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ZPRÁVA Z AKCE

REPREZENTACE U15 ČESKÉ REPUBLIKY V HOKEJBALE
1) Název sportovní akce
- SVĚTOVÝ POHÁR JUNIORŮ 2018 – PŘEROV – ZLÍN
2) Způsob dopravy
- Individuální doprav
- Příjezd trenérů v úterý 26. 6. 2018 ve večerních hodinách
- Sraz ve středu 27. 6. 2018 před Zimním stadionem v Přerov
3) Ubytování, stravování výpravy
- Hotel Zimní stadion Přerov
- Stravování v restauraci na Zimním stadionu
- Velmi dobré ubytování i stravování
- Ideální stav – vše na jednom místě v dosahu 1 minuty
4) Ekonomické zajištění
- Vyúčtování – vedoucí týmu U15 CZE – Jaroslav Skalický
5) Účastníci reprezentační akce
Realizační tým
o Petr Vychytil – trenér
o Jan Falař – trenér
o Jaroslav Skalický – vedoucí týmu
o Jan Nastoupil – masér, fyzioterapeut
Brankáři
o Bauš Ondřej, Nistor Miroslav, Kuryviál Jan
Obránci
o Hálek Miroslav, Jizba Matyáš, De Fin Nicolas, Hemžský Marek, Hroch Marek, Horažďovský
Dan, Hnyk Šimon, Fluxa Ondřej
Útočníci
o Lhota Tomáš, Taufer Matěj, Novotný Lukáš, Pohl Miroslav, Kubica Radek, Kovařík Václav,
Dostál Radim, Tichý Dominik, Kábrt Matěj, Šťastný Adam, Vohralík Vít, Zíka Radek, Bláha
Matyáš
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6) Program reprezentační akce
27. 6. 2018 – středa
o 09:30
Sraz reprezentace u 15 před Zimním stadionem v Přerově
o 11:00 – 12:00
Tréninková jednotka 1
o 13:00
Oběd
o 16:00 – 17:00
Tréninková jednotka 2
o 18:00
Večeře
o 19:00
Pohovory s hráči
28. 6. 2018 – čtvrtek
o 08:00
o 09:00
o 10:00 – 11:00
o 13:00
o 17:00
o 19:00
o 21:30

Budíček
Snídaně
Rozcvičení, fotbal
Oběd
Taktická porada
ČR vs. Velká Británie
Večeře

29. 6. 2018 – pátek
o 06:15
o 06:45
o 07:00 – 07:15
o 09:00
o 12:00
o 17:00
o 17:15 – 17:30
o 21:00

Budíček
Snídaně
Video rozbor
ČR vs. Slovensko
Oběd
Večeře
Video rozbor
ČR vs. Kanada

30. 6. 2018 – sobota
o 09:30
o 09:45 – 10:15
o 11:00
o 13:30
o 14:00
o 19:00
o 21:15

