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ZPRÁVA Z AKCE

REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V HOKEJBALE
Název RD: ČR U20
1) Název sportovní akce:
- MS U20 Sheffield 6. 7. - 12. 7. 2016
- Čtyřdenní kemp v Děčíně 1. 7. – 4. 7. 2016
2) Způsob dopravy:
- forma dopravy: hromadná Kladno - Sheffield (autobusem – zajištěno ČMSHb),
hromadná Sheffield – Praha (autobusem ČMSHb)
3) Ubytování, stravování výpravy:
Hotel Ibis Sheffield vedle sportovní haly
Ubytování odpovídající a vyhovující s výhodou luxusní dostupnosti. Strava na špatné
úrovni (opakující se jídla, málo masa).
4) Ekonomické zajištění:
Kompletní finanční zprávu předkládá GM Roman Novák
5) Účastníci reprezentační akce:
RT: Jaroslav Pavlík, Martin Kurz, Jiří Hašek, Evžen Buščík a Michal Válek
Nominace: konečná nominace oznámena hráčům 18. 6. 2016 ve Světlé nad Sázavou a
zveřejněna 20. 6. 2016
Seznam nominovaných hráčů:
Brankáři: Balík David (Kovo Praha), Koch Filip (SK Jihlava), Návara Jiří (HBC Plzeň)
Obránci: Hanuš Lukáš, Davídek Martin (oba HBC Plzeň), Haismann Jakub, Pliml
František (oba Alpiq Kladno), Pazourek Tomáš (HBC Hradec Králové 1988), Anýž Lukáš
(SK Kometa Polička), Emmer Filip(HbC Buldogs Brno), Bureš Jakub (SK Kelti), Macek
Marek (COMA Team Ústí n. L.)
Útočníci: Fejfar Tomáš (HC Kert Park Praha), Česák Josef, Kunc Jindřich (oba HAK
Autosklo Pardubice), Hejtmánek David (SK Polička), Šlehofer Václav, Kovařík Jan (oba
TJ Snack Dobřany), Pala Martin, Pořízek Radek ( oba HBK Karviná), Peschout Richard
(Elba Ústí n. L.), Voves Jakub ( HBC Plzeň Litice), Pitthard Martin (JTEKT Svítkov Stars
Pardubice) , Míka Šimon ( Alpiq Kladno)
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Náhradníci: Staněk Daniel (Chrudim), Kopta Lukáš (TJ Snack Dobřany)
Celkem se MS účastnilo 21 hráčů + 3 brankáři
6) Program reprezentační akce:
Před samotným MS předcházelo soustředění, na které navazoval odjezd do
Sheffieldu.
PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ V DĚČÍNĚ
Pátek 1. 7. 2016
18.00
19.00 – 20.30
21.00
23.00
Sobota 2. 7. 2016
7.30 – 7.45
8.00
10.00 – 11.30
12.00
13.06 – 13.36

Sraz na ZS
Trénink
Večeře
Všichni na pokoji

17.14 – 17.44
18.15 – 18.30
19.00 – 20.30
21.00
23.00

Výběh
Snídaně
Trénink
Oběd
Autobus Pravčická brána
Výstup na Pravčickou bránu
Autobus zpět
Psychologická příprava
Trénink
Večeře
Všichni na pokoji

Neděle 3. 7. 2016
7.30 – 7.45
8.00
10.00 – 11.00
12.00
15.00 – 16.00
18.15 – 18.30
19.00 – 20.00
20.30
22.00

Výběh
Snídaně
Trénink
Oběd
Trénink
Psychologická příprava
Trénink (zabalit a ponechat na pondělní ráno jen nejnutnější)
Večeře
Všichni na pokoji

