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Vážení přátelé, vítejte na mistrovství světa v hokejbalu! Jsme rádi, že jste se přišli podívat na tento 

pořád poměrně mladý, ale velmi dynamicky se rozvíjející sport. V akci uvidíte to nejlepší, co současný 

světový hokejbal nabízí – Kanada postaví podle všeho vůbec nejsilnější mužstvo, jaké kdy hokejbal 

na světové úrovni hrálo. Česká reprezentace nechce zůstat pozadu a ráda by před domácím publikem 

vybojovala medaili. 

Program, který právě držíte v ruce, obsahuje informace o turnaji, rozpisu, mužstvech… A měl by 

sloužit jako užitečná pomůcka k tomu, abyste se v dění na tomto šampionátu i v dění v tomto sportu 

zorientovali ještě lépe. Ať se Vám tu líbí! redakce
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Krátké slovo pana primátora k zahájení MS v hokejbalu

Hokej patří k divácky mimořádně atraktivním sportům. Jeho pozemní varian-

ta, hokejbal, je rovněž velmi zajímavá a každým rokem získává stále více svých 

příznivců. Proto jsem rád, že Plzeň může být hostitelem tak velkého sportovního 

svátku, jakým mistrovství světa v hokejbalu beze sporu je. Byl bych rád, kdyby 

se jeho účastníci a návštěvníci cítili v našem městě dobře a rádi se k nám také 

vraceli. Všem sportovcům přeji nejen hodně úspěchů, ale i štěstí.

 

Ing. Pavel Rödl

primátor města Plzně

Vážení přátelé,

vážení návštěvníci města Plzně
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Milí sportovní přátelé,

je mi velkou ctí a potěšením Vás srdečně pozdravit u příležitosti hokejbalové-

ho Mistrovství světa, konaného po dlouhých 11 letech v České republice. Česko-

moravský svaz hokejbalu vynaložil velké úsilí, aby se všem zúčastněným na mis-

trovství líbilo. Jsem přesvědčen, že je vše připraveno tak, aby se tento šampionát 

zapsal zlatým písmem do kroniky mezinárodní hokejbalová federace. Abyste si Vy 

všichni, kteří tuto významnou akci navštívíte, odnesli jen ty nejlepší zážitky a nej-

krásnější vzpomínky.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili o zdárný průběh akce, všem 

sponzorům a pořadatelům. Zvláštní poděkování patří statutárnímu městu Plzeň 

za pohostinnost.

Vítejte na vrcholné mezinárodní sportovní akci, skvěle si ji užijte! Jsme šťastni, že jste mezi nás zavítali! 

Největší odměnou pro nás bude Vaše spokojenost a  to, když přijdete mezi nás, hokejbalisty, také v bu-

doucnu.

Petr Fiala

předseda ČMSHb

Vážení návštěvnící a účastníci MS v hokejbalu,

jménem ISBHF (Mezinárodní hokejbalové federace) bych rád přivítal všechny 

země, které se účastní 8. Mistrovství světa. Tato sportovní událost svádí ty nejlepší 

hokejbalisty z celého světa dohromady na společné jeviště, které představí hokej-

bal na nebývalé úrovni. Doufáme, že všichni účastníci budou mít šanci nejen užít si 

celý turnaj, ale také navázat nová přátelství a poznat jiné kultury, což mezinárodní 

událost takového významu může přinést každému z nás. Je potěšující, že letošní mi-

strovství světa v hokejbalu pořádá kolébka tohoto sportu na evropském kontinen-

tě, navíc se koná v krásném městě s bohatou historií známém svou pohostinností. 

Česká republika se dokonce může pochlubit největším procentem hokejbalistů 

na jednoho obyvatele na světě a my sdílíme touhu vytvořit nezapomenutelné pro-

středí.  Všichni jsme velkými dlužníky organizačního výboru turnaje a jeho výtečné práce, štědrých sponzorů 

a několika oddělení státní správy, bez jejichž podpory by se turnaj nemohl konat. Hodně zdaru!

Ve sportu Váš

Domenic Di Gironimo 

President  Mezinárodní hokejbalové federace
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Vážení přátelé, vážení návštěvníci,

dovolte, abych Vás přivítal v Plzni. Ve městě, které má ke sportu velmi blízko 

a které chce v následujících dnech znovu všechny přesvědčit o tom, že volba zá-

padočeské metropole, jako dějiště letošního světového šampionátu, byla volbou 

šťastnou. Šťastnou pro hokejbal i pro návštěvníky nebo přímé aktéry turnaje. 

Pamatuji si velmi dobře a živě podzim roku 1984, kdy jsem poprvé nastoupil 

k soutěžnímu hokejbalovému zápasu tehdejší LIBH (lize bandy hokeje) na házen-

kářském hřišti plzeňské Košutky. Hráli jsme tehdy s vybavením, jaké kdo zrovna 

měl. Dneska by se řeklo: klasický street hockey. Proč o tom píšu? Je to neuvěřitelně 

dlouhých 25 let. Čtvrt století hokejbalu, které jsem měl možnost sledovat a navíc 

být přímým aktérem. Hokejbal se za ta léta posunul obrovským způsobem vpřed.

Dnes stojíme na prahu události, která je zřejmě tou největší v historii českého hokejbalu. Ještě nikdy 

v historii našeho sportu nehrálo najednou na vrcholné akci tolik mužstev. Nikdy nebyl rozpočet turnaje 

v řádech milionů. Televizní zápasy, špičkové videopřenosy z bezmála dvou desítek zápasů, hymna šampio-

nátu složená kytarovým mágem, bohatý doprovodný program a další více či méně podstatné věci, které by 

měly napomoci tomu, že plzeňské Mistrovství světa zůstane v paměti všech příznivců sportu. Naše snaha 

je uspořádat velmi dobrou akci. Vím, že mnoho hokejbalistů si od tohoto MS moc slibuje a hodně očekává. 

Je to ta pomyslná rukavice, která se prostě musí zvednout. Udělali jsme s  kolegy v  přípravě turnaje asi 

maximum možného. Určitě mohu za  celý organizační výbor říct, že tohle MS bude kvalitativně výš než 

šampionáty v Pittsburghu a Ratingenu. Plzeňské MS v hokejbalu má být odrazovým můstkem pro následu-

jící šampionáty. Za dva roky bude tato vrcholná akce v Bratislavě a osobně jsem přesvědčený, že kolegové 

na Slovensku k přípravám přistoupí velmi pečlivě.

Teď je ale před námi tento turnaj. Po sportovní stránce si od něj slibuji vzrušující souboje ve všech vý-

konnostních skupinách, které budou uspokojovat nejenom samotné hráče, ale i početnou diváckou obec. 

Osobně jsem hodně zvědavý na výkony nováčka turnaje Finsko, na zápasy mezi týmy v ženském turnaji 

a samozřejmě na top týmy, které se představí v ČEZ Aréně. Je v silách českého výběru, aby se představil 

v hale v sobotu 20. června v posledním utkání turnaje. A pokud bude mít více sportovního štěstí než v Ra-

tingenu, může navázat na zlatý triumf z Litoměřic. Pro český hokejbal by to bylo jenom dobře. 

Bavte se a užijte si to!

 Josef Kadaně

 předseda OV MS  

PS: A abych nezapomněl, na zmíněnou Košutku se hokejbal opět vrací. Český nároďák bojující o medaile je 

ubytovaný v hotelu hned vedle toho hřiště…

Vítejte…
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Plzeň – prvotřídní turistický cíl!

Západočeská metropole je stále vyhledávanějším cílem zahraničních i domácích turistů. Láká je sem nejen 

pověst světoznámého ležáku Pilsner Urquell, ale také historický střed města, který je bohatý na památky a za-

jímavá místa.  Mezi nejvyhledávanější zajímavosti města patří proslulý pivovar Pilsner Urquell a Pivovarské 

muzeum. Oblíbeným turistickým cílem je i nejvyšší kostelní věž v České republice, Velká synagoga – třetí nej-

větší na světě nebo historické podzemí. Snadná dostupnost Prahy, Karlových Varů, Šumavy a zalesněné okolí 

města s barokními památkami činí z Plzně ideální výchozí bod k výletům. Kromě piva a památek disponuje Pl-

zeň mimořádně bohatým kulturním zázemím. Divadlo J. K. Tyla  s operním, baletním, činoherním a operetním 

souborem a  Divadlo Alfa se svými loutkovými hrami pro děti i pro dospělé diváky sklízí úspěchy na českých 

i mezinárodních scénách. Svůj domov tu mají významné hudební, divadelní i fi lmové festivaly. Ve městě, kde 

jsou kluby, divadla i galerie na každém kroku, se rozhodně nudit nebudete. 

Informační centrum města Plzně 

nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň

tel.: + 420 378 035 330, 

fax: + 420 378 035 332

e-mail: info@icpilsen.cz

www.pilsen.eu
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Hokejbal je vlastně hokej bez ledu. Hra je rozšíře-

ná zejména ve své neorganizované podobě snad 

ve všech zemích, kde mají tradici ledního hokeje. 

Hokejbal se hraje s plastovým míčkem na pevném 

povrchu ohraničeném mantinely. Hráči (5+1) ne-

používají brusle, jsou obuti ve  sportovní obuvi 

a  hrají s  klasickými hokejovými holemi. Rozměr 

hřiště se pohybuje v  rozmezí 24 x 48m do  30 x 

60m. V současnosti má vrcholový hokejbal podo-

bu náročné strategické kolektivní hry vyžadující 

zručnost a fyzickou výdrž. 

Hokejbalové ligy jsou řádně organizovány 

národními federacemi, které požívají instituci-

onální ochranu v  rámci národních sportovních 

federací.

Sjednotit celosvětově pravidla bylo poměrně 

snadné, protože přestože se hokejbal rozvíjel sou-

časně v  řadě zemí, pravidla byla velice podobná 

díky silné tradici ledního hokeje. Členské země se 

dohodly, že jako základ použijí modifi kovaná pravi-

dla ledního hokeje. Pouze název sportu respektuje 

místní zvyklosti a tak se ball nebo street hokej po-

užívá rovnocenně. V českém jazyce se od počátku 

ustálil název hokejbal.

Hokejbal je mladý sport s krátkou historií. Ovšem 

nápad zahrát si s míčkem a hokejkou je pradávný. 

První zdokumentovaný předchůdce hokejbalu – 

hurling – se hrál v  Irsku ve  druhém tisíciletí před 

naším letopočtem. Slovo hokej bylo pak odvozeno 

ze hry s hokejkou a míčkem, kterou praktikovali In-

Hrají hokej, ale nemají led a nebruslí?

Hrají hokejbal!
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diáni a která byla poprvé zaznamenána v roce 1572. 

Další rozvoj hokejbalu pak již probíhal paralelně 

s hokejem ledním.

Organizovaný hokejbal se rozvíjel nezávisle v ně-

kolika zemích současně. V Kanadě a USA od sedm-

desátých let, v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Slo-

vensku a u nás pak od let osmdesátých. Mezi těmito 

zeměmi nebyly v té době žádné kontakty. Politické 

změny po roce 1990 otevřely novou historii hokej-

balu- první kontakty navázali Slováci s  Kanadou, 

pak se připojil český svaz. 

