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NUTÍ MĚ VÍC MAKAT

RADIM 
ŠIMEK
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příběh hvězdy „Teď se soustředím pouze na hokej. Na 

tohle bude dost času až po sezoně.“ 

To je klasická odpověď hráčů NHL 

na otázku, jestli už jednají o nové 

smlouvě. Jenže všichni, kteří letos 

s podpisem otáleli, možná udělali 

zásadní chybu. Nikdo teď neví, co se 

stane. Jak dlouhé kontrakty budou 

hráči uzavírat? Kolik dovolí šetřící 

generální manažeři ukrojit z klubové 

kasy, kterou provětral koronavirus? 

Český obránce Radim Šimek udělal 

pravděpodobně nejlepší rozhodnutí 

kariéry. Se San Jose prodloužil 

smlouvu na začátku března. „Měl jsem 

obrovské štěstí,“ říká v rozhovoru 

pro náš časopis. „Bylo to za pět minut 

dvanáct. Vždyť já podepsal a za dva 

dny se NHL přerušila.“ AUTOR: ROMAN JEDLIČKA

Š
imek těsně před zastavením ligy po-
depsal novou čtyřletou smlouvu na 
celkem devět milionů dolarů. Od té 
doby už žádný hráč v NHL neuzavřel 
delší kontrakt. Jen Marco Scandella 
podepsal se St. Louis na stejně dlou-

hou dobu. Jinak nikdo.
„Jsem opravdu šťastný, že jsem to stihnul, proto-

že v NHL teď vládne velká nejistota,“ pochvaluje si 
rodák z Mladé Boleslavi. Když se podíváte na výplat-
ní pásky z této sezony, hned pochopíte, proč je tak 
spokojený. V San Jose dosud hrál za minimální plat, 
žádný obránce v celé NHL nebyl hůř placený. Teď 
svoji odměnu více než ztrojnásobil a navíc mu agen-
ti vyjednali i půlmilionový podpisový bonus. „Půlku 
z něj jsem dostal už teď v červenci a druhou dostanu 
v prosinci,“ říká Šimek.

BEZ ŠIMKA V SESTAVĚ SE VYHRÁVÁ HŮŘ
Sharks si jsou evidentně dobře vědomi, co v českém 
obránci mají. Je pro ně totiž klíčem k úspěchu. Mož-
ná vás následující statistika zaskočí. Když v sezoně 
2018/19 Šimek hrál, mělo San Jose bilanci 29 výher 

a 12 porážek. Když nebyl v sestavě, bylo to podstat-
ně horší: 17 vítězství a 24 proher. V nedohraném 
ročníku se ten trend moc nezměnil: se Šimkem 24 
výher – 24 proher, bez Šimka 5 výher a 17 proher.

„Když není v sestavě, je to pro nás velká ztráta,“ 
říkal pro magazín The Athletic trenér Bob Bough-
ner. „Chybí nám jeho tvrdost a nejenom ta. Někdy 
se trochu podceňuje jeho rozehrávka, ale on umí 
rozdávat puky i pod tlakem.“

Vypadá to, že čeští obránci jsou v současné NHL 
něco jako dinosauři – jako by tenhle druh pomalu, 
ale jistě směřoval k vyhynutí. V sezoně nastoupilo 
v NHL jen sedm českých beků. Z nich už Roman 
Polák zámořskou kariéru nedávno ukončil a Rad-
ko Gudas s Janem Ruttou nemají smlouvy na další 
rok. Jedním z mála posledních vojáků, kteří na bi-
tevním poli ještě mávají českým defenzivním pra-
porem nad hlavou, je sedmadvacetiletý hráč, který 
nikdy nebyl draftován a neprošel žádnými mládež-
nickými reprezentacemi.

DĚKUJU BOLESLAVI ZA TO, ŽE MĚ VYHO-
DILA
„Vždyť já jsem se na začátku neudržel dokonce ani 
v dorostu v Mladé Boleslavi,“ vzpomíná s úsměvem 
Šimek. „Všechny nás vyházeli, nechali si tam snad 
jenom dva kluky a já jsem se musel vrátit do Be-
nátek nad Jizerou.“

Jenže tenhle vyhazov mu paradoxně pomohl. 
Muži Benátek v následující sezoně poprvé v histo-
rii postoupili do první ligy a klub navázal spoluprá-
ci s extraligovým Libercem. Bílí Tygři si poctivého 
mladíka v dorostu brzy všimli.

„Já na sobě pracoval, pořád jsem chodil do po-
silovny. Jenže do áčka Liberce jsem se nastálo ne-
mohl protlačit,“ říká.

