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ZPRÁVA Z AKCE

REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V HOKEJBALE
Hodnotící zpráva vedoucího výpravy
1) Název sportovní akce
• Mistrovství světa v hokejbalu juniorů (kategorie U18, U20).
• St. John´s (Kanada).
• 4. – 8. 7. 2018.
2) Způsob dopravy
• Odlet z letiště Václava Havla Praha společně pro U20 i U18 v průběhu pondělí 2. 7. 2018.
U20 směrována přes Frankfurt a Halifax do St. John´s (cca 15 – 20 hodin včetně čekání) s
příletem po půlnoci 3.7. místního času. Část výpravy U18 z důvodu nedostatečné kapacity na
druhé trase společně s U20. Hlavní část výpravy U18 směrována přes Dublin do St. John´s s
přespáním v Dublinu (zařízen hotel + doprava tam i zpět na letiště) a příletem do St. John´s
3.7. okolo 11:00 místního času.
Mediální tým - F. Červinka společně s U20, P. Schröfel individuálně.
R. Novák - individuálně
• Odlet ze St. John´s v průběhu 8.7. a 9.7. Hlavní část výpravy U18 v pozdních večerních
hodinách 8.7. přes Dublin do Prahy (cca 13 hodin), U20 a část U18 opět přes Halifax a
Frankfurt s trváním letu mezi 20 – 25 hodinami včetně čekání.
• Náročný způsob dopravy, především U20, proběhl v bez vážnějších problémů s maximálně
pozitivním přístupem obou RT a dostatkem finančních prostředků na občerstvení pro
jednotlivé týmy.
3) Ubytování a stravování výpravy
• Ubytování – Hotel HomePort Apartment hotel **, čtyřlůžkové apartmány 3+kk včetně
sociálního zařízení. Ubytování plně dostačující pro akci tohoto charakteru. Menší postele pro
dva byly snad jedinou kaňkou ubytování.
4) Stravování – po zkušenostech z MS v Sheffieldu 2016 zvolena možnost individuálního stravování
týmů, kdy hráčům byly vypočítány diety (snídaně + oběd + večeře + svačiny) a HT s financemi
dále nakládali dle svého uvážení, včetně volby míst pro stravování i jeho způsobu. Finálně
vypočítaný objem financí byl dostatečný pro pobyt v místě i dopravu tam i zpět. Zúčtováno
pomocí „Výkazu stravného v cizí měně“.
5) Ekonomické zajištění
• Akce, včetně závěrečných kempů, byly hrazeny ČMSHb. Příspěvek hráčů ve výši 7.500,- Kč.
Garantem vyúčtování finální akce vyl R. Novák, poslední kempy v kompetenci vedoucích RT.
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Většina položek placena předem prostřednictvím faktur, s výjimkou stravování (viz bod 3),
na které bylo nutno vybrat hotovost v EUR a CAD.

•

Zápasové vybavení a výstroj plně hrazena ČMSHb. Reprezentantům po posledním zápase
darován jeden komplet zápasového oblečení (dres, stulpny, kraťasy), hráčům U20 darovány
po výhře v turnaji dresy oba.

•

Civilní oblečení hráčů a sportovní vybavení hrazeno z rozpočtu ČMSHb

•

Civilní oblečení RT a vybavení RT plně hrazeno ČMSHb.