Pondělí 4. 7. 2016
7.00 – 8.00
Trénink
8.30
Snídaně
9.56 – 11.18
Vlak směr Praha Holešovice
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Cesta Sheffield odjezd 12.00 z Prahy Holešovic a předpoklad délky cesty 24 hodin
Po dojezdu do dějiště šampionátu následoval program:
Úterý 5.7. 2016
Trénink Malá hala Sheffield 16.30 – 17.30
Středa 6.7. – Úterý 12.7. 2016
Mistroství světa dle rozpisu
7) Sportovní hodnocení akce:
Cíl akce: Co nejúspěšnější reprezentace českého hokejbalu na poli sportovním i
společenském. Z pohledu společenského vystupování týmu není co vytknout. Hráči
vytvořili jednotný tým a drželi při sobě. Nebylo třeba řešit kázeňských ani jiných
prohřešků a přistoupili na odevzdání mobilních přístrojů a počítačů po 22.00, což v dnešní
době je úctyhodné. Tým se soustředil 100% na dosažení společného cíle. Celý tým
vzorně fungoval i směrem k mladším reprezentacím.
Vyhodnocení: RT je přesvědčen, že v rámci cíle U20 na MS jsme po stránce
výkonnostní nedosáhli z našeho pohledu maxima. Vzhledem k vývoji turnaje šlo
dosáhnout finálové účasti přes hratelné Slovensko. Aspekt, ve kterém jsme selhali, byl
psychická odolnost. I přes maximální snahu RT připravit hráče na utkání se Slovenskem,
se kterým měla většina tohoto týmu špatné zkušenosti z předchozích šampionátů U16 a
18, se projevila tato indispozice jako klíčová. V utkání s Kanadou byl vidět výkonnostní
rozdíl a předpokladem k poražení tohoto soupeře by bylo se s ním potkat v jiné fázi
mistroství.
Hodnocení TJ a zápasů:
Tým absolvoval 1 TJ v dějišti MS s cílem se po náročné cestě rozhýbat a naladit. Trénink
byl veden v soutěžním duchu mezi jednotlivými lajnami.
ČR – Velká Británie 9:1 (4:0, 1:0, 4:1)
Na zápas jsme byli natěšení a dostatečně motivovaní. Vzhledem k síle soupeře šlo o to ho
nepodcenit a co nejlépe do utkání vstoupit, což se povedlo. Postupné navyšování skóre a
řada nevyužitých šancí k tomu vedla hráče k sebeuspokojení. Tým hrál poměrně
nedisciplinovaně a počet vyloučených 8 mluví za vše. I přesto, že vývoj utkání jsme měli
plně ve své režii, nemohla vládnout s přístupem některých borců spokojenost. Další
průběh MS ovšem ukázal, že konečný výsledek byl slušný.
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ČR – USA 6:2 (4:0, 2:0, 0:2)
Před utkáním jsme na taktické poradě oznámili hráčům změny v sestavě a to se ukázalo
jako klíčové. Jednoznačně nejpovedenější výstup týmu na MS. Mužstvo vstoupilo do
utkání maximálně koncentrované a dostávalo zámořský celek pod tlak, čímž ho donutilo
k individuálním chybám, které jsme nekompromisně trestali. Vyjma posledních 6 minut,
kdy už se hráči za stavu 6:0 viděli ve sprše, to byl 100% týmový výkon podpořený