V  roce 1993 byla založena z  popudu Českomo-

ravského svazu hokejbalu a Slovenské hokejbalové 

unie Mezinárodní hokejbalová federace (ISBHF), 

které doplnily Kanada a  USA. Dnes má ISBHF 34 

členských zemí z  tří kontinentů. Mezi země, kde 

je hokejbal nejrozšířenější, se řadí USA (cca 60 000 

hráčů), Kanada (cca 50 000 hráčů), Česká republika 

(cca 35 000 hráčů), Slovensko, Německo, Švýcarsko, 

Rakousko, Finsko, Řecko a  další. Hokejbal se hraje 

i  v  pro nás tak exotických zemích jako jsou napří-

klad Bermudy, Mongolsko či Hong Kong. Počet 

každoročně narůstá, potenciál je především na Blíz-

kém Východě a v Asii. 

ISBHF uspořádala ve své krátké historii doposud 

12 světových šampionátů ve třech věkových kate-

goriích a 16 Mistrovství Evropy ve čtyřech věkových 

kategoriích. První MS se konalo v Bratislavě v roce 

1996, první MS juniorů bylo v  Kralupech v  roce 

2000. První MS hráčů do 16 a 18 let bylo v roce 2008 

ve Zvolenu. Úřadujícím mistrem světa jsou Kanaďa-

né z Ratingenu v roce 2007. Příští světový šampio-

nát se bude konat v roce 2011 v Bratislavě.

Hokejbalu dominují týmy z  hokejově vyspě-

lých zemí: Kanada – čtyřnásobný mistr světa, 

dále Česká republika a  Slovensko. Hra přitahu-

je rovněž řadu hokejistů. Soutěže hrál Jaromír 

Jágr, Pavol Demitra, Dominik Hašek, Jan Čaloun 

a mnozí další. 

Rostoucí počet členských zemí umožnil navázat 

kontakty s  Mezinárodní hokejovou federací (IIHF). 

Ta si klade mimo jiné za cíl šířit popularitu hokeje 

na  celém světě a  hokejbal představuje jednu ze 

základních jednoduchých forem této hry, kterou je 

možné úspěšně nabízet jako doplňkový sport pře-

devším v zemích s krátkou sezónou ledního hokeje. 

ISBHF navázala rovněž kontakty s NHL Enterprises. 

Národní hokejbalové svazy mají obvykle těsné kon-

takty nebo jsou dokonce začleněny v rámci hokejo-

vých svazů (např. ve Finsku, Malajsii apod.).
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Hokejbal je rychlý atraktivní sport plný nádherných technických akcí, ale i tvrdých střel a osobních 

soubojů. V České republice je tradičně velmi oblíbený a rozšířený, jsme po boku Kanady a USA ho-

kejbalovou velmocí. První, kdo přišel s nápadem vytvořit pravidla pro tradiční pouliční sport, byl 

v České republice v roce 1984 Vladimír Hnilička z Českých Budějovic. 

Změna společenských podmínek po  roce 1989 

umožnila vytvořit soutěže pro mužstva sestavená 

z  pouličních part. Tento nápad přitáhl během prv-

ních pěti šesti let stovky mužstev po celé republice. 

Naprostá většina z nich vznikla mimo strukturu tra-

dičních tělovýchovných jednot. Tím byl položen zá-

klad hokejbalového hnutí, které postupně dosáhlo 

značného rozšíření mezi mládeží a dospělými. Dnes 

hokejbalové soutěže v  České republice řídí Česko-

moravský svaz hokejbalu (ČMSHb), který byl založen 

v prosinci roku 1989. Svaz sdružuje přes 35 000 členů 

v asi šesti stech týmech ve čtyřech věkových katego-

riích mužů a v kategorii žen. Málokdo ví, že se se svojí 

členskou základnou v  kategorii mužů řadí v  rámci 

ČSTV na čtvrté místo v kolektivních sportech, před 

ním jsou už jen fotbal, lední hokej a fl orbal. 

Nejvyšší hokejbalovou soutěží dospělých je Extraliga. Pod ní je pak Česká a Moravská národní hokejba-

lová liga, II. národní hokejbalová liga hraná ve skupinách, oblastní a okresní soutěže. V kategoriích mládeže 

(starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci) jsou nejvyššími soutěžemi opět Extraliga, dále pak 

národní, oblastní a okresní soutěže. 

V jednotlivých regionech řídí hokejbal regionální 

výbory, v okresech výbory okresní. Největší centra 

hokejbalu v  České republice jsou Praha, Ústí nad 

Labem, Plzeň, České Budějovice a  Most. Hokejbal 

se hraje ve dvou hokejbalových halách a na 75 sta-

dionech ve všech krajích republiky.

ČMSHb klade mimořádný důraz na  rozvoj sou-

těží pro děti a mládež. Každoročně pořádá celore-

publikovou sportovní akci škol „Hokejbal proti dro-

gám“, které se účastní přes 5 000 žáků a studentů. 

Garantem série asi čtyřicítky turnajů se stal Dominik 

Hašek.

I přesto, že se současný soutěžní hokejbal značně liší od svého pouličního předchůdce, si ponechává 

charakter jednoduchého sportu. Jeho rozvoj u nás je založen na dvou základních principech: za prvé –  

hokejku vlastní každý, kdo má rád hokej a za druhé – do místních lig je možné se přihlásit bez složitých 

formalit. V každém městě, kde se hokejbal hraje, jsou soutěže tedy přístupné doslova pro každého, kdo má 

zájem hrát, a to dětmi počínaje a dospělými konče. 

Více informací na www.hokejbal.cz

ČMSHb slaví 20 let činnosti
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MS 
V HOKEJBALU
PLZEŇ 2009

Historie mistrovství světa v hokejbalu se píše už 

od roku 1996, kdy se první šampionát uskutečnil 

v Bratislavě. Tehdy ještě hokejbal nebyl ani zda-

leka na té úrovni, na jaké je dnes – ale už tehdy se 

určitě bylo na co dívat. A hlavně na koho: hokej-

bal byl v té době jedním z hlavních doplňkových 

sportů pro hokejisty, kteří si zpestřovali letní 

přestávku. A tak na soupiskách české reprezen-

tace najdeme taková jména, jako je olympijský 

vítěz z  Nagana Jan Čaloun nebo reprezentanti 

či extraligoví hráči jako Richard Král, František 

Ptáček, Dušan Salfi cký, Jiří Malinský nebo Vladi-

mír Kameš. Česká reprezentace nebyla jedinou, 

která se spoléhala na známá jména. Zajímavými 

osobnostmi doslova přetékala soupiska Sloven-

ska na 3. mistrovství světa, v domácím prostředí 

ve Zvolenu Slováci postavili například Pavola 

Demitru, Richarda Zedníka, Jozefa Stümpela 

nebo Rastislava Pavlikovského. Dva někdejší fe-

derální partneři a pozdější rivalové nezůstali ale 

při zápisu slavných jmen na soupisky sami: dres 

Kanady oblékl třeba i současný hráč základní 

sestavy týmu NHL Vancouver Canucks Alex Bur-

rows, který se ve švýcarském Sierre dokonce stal 

nejlepším útočníkem turnaje. O dva roky později 

se Burrows stejně jako další hokejisté vydal po 

sezóně v NHL na další MS, ale nevolil hokej, nýbrž 

opět hokejbal – v šesti zápasech nasbíral 11 bodů 

za 6 branek a 5 asistencí a tentokrát přebíral tro-

fej pro nejužitečnějšího hráče turnaje. Zkrátka, 

k  popularitě hokejbalu pomáhali i slavní. A že 

se teď už tak často do sestavy nedostanou, není 

rozhodně tím, že by nechtěli. Hokejbal totiž ušel 

pořádný kus cesty a ve svém oboru už nejlepší 

hokejbalisté slavné hokejisty zkrátka předčí. 

Hokejbal – historie MS v číslech

1996 (Bratislava, Slovensko): 1. Kanada, 2. Česko, 

3. Slovensko, 4. Německo, 5. Rusko, 6. Švýcarsko, 7. 

Rakousko

Sestava ČR: Salfi cký, Poul, Topič – Háva, Borůvka, 

Malinský, Toužímský, Beseda, Pažout, Jandera – 

Kaňkovský, Kormunda, Kameš, Hart, Poletin, Král, 

Neveselý, Vorel, Kurz, Hron, Čaloun, Rak – trenér M. 

Pek, asistent A. Bubník

Historie MS: slavná jména

i velké okamžiky
1998 (Litoměřice, ČR): 1. Česko, 2. Slovensko, 3. Ka-

nada, 4. USA, 5. Rakousko, 6. Německo, 7. Švýcarsko, 

8. Maďarsko. 

Sestava ČR: Salfi cký, Lucák, J. Vorel – Vršanský, 

Malinský, Jůn, Beseda, Háva, Pavlík – Hossinger, Ča-

loun, Král, Vlach, Mašík, F. Ptáček, V. Kameš, P. Vorel, 

Kormunda, P. Kaňkovský, Kurz, Hart, Kejmar – trenér 

M. Pek, asistent L. Rak

1999 (Zvolen, Slovensko): 1. Slovensko, 2. Kanada, 

3. Česko, 4. Švýcarsko, 5. Německo, 6. Rakousko, 

7. Maďarsko. 

Sestava ČR: J. Vorel, Svojanovský, Smetana – Be-

seda, F. Ptáček, Jůn, Hossinger, Borůvka, Pavlík, 

Kocurek – R. Král, P. Kaňkovský, Pletka, Vlach, Kurz, J. 

Štěpánek, Kejmar, Kormunda, Hart, Slanina, Ručka, 

Mašík, Horel – trenér M. Pek, asistent L. Rak

2001 (Toronto, Kanada): 1. Kanada, 2. Česko, 3. Slo-

vensko, 4. Itálie, 5. Švýcarsko, 6. Pákistán, 7. Němec-

ko, 8. USA, 9. Bermudy, 10. Rakousko, 11. Lotyšsko

Sestava ČR: Poláček, Poul – Hossinger, Zeman, 

Kocurek, Kosina, Beseda, Pavlík, Kejmar, Nýdl – 

Vlach, Mašík, Juráček, Kormunda, P. Kaňkovský, 

Kurz, Hart, J. Štěpánek, Hejkal, Slaměna, R. Král, 

Kubů – trenér M. Pek, asistent J. Plachý 

2003 (Sierre, Švýcarsko): 1. Kanada, 2. Česko, 3. 

Slovensko, 4. Itálie, 5. Švýcarsko, 6. Pákistán, 7. 

Německo, 8. USA, 9. Bermudy, 10. Rakousko, 11. 

Lotyšsko.

Sestava ČR: Poláček, Fukárek, Šulan – Nýdl, Ko-

sina, Hodovník, Pavlík, Pejřimovský, Chmel, Kvai-

zar, Janoušek – Kormunda, Hart, Ondráček, Kubů, 

Hejkal, Kejmar, Švancar, Kypet, Bednář, Dusil, 

Zika, Čech – trenér M. Beseda, asistent P. Kaňkov-

ský

2005 (Pittsburgh, USA): 1. Kanada, 2. Slovensko, 

3.  Itálie, 4. Portugalsko, 5. Česko, 6. Indie, 7. Velká 

Británie, 8. Švýcarsko, 9. USA, 10. Německo, 11. Řec-

ko, 12. Pákistán, 13. Bermudy, 14. Kajmanské ostro-

vy, 15. Rakousko, 16. Mexiko. 

Sestava ČR: Donauschachtl, Poláček, Brém – 

Chmel, Kadaně, Hodovník, Pejřímovský, Kvaizar, 

Pavlík, Příhoda, Rejthar – Bálek, Bednář, Belšan, 
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Hubač, Juráček, Kejř, Lendl, Luka, Novák, Poláček, 

Procházka, Zeman, Štěpánek – trenér M. Přerost, 

asistent J. Kadaně

2007 (Ratingen, Německo): 1. Kanada, 2. Česko, 

3.  Slovensko, 4. Itálie, 5. Portugalsko, 6. Švýcar-

sko, 7.  Indie, 8. Velká Británie, 9. Pákistán, 10. USA, 

11.  Německo, 12. Rakousko, 13. Bermudy, 14. Kaj-

manské ostrovy, 15. Řecko, 16. Mexiko.

