky se mi ještě nikdy nepodařilo. Atmosféra 
byla neuvěřitelná. Účast v Superfinále považuji určitě za největší úspěch své kariéry, a to i v 
porovnání s vítězstvím na mistrovství světa. Extraliga je přece jen dlouhodobá soutěž, kdy je 
celá sezóna neskutečně náročná a o to sladší je potom úspěch na jejím konci. 
 
Dařilo se ti i individuálně, v kanadském bodování základní části jsi s 44 body obsadil čtvrté 
místo, i v tomto směru panovala spokojenost? 
Po loňském vážném zranění kolene jsem si nemyslel, že bych se mohl vrátit v takovém stylu a 
posbírat tolik bodů. Když se ale zpětně podívám na některé zápasy, tak těch bodů, a zejména 
gólů, jsem mohl dát ještě více, protože těch neproměněných šancí jsem měl někdy opravdu 
hodně. 
 
Jak moc mrzí zahozené šance v Superfinále? 
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Právě v Superfinále jsem měl za stavu 3:4 na holi vyrovnání, kdy jsem nedokázal proměnit 
jednoznačnou tutovku a přesně tato šance mě bude mrzet ještě dlouho. 
 
Teď se vracíš do Pardubic, které o Superfinále asi hrát nebudou. Jsi na to připravený? 
Jsem na to samozřejmě připravený. I když Pardubice nebudou hrát Superfinále, tak věřím, že 
budeme hrát pěkný florbal, na který bude chodit plná hala. Rozhodně nechceme být v 
extralize pro ostudu! 
 
Jak sezona v první lize Pardubice změnila? 
Myslím si, že sezona v první lize klukům prospěla. Někteří hráči se naučili dávat góly a hlavně 
se všichni naučili zase vyhrávat. Co ale považuji za nejdůležitější, že zvládli obrovsky těžké 
play off. Sám musím přiznat, že když jsem sledoval celé play off, tak jsem moc nevěřil, že 
kluci postoupí, ale velmi mile mě překvapili. Jsem přesvědčen, že tato zkušenost se hodně 
odrazí na jejich dalším florbalovém vývoji a pomůže jim hrát lepší zápasy s kvalitnějšími 
soupeři. 
 
Budeš v Pardubicích oblékat pouze dres nebo se zapojíš i do chodu samotného klubu? 
Rozhodně dres jenom oblékat nebudu. Jak jsem již řekl, chci předávat zkušenosti, svoje 
poznatky a zavézt některé inovace do fungování celého klubu. Budu tedy členem vedení 
klubu, společně s Víťou Drašarem a Mírou Janovským. Mým cílem je posunout Pardubice na 
vyšší úroveň a zařadit se po bok nejlepších českých týmů. Myslím si, že potenciál na to je 
tady obrovský a bude záležet jen na tom, jak se budou chtít další lidé zapojit do fungování 
klubu a budou ochotni tomu obětovat svůj čas. Mimo jiné také převezmu s Filipem Bahníkem 
juniorský tým, který bude mít v příští sezóně cíl postup do juniorské extraligy. 
 
Budeš jedinou posilou pardubického týmu nebo se plánují i další příchody? 
Mezi další příchody, které už můžeme potvrdit, patří Radek Krajcigr (nejproduktivnější hráč 
1. ligy mužů, pozn.) a Zdeněk Tvrdý z Havlíčkova Brodu, Lukáš Studený z Mladé Boleslavi, Jan 
Jirák z Náchoda, Václav Oubrecht a Štěpán Raiter z Hradce Králové. Do přípravy se zapojí i 
dva bývalí pardubičtí hráči Adam Filip a Petr Jelínek, kteří si dali od florbalu pauzu. Získali 
jsme velmi kvalitní hráče a s posílením kádru jsme naprosto spokojeni. 
 
Jak to vypadá s kapitánem Karlem Brychtou? Bude pokračovat ve své kariéře? 
Na tuto otázku zatím neznáme odpověď. Karel má stále zraněné koleno z play off a rozhodne 
se až poté, co dá koleno úplně do pořádku. Samozřejmě bych byl rád, aby pokračoval dál. 
Přece jen jeho zkušenosti by se nám v extralize hodily. 
 
 
Statistiky Martina Zozuláka v posledních pět sezonách: 

   
Z B  A KB TM 

2012/2013 extraliga TJ JM Pedro Perez Chodov 33 35 24 59 4 

 
pohár TJ JM Pedro Perez Chodov 3 4 3 7 2 

 
1. liga Sokol Pardubice 3 1 1 2 0 
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        2011/2012 extraliga Sokol Pardubice 9 8 9 17 2 

        2010/2011 extraliga TJ JM Chodov 29 23 12 35 2 

 
pohár TJ JM Chodov 2 2 0 2 0 

        2009/2010 extraliga M&M Reality Sokol Pardubice 23 13 7 20 4 

        2008/2009 extraliga TJ JM Chodov 25 26 24 50 2 

 
1. liga M&M Reality Sokol Pardubice 1 0 2 2 0 

 
pohár TJ JM Chodov 2 3 0 3 0 
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