kvalitním výkonem brankáře Balíka.
ČR – Slovensko 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Z mého pohledu klíčové utkání MS. Hráči, i přes kvalitní přípravu na utkání, nezvládli
vstup do zápasu a po dvou hrubých individuálních chybách byl stav 0:2. Tým se ovšem, i
přes nepříznivý vývoj, tlačil dopředu a dostával Slováky pod tlak. Jedna ze střel skončila
regulérně v brance, což nepostřehl nikdo z rozhodčích. Přesto snížení na 2:1 bylo
spravedlivou odměnou. Chyba v rozehrávce a následný 1m ofsajd, prokázaný později i
videozáznamem, srazil tým opět níže. Další tlak do brány a snížení na 3:2, aby vzápětí
soupeř využil přesilovku po dvou nedůrazných vyhozeních. Tým se nadechl k dalšímu
náporu a výsledkem byla regulérní branka na 4:3, kterou rozhodčí nesmyslně po
konzultaci zrušili. Tedy 3 zásadní chyby kanadských sudí v zápase. Následné zvýšení na
5:2 a korigování už nic nezměnilo na tom, že o vývoji utkání rozhodl lepší úvod soupeře a
velmi nepřesný výkon rozhodčích.
ČR – Švýcarsko 9:2 (3:0, 4:2, 2:0)
Pokud jsme si chtěli zachovat naději na finálovou účast bylo, i přes velké zklamání, nutno
zvládnout utkání se Švýcary. V zápase jsme dominovali a naším jediným nepřítelem byla
naše nemohoucnost v koncovce. Zápas přesto přinesl vysoké skóre a kvalitní výsledek na
základě odpovědného výkonu celého týmu.
ČR – Kanada 1:4 (0:1, 0:2, 1:1 )
Hned od začátku dominoval soupeř pohybem a dostával se do šancí, které ovšem až do
13 minuty bravurně likvidoval Balík. Na takovýto začátek jsme tým připravovali a
zdůrazňovali, že je třeba držet vývoj zápasu v první třetině nerozhodný. Pak dělá i
Kanada chyby. Bohužel hrubá individuální chyba ve výše uvedené minutě nastartovala
kanadský buldozer. Na hřišti od té doby dominoval až do půlky třetí třetiny jediný tým.
Hráčům nebylo možno až tolik co vyčítat, síla soupeře v tomto utkání i během celého MS
byla obrovská a nutno sportovně přiznat, že tady nám chyběl dech.
ČR – USA 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)
RT čekal obrovsky těžký úkol. Připravit tým na boj o bronzové medaile. Zatím co hráči
USA hráli jak o zlato, naše psychika nebyla v ideálním rozpoložení. Snažili jsme se
hráčům vštěpovat víru a optimismus do mysli. Takticky se dobře připravili o čemž svědčí
průběh utkání, ve kterém jsme šli jednoznačně víc za medailí než houževnatý soupeř. O
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klid v zápase, a pohodové tříbrankové vedení, nás připravila nedisciplinovanost dvou
hráčů. Výsledkem byl strach o ztrátu dobře rozehraného utkání.
8) Individuální hodnocení hráčů formou školního hodnocení: (nejlepší známka 1)