Sestava ČR: Donauschachtl, Klepač, Šulan – Chmel, 

Čížek, Hodovník, Kameš, Kvaizar, Pavlík, Příhoda, 

Rejthar – Jurásek, Kejř, Konderla, Kormunda, Lendl, 

Luka, Novák, Ondráček, Procházka, Růžička, Sýkora, 

Štěpánek – trenér J. Kadaně, asistent L. Rak

All star týmy MS

1996 (Bratislava, Slovensko): nezjištěno

1998 (Litoměřice, ČR): Lohnický – Sedláček (oba 

Slovensko), Arsenault – Musto (oba Kanada), P. Kaň-

kovský, R. Král (oba ČR). 

1999 (Zvolen, Slovensko): Aff olter (Švýcarsko) – 

Babák (Slovensko), Ptáček (ČR) – Demitra (Sloven-

sko), Marchese (Kanada), P. Kaňkovský (ČR)

2001 (Toronto, Kanada): Cowan (Bermudy) - Men-

tis (Kanada), Kosina – Kormunda (oba ČR), Davis 

(Kanada), Kilchhofer (Švýcarsko)

2003 (Sierre, Švýcarsko): Perodeau (Kanada) – 

Crettaz (Švýc.), Kosík – Hrivnák (oba Slovensko), 

Spadea (Itálie), Hart (ČR).

2005 (Pittsburgh, USA): Petrík - Pavlíček (oba Slo-

vensko), Sidhu (Kanada) – Štěpánek (ČR), Monteiro 

(Portugalsko), Andreacchi (Itálie).

2007 (Ratingen, Německo): Šulan – Kvaizar (oba 

ČR), Mentis – Tremblet (oba Kanada), Duarte (Por-

tugalsko), Andreacchi (Itálie). 

Nejlepší hráči MS

Brankář Obránce Útočník MVP

1996 Salfi cký (ČR) nezjištěno nezjištěno nevyhlašoval se

1998 Lohnický (Slovensko) Arsenault (Kanada) P. Kaňkovský (ČR) nevyhlašoval se

1999 Petrík (Slovensko) Marcelli (Kanada) Tóth (Slovensko) nevyhlašoval se

2000 Poláček (ČR) Giba (Slovensko) Kašša (Slovensko) Marchese (Kanada)

2001 DiGironimo (Itálie) Pavlík (ČR) Burrows (Kanada) Mentis (Kanada)

2003 Perodeau (Kanada) Conte (Itálie) Thron (Slovensko) Burrows (Kanada)

2007 DiGironimo (Kanada) Giba (Slovensko) Novák (ČR) Daoust (Kanada)

 

Medailové pořadí historie MS

Kanada 5 1 1

Česko 1 4 1

Slovensko 1 2 4

Itálie 0 0 1
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Mistrovství světa, to je vždycky výzva. Navíc v do-

mácím prostředí. A když k tomu stojíte na  lavičce 

týmu, který má šanci (a ambice) bojovat o medai-

le… Není se asi co divit, že trenér Leoš Rak měl před 

jedním z  vrcholů své trenérské kariéry myšlenky 

téměř jen pro hokejbal. Ve své sbírce má šéf české 

střídačky už pár pěkných úspěchů a chce další. 

Jak se těšíte Vy jako reprezentační trenér na MS 

v domácím prostředí?

Těším se hodně, stejně jako hráči. Ona už jen sama 

účast na mistrovství světa je pro každého sportovce 

– a hokejbalisty nevyjímaje – svátkem. A když navíc 

máte možnost představit se doma, je to určitě ještě 

větší výzva. Musím říct, že jsem ve dnech a týdnech 

před turnajem myslel téměř jen na hokejbal. 

Vy jste se v roli hlavního trenéra české reprezen-

tace představil už v  roce 1996, tehdy jste vedl 

tým na  vůbec prvním šampionátu v  Bratislavě. 

Před dvěma lety v Ratingenu jste pracoval jako 

asistent, teď se tedy vracíte na lavičku jako její 

šéf. Bude to pro Vás velká změna?

Takhle bych to nebral. Pro mě je důležité, že jsem 

měl kontakt s  mezinárodním hokejbalem na  nej-

vyšší úrovni, takže mě snad nic nepřekvapí. Samo-

zřejmě, že pozice hlavního kouče a asistenta je v ně-

čem odlišná, ale troufám si tvrdit, že mám dostatek 

zkušeností na  to, abych dokázal i  v  roli hlavního 

trenéra mužstvu dát to, co potřebuje. A dostat z něj 

maximum možného. 

U národního týmu jste působil v roli asistenta už 

před jedenácti lety, kdy Česko v Litoměřicích vy-

bojovalo své zatím jediné zlato z MS. Jak vzpo-

mínáte na tenhle turnaj?

Vzpomínky jsou stále živé, přeci jen to byl prv-

ní úspěch na turnaji takové kategorie. Byl to turnaj 

plný emocí a  mám pocit, že ty vzpomínky jen tak 

nevymizí.

Na  hráče bude určitě doma větší tlak, než kdy-

by se hrálo jinde – zájem médií a fanoušků sice 

znají, ale asi ne v takové míře. Jak to podle Vás 

hráči zvládnou? 

Jsme si velmi dobře vědomi toho, že to pro hráče 

v  určitém smyslu nemusí být jednoduché. Nároky 

a  tlak na  hráče budou určitě vyšší, než kdyby se 

turnaj hrál kdekoli v  zahraničí. Ale pevně věříme, 

že jsme vybrali takové hokejbalisty, kteří se s tímto 

zatížením vypořádají. 

Všechny zápasy domácího výběru bude přená-

šet i Česká televize. Bude to poprvé v takovém 

rozsahu, kdy se hokejbal objeví na obrazovkách 

veřejnoprávního kanálu. Co to pro vás zname-

ná?

V  první řadě jsem rád, že tomu tak bude, i  když 

svým způsobem i tohle může mít dvě strany mince. 

Tlak na hráče se zase o další kousek zvýší. Ale jak už 

jsem říkal, věřím tomu, že to čeští reprezentanti usto-

jí. Jinak je samozřejmě dobře, že mistrovství světa 

bude přístupné pro celou sportovní veřejnost. Ho-

kejbal se snad dostane do většího podvědomí. 

Neuvažovali jste třeba o tom, že by se na soupis-

ku dostal některý známý hokejista? Třeba už jen 

proto, aby přišlo víc diváků…

Víte, ono je především důležité, aby si fandové našli 

cestu na  stadión kvůli hokejbalu jako sportu. Známé 

tváře by možná mohly v tomhle směru trochu pomoci, 

ale určitě to není cesta, kterou bychom se měli a chtě-

li vydat. Hokejbal jako takový má určitě co nabídnout 

a věřím, že o tom fanoušky přesvědčíme. A musím do-

dat ještě jednu věc: jsem hlavně rád, že jsme v tomhle 

směru našli všichni na svazu společnou řeč. Že nikoho 

ani nenapadlo upravovat nominaci podle toho, co by 

ten který hráč mohl přinést marketingové části turnaje. 

Leoš Rak: „Pro hráče je to výzva.“
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I v tomhle směru se už hokejbal ve srovnání s dobou 

před patnácti lety hodně posunul, už to je opravdu 

sport na špičkové úrovni se vším všudy. 

Na  posledním MS v  Ratingenu vybojoval čes-

ký tým stříbro. Jaký výkonnostní pokrok od  té 

doby Češi udělali?

Doufám, že přinejmenším navážeme na předve-

dené výkony a  výsledky z  Ratingenu. Od  posled-

ního šampionátu určitě tým zaznamenal pokrok, 

zkonsolidoval se… 

Asi se dá předpokládat, že ani svět nespí a že 

třeba Kanada zase bude největším favoritem, 

že?

To bezesporu. Výsledky Kanady na  posledních 

mistrovstvích světa předurčují hlavního favorita 

turnaje zcela jasně. Dobře připraveny určitě přije-

dou i další týmy, ale asi pořád platí, že Kanada se 

dá porazit, nikoli pravidelně porážet. Může se sa-

mozřejmě stát cokoli a my se určitě pokusíme Ka-

nadě cestu za obhajobou co nejvíc znepříjemnit. 

Nechybí českému reprezentačnímu týmu větší 

mezinárodní zkušenosti? Reprezentačních akcí, 

na kterých by se národní tým utkával se zahra-

ničními soupeři, moc není. A když, tak se hraje 

většinou „jen“ se Slovenskem. 

Je pravdou, že našemu týmu chybí především 

konfrontace s kanadským stylem hry. Ale doufám, 

že i přes tenhle poměrně závažný problém se doká-

žeme přenést a na turnaj se dobře připravit. 

A co třeba rozhodčí? Jak moc se podle Vás liší 

pískání na  mezinárodní scéně od  toho, co je 

k vidění u nás? Nebude to také tak trochu pro-

blém? 

Myslím si, že úroveň nejlepších českých rozhod-

čích je srovnatelná se světovou úrovní a  žádné 

větší problémy nepředpokládáme. A to ani v tom 

smyslu, že by třeba naši sudí neměli stačit, ani 

v tom, že by styl pískání zahraničních rozhodčích 

dělal českému týmu nějaké potíže. Rozdíly v  po-

suzování některých situací určitě najít můžeme, 

ale to máte stejné, jako třeba v hokeji. Když píská 

Kanaďan, je to i na ledě trochu jiné než v případě 

dejme tomu Němce. Ale je na hráčích, aby se tomu 

přizpůsobili. 

Jak jste byl spokojen s  průběhem přípravného 

kempu před MS? Asi jsme zase u počtu příprav-

ných zápasů…

Nastavení režimu přípravného kempu bylo tako-

vé, jaké bylo a těžko polemizovat o tom, jestli třeba 

mělo být víc přípravných zápasů. Každopádně jsem 

rád, že můžu vyjádřit spokojenost s  tím, jak hráči 

k přípravě přistoupili. 

Je v  české extralize z  čeho vybírat? Dostal jste 

se do situace, že jste na každý post měl vícemé-

ně několik vyrovnaných kandidátů nebo počet 

kvalitních hokejbalistů na reprezentační úrovni 

zase tak vysoký není?

Osobně si myslím, že v  extralize je kvalitních 

hráčů pro sestavení reprezentačního týmu dosta-

tek. Kvalita domácí soutěže rozhodně není špatná 

a v dobré soutěži samozřejmě rostou i dobré a kva-

litní individuality. 
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 znovu pro vás again for you
…vstáváme z popela …reborn from the ashes

MS 
V HOKEJBALU
PLZEŇ 2009

V  Plzni vyrostla pro hokejbal nová hala, první 

specializovaná u nás. V průběhu MS se v ní Češi 

nepředstaví, fandové se v  ní mohou podívat 

na  turnaj žen, ale její přínos pro hokejbal jako 

takový určitě hodnotit můžeme.

Nebudu první, kdo řekne, že tuhle halu určitě ví-

tám. Ono je to logické – takové sportoviště může 

hokejbalu jako takovému jenom prospět. Pravda, 

řadu lidí možná překvapí, že zrovna hokejbal má 

svou specializovanou halu, ale je to jen další důkaz 

toho, jakou cestu tenhle sport za poslední roky ušel. 