Snídaně
Video rozbor
Rozcvička, strečink
Oběd
Taktická porada
ČR vs. USA
Večeře

1. 7. 2018 – neděle
o 06:15
o 06:45
o 09:00
o 12:00
o 12:30

Budíček
Snídaně
ČR vs. Švýcarsko
Oběd
Ukončení akce
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7) Sportovní hodnocení akce
27. 6. 2018 – středa – Přerov
o Příprava na finálový turnaj
o Náplň tréninkových jednotek
§ Souhra formací
§ Zakládání útoků
§ Systémové prvky
§ Nácvik přesilové hry
V první TJ jsme se zaměřili na souhru formací a přivyknutí si na povrch a prostředí. Hlavní náplní
bylo zakládání útoků a přechod do protiútoku. Ve druhé TJ jsme si vyzkoušeli systémové prvky
bránění a zaměřili se na přesilové hry. Bohužel příprava byla časově omezena, a tak jsme se nemohli
dostat do detailů.
28. 6. 2018 – 1. 7. 2018 – Junior World Cup 2018 – Přerov – Zlín
Velká Británie – Česko U15 0:12 (0:3, 0:5, 0:4)
V prvním utkání nás provázela velká nervozita. Pro většinu hráčů to byl první velký turnaj v životě.
Moc se nám toho nedařilo, ale naštěstí naše produktivita byla opravdu velmi dobrá. Tento zápas
nám velice pomohl do další fáze turnaje. Udělali jsme tolik chyb, že jsme měli hodně materiálu na
to si vše vysvětlit a poučit se z toho, což ve výsledku bylo velmi pozitivní. Výsledek byl lepší, než
jsme očekávali, ale i lepší, než jsme si zasloužili.
Slovensko – Česko U15 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Tento zápas byl problémový už jen proto, že od předchozího jej dělilo pouze 12 hodin. Na začátku
jsme působili unaveně a bohužel nám nešly nohy, takže nás soupeř přehrával ve všech směrech.
Pomalu jsme se zlepšovali a po první třetině jsme věřili, že se do zápasu můžeme zase vrátit. Bohužel
na začátku té druhé přišel další úder Slováků a bylo to 3:0. Nevypadalo to moc dobře, ale jediný
moment úplně změnil atmosféru na stadionu. Branka Vohralíka na 1:3 nás absolutně nastartovala a
věděli jsme, že jsme zpět. Za další tři minuty přišla skvěle sehraná přesilovka a bylo to pouze o gól.
Ve třetí třetině přišla obrovská šance Novotného, který minul prázdnou branku, následovala naše
nevyužitá přesilovka, a právě tam se vše zlomilo. Prakticky hned z další akce se soupeř dostal zpět
do dvoubrankového vedení, které už nepustil. Na zvrat jsme už neměli síly.
Česko U15 – Kanada East 7:6 po prodl. (2:3, 4:3, 0:0 – 1:0)
Náš nejlepší zápas na turnaji a skvělý výkon všech hráčů. Začátek však nebyl jednoduchý, ale to
jsme čekali. I když jsme dělali vše pro to, aby nás Kanada na začátku nezaskočila, tak její nástup
byl naprosto fantastický. Neuběhla ani minuta a už jsme prohrávali o dvě branky. Tým se nepoložil,
věřil ve svou sílu a pokračoval dál. Ještě v první třetině nám skvěle vyšla přesilovka a dokázali jsme
si tak, že i tomuto týmu jsme schopni konkurovat. Bohužel po naší chybě přišla další branka. Dokázali
jsme opět skvěle zareagovat a snížili hned po vhazování. Prohra v první třetině pouze o gól pro nás
byla prakticky dílčí výhrou. Na začátku druhé třetiny vstřelil dvě branky fantasticky hrající Tomáš
Lhota, jehož výkon byl téměř dokonalý. Poté se strhla další přestřelka, a tak po dvou třetinách svítil
stav 6:6. Ve třetí třetině ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. Nás výborně podržel brankář Nistor,
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který nahradil v průběhu zápasu zraněného Bouše. Prodloužení už bylo o štěstí, my jsme neměli co
ztratit. Dali jsme do toho poslední síly a vyšlo to. Výhra nad Kanadou pro nás byla splněným snem.
Česko U15 – USA Red 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Zápas, který nás mohl poslat do hry o bronz. Začali jsme skvěle, v první třetině dvě branky
v oslabení. Bohužel jsme tím asi soupeře natolik vydráždili, že ve druhé třetině spustil takový uragán,
na který jsme absolutně nedokázali reagovat. Začala se také projevovat čím dál větší únava. Bohužel
na zvrat v tomto zápase nám už síly nezbyly a USA zaslouženě zvítězily. Naše elitní formace, která
byla dost přetěžovaná v předchozím dni, byla dost unavená a šířka a kvalita týmu nebyla taková,
abychom mohli konkurovat.
Česko U15 – Švýcarsko 8:4 (3:1, 1:2, 4:1)
Do tohoto zápasu bylo velice těžké hráče namotivovat, jelikož zklamání z předchozího dne bylo
opravdu veliké. Nechtěli jsme však tento turnaj končit porážkou. Další bláznivý zápas, co se týče
branek. Ani jeden z týmů už neměl moc sil, a tak rozhodla bojovnost a kvalita v zakončení, která
byla naštěstí na naší straně.
8) Hodnocení hráčů je součástí samostatné přílohy.
9) Závěrečné osobní hodnocení akce
Celkově se naše působení dá hodnotit kladně. Cílem bylo, aby tito mladší hráči získali co nejvíce
zkušeností do dalších let, což se beze zbytku splnilo. S žádným soupeřem jsme nijak nezaostávali
a se všemi odehráli vyrovnanou partii. Na výkonech se jistojistě odrazila nedostatečná příprava,
s čímž však byli všichni smíření. I proto nás nakonec velmi mrzelo, že jsme se nedostali do hry
o medaile. Předváděná hra byla však nad očekávání a zápasy měly velký náboj. Všichni hráči si
to velice užili a tvořili fantastickou partu, v níž se všichni navzájem podporovali.
Moc nás potěšila skvělá organizace turnaje. Moc nám pomohlo výborné ubytování se stravováním
na jednom místě, což nám zajistilo důležitý čas pro regeneraci a velice nám zjednodušilo celé
působení na tomto turnaji.
Závěrem bych rád poděkoval zbytku realizačního týmu. Trenérovi Janu Falařovi, se kterým jsme
se výborně doplňovali. Jaroslavu Skalickému, který výborně plnil roli vedoucího týmu, ale také
se díky své brankářské specializaci výborně postaral o naše brankáře a Janu Nastoupilovi, který
se skvěle staral o připravenost našich hráčů.
Věřím, že ten hlavní cíl pro tento Světový pohár jsme splnili a dobře tak reprezentovali Českou
republiku a Českomoravský svaz hokejbalu.
Vypracoval: Petr Vychytil, trenér U15
Datum: 1. 8. 2018
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