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VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 

Reprezentace 

Uhlíř a Zuna postoupili s českým týmem na Mistrovství světa 
 
Oba hráči z Plzně byli součástí českého týmu, který zažil mimořádné ME v halovém hokeji, zimní variantě 
olympijského pozemního hokeje. Berlínská hala Horst-Korber-Sportzentrum viděla hrůzný páteční vstup českého 
týmu do turnaje a vzápětí víkendové vzkříšení zakončené výborným pátým místem a tím zajištění účasti na halovém 
Mistrovství světa, které se koná příští rok. Výrazně omlazený český národní tým v sestavě s teprve letos 
osmnáctiletým Štěpánem Klabanem z Rakovníka poznal, co to je špičkový halový hokej hned v prvním utkání s 
Holandskem. Zálusk na