Máte pocit, že hokejbal, který patří mezi nejroz-

šířenější kolektivní sporty u  nás, je dostatečně 

zapsán v podvědomí veřejnosti? 

Podle mého názoru může být situace vždycky lep-

ší, málokterý sport se může pyšnit tím, že v tomhle 

směru nemá rezervy. Snad hokej a fotbal… Doufám, 

že právě mistrovství světa v  Plzni posune hokejbal 

a jeho vnímání v očích veřejnosti zase o kousek výš. 

S jakým umístěním byste byl na mistrovství svě-

ta spokojen?

Celý turnaj bude velice náročný. Samozřejmě 

chceme uspět a chceme potěšit diváky dobrými vý-

kony, ale musíme přitom plnit postupné cíle. Jít, jak 

se říká, zápas od zápasu. Ale řeknu to takhle: pokud 

bychom se dostali do  fi nále, byl bych maximálně 

spokojen.

inzerce
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Skupina A

Česko

Název národní asociace: 
 Českomoravský svaz 

hokejbalu

Webové stránky: www.hokejbal.cz

Počet registrovaných hráčů: 34 500

První účast na MS:
1996 muži

2007 ženy

Svaz založen: 1989

Počet hřišť: 78, z toho 2 haly

Počet mužstev: 608

Největší úspěch na MS:
1. místo muži

3. místo ženy

Umístění na posledním MS:
2. místo muži

3. místo ženy

Předseda národní federace: Petr Fiala

Trenér národního týmu:
muži – Leoš Rak

ženy – Karel Manhart

Generální manažer: Petr Tomáš

Barvy dresů: červená, bílá

 

Domácí tým na druhém světo-

vém šampionátu v České repub-

lice nemá jiné ambice než po-

stup do fi nále. Tým Leoše Raka je 

po  posledním šampionátu zpět 

mezi světovou elitou a  v  boji 

o  zlato bude spoléhat na  divác-

kou podporu, která se v  Plzni, 

městě hokeje, dá očekávat. Pozadu nebudou chtít 

zůstat ani české ženy. Ty si před dvěma lety připsa-

ly premiérovou účast na  světovém šampionátu 

a hned přivezly bronzové medaile, nejvyšší cíle tak 

musejí mít i letos.

Organizovaný hokejbal vznikl v  Čechách v  roce 

1984 v Českých Budějovicích, postupně se připojo-

vala další města, jako např. Plzeň, Zlín, Praha a Brno. 

Českomoravský svaz hokejbalu byl založen v  pro-

sinci 1989. Díky dobrému organizačnímu a  meto-

dickému zázemí, které se podařilo v  průběhu 90. 

let vybudovat, zaujal svaz významné postavení 

na mezinárodní scéně. Za dvacet let existence sva-

zu se znásobila členská základna z původních 2000 

na  více než 34  000 registrovaných hokejbalistů 

v celé republice. Dnes se hokejbalové soutěže hrají 

v 44 městech na 75 stadionech. 

Česká republika je zakládajícím členem ISBHF 

(1993) a  od  roku 1996 členem Evropské hokejba-

lové asociace (EBHA). Čeští hokejbalisté jsou mistry 

světa z  roku 1998, dále mistry Evropy z  roku 1996 

a 2000. Český hokejbal představuje dlouhodobě 

výkonnostní světovou špičku.

Slovensko

Název národní asociace:
 Slovenská hokejbalová 

únia

Webové stránky: www.hokejbal.sk

Počet registrovaných hráčů:
 6722 hráčů - 207 žen 

a 6515 mužů

Rok založení: 1987

První účast na MS:
1996 muži

2007 ženy

Největší úspěch na MS:
1. místo muži

2. místo ženy

Umístění na posledním MS:
3. místo muži

2. místo ženy

Předseda národní federace: Roman Török

Trenér národního týmu:

Roman Török – muži

 Jaroslav Kolibík, Diana 

Kosová – ženy

Generální manažer:

Mojmír Hojer – muži

 Miroslava Horčičáková 

– ženy

Barvy dresů: modrá, bílá

Počet stadionů: 45

Počet členů: 6722

Počet klubů: 300

Věkové kategorie:
 muži a junioři, dorost, 

žáci

  

Slováci byli účastníky všech 

dosavadních světových šam-

pionátů. Největší úspěch si 

připsali v roce 1999, kdy na do-

mácí půdě s podporou několika 

slavných hokejistů v  čele s  Pa-

volem Demitrou mistrovství 

světa zcela ovládli. Pozadu nezůstávají ani sloven-

ské ženy. Před dvěma lety vlétly do světové špičky 

druhým místem.

Slovenská hokejbalová únia byla založena roku 
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1987, ale hokejbal se na Slovensku hraje organizo-

vaně od roku 1982. Bratislava byla prvním městem 

bývalého Československa, které podchytilo tento 

oblíbený pouliční sport a zahájilo tak jeho bouřlivý 

rozvoj. Na Slovensku se hrají ve 30 městech soutě-

že na republikové, regionální i městské úrovni a to 

ve všech věkových kategoriích. 

Hokejbal je na  Slovensku populární na  velkých 

sídlištích, na  malých pláccích hrála celá řada nyní 

slavných hvězd NHL.

Slovensko je zakládajícím členem ISBHF (1993) 

a od roku 1996 členem Evropské hokejbalové aso-

ciace (EBHA). Jako první Evropané zahájili slovenští 

hokejbalisté kontakty se zámořím startem na  me-

zinárodním turnaji Northern Encounter v  Kanadě 

(1991 a 1992), kde ve vynikající konkurenci obsadili 

5. a 3. místo. Slováci jsou mistry světa z roku 1999 

a patří trvale k nejlepším na světě.

Švýcarsko

Název národní asociace: SSHA

Webové stránky:
www.ssha.ch

www.nati-blog.ch

První účast na MS:
1996 muži

2005 ženy

Největší úspěch na MS:

 muži – 1. vítězství nad 

USA (6:3) v Litoměři-

cích 1998

 ženy – bronzová 

medaile v B-poolu 

v Pittsburghu 2005

Umístění na posledním MS:
muži – 6. místo

ženy se neúčastnily

Barvy dresů: červená, bílá

Rok založení: 1990

Švýcarská asoci-

ace SSHA byla zalo-

žena již v  roce 1990. 

Od  roku 1997, kdy 

došlo k  sjednocení 

dvou největších hokejbalových organizací, se může 

SSHA plně věnovat šíření hokejbalu v celé zemi. Svaz 

řídí 2 soutěže národní ligy, dvě nižší ligy s 44 mužstvy 

a  4 soutěže juniorů s  25 mužstvy. Ve  Švýcarsku se 

hraje na otevřených hřištích v období podzim – jaro.

V roce 1994 bylo Švýcarsko u zrodu Evropské ho-

kejbalové asociace (EBHA). Od roku 1996 je též čle-

nem ISBHF a spolu s Kanadou, Slovenskem a Čes-

kou republikou patří k  zemím, které udávají směr 

rozvoje hokejbalu.

Úroveň švýcarského hokejbalu každoročně stou-

pá. Handicap menšího počtu hráčů překonávají ve-

lice systematickou prací zejména v oblasti mládeže. 

Několikrát se jim již podařilo prolomit nadvládu Če-

chů a Slováků a vybojovat stříbrné medaile na ME 

U18, naposledy v  roce 2007 v  domácím prostředí 

v Huttwil.

Indie 

Název národní asociace:
 Ball Hockey Federation 

of India

Rok založení: 2003

První účast na MS: 2005 Pittsburgh

Největší úspěch na MS:  6. místo (2005)

Umístění na posledním MS: 7. místo

Barvy dresů:  zelená, bílá, oranžová

Indie patří k  týmům 

složeným z hráčů hrajících 

kanadskou hokejbalovou 

ligu, pro které je vždy vel-

ká čest reprezentovat svoji 

zemi. Mužstvo se vyznaču-

je velkou herní vyspělostí, rychlostí a značnými zkuše-

nostmi. 

Indický svaz činí první kroky k založení místních 

lig především pro děti za výrazné podpory z Kana-

dy. Vyjdeme-li z tradice pozemního hokeje, není pro 

Indy hra s  hokejkou a  míčkem ničím neznámým. 

Indie tedy představuje pro rozvoj hokejbalu velký 

potenciál.

Skupina B

Kanada 

Název národní asociace:
 Canadian Ball Hockey 

Association

Webové stránky: www.cbha.com

Počet registrovaných hráčů: 50 000

První účast na MS:

 1996 – Bratislava – 

muži 

2007 – Düsseldorf – 

ženy
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Největší úspěch na MS:
1. místo – muži

1. místo – ženy

Umístění na posledním MS: 1. místo – muži

1. místo – ženy

Předseda národní federace: Domenic DiGironim

Trenér národního týmu:

 George Gortsos, Jeff  

Dzikowicz – muži 

 Christine Pellerin – 

ženy

Generální manažer:

 Tony Iannitto, Mike 

Schweighardt – muži 

 Sophie Dagenais – 

ženy

Barvy dresů: červená, bílá

Rok založení: 1977

Počet členů: 50 000

Počet klubů: 2000

Počet hřišť: 150

Kanadská hokejbalo-

vá asociace byla založena 

v roce 1977 s cílem pomoci 

rozvoji hokejbalu na  mezi-

národní scéně. To se během 

krátké doby povedlo. Ka-

nadský mužský tým zvítězil 

hned na  prvním MS v  roce 

1996 a na tento úspěch na-

vázal také v letech 2001 - 2007, když získal čtyři titu-

ly v řadě. Šampionát v Plzni by měl být pro Kanadu 

další těžkou zkouškou.

Po  mnoha letech úspěchů kanadského hokejbalu 

kategorie mužů a mládeže vstoupily do kanadské ho-

kejbalové asociace také ženy. Stalo se tak v roce 2005. 

Po dlouhém hledání hráček do kádru se Kanaďanky zú-

častnily MS v Ratingenu v červnu 2007. A hned z toho 

byla zlatá medaile, kterou by rády obhájily v Plzni.

Hokejbal je v  kolébce hokeje nazýván ball 

hockey a věnují se mu vedle organizovaných hráčů 

tisíce dětí po celé zemi. V současné době sdružuje 

CBHA 9 provincií. Soutěže se hrají téměř výlučně 

na zimních stadionech. Většina soutěží proto probí-

há v letních měsících. Nejlepší mužstva provincií se 

každoročně koncem srpna setkají na turnaji o titul 

mistra Kanady. Nejsilnější členská základna je v On-

táriu a  Quebecu. Soutěže se pořádají jak pro děti 

od 6ti let, tak pro old-timers nad 30 let.

CBHA dlouhodobě spolupracuje s  kanadským 

svazem ledního hokeje především při společném 

náboru malých hokejistů a  hokejbalistů. Hokejba-

listé jsou také v  kontaktu s  řadou předních hráčů 

NHL, kteří zaštiťují program pro děti.

Itálie

Název národní asociace:
 Italian Street Hockey 

Federation

První účast na MS: 2003

Založení federace: 2000

Největší úspěch na MS: 3. místo

Umístění na posledním MS: 4. místo

Barvy dresů: bílá, modrá

Prvního šampionátu se 

Italové zúčastnili v  roce 

2003 ve Švýcarsku a skon-

čili překvapivě na 4. místě. 

V  roce 2005 pak dosáhli 

svého největšího úspě-

chu v podobě bronzové medaile. Po 4. místě z Ra-

tingenu z roku 2007 by italský tým skončil letos rád 

na vyšší příčce.