Bylo mu jedenadvacet, za dva roky odehrál v ex-
tralize jen 31 zápasů a málokdy měl čas na ledě 
více než deset minut. Nezískal si zkrátka důvěru 
trenéra Pavla Hynka.

„On mi nevěřil. Pořád si myslel, že málo makám. 
No jo, jenže my jsme jezdili na kolech na Ješ-

„Když není v sestavě, je to pro 

nás velká ztráta. Chybí nám 

jeho tvrdost a nejenom ta. 

Někdy se trochu podceňuje jeho 

rozehrávka, ale on umí rozdávat 

puky i pod tlakem.“  

Trenér Bob Boughner o Radimu Šimkovi
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-> tědu a to mi nešlo. Byl jsem vždycky poslední,“ 
směje se.

Výměna trenéra v Liberci mu pomohla. Nejprve 
přišel Rostislav Čada, potom Filip Pešán a všechno 
se to zlomilo. V sezoně 2014/15 dal deset gólů a byl 
nejlepším extraligovým střelcem mezi obránci. V roč-
níku 2015/16 se stal nejužitečnějším hráčem play 
off a pomohl Liberci k titulu. O rok později si osobní 

Joonas Donskoi. U Sharks se tehdy nikdo nezranil, 
tak pro ně nebyl důvod něco měnit a brát si z farmy 
zrovna mě. Teď to vidím. No a vlastně na tu sezonu 
vzpomínám rád.“

SMSKA OD HERTLA: NEPŘEŽER SE, DNES-
KA VEČER HRAJEŠ
I z těchto slov je vidět, jak Radim v zámoří vyspěl. 
Naučil se, co je to pokora. Nevzdal to a neutekl 
z boje zpátky do Evropy, čímž pro změnu ukázal 
vedení San Jose svůj charakter. A tak přišel 
jeho velký den. 2. prosince 2018 ho čekala 
premiéra v nejslavnější soutěži.

„Ráno jsem byl na snídani a najed-
nou jsem dostal smsku od Hertlíka, 
abych se moc nepřežral, že večer hra-
ju,“ usmívá se při té vzpomínce.

Kariéru v NHL odstartoval v tom možná 
nejhokejovějším městě na světě. V Montrea-
lu nastoupil před dvaceti tisíci diváky a slavil 
výhru 3:1. Při posledním gólu byl dokonce na 
ledě. Pomohlo mu, že od začátku hrál po boku 
zkušeného Brenta Burnse.

„Byl aktuálně nejlepším obráncem na světě, 
vždyť byl zrovna držitelem Norris Trophy,“ vy-
práví Šimek. „Opravdu hodně mi pomohl. Když 
třeba viděl, že se mi v nějakém zápase nedařilo, 
tak se snažil mě povzbudit a podržet.“

Hned ve svém pátém zápase dal premiérový gól. 
Bylo to v utkání proti New Jersey, v brance stál Keith 
Kinkaid.

„Tu situaci mám pořád před očima. Burnsie vystře-
lil a trefil do nohy Lukáše Radila. Ten jel k mantine-
lu, naznačil kličku doleva, doprava a přihrál mi. Proti 
mně jel útočník, tak jsem si dal záležet, abych ho 

obstřelil, a puk vletěl do brány,“ popisuje režisér této 
filmové vzpomínky. Byl to navíc gól vítězný.

BRZDA V PODOBĚ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ
Všechno šlo parádně. San Jose mířilo do play off, Ši-
mek se stal pevnou a spolehlivou součástí obra-
ny. Jenže v březnu se v utkání ve Winnipegu srazil 

střelecký rekord zlepšil na 11 gólů a pravidelně hrál 
v reprezentaci. Logicky přišel přesun do NHL.

ŠIMEK: PRVNÍ ROK MĚ POSADIL ZPÁTKY 
NA ZADEK
První zámořská sezona však znamenala velké vy-
střízlivění. Z Liberce byl zvyklý na úspěchy, vysloužil 
si nějaké postavení, jenže v NHL začínal zase od nuly. 
Tam nikoho evropské úspěchy nezajímaly.

„Chtěl jsem hned udělat první tým, ale poslali mě 
na farmu,“ popisuje začátky za oceánem. Odsun 
do týmu San Jose Barracuda v AHL snášel hodně 
těžko. Tím spíše, že Barracuda je pouze jedním ze 
dvou farmářských klubů, které nemají vlastní arénu 
a o všechno se dělí s A-týmem (ještě Manitoba Moo-
se hrají na stejném stadionu jako Winnipeg). Šimek 
tak pravidelně potkával hráče Sharks, se kterými 
toužil sdílet společnou kabinu.