Brankáři:
Balík – vyjma jediné slabší chvilky v utkání se Slovenskem podával spolehlivé výkony a
velkou měrou přispěl k zisku bronzu / 2
Koch – zasáhl spolehlivě ve třech třetinách, na střídačce v civilu velmi povzbuzoval a
pomáhal - sportovní výkon nelze objektivně hodnotit
Návara – zasáhl spolehlivě ve třech třetinách, na střídačce kryl kvalitně záda jedničce,
pomáhal - sportovní výkon nelze objektivně hodnotit
Obránci:
Hanuš – spolehlivé výkony během MS, mohl lépe plnit funkci kapitána a lépe zvládnout
pozici vrcholového hráče v přesilové hře, slabá střela / 2Pliml – spolehlivý, dobře připravený, přesto v mezinárodní konfrontaci pochopil, že hrát
pravidelně extraligu nemusí stačit, aby byl dle očekávání lídrem / 2Bureš – nováček MS, kolísavé výkony, kaňkou se mu stala častá vyloučení, přesto zvládl
boj o bronz kvalitním výkonem / 3Anýž – pohyblivý, zarputilý a pohodář, vzhledem k jeho možnostem odvedl to, co jsme
očekávali / 2Emmer – vzhledem k výkonům v přípravě jsme očekávali to, co předváděl v úvodu MS,
postupně šel s výkony dolů / 2Haismann – podal stabilní výkony, velké překvapení, snesl veškeré parametry a
nepropadl v jediném utkání / 2
Macek - náš nejlepší obránce během MS, stabilní vysoká výkonnost, které k dokonalosti
chyběla jen lepší koncovka / 2
Davídek - hodně kolísavé výkony, neprodal co umí / 4
Pazourek – do utkání do kterých nastoupil nezklamal, zvládl i rychlou hru / 3-
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Útočníci:
Fejfar – měl být lídrem, turnajem se protrápil a i když bojoval, zůstal za očekáváním / 3Šlehofer - neprodal co v něm je, nepřenesl si formu z play-off, jeho účast v all-stars
týmu je pro mě nepochopitelná / 3Kovařík – herně propadl a navíc byl velice nedisciplinovaný, pro RT jedno z největších
zklamání vzhledem k potenciálu / 4Česák – inteligentní hráč, který opět potvrdil, že mu není souzena mezinárodní úroveň,
v klíčových duelech neviditelný s výjimkou utkání o bronz, kde se přiblížil svým možnostem /
3Kunc – důrazný a rychlý, plnil precizně práci v defenzivě, splnil očekávání / 2Peschout – týmový, obětavý hráč, celoplošně velmi dobře pracující, dobrý fyzický fond,
pravý lídr, velké srdce, není co vytknout / 1
Pala – vyspělá herní inteligence, cit pro hru, splnil více, než jsme očekávali / 2
Hejtmánek – spolehlivě pracoval a během turnaje se posunul do druhé lajny, střelec /
2
Pitthard – neprodal co v něm je, nedala se upřít snaha, ale bylo to málo / 4
Voves – další obrovské zklamání pro RT, MS pro něj skončilo nominací, zklamal i
přístupem a chováním / 4Pořízek – nováček MS, výborné výkony, jen ta koncovka, nositel dobré nálady, týmový
hráč / 1Míka – vzhledem k jeho možnostem zklamal, porazila ho vlastní mysl, pro nás zklamání /
4-
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9) Závěrečné osobní hodnocení akce:
Zajištění akce ze strany ČMSHb: Ze svazu zapůjčeny přilby, kalhoty, dresy, míčky,
nádoba na pití, láhve, oblečení na kvalitní úrovni na kterém se finančně podíleli hráči,
doprava do dějiště bezproblémová, vedení výpravy se po celou dobu MS snažilo vytvořit
co nejlepší podmínky pro kvalitní sportovní výkon.
Úroveň zajištění akce pořadatelem: Vzhledem k premiérovému organizování MS by se
řada věcí dala přehlédnout vyjma kabin. U20 si po celou dobu nosila výstroj na hotel,
který byl naštěstí bez problémů dostupný, negativně hodnotím i výkony rozhodčích,
návštěvnost dle očekávání.
Sportovní přínos akce: Myslím si, že inteligentní hráči tohoto výběru pochopili, co je to
hrát na mezinárodní úrovni, co je třeba zlepšit, že k úspěchu vede pouze dřina a trénink
navíc nad rámec klubových povinností. V tomto kontextu nám výběry Slovenska a
Kanady, částečně složené z hokejistů, ukázaly záda.
Celkové vyhodnocení z práce RT a ze sportovního vystoupení reprezentačního mužstva:
RT pracoval dle připraveného plánu a tým důstojně reprezentoval český hokejbal. RT