Hokejbal byl v  Itálii založen na  popud kanad-

ských hokejbalistů v  roce 2000. V  témže roce se 

Itálie poprvé zúčastnila MS junior v Kralupech a ob-

sadila poslední osmé místo. Od  té doby mužstvo 

pravidelně obsazuje turnaje téměř všech kategorií, 

přičemž v mužské reprezentaci využívá služeb hrá-

čů hrajících v  Kanadě. Nejblíže k  hokeji má v  Itálii 

průmyslový sever. Rozvoj hokejbalu zde bude sou-

viset s  rozvojem ledního hokeje a  in-line hokeje. 

Velká pozornost je věnována přípravě mládeže. 

Hokejbalová skupina je sice nepočetná, nicméně je 

velice aktivní a cílevědomá.

Portugalsko

Název národní asociace:
 Portuguese Ball 

Hockey Association

Počet registrovaných hráčů: 100

Rok založení: 2004

První účast na MS: Pittsburgh 2005

Největší úspěch na MS:

 4. místo Pittsburgh 

2005 (vítězství v čtvrtfi -

nále nad ČR)

Umístění na posledním MS: 5. místo

Barvy dresů: zelená, černá
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Česká reprezentace, Plzeň 2009 
spodní řada zleva: Filip Šindelář, Jiří Mašík – 1. asistent trenéra, A

Pavlík – 2. asistent trenéra, Petr Novák, Jan Bacovský, Václav Hodo

prostřední řada: Jaromír Liška – fyzioterapeut, Jan Pospíšil, Ond

Kubeš, Michal Oliverius, Slavomír Švancar, Jan Beránek – kustod

horní řada: Jan Příhoda, Marek Lendl, Aleš Kypet, Milan Sýkora, M
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néra, Adam Roušal, Martin Kadaně, Tomáš Rejthar, Leoš Rak – hl. trenér, Petr Šulan, Jaroslav 

Hodovník, Petr Tomáš – ved. mužstva, Jan Donauschachtl

il, Ondřej Kejř, David Tyburec, Libor Topolánek, Zdeněk Trtek – kustod, Jan Střeska, Pavel 

stod

kora, Michal Trčka, Miroslav Růžička, Michal Dědič
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Portugalská hokejbalo-

vá asociace byla založena 

v  roce 2004. Prvního mi-

strovství světa se portu-

galský tým účastnil v  roce 

2005. Přestože bylo Portu-

galsko dosud neznámým 

týmem, šokovalo svět, 

když porazilo domácí tým 

Spojených států a  ve  čtvrtfi nále dokonce Českou 

republiku. Až v  semifi nále Portugalce zastavili bu-

doucí světoví šampioni z Kanady těsnou výhrou 2:0. 

Od  té doby zájem o  hokejbal v  Portugalsku roste. 

Tomuto sportu se okamžitě začala věnovat média 

a lze očekávat, že do roku 2010 se začnou hrát také 

první mládežnické soutěže. Portugalsko je známé 

vínem, jídlem a  atraktivním stylem fotbalu. Stejně 

jako fotbal hrají Portugalci také hokejbal – s  rych-

lostí a elegancí. Portugalský tým se těší na podporu 

českých fanoušků při pokusu znovu šokovat hokej-

balový svět.

Velká Británie

Název národní asociace: UK Ball Hockey

Webové stránky:
 www.ukballhockeyte-

am.com

První účast na MS: Pittsburgh 2005

Rok založení: 2005

Největší úspěch na MS: 7. místo

Umístění na posledním MS: 8. místo

Barvy dresů: červená, bílá, modrá

Vývoj britského hokejbalu je velice turbulentní. 

Když se v roce 2004 zakládala federace, byla připra-

vena soutěž v několika anglických městech. Nako-

nec se ovšem nerozjela a styky mezi kluby byly pře-

rušeny. Národní tým se zúčastnil MS v  Pittsburgu 

jen s velkými fi nančními obtížemi. Hned první účast 

na  MS byla velkým nečekaným úspěchem. Pak se 

aktivit ujal Andrew Till z Kalifornie, kterému se po-

dařilo připravit tým pro MS v  Ratingenu, kde svůj 

úspěch Angličani zopakovali. 

Anglický svaz čeká hodně úsilí při rozvoji hokej-

balu, protože hráči jsou velice rozptýleni po  světě 

a chybí osobnosti, které by ligu ve Velké Británii dali 

dohromady. Navíc zde nemá hokej tradici. Přesto 

tým s podporou mnoha příznivců z různých hokej-

balových a roller-hokejových mužstev z Velké Britá-

nie se těší na své vystoupení v Plzni.

Skupina C

Pákistán

Název národní asociace:
Pakistan Ball Hockey 

Federation

První účast na MS: Sierre 2003

Rok založení: 2002

Největší úspěch na MS: 6. místo 2003

Umístění na posledním MS: 9. místo

Barvy dresů: zelená, bílá

Pákistánci se opírají o  zku-

šenosti hráčů hrajících ka-

nadské soutěže. Hokejbal je 

v pákistánské komunitě velice 

populární, mají vlastní ligy. 

Pákistánská federace byla za-

ložena v roce 2003 a od té doby pravidelně organi-

zuje účast národního týmu na seniorských šampio-

nátech, v roce 2007 poprvé také na MS juniorů, kde 

obsadili 7. místo.

Pákistánská federace má připraven rozvojový pro-

gram pro zakládání místních lig v Pákistánu. Využívá 

přitom silnou tradici pozemního hokeje v této zemi.

Bermudy

Název národní asociace:
 Bermuda Ball Hockey 

Association

Webové stránky:
 www.bermuda-

ballhockey.com

První účast na MS: 2001 Toronto

Umístění na posledním MS: 13. místo

Největší úspěch na MS: 5. místo

Rok založení: 1985

Barvy dresů: modrá, černá

Hokejbal se začal 

na  Bermudských 

ostrovech hrát v  80. 

letech. Aktivita sku-

piny kanadských 

fanoušků hokeje po-
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stupně přerostla v pravidelné sobotní zápasy na in-

line hokejovém hřišti. 

Počet hráčů na ostrově stále rostl a v 90. letech 

byla založena Bermudská hokejbalová asociace 

(Bermuda Ball Hockey Association - BBHA). V  té 

době se začal každý půlrok pořádat prestižní turnaj 

Robin Hood Cup. Společně s tímto turnajem rostla 

postupně i úroveň hráčů a soupeření. 

V  roce 1999 hrál bermudský tým první mezistát-

ní zápas. Byl pozván do  Spojených států na  zápas 

s  místním výběrem Leominsteru v  Massacuschetts. 

Také díky tomu byla bermudská reprezentace kon-

taktována ISBHF a pozvána na mistrovství světa v roce 

2001, které se konalo v kanadském Torontu. Bermu-

dy skončily páté. Od  té doby se Bermudy účastnily 

šampionátu ještě třikrát. Navíc si zahrály v roce 2002 

v  Evropském poháru. Bermudy také třikrát zvítězily 

na Karibském poháru – obdobě EuroCupu v Karibiku.

Kajmanské ostrovy 

Název národní asociace:
Cayman Islands Ball 

Hockey Association

První účast na MS: 2005 Pittsburgh

Největší úspěch na MS: 14. místo, 2005, 2007

Rok založení: 2002

Umístění na posledním MS: 14. místo

Barvy dresů: modrá, bílá, červená

Kajmanské ostrovy patří 

do  skupiny hokejbalových 

zemí Karibiku. Jejich hráči se 

rekrutují z  příslušníků růz-

ných národů, kteří se na ost-

rovech trvale nebo dočasně 

pracovně usadili. Na Kajman-

ských ostrovech hraje hokej-

bal sice malý počet hráčů, 

jejich federace je ovšem ak-

tivní, pořádá mezinárodní turnaje. 

Kajmanské ostrovy se zúčastnily posledních 

dvou mistrovství světa a obsadily shodně 14. místo.

Finsko

Název národní asociace:
Street Hockey 

Finland

Webové stránky: www.streethockey.fi  

Rok založení: 2004

První účast na MS: 2009 Plzeň

Barvy dresů: modrá, bílá

Finská asociace 

byla založena z  po-

pudu skupiny Dy-

namite Promotion 

fi nským hokejovým 

svazem v roce 2004. Ten pověřil koordinací soutěží 

organizaci Street Hockey Finland založenou v roce 

2007. Ve Finsku se hraje o mistrovský titul turnajo-

vým způsobem. Nejdříve proběhne kvalifi kace v 6 

až 8 velkých městech za  účasti  kolem 150 týmů 

v  různých věkových kategoriích a  poté závěrečný 

turnaj v Helsinkách. Tím se řadí Finsko na třetí místo 

v Evropě dle počtu registrovaných hráčů.

Klub Siivikkalan Pelikassit byl založen skupinou 

přátel v roce 2005. V průběhu let tým získával úspě-

chy včetně vítězství na národním šampionátu. Teď 

může být hrdý, že dostal příležitost reprezentovat 

Finsko při jeho debutu na  světovém šampionátu. 

Tým je znám svým stylem hry, snaží si každý zápas 

užít stejně jako jeho fanoušci, kteří se určitě objeví 

také v Plzni. Každý z hráčů bude tvrdě pracovat a již 

teď se těší na nové zkušenosti. 

První účast na MS by měla pomoci propagaci hokej-

balu ve Finsku. Cílem fi nského týmu je pobavit i diváky.

Skupina D

USA

Název národní asociace: Street Hockey USA

Webové stránky:
www.streethockeyusa.

com

Rok založení:
1972 IDTA, 2002 SH 

USA

První účast na MS: 1998 muži, 2005 ženy

Největší úspěch na MS: 4. místo 1998

Umístění na posledním MS: 10. místo

Barvy dresů: modrá, bílá

Ve  Spojených státech je 

hokejbal velice rozšířen. Hra 

má několik forem, soutěže řídí 

spousta asociací. Kolébkou 

organizovaného hokejbalu je 

Dekhockey centrum v Leomin-
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steru ve  státě Massachusetts. Soutěže začaly již 

v roce 1972, o dva roky později vzniklo první re-

gulérní hřiště. Dekhockey se hraje na plastovém 

povrchu. Hokejbal hrají chlapci i  dívky ve  věku 

od 4 do 40 let. Málokdo ví, že původní pravidla 

českého hokejbalu byla sestavena právě podle 

dekhokeje.

Kromě Massachusetts jsou velká hokejbalová 

střediska v Pittsburgu (12 center, 20 000 hráčů), Phi-

ladelphii, New Yorku a na Rhode Islandu.

Nejlepším umístěním týmu seniorů USA je 4. 

místo na  mistrovství světa v  roce 1998. Junioři se 

ovšem již stali v roce 2006 mistry světa.

Rakousko 

Název nárosní asociace:
Österreichischer 

Ballhockey Verband

Webové stránky www.ballhockey.at

První účast na MS 1998 Litoměřice - muži

Největší úspěch na MS 5. místo muži

Umístění na posledním MS 12. místo muži

Barvy dresů červená, bílá

Rakouský hokejbalo-

vý svaz vznikl již v roce 

1983 v Korutanech, při-

čemž neorganizovaně 

se hrálo již mnohem 

dříve. V  současnosti 

má nejvyšší soutěž 8 

účastníků ze 4 měst. 

Hlavní překážkou roz-

voje netradičního spor-

tu je nedostatek hřišť 

v ostatních spolkových zemích. Přesto svaz plánuje 

hokejbal rozšířit do  celé země. Původní rakouská 

pravidla byla kombinací fotbalu a  hokeje, ovšem 

od roku 1996 se hraje podle pravidel ISBHF. 

Rakousko se zúčastnilo všech mezinárodních 

akcí. Členem ISBHF jsou Rakušané od  roku 1997. 