6) Účastníci reprezentační akce
Reprezentační týmy U20, U18 (vždy 23 hráčů + 4 členové RT), vedoucí výpravy Roman Novák,
mediální tým ve složení P. Schröfel, F. Červinka.
7) Program reprezentační akce ze strany vedoucího výpravy
• 2. 7. 2018 – odlety hráčů a RT z Prahy za významné podpory T. Březiny na letišti.
• 3. 7. 2018 – odlet z Prahy přes Londýn, přílet St. John´s, zapůjčení auta, ubytování,
seznámení se s organizátory akce a schůzky s týmy a ISBHF.
• 4. 7. 2018 – akreditace hráčů, kontrola soupisek a schůzka s ISBHF, první utkání týmů ČR v
ranních hodinách.
• 5. 7. 2018 – turnaj, zápasy reprezentací dle rozpisu.
• 6. 7. 2018 – turnaj, zápasy reprezentací dle rozpisu.
• 7. 7. 2018 – turnaj, zápasy reprezentací dle rozpisu, schůzka BOD ISBHF
• 8. 7. 2018 – turnaj, zápasy reprezentací dle rozpisu, podpora při odletu hlavní části U18
• 9. 7. 2018 – podpora při odletu U20 a zbytku U18, večerní odlet R. Novák 10. 7. 2018 – přílet
ČR.
8) Sportovní hodnocení akce
• Sportovní hodnocení akce je součástí hodnocení HT jednotlivých týmů.
• Turnaj byl v kategorii U18 rozdělen na papírově slabší Velkou Británii, Itálii a Švýcarsko, ke
kterým se paradoxně přidalo i Slovensko (navzdory zisku bronzové medaile) a silnější týmy
Kanady, ČR a USA. Reprezentace U18 zvládala utkání s papírově slabšími soupeři i velmi
těžká utkání s USA a Kanadou v základní skupině a zcela zaslouženě se dostala do finálového
utkání, ve kterém zvítězila Kanada. Tým ČR však předvedl velmi dobrý výkon, a i přes
převládající zklamání lze hodnotit celé vystoupení týmu U18 velmi dobře.
• Kategorie U20 byla lehce devalvována účastí pouze pěti celků (v průběhu května a června
2018 se odhlásily celky Portugalska a Itálie). Z pěti celků byl nejslabším účastníkem tradičně
celek Velké Británie a velmi slabé družstvo přivezlo USA. Trojice Kanada – Slovensko – ČR v
posledních třech dnech mezi sebou bojovala o konečné umístění na medailových pozicích a
po nepříliš vydařeném utkání ČR – Kanada naše reprezentace zvládla klíčový duel se silnými
Slováky. Psychická vzpruha po výhře a souběh okolností přisoudil U20 v semifinále „slabší“
celek USA a ve finále Kanadu. Tým U20 se poučil z utkání v základní skupině a výkonem na
hranici svých možností zaslouženě udolal domácí tým před cca 2 tisíci diváky v prodloužení.
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Ze strany GM lze zisk prvního (U20) a druhého (U18) místa hodnotit jednoznačně pozitivně.
Oba týmy sehrály řadu velmi dobrých utkání, s papírově slabšími soupeři využívaly svých
předností a v klíčových utkáních se silnými působily sebevědomě a šli si za svým cílem.

9) Organizační hodnocení akce
• Organizace byla nejnáročnější v posledních dvou měsících před akcí, zajišťování letenek a
eTA povolení ke vstupu do Kanady bylo pro oba RT i GM.
• Při zajištění odbavení na letišti v Praze asistoval T. Březina a odlet i odbavení větších
zavazadel proběhlo bez větších problémů. Rovněž cesta a průběžné odbavení při mezipřistání
nakonec bez komplikací i díky jazykovému vybavení některých dospělých členů výpravy.
Obdobně vše fungovalo při letu zpět. Odbavení v St. John´s bez větších obtíží.
• Ubytování proběhlo bez komplikací.
• Stravování v místě bez problémů, v dosahu ubytování bylo velké množství restaurací a
obchodů. RT volily buď stravování v některé restauraci či kombinaci s vlastní přípravou jídel
v hotelu.
• Bez komplikací fungovala doprava v místě díky podpoře organizátorů, kdy byly na přesuny z
a na letiště a z arény do hotelu a zpět zajištěny organizátory autobusy.
• Jednotlivé reprezentační týmy fungovaly, i díky práci RT, nadšeně a naprosto
bezproblémovým způsobem s přesně vymezenými pravidly a povinnostmi. Vždy bylo možné
kohokoli z jednotlivých RT zastihnout a domluvit vše potřebné.
• Organizace turnaje na vysoké úrovni. Dvě hřiště v jedné aréně, vlastní šatna, zajištěná
doprava, možnosti pro mediální tým. Jediným mínusem byla nemožnost si odehraná utkání
od místního mediálního týmu nechat nahrát na přenosný disk.
10)
•