poskytl hráčům veškerý komfort od taktické přípravy na utkání, rozbor hry soupeřů, video
rozbor, mentální přípravu a to na každé utkání. Hráči měli prvotřídní servis ze strany
masérů, kde bylo o jejich fyzickou schránku pečováno nadstandardně. S odstupem času
vidíme 2 až 3 omyly v nominaci, ale jsme přesvědčeni, že bychom stejně neměli
patřičnou kompenzaci v hokejbalové základně. Jako svojí největší chybu považuji moji
volbu kapitána. Hanuš tuto úlohu nesplnil dle očekávání.
Sportovní hodnocení výkonu je obrazem současné situace českého hokejbalu. Ke cti nám
je, že bronzových medailí jsme dosáhli s 95% vlastní hokejbalovou základnou. Pro RT je
bronz zklamáním, ale víme, že jsme pro lepší výsledek udělali maximum.
Osobní zamyšlení směrem k budoucnosti:
Ať už tvoří RT v budoucnosti jiní členové, je potřeba se nad budoucností zamyslet a těžit
z poznatků let minulých. Otevřeně si lze jen těžko představit, že v nejbližší době
dostihneme hokej či fotbal. Jsme sport – amatérský a tak dohnat výchovu a připravenost
hráčů od útlých let, kde se ve výše uvedených sportech trénuje 4 až 5 x týdně a hráči
jsou zápasovým vytížením mnohem dál, navíc s historií desítek let a profesionálními
trenéry, jsou hudbou budoucnosti. Co můžeme ale v rámci naší práce zlepšit je pár
těchto námětů k diskuzi:
1/ Trenéři by měli být více tlačeni k četnějšímu tréninku, protože trénink 2x týdně je
rekreace. Je potřeba trénovat min. 4x + mít zápasové vytížení. Otázkou je jak ho
maximálně dosáhnout, protože 22 až 24 extraligových zápasů ročně je málo.
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2/ Dvakrát do roka by nebylo od věci uspořádat pro trenéry sraz, kde by se konaly
přednášky na určené téma a diskuze, popřípadě i praktický trénink. Důvodem není nic
jiného, než aby si každý trenér mohl udělat obrázek o tom, co vrcholový hokejbal obnáší.
3/ Co se týče reprezentantů, pro existující databázi a širší nominaci, bych klubovým
trenérům zadal povinnost tyto hráče sledovat, písemně podat hodnotící zprávu o účasti
na tréninku a o tréninku těchto hráčů nad rámec klubových povinností, a minimálně 3x
v sezoně donutit udělat s hráči fyzický test, připravený svazem, který by byl zaslán RT
reprezentací.
4/ Na to navazuje kontrola a vazba formou společného soustředění reprezentací U16,
U18, U20 kde by vypracované testy všichni absolvovali dohromady se společným
vyhodnocením. Efekt by měl být dvojí. Starší hráči se budou snažit nebýt horší než ti
mladí a obráceně, mladí zas mají motivaci ke zlepšení s cílem překonat ty starší. Testy by
dal dohromady tým trenérů, které by určil svaz na základě odbornosti a zkušeností. Srazy
bych doporučil dva a to na začátku reprezentačního cyklu a následně cca půl roku před
MS – měl by být u hráčů vidět progres. V rámci tohoto soustředění připravit současně i
test na psychické zatížení (podobné dělá Urna), abychom měli obrázek o výši morálně
volných vlastností hráče. To není utopie. Reakce hráčů po extrémním zatížení se odlišují
(vzdá se, podrážděnost nebo opačně, ukáže se v lepším světle).
5/ Trenéry, kteří by pak dostali své ovečky díky progresu a dobré práci/výchově do
reprezentace, nějak motivovat (finančně, účastí na závěrečných kempech, zajištěním
výhody pro klub).
Pokud by jediný bod byl námětem, je to přeci posun. K této úvaze mě vedl obrázek, který
se mi vryl do paměti. Po porážce s Kanadou byl jediným plačícím hráčem v kabině Ríša
Peschout. Co je na tom divného? On jediný tomu obětoval tolik /vše, dřel a udělal vše
pro zisk zlata/, že ho bolelo srdce. Samozřejmě bylo borců více a každý to nese jinak, ale
nás kdysi brečelo po neúspěchu v kabině mnoho (vlastně většina). Říká se tomu národní
hrdost a čest. Pro dnešní kluky je cíl dosáhnout reprezentace a ne titulu mistra světa.

Vypracoval: Jaroslav Pavlík, hlavní trenér U20
Datum: 4. 8. 2016
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