Ve  stejném roce také dosáhli svého největšího 

úspěchu, kdy na mistrovství Evropy získali po velice 

napínavém utkání se Švýcarskem bronzové medai-

le. V  posledních letech se velice dobře prezentuje 

tým hráčů, kteří nejprve reprezentovali v kategorii 

do 16 a pak do 18 let. Letošní tým na MS tvoří opět 

motivovaní hráči, kteří určitě budou usilovat o po-

stup z B-poolu. 

Hong Kong

Název národní asociace:

 Hong Kong Islanders 

Ball Hockey Organi-

zation

Webové stránky:
 www.hongkongislan-

ders.com

Počet registrovaných hráčů: 100

První účast na MS: 2009 Plzeň

Barvy dresů: červená, bílá

Nápad založit hongkong-

skou hokejbalovou federaci 

vznikl v  roce 2001, když šes-

tice mužů na Lamma Islandu 

hrála hokejbal v tričkách a se 

židlemi místo branek. Od  té 

doby se toho všem hodně 

změnilo a organizace vyrost-

la ve  fungující klub s  více než jedním stem členů. 

Tým se účastní nejrůznějších turnajů a  největšího 

úspěchu dosáhl, když dokázal čtyřikrát za  sebou 

vyhrát Mekong Cup v Thajsku. Nebylo lehké zajistit 

účast Hong Kongu na  mistrovství, ale díky spon-

zorům a nadšení hráčů se to podařilo. První zkuše-

nosti se světovým šampionátem by mohly pomoci 

hongkongskému hokejbalu k dalšímu rozvoji.

Řecko

Název národní asociace:
 Hellenic Ball Hockey 

Association

Webové stránky: www.hbha.gr

První účast na MS: 2009 Plzeň

Barvy dresů: modrá, bílá

Úkolem řecké hokejba-

lové asociace, která nese 

anglický název Hellenic 

Ball Hockey Association 

(HBHA), je propagovat 

a  řídit rozvoj hokejbalu 

v řecké komunitě. Cílem je reprezentovat co nejlépe 

zemi svého původu a užívat si, bez ohledu, jestli jde 

o trenéry nebo hráče, pocit z úžasné hry.

Mužstvo mužů je složeno převážně z hráčů řecké ko-

munity v Kanadě, družstvo žen má své základy v Řecku.

V  Řecku bylo postaveno již první hokejbalové 

hřiště a je předpoklad dalšího rozšíření hokejbalu.

ms-hokejbal-2009.indd   26ms-hokejbal-2009.indd   26 6/10/09   2:08 PM6/10/09   2:08 PM



27

MS 
V HOKEJBALU
PLZEŇ 2009

Českou hokejbalovou 

reprezentaci povede 

do  bojů na  světovém 

šampionátu v roli kapi-

tána královéhradecký 

Petr Novák. Hráč, kte-

rý toho už v  národním 

týmu i  v  extralize zažil 

víc než dost, si je jist: 

tenhle turnaj odehra-

jeme všichni naplno 

a uděláme všechno pro 

to, abychom získali medaili. 

Hodně se mluvilo o  tom, že před takovou kuli-

sou, jaká se v Plzni čeká, jste ještě nikdy nehráli. 

A že může být i trochu problém s případnou ner-

vozitou… Narůstala v  posledních dnech před 

turnajem?

Já myslím, že to asi každý hráč vnímá individu-

álně. Nikdo z  nás není zvyklý hrát před takovou 

návštěvou, jaká se v  Plzni očekává, takže to bude 

určitě něco jiného. Ale to samé bude platit pro sou-

peře a bude na každém hráči, jak se s tím vyrovná. 

Doufám ale, že trenéři vybrali správný tým, který se 

s  tím dokáže poprat. Jsou tu hráči, kteří za  sebou 

mají už dost těžkých zápasů, a nervozita by je ne-

měla rozhodit. Měli by předvést to, co se od  nich 

čeká. A doufám, že to samé bude platit i o mně – už 

jsem taky pár těžkých zápasů v  reprezentaci ode-

hrál, i když ne před takovou návštěvou. Doufám, že 

nám ta kulisa bude pomáhat.

Nechybí reprezentaci víc mezinárodních kon-

frontací? S výjimkou mistrovství světa na týmy 

jako jsou třeba Kanada nebo Indie prakticky ne-

máte šanci narazit…

Určitě by bylo výborné, kdyby hokejbalový svaz 

měl na  to, aby vypravil reprezentaci v  tom mezi-

roce, kdy není mistrovství světa, na  nějaké turné 

po Kanadě, kde bychom se právě třeba s Kanadou, 

Spojenými státy nebo Portugalskem mohli střet-

nout. Ale bohužel, tyhle možnosti nejsou. Musíme 

věřit české extralize, která si myslím, že je nadprů-

měrně kvalitní. A produkuje hráče, kteří se mohou 

měřit se světovou špičkou.

Právě Kanada bude asi opět největším favori-

tem turnaje, že?

Určitě. Vzhledem k  výsledkům i  výkonům v  po-

sledních letech jsou jednoznačně největším favori-

tem. Jejich hra na těch minulých turnajích výrazně 

čněla nad ostatní. Nevím, jestli třeba neprošli něja-

kou generační výměnou, ale na posledním mistrov-

ství světa už měli v týmu pár juniorů a ti ukázali, že 

kanadský hokejbal je stejně jako tamní hokej na vr-

cholu. Nemyslím si, že by to mělo být v Plzni jinak.

Vy jste zatím s  Kanadou hráli naposledy v  Ra-

tingenu, před dvěma lety ve  fi nále mistrovství 

světa. Herně to bylo dlouhou dobu hodně vy-

rovnané utkání, nakonec jste ale prohráli 0:5. 

Jak na to vzpomínáte?

Nebylo to úplně jednoznačné utkání, byli jsme 

jediným týmem na tom turnaji, který Kanadu aspoň 

trochu potrápil. Ale rozdíl byl v koncovce, v produk-

tivitě. My jsme z našich šancí, které jsme si připravili, 

nebyli schopní dát gól. Na rozdíl od Kanady, která 

využila každou druhou šanci. Oni to mají v krvi, jdou 

do koncovky důrazně. Ví to i naši trenéři, kteří nám 

to teď hodně často připomínají - šance není konec, 

ze šance musí padnout gól. My se na to teď hodně 

zaměřujeme, uvidíme, jak to letos bude vycházet. 

V tomhle se mají všichni od Kanady hodně co učit – 

hráči střílí s tím, že dávají gól a ne s tím, že se dostali 

k nějaké střele nebo do nějaké nebezpečné situace. 

Pro ně je opravdu konec, až když je míček v síti. Je 

to jeden z rozdílů, ale já doufám, že pokud na Kana-

du narazíme, tak nějaký ten gól dokážeme dát. Pro 

ně by to také byla docela nová situace, že by mohli 

i prohrávat…

A co ostatní týmy? Asi se nedá předpokládat, že 

by některý z nich byl jen do počtu.

Na  mistrovství světa je to vždycky tak trochu 

o  překvapení. My jsme třeba před čtyřmi lety 

v Pittsburghu nečekali, že bude Portugalsko tak sil-

né. Nakonec se ukázalo, že to byl jeden z nejlepších 

týmů šampionátu. Před dvěma lety jsme v Ratinge-

nu narazili na Indii, která vůbec nebyla slabá, jak by 

si možná mnozí mohli myslet. Slabý tým nemá ani 

Pákistán, kousat budou rozhodně Švýcaři, kteří si 

drží svou výkonnost už dlouho a spíš jdou nahoru. 

Kapitán Novák tvrdí: chceme medaili
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Nebezpeční budou určitě Slováci – to je tým plný 

zkušených hráčů, kteří jsou už i mezinárodně hodně 

ostřílení. Mám za to, že jsou i turnajovým týmem a že 

dokáží naladit správnou formu. Navíc zápasy v České 

republice pro ně budou mít určitě zvláštní příchuť. 

Když to všechno sečtete, tak z toho vychází, že Slo-

vensko bude pro každého hodně nepříjemným pro-

tivníkem a že určitě bude chtít medaili. Kvalita bude 

všude. Když jsem na minulém turnaji viděl utkání Pá-

kistán – Indie, tak to byl vynikající hokejbal. Je úžas-

né, že i  takové země dokáží vyprodukovat takovou 

hru. Opravdu se na to dalo moc hezky dívat. 

Je tu i Finsko, které se mezi elitou představí vů-

bec poprvé. Ale Finové to s hokejkou umí…

Přesně tak. Další stát. To je hokejová země, takže 

rozhodně nečekám, že by přijeli nějací hokejbalo-

ví amatéři nebo vyjukanci. Nikdo moc netuší, co 

od nich má čekat – je to hrozně těžké. Nikdo je nevi-

děl hrát. Může přijet skvělé mužstvo, ale může přijet 

i průměrný tým, který se bude na vrcholný hokejbal 

teprve adaptovat. 

Mimochodem, jaký je podle Vás hokejbal sport 

pro diváka? Třeba pro toho televizního…

Myslím, že ten sport samotný je koukatelný, je 

atraktivní. Vnímám to i z pohledu diváka, samozřej-

mě se občas jdu na některé utkání i podívat. Je to 

sport rychlý, dynamický, agresivní. Je to obdoba 

hokeje a už i to je pro hokejbal plus. Nicméně, něco 

tomu chybí. Chybí tomu hezké prostředí, chybí 

tomu arény, zastřešené prostory, lepší povrchy, 

na kterých ta hra zase vypadá úplně jinak. Když se 

třeba hraje v Plzni v nové hale, tak i ta hra vypa-

dá lépe, než když se hraje třeba u nás v Hradci. 

Ale to samozřejmě závisí na  tom, co si kluby 

mohou dovolit… Já myslím, že to je koukatelný 

sport. I když by to mohlo být někdy i lepší.

Nová hala v  Plzni, o  které 

byla řeč, to je určitě skvělá 

věc, že?

Já to tak určitě vnímám. Ať 

si říká kdo chce co chce – ná-

zory jsou sice rozporuplné, 

ale drtivá většina hokejbalis-

tů je z toho určitě nadšená. 

A jestli jsou nějací škarohlí-

di, kteří tvrdí, že hokejbal 

se má hrát venku, tak já mám jiný názor. Myslím, že 

pan Kadaně odvedl obrovskou práci a ukázal, kam 

by se mohl hokejbal posouvat. Navíc spolupráce se 

školou, která je blízko a kde mohou vznikat hokej-

balové třídy, je úžasná věc. A  ta hala samotná, to 

je úžasný komfort. Jednak je to o povrchu, který je 

méně agresivní na klouby než klasický povrch. Hra 

je na něm rychlejší, přehlednější. Může se tam hrát 

i  v  zimě… Za  sebe můžu říct, že se mi tam hraje 

opravdu skvěle, ta hra je tam o něčem jiném. A když 

spadnete v  plné rychlosti, tak se sklouznete a  ne-

drhnete o beton. Rozhodně, pro mě bomba. 

V  Plzni v  ČEZ Aréně bude leštěný beton, to je 

jaký povrch?

Ten leštěný beton navíc bude ještě trochu pogu-

movaný, takže si na to asi budeme všichni nějakou 

dobu zvykat. Je to i  jiné než třeba v hale v Mostě. 