„V Liberci bylo poslední rok všechno tak růžové 
a najednou jsem si sednul na zadek,“ přiznává.

Plný frustrace tehdy poskytl rozhovor Českému 
rozhlasu. Mluvil o tom, že nechce nikomu dělat šaš-
ka. Že si nemá s kým nahrát. Že v týmu je možná 
tak jedna kvalitní lajna, ale nic víc. A že když nezají-
má trenéry, tak uvažuje o návratu do Evropy. Mluvila 
z něj beznaděj.

„Teď bych si za ta slova nafackoval,“ vidí všechno 
s časovým odstupem Šimek. „Když se zpětně ohléd-
nu, tak i spousta jiných na svoji šanci také musela 
čekat nejprve v AHL. Třeba Melker Karlsson nebo 
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„Jsem opravdu 
šťastný, že 
jsem to stihnul, 
protože v NHL 
teď vládne velká 
nejistota.“ 
Radim Šimek o podpisu nové smlouvy na 

poslední chvíli

off a pomohl Liberci k titulu. O rok později si osobní 

teď vládne velká 
nejistota.“ 
Radim Šimek o podpisu nové smlouvy na 
Radim Šimek o podpisu nové smlouvy na 
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příběh hvězdy

… o svých začátcích s hokejem
Přivedl mě k němu táta. U nás to byla taková tradice, pro-
tože matčini bráchové chytali a děda také. V Benátkách 
byl vlastně jenom hokej a fotbal. Ale táta říká, že jsem byl 
hrozně líný. Někde jsem objel kolečko a okamžitě za to po-
žadoval tatranku. Že prý bez tatranky už nikam nejedu.

… o čísle 51
Moje nejoblíbenější číslo je 44, to mám i vytetované na 
ruce. Jenže s ním v San Jose hraje Marc-Édouard Vlasic a 
to je legenda. I kdyby ukončil kariéru, tak mu dres vyvěsí 
pod strop a nikdo se 44 už hrát nebude. Když jsem přijel, 
měl jsem připravenou 51. Už jsem si na tu změnu zvykl. Ale 
číslo neřeším, bylo by mi jedno, i kdybych jezdil s nulou na 
zádech. Hlavně, že hraju.

… o tom, koho si nepřeje jako 
soupeře v nájezdu jeden na 
jednoho
Určitě MacKinnon, McDavid a toho třetího řeknu asi Pana-
rina. Třeba David Pastrňák měl fantastickou sezonu, ale 
já jsem proti němu zápas nikdy nehrál. Nezažil jsem ho na 
vlastní kůži. Proti Bostonu jsem nastoupil dvakrát a on byl 
zrovna tehdy zraněný s tou rukou.

Čeští obránci pomalu v NHL vyklízejí své pozice. V této 
sezoně zasáhlo do hry jen následujících sedm beků 
a třem z nich navíc vypršel kontrakt. Smlouvu měl ještě 

Jakub Zbořil v Bostonu, ale celý ročník strávil na farmě 
v Providence. Pro příští rok podepsal smlouvu dvacetile-
tý Filip Král v Torontu.

Radim Šimek o... Čeští obránci v NHL v sezoně 2019/20

Jméno Klub Z G A B Věk Cap hit Smlouva do
Filip Hronek DET 65 9 22 31 22 0,71 mil. 2021
Michal Kempný WSH 58 3 15 18 29 2,5 mil. 2022
Radko Gudas WSH 63 2 13 15 30 3,35 mil. 2020
Radim Šimek SJS 48 2 7 9 27 2,25 mil. 2024
Jan Rutta TBL 33 1 6 7 30 1,3 mil. 2020
Libor Hájek NYR 28 0 5 5 22 0,83 mil. 2021
Roman Polák DAL 41 0 4 4 34 1,75 mil. 2020

Filip Hronek DET 65 9 22 31 22 0,71 mil. 2021

Radko Gudas WSH 63 2 13 15 30 3,35 mil. 2020

Jan Rutta TBL 33 1 6 7 30 1,3 mil. 2020

Roman Polák DAL 41 0 4 4 34 1,75 mil. 2020
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-> s útočníkem Coppem, který mu nechtěně přisedl 
nohu. Koleno se prohnulo a český obránce se v bo-
lestech svíjel na ledě. Bylo vidět, že tohle zranění 
je vážné.