•

•
•

Individuální hodnocení fungování jednotlivých částí výpravy z organizačního
hlediska
U20 – v období před MS i v jeho průběhu naprosto bezproblémový chod zkušené trojice pod
vedením M. Maršnera s jasně definovanými a rozdělenými úlohami. Oproti Sheffiledu 2016
tým vhodně doplněn o maséra M. Válka. Fungování týmu bez výhrad.
U18 – v období před MS drobné obtíže v ekonomických oblastech, ve vyhodnocení kempů i
ve zprávách z kempů. RT doplněn o M. Kurze a E. Buščíka, kteří velmi vhodně doplnili M.
Davídka a M. Semeru. Všichni dotyční měli zkušenosti ze Sheffieldu 2016 a rozhodně je v
Kanadě zúročily. Fungování RT na finálové akci bylo bez výhrad.
Oba dva RT byly flexibilní s velmi pozitivním přístupem a vystupováním, což bylo „off record“
velmi kladně hodnoceno jak organizačním týmem turnaje, tak zástupci ISBHF.
Mediální tým - zásoboval hokejbalovou veřejnost zprávami z dějiště MS a věnoval se oběma
kategoriím rovnoměrně. P. Schröfel i F. Červinka pracovali na „doraz“, odvedli obrovský kus
práce a tvořili nedílnou součást výpravy. Výstupy mediálního týmu přispěly výrazně k
propagaci úspěchu U20 a U18 v Kanadě.
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Závěrečné osobní hodnocení akce a připomínky
Další posun z hlediska oblečení výpravy oproti MSJ v minulosti. Část oblečení hráčům
rozdána, část zapůjčena. Do budoucna vhodná kombinace s ohledem na ekonomické
možnosti ČMSHb.
Zápasové oblečení v podobě 1x dres, kraťasy, stulpny hráčům na závěr MS darováno jako
jedna z forem poděkování za reprezentaci ČR a ČMSHb. Stalo se pravidlem.
Velmi pozitivně hodnotím vzájemnou spolupráci a komunikaci jednotlivých realizačních týmů,
ke které přispěly všechny RT svým dílem. Před MS, v jeho průběhu i těsně po jeho skončení
byla komunikace na vynikající úrovni.
Kladně lze v ohledu přípravy na finální akci hodnotit rovněž pravidelné setkávání
reprezentačního úseku, kde byla řada možných obtíží, připomínek i jejich řešení předem
konzultována.
Rozšíření všech realizačních týmů mládežnických reprezentací na čtyři osoby se ukázalo jako
velmi žádoucí, maséři výpravy odvedli obrovský kus práce.
Jedno z mála negativ, které bylo možno dopředu předpokládat, byla ztráta zavazadla. Hráči
U18 L. Tomanovi bag s oblečením a výstrojí i přes komunikaci s leteckou společností do konce
turnaje nedorazil a hráč hrál ve vypůjčených věcech. Bag nakonec doručen cca 10 dní po
příletu do ČR leteckou společností. V průběhu července a srpna je řešeno pojistné plnění ze
strany pojišťovací společnosti i odškodnění leteckou společností.
Za velký nedostatek stále považuji neexistenci jakéhokoli materiálu, řešícího odpovědnost za
osoby do 18 let věku na veškerých akcích ČMSHb!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, členům realizačních týmů i mediálnímu týmu
za reprezentaci ČR a výbornou spolupráci!

Vypracoval: Roman Novák, Generální manažer reprezentací
Datum: 31. 7. 2018
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