Povrch je to specifi cký, ale pro hokejbal dobrý. Zase 

je to rychlé a věřím, že to pro diváky bude zajímavý 

zážitek. Bude se určitě hrát rychlá hra. Hřiště je aty-

pické i svými rozměry, je to větší. Jsou tam i hoke-

jové mantinely, které mají nepatrně jiné vlastnosti 

než ty, které se používají na většině hokejbalových 

hřišť. Takže je to i o tom, jak rychle se tomu všemu 

týmy přizpůsobí. Je určitě dobré, že jsme měli v Plz-

ni před turnajem přípravu a  že jsme měli šanci si 

na to zvyknout.

Může to být třeba rozdílová věc pro váš první zá-

pas? Vy to znáte, Švýcaři nikoli…

Tak určitě to může být naše výhoda, ale je to 

zrádné – spoléhat na to nemůžete. Před čtyřmi 

lety jsme přijeli do  Ameriky, kde byly také 

úplně jiné podmínky, byl tam jiný povrch 

a navíc se tam špatně dýchalo. Ale nemys-

lím si, že by to pro nás tehdy byla nějaká ne-

výhoda. Pokud jsou hráči technicky vyspělí 

a zkušení, tak se adaptují během jediné 

třetiny. Na  druhou stranu, třeba i  ta 

jedna třetina nebo půlka zápasu 

může ve  vyrovnaném utkání hrát 

důležitou roli. 

Přípravný kemp před šampioná-

tem byl přínosný, ale možná by 

mu slušelo víc zápasů, ne?

Měli jsme zápas s  Plzní. Věřím 

tomu, že ten tým je tak dlouho pohroma-
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dě, že… (odmlčí se)… Nechci říct, že by jen to stačilo, 

ono by bylo výborné, kdybychom si mohli zahrát víc 

přípravných zápasů. Ale ty zápasy by byly spíš o tom, 

abychom se dostali do herního rytmu a aby si člověk 

zkusil v  té hale hrát naplno. Já se nebojím toho, že 

kluci, kteří jsou povolaní do reprezentace, by k tomu 

nepřistupovali naplno i v tréninku. Spíš je to o tom, 

že hráči jsou natolik zkušení, že je především potře-

ba, aby si na sebe zvykli. A věřím tomu, že to bude 

fungovat. Už když se hrálo v  přípravě „na  dvě“, tak 

to bylo hodně v tempu. Jsou vybráni hráči, kteří ne-

chtějí nic podcenit a kteří do toho dají maximum. To 

utkání s Plzní bylo dobré v tom, že jsme si zkusili pře-

silovky v ostřejším tempu. Když jsme hráli proti sobě 

na  tréninku, bylo to trochu jiné – jsme jeden tým 

a byly tam nějaké hranice, za které nikdo v soubojích 

nešel. Nikdo nechtěl spoluhráče zranit. Nicméně, ne-

bojím se toho, že by to měla být nevýhoda. 

Můžete srovnávat sílu týmu pro Plzeň s tím, kte-

rý vybojoval stříbro na posledním MS v Ratinge-

nu. Dá se to porovnat?

Ten tým v Ratingenu byl zkušenější. Bylo tam víc 

hráčů, kteří toho měli hodně za sebou, ať už třeba 

Pavel Kormunda nebo Sváťa Kvaizar. Nebo další, 

kteří ten nároďák táhli spoustu let. Lídři se trochu 

obměnili, není Jarda Pavlík, který byl vůdčí osob-

ností. Tým má zkušeností méně, je v něm osm nebo 

devět nováčků, takže proběhla určitá obměna. 

Na druhou stranu mám za to, že jádro je stejné už 

od  Pittsburghu, kde ho dal dohromady Josef Ka-

daně. Ať to je Ondra Kejř, Marek Lendl nebo hráči 

jako Rejthar a Příhoda. Tihle kluci jsou v reprezen-

taci už čtyři roky a dozráli do optimálního věku. Je 

nám sedmadvacet, osmadvacet. Měli bychom být 

teoreticky na  vrcholu. Myslím si, že i  nováčci jsou 

vybraní opravdu dobře, takže si nemyslím, že by 

reprezentace měla být slabší, než před dvěma lety. 

Je to dobře sestavený tým, který může dojít daleko.

Když říkáte daleko, tak se dá říct, že až k medai-

li? Ono se to ale samozřejmě nedá slíbit.

Určitě tu medaili od  nás všichni čekají. A  mám 

za to, že tým, který tam je, je vytvořen tak, že si ne-

může klást nižší cíle, než je medaile. Věřím tomu, 

že klíčovým zápasem pro nás bude semifi nále – že 

přes základní skupinu i čtvrtfi nále projdeme. Ale je 

to těžké, může se něco nepovést v prvním zápase 

a dopadneme jako hokejisti… Jak říkám, je vybra-

ný tak silný výběr, který by do fi nále jít mohl. Věřím 

tomu, že ten tým je fi nálový a že si o to zlato zahra-

jeme. Jsme připravení pro to udělat maximum. 
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Letošní hokejbalové mistrovství světa se obje-

ví i  na  obrazovkách České televize. A  nepůjde 

o  žádnou jednorázovou epizodu, veřejnopráv-

ní televize nabídne na  programu ČT4 všechny 

zápasy českého týmu, obě semifi nálová utkání 

a  boje o  medaile. Hokejbaloví fandové si tedy 

určitě přijdou na své. Česká televize udělá určitě 

radost těm fanouškům, kteří z nejrůznějších dů-

vodů do Plzně nebudou moci přijet, ale velkou 

službu udělá i  hokejbalu jako takovému. Šéf 

sportu v  ČT Otakar Černý věří, že přenosy do-

padnou dobře i v tom smyslu, že v nich fandové 

uvidí úspěchy českého týmu…

Jak jste jako šéf sportu přijal myšlenku vysílat 

mistrovství světa v hokejbalu?

Já jsem s tím neměl vůbec žádný problém. Nao-

pak – jsem z Kladna, kde má tenhle sport velkou tra-

dici, kde jsou kvalitní týmy a kde je hokejbal do jisté 

míry i určitý fenomén. Já jsem tuhle možnost, tedy 

vysílat hokejbalový šampionát, jen uvítal.

Co bude tenhle turnaj pro televizi znamenat? 

Hokejbal se na  obrazovkách České televize už 

objevil, ale v  takovém rozsahu zatím ještě ne. 

Bude to určitý průlom…

Jako základní motto programu ČT 4 jsme dali, 

že to je česká televize pro český sport. A velmi rádi 

vysíláme český sport, především ten, který není ko-

merční. Mistrovství světa v hokejbalu zapadá do ce-

lého portfolia, které máme.

Už bylo řečeno, že budete vysílat všechny zá-

pasy domácích a k tomu semifi nále, duel o třetí 

místo a  fi nále. Jak moc složité bylo se na  tako-

vém počtu zápasů shodnout?

Sportovní svět se v poslední době do značné míry 

řídí podle televizí, bylo to vidět třeba na  posledním 

mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku. My jsme pro-

stě oznámili své možnosti a pořadatelé s nimi souhla-

sili. Koneckonců, my ani žádné jiné reálné možnosti 

nemáme, než vysílat v právě takovém rozsahu. 

Dá se třeba odhadnout, jakou očekáváte sledo-

vanost?

Česká televize obecně nesoutěží ve sledovanosti, 

zadání veřejnoprávní televize je poněkud jiné. Nic-

méně se domníváme, že právě hokejbal bude mít 

na tomto šampionátu sledovanost slušnou. Máme 

zkušenosti z  fl orbalu, futsalu nebo dalších dosud 

neznámých malých sportů, kterým Česká televize 

dává prostor. Vysíláme pro určitý okruh lidí a oče-

káváme, že se na to tento okruh lidí také bude dívat.

Přijedete se podívat na  mistrovství světa v  ho-

kejbalu i osobně?

Samozřejmě. Jezdím na  většinu přímých pře-

nosů, které děláme, tak proč bych nejel do Plzně? 

A pojedu rád. 

Určitě jste už hokejbal v televizi viděl, jak se vám 

jako divákovi zamlouval?

Hokejbal má samozřejmě svá divácká úskalí. A to 

především pro diváka, který chodí na  hokej a  ho-

kejbal bude brát jen jako náhražku hokeje. Já se 

v Kladně třeba na hokejbalové zápasy občas zajdu 

podívat, takže vím, co od toho můžu čekat. Ale pro 

někoho to může být překvapení.

Máte svůj osobní tip na to, jak třeba v Plzni do-

padne český výběr?

My jsme do toho šli s tím, že český tým bude hrát 

o medaile. Pokud by se tohle naplnilo, tak to bude 

dobře pro hokejbal i pro Českou televizi, protože di-

váci vydrží u obrazovek až do konce turnaje. A já pev-

ně doufám, že o medaile Češi skutečně hrát budou. 

Česká televize fandí hokejbalu
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Pavel Kormunda, Roman Ondráček

MS 
V HOKEJBALU
PLZEŇ 2009

Komentátor České televize Tomáš Jílek, který 

bude provázet diváky veřejnoprávní stanice 

seriálem přímých přenosů, se bude moci spo-

lehnout i na dvojici ostřílených borců a někdej-

ších hokejbalových reprezentantů. Roli spolu-

komentátorů přijali pro letošní šampionát dva 

hráči, kteří až do poslední chvíle bojovali o mís-

to ve výběru trenéra Raka. Z konečné nominace 

nakonec vypadli, ale mistrovství světa si nene-

chají ujít aspoň v téhle roli.

Pavel Kormunda bude na mistrovství světa v roli 

aktivního hráče chybět teprve podruhé. Zahrál 

si už na  premiérovém šampionátu v  Bratislavě 

a  ve  své sbírce má všechny medaile, které Česko 

získalo. Chyběl jen na  nepříliš vydařeném podni-

ku v Pittsburghu před čtyřmi lety, kdy Češi skončili 

až pátí. Stejně jako pro Romana Ondráčka byl pro 

něj přípravný kemp před turnajem tečkou za  re-

prezentační kariérou. „Reprezentační kariéra ur-

čitě skončila. Pokud jde o  tu extraligovou, tak 

věřím, že s  Romanem ještě něco odehrajeme, 

i když Romanovi se už prý moc nechce,“ usmívá 

se Kormunda. A jeho kolega-spolukomentátor Ro-

man Ondráček přikyvuje. „Já to zatím nechávám 

otevřené, musím si všechno pořádně promyslet. 

V téhle chvíli si spíš myslím, že už příští sezónu 

hrát nebudu, ale uvidíme,“ řekl. 

Oba se na turnaj v nové roli těší. Roman Ondrá-

ček si splní jednu svou touhu. „Vždycky jsem chtěl 

dělat něco, co souvisí se sportovní novinařinou. 

Bude to pro mě nová zkušenost, na  základě 

které pak můžu třeba i stavět,“ věří. Ani pro jed-

noho to ale nebude jednoduché. Pohled hráče ze 

hřiště a  novináře z  tribuny se asi dost liší. „Bude 

to obrovská změna,“ potvrdil Pavel Kormunda. 