„Andrew Copp není zrovna nejlehčí hráč a spad-
nul mi na to dost nešťastně,“ říká Šimek o momentu, 
který ho do konce sezony vyřadil ze hry. Přišel o své 
první play off. Spoluhráče pozoroval jen z tribuny. Od-
tamtud prožíval třeba i ten infarktový zápas číslo 
sedm proti Vegas, kdy Sharks v posledních minutách 
dali čtyři góly v přesilovce a otočili ztracené utkání. 
Zmeškal i úvod této sezony, a když se vrátil, stále 
koleno nebylo v pořádku.

„Když jsem delší dobu seděl, tak mi potom trva-
lo třeba i čtvrt hodiny, než jsem nohu rozchodil tak, 
abych nekulhal,“ říká. Lékaři zjistili, že v koleni má 

Věk: 27 let, narozen 20. září 1992 v Mladé Boleslavi Post: obránce (hokejku drží nalevo)
Výška: 180 cm Váha: 91 kg 
Draftován: nebyl, v květnu 2017 podepsal smlouvu se San Jose Sharks jako volný hráč
Kluby NHL: pouze San Jose Další kluby: Benátky nad Jizerou, Liberec, San Jose Barracuda 
(AHL) Největší úspěchy: vítěz extraligy (2016)
Plat: 2,25 mil. dolarů do roku 2024 (UFA)

FAKTA & STATISTIKY: Radim Šimek #51

Statistiky v základní části
Sezona Z G A B TM +/--
2019/20 48 2 7 9 14 -13
Celkem v NHL 89 3 15 18 22 -6

Radim Šimek je poměrně aktivní na instagramu. Ne 
snad, že by ho sociální sítě tolik pohltily, ale jeho man-
želka Anna ráda (a moc pěkně) fotí, a tak by byla škoda 
se s fotkami nepochlubit. Mimochodem doporučujeme 
sledovat i instagram Anny Šimkové...

ještě špatný meniskus a před Vánocemi ho potřetí 
operovali. „Teď cítím, že je všechno v pořádku a už se 
k tomu nechci vracet. Dívám se už jenom před sebe 
do budoucnosti.“

Jenže nad budoucností NHL se snášejí husté mra-
ky nejistoty. San Jose je jedním ze sedmi klubů, kte-
ré se nedostaly do play off, a čekají, kdy začne nová 
sezona. Někdy v prosinci? Do té doby bude Šimek 
jenom trénovat. Znamená to, že bude bez hokeje cel-
kem skoro devět měsíců.

„Není to nic příjemného, ale musíme se s tím vypo-
řádat. Pohybuje se okolo nás dost profesionálů a tre-
nérů,“ nevidí Šimek problém v dlouhé letní a vlastně 
i podzimní přípravě. Často si píše s kondičním tre-
nérem San Jose Mikem Potenzou a zároveň pětkrát 
týdně dře s českým koučem Adamem Antmannem.

ŠIMEK JEDE NA VNITŘNÍ POHON. NECHCE 
SELHAT
Vždycky, když na sobě maká, dobře ví, proč to dělá. 
Svůj cíl má pokaždé přímo před očima. Milovník te-
tování si své životní motto nechal zvěčnit na tělo.

„Mám hodně tetování, líbí se mi to. Nechal jsem si 
udělat celý rukáv,“ prozrazuje Šimek. „Je tam i moje 
krédo o tom, že moje vlastní selhání je zároveň mým 
motorem k úspěchu. Že když z nějakého důvodu se-
lžu, tak vím, že musím zamakat ještě víc, abych byl 
lepší.“

Teď má u Sharks jistotu až do roku 2024 
a ví, že s ním klub dlouhodobě počítá. Čekání 
na zahájení nové sezony může být sice unavu-
jící a nudné, ale zároveň může přinést mnoho 

„Moje vlastní selhání 

je zároveň mým 
motorem k úspěchu. 

Když z nějakého 
důvodu selžu, 
tak vím, že musím 
zamakat ještě víc, 
abych byl lepší.“ 
Životní krédo Radima Šimka

pozitivního. Hráči San Jose totiž dobře pochopili, že 
se musí zlepšit, aby příště v bojích o Stanley Cup ne-
chyběli. Budou bez hokeje mnohem déle než ostatní 
v NHL. No a za tu dobu v nich klidně může vyrůst ně-
jaká vyhladovělá potvora lačnící po úspěchu, kterou 
bude potřeba nakrmit.

„Udělám úplně všechno pro to, abychom se se San 
Jose vrátili tam, kam patříme,“ říká odhodlaně Radim 
Šimek. Muž, který podepsal jednu z posledních před-
koronavirových smluv v NHL.u. PH

příběh hvězdy

KLUB
V organizaci jsou skvělí lidé a vede to fantastický 
manažer. Když mluvíte s Dougem Wilsonem, tak ani 
necítíte, že jste s tím nejvyšším člověkem v klubu. 
Připadne vám, že se bavíte s kamarádem, a přitom je 
to generální manažer. Na San Jose nemůžu říct jediné 
křivé slovo.

BRENT BURNS
On je neskutečný dříč a strašně pohodový kluk. Je to 
takový showman, kterého lidé milují. Vypadá jako řízek 
s těma vousama a fakt takový řízek je. A obdivuju i ta 
jeho tetování. Ještě mám co dělat, abych ho dohnal. 
On je extrém. Má potetovaná celá záda, stehna a ruku 
a mně se líbí, co tam má: zvířátka, piráty z Karibiku 
nebo vzpomínku na svého dědu.

ERIK KARLSSON
Burnsie má jednu Norris Trophy, Erik ji vyhrál dokonce 
dvakrát. Je to skvělý bruslař, výborný do útoku. Když 
ho vidím, co provádí na ledě, tak se snažím od něj co 
nejvíc odkoukat. Pořád ho vidíte s úsměvem na tváři, 
je neustále pozitivní. To bych od něj asi chtěl pochytit 
nejvíc – zůstat pozitivní, i když se utkání nepovede.

JOE THORNTON
To je zkrátka hrající legenda NHL. Vždyť on má přes 
tisíc zápasů za Sharks, celkem odehrál v NHL více než 
1500 utkání. Je neuvěřitelné, jak ve svém věku k ho-
keji přistupuje. Máme třeba den volna, kdy nemusíme 
na stadion, ale on stejně přijde do kabiny a maká na 
sobě. Je to poctivec, který za tu celoživotní dřinu byl 
odměněn parádní kariérou.

TOMÁŠ HERTL
Strašně pokorný kluk, věčně rozesmátý pohodář. Na 
začátku mi hodně pomohl, pár dnů jsem u něj přes-
pával. Na ledě je fakt neskutečně silný na puku. Když 
ho na tréninku mám v rohu a on na mě vystrčí ten 
svůj obrovský zadek, tak si říkám, že nemám nárok ho 
o puk obrat. Víckrát se mu na kotouč nedostanu, než 
abych mu ho sebral.

BOB BOUGHNER
Líbí se mi, že se kouč s nikým nemaže. I když udělá 
chybu nějaká hvězda, tak se nebojí to říct nahlas. Plno 
trenérů má problém s tím, že když mají v týmu super-
star, tak okolo ní potichu našlapují a jsou opatrní, aby 
jí něco vytkli. Ale on nemá problém to říct Thornto-
novi, Burnsiemu nebo Erikovi. Má koule na to, aby jim 
vyčetl, když něco zkazí.

Jak to vypadalo, když ve Spojených státech propukla 
krize s onemocněním covid-19?
Poslední zápas jsme hráli v Chicagu a pak jsme přelétali do 
St. Louis. Tam nám řekli, že bude dlouhá pauza. Mluvili o pěti 
až osmi týdnech. Tak jsme s manželkou okamžitě letěli domů 
a měli jsme štěstí, že jsme stihli jeden z posledních letů do 
Evropy.

San Jose je jedním ze sedmi klubů, kterých se dohráv-
ka sezony netýká. Budete hrát znovu až někdy v pros-
inci. Co na to říkáte?
Není to nic příjemného, ale musíme se s tím vypořádat. Jasně, 
je to dlouhá doba, ale má to tak skoro každý. Sedm týmů je 
na tom úplně stejně jako my, někteří další si zahrají jen pár 
zápasů v play off.

Jak vám to zasahuje do přípravy? Vždyť devět měsíců 
budete jenom trénovat.
Upřímně? Pohybuje se kolem nás přece plno profesionálů 
a trenérů, tak se prostě přizpůsobí letní příprava a zvládneme 
to. Musíme. Hodně cvičím, mám plno power-skatingu a chci 
být co nejlépe připravený, až to znovu začne.

Máte teď nezvykle hodně volného času. Co s ním 
děláte? Našel jste si nějaké nové koníčky?
Já si dám ráno pravidelně pokaždé těžký trénink, to makám 
dvě hodiny, a pak si jdu odpočinout na ryby. To mám fakt rád. 
Za poslední tři roky jsem se k tomuto relaxu moc nedostal 
a teď si to můžu dovolit. Také s manželkou jezdíme na výle-
ty, nedávno jsme si prochodili Šumavu. Hodně navštěvujeme 
moji i manželčinu rodinu a doháníme ten čas, který s blízkými 
normálně nemůžeme strávit.

San Jose očima 
Radima Šimka

Rozhovor o koronakrizi
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