„S klukama jsem toho dost zažil a najednou tam 

s  nimi nebudu… Bude to jiné,“ řekl. Kamarády 

a spoluhráče mají v týmu oba, Roman Ondráček 

se ale nebojí toho, že by měl jít do možného kon-

fl iktu. „Když to někomu nepůjde, tak asi nebudu 

mít problém s  tím, abych to řekl. Samozřejmě 

na druhé straně budu daleko raději, když budu 

jenom chválit,“ řekl Ondráček. Tomu, že příliš kri-

tiky nebude muset používat, věří i  Pavel Kormun-

da. „Já věřím, že to všem půjde. Na soustředění 

před šampionátem, které jsem absolvoval, 

Ostřílení spolukomentátoři

nebyl jediný špatný hráč. Všechno to jsou lídři 

svých mužstev a  určitě mají sílu,“ řekl Kormun-

da. A čeho se nejvíc v nové roli obává? „Uvidíme, 

jak budu schopen reagovat na některé situace, 

které vzniknou. Když je člověk ve hře, vnímá to 

jinak. Jsem útočník, takže pro mě bude asi jed-

nodušší komentovat ofenzívu. Já totiž moc ne-

bráním, takže nevím, co bych k  tomu povídal,“ 

smál se Kormunda. „Pro mě bude asi nejtěžších 

prvních deset minut,“ usmíval se Roman Ondrá-

ček. „Ta nervozita tam asi bude, přeci jen to bude 

něco jiného, než se bavit s  kamarády. Ale je to 

pro nás oba výzva,“ uzavřel Ondráček. 
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Zápasy ve skupinách

16. června

1. 11:00 SUI – CAN Hokejbal. hala

2. 13:00 USA – CZE Hokejbal. hala

3. 15:00 GRE – SVK Hokejbal. hala

4. 17:00 CAN – AUT Hokejbal. hala

17. června

5. 9:00 SVK – SUI Hokejbal. hala

6. 11:00 CZE – GRE Hokejbal. hala

7. 13:00 CAN – USA Hokejbal. hala

8. 15:00 SVK – AUT Hokejbal. hala

9. 17:00 SUI – CZE Hokejbal. hala

18. června

10. 10:00 AUT – GRE Hokejbal. hala

11. 12:00 USA – SUI Hokejbal. hala

12. 14:00 CZE – SVK Hokejbal. hala

13. 16:00 GRE – CAN Hokejbal. hala

14. 18:00 AUT – USA Hokejbal. hala

Zápasy o umístění

19. června

15. 10:00
o fi nále 

B-pool

6. ve sku-

pině – 7. ve 

skupině

Hokejbalová 

hala

16. 12:00
semifi nále 

A-pool

1. ve sku-

pině – 4. ve 

skupině

Hokejbalová 

hala

17. 14:00
semifi nále 

A-pool

2. ve sku-

pině – 3. ve 

skupině

Hokejbalová 

hala

18. 16:00
fi nále 

B-pool

5. ve skupi-

ně – vítěz 

15

Hokejbalová 

hala

20. června

19. 9:00
o 3. místo 

A-pool

poražený 

16 – pora-

žený 17

ČEZ Aréna

20. 11:30
fi nále 

A-pool

vítěz 16 – 

vítěz 17
ČEZ Aréna

in
ze

rc
e

Rozpis zápasů – ženy

ms-hokejbal-2009.indd   32ms-hokejbal-2009.indd   32 6/10/09   2:08 PM6/10/09   2:08 PM



A k c e  p r o b í h á  v  o b d o b í  o d  1 8 .  5 .  d o  3 0 .  6 .  2 0 0 9

* Podrobné podmínky a pravidla akce najdete na www.chance.cz a všech našich pobočkách.

SÁZKY AŽ DO VÝŠE 5.000 Kč!
MINIMÁLNÍ SÁZKA SNÍŽENÁ NA 20 Kč!

V KAŽDÉM OKAMŽIKU 
NEJLEPŠÍ MOŽNÝ KURZ!

NABIJTE SVŮJ ÚČET TAKÉ STÍRACÍM TIKETEM!

POKUD NÁHODOU NEVYHRAJETE, 

VRÁTÍME VÁM AŽ 300 KČ!
A NAVÍC
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VOLEJTE
233 090 834
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MHD V PLZNI

Nádraží ČD – ČEZ Aréna

Nejjednodušší spojení – přímá trolejbu-

sová linka číslo 13 zvládne kilometrovou 

trasu přibližně za čtyři minuty…

Nástupní zastávka: Hlavní nádraží

Výstupní zastávka: Zimní stadión

Nádraží ČD – Hala Kralovická

Variant je hned několik, nejlepší se zdá být 

přímé spojení autobusem číslo 39 (cesta 

trvá přibližně 22 minut). Tento autobus 

však jezdí ve špičce v  intervalu 30 minut, 

mimo špičku v  intervalu 60 minut a o ví-

kendu i  delších. Obecně se dá říct, že se 

trefíte, když budete na zastávce u nádraží 

ve  všední den vždy těsně po  tři čtvrtě… 

Pokud to štěstí mít nebudete, můžete vy-

užít i dvě další spojení s přestupy.

Nástupní zastávka: Nádraží ČD

Výstupní zastávka: Nákupní středisko

Spoj – Přestup (spoj) – Trvání

bus 39 –  22 min.

trol. 12 – Mrakodrap (bus 33) – 26 min.

trol. 16 – Ul. Družby (bus 30) – 29 min.

ČEZ Aréna – Hala Kralovická

Bez přestupu se mezi jednotlivými hra-

cími místy přesunout můžete leda pěšky 

(přibližně 10 kilometrů) nebo autem. Po-

kud budete volit MHD, máte dvě varianty. 

Od  ČEZ Arény vždy odjeďte trolejbusem 

číslo 13, přestoupit pak můžete buď 

u nádraží na autobus číslo 39 (ten má ale 

hodinové intervaly) nebo na jiné zastávce 

na linku číslo 30. Ta jezdí v intervalech 5-15 

minut v závislosti na denní době. 

Nástupní zastávka: Zimní stadión

Výstupní zastávka: Nákupní středisko

Spoj – Přestup (spoj) – Trvání

trol. 13 – Hl. nádraží (bus 39) – 28 min.

trol. 13 – Malostranská (bus 30) – 37 min.
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MS 
V HOKEJBALU
PLZEŇ 2009

Základní skupiny

13. června

19:00 zahajovací ceremoniál

1. 20:00 A-pool / A CZE – SUI ČEZ Aréna

14. června

2. 10:00 B-pool / D USA – GRE Malá hala

3. 11:00 A-pool / B ITA – POR ČEZ Aréna

4. 12:30 B-pool / C PAK – CAY Malá hala

5. 14:00 A-pool / B CAN – GBR ČEZ Aréna

6. 15:00 B-pool / D AUT – HKG Malá hala

7. 17:00 A-pool / A SVK – IND ČEZ Aréna

8. 17:30 B-pool / C BER – FIN Malá hala

15. června

9. 10:00 B-pool / D AUT – GRE Malá hala

10. 11:00 A-pool / B POR – CAN ČEZ Aréna

11. 12:30 B-pool / D HKG – USA Malá hala

12. 14:00 A-pool / B GBR – ITA ČEZ Aréna

13. 15:00 B-pool / C CAY – BER Malá hala

14. 17:00 A-pool / A IND – CZE ČEZ Aréna

15. 17:30 B-pool / C FIN – PAK Malá hala

16. 19:30 A-pool / A SVK – SUI ČEZ Aréna

16. června

17. 10:00 B-pool / C CAY – FIN Malá hala

18. 11:00 A-pool / A SUI – IND ČEZ Aréna

19. 12:30 B-pool / C PAK – BER Malá hala

20. 14:00 A-pool / B GBR – POR ČEZ Aréna

21. 15:00 B-pool / D GRE – HKG Malá hala

22. 17:00 A-pool / A CZE – SVK ČEZ Aréna

23. 17:30 B-pool / D USA – AUT Malá hala

24. 19:30 A-pool / B CAN – ITA ČEZ Aréna

Kvalifi kace

17. června

25. 13:30 kvalifi kace C1 – B4 Malá hala

26. 15:00 kvalifi kace B3 – C2 ČEZ Aréna

27. 16:00 kvalifi kace D1 – A4 Malá hala

28. 17:30 kvalifi kace A3 – D2 ČEZ Aréna

Čtvrtfi nále

18. června

29. 10:00 B-pool p 25 – D4 Malá hala

30. 12:00 A-pool B2 – v 28 ČEZ Aréna

31. 12:30 B-pool p 26 – D3 Malá hala

Rozpis zápasů – muži

32. 15:00 A-pool B1 – v 27 ČEZ Aréna

33. 15:00 B-pool p 27 – C4 Malá hala

34. 17:30 B-pool p 28 – C3 Malá hala

35. 18:00 A-pool A1 – v 25 ČEZ Aréna

V 18:00 by začínal případný čtvrtfi nálový zápas 

českého týmu.

36. 20:30 A-pool A2 – v 26 ČEZ Aréna

Finálový víkend

19. června

37. 9:00
o umístění 

A-pool
p 30 – p 34 ČEZ Aréna

38. 10:00
o umístění 

B-pool
p 31 – p 33 Malá hala

39. 11:30
o umístění 

A-pool
p 36 – p 32 ČEZ Aréna

40. 12:30
o umístění 

B-pool
p 35 – p 29 Malá hala

41. 14:00
semifi nále 

B-pool
v 33 – v 31 ČEZ Aréna

42. 15:00
semifi nále 

B-pool
v 29 – v 35 Malá hala

43. 17:00
semifi nále 

A-pool
v 34 – v 30 ČEZ Aréna

V 17:00 by začínal případný semifi nálový zápas 

českého týmu.

44. 18:00
o 7. místo 

A-pool
p 39 – p 37 Malá hala

45. 19:30
semifi nále 

A-pool
v 32 – v 36 ČEZ Aréna

46. 20:30
o 7. místo 

B-pool
p 39 – p 37 Malá hala

20. června

47. 9:00
o 5. místo 

B-pool
v 38 – v 40 Malá hala

48. 11:30
o 5. místo 

A-pool
v 37 – v 39 Malá hala

49. 14:00
o 3. místo 

B-pool
p 41 – p 42 Malá hala

50. 14:00
o 3. místo 

A-pool
p 43 – p 45 ČEZ Aréna

51. 16:30
fi nále 

B-pool
v 41 – v 42 Malá hala

52. 17:00
fi nále 

A-pool
v 43 – v 45 ČEZ Aréna

19:30 závěrečný ceremoniál
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Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami 
pro předplatné, které jsou umístěny na www.vlp.cz 
nebo na všech redakcích Deníku.
Akce je určena pouze pro fyzické osoby.
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele 
a do vyčerpání zásob.

Předplaťte si svůj deník
■   Deník budete dostávat za každého 
 počasí v časných ranních hodinách 
 až do svého domova
■   Náklady na doručení Deníku platíme my
■   Využijte nového věrnostního programu: 
 www.denikzlaterybky.cz     

Předplatné svého Deníku 
si objednejte 
na telefonu

724 100 406

Předplaťte si svůj regionální deník 
na jeden rok a získejte 

ZDARMA předplatné 
časopisu GLANC
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SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaOctavia RS

ŠÉFEM, MANŽELEM, TÁTOU... 
A NĚKDY PROSTĚ JEN MUŽEM.
Mít spolehlivý a praktický vůz neznamená, že byste se měli vzdát radosti ze sportovní jízdy. Nová Škoda Octavia RS 
Vám nabídne komfort, prostor i vzrušující zážitky. Atraktivitu a také bezpečnost vozu zvyšují světla pro denní 
svícení poprvé s LED diodami, xenonové světlomety s natáčením a mlhové světlomety v RS designu. O Vaše 
pohodlí se postará dvouzónová klimatizace. Navíc si k oběma nabízeným motorům (benzinový 147kW 
a dieselový 125kW) můžete zvolit také automatickou šestistupňovou převodovku DSG. Prostě jen nastartujte 
a potěšte své nespoutané já. Bližší informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Škoda Auto – hlavní partner Mistrovství světa v hokejbale

Nová ŠkodaOctavia RS. Cit pro zábavu. Smysl pro zodpovědnost.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Octavia RS  
a Octavia Combi RS: 5,7–7,7 l/100 km, 150–180 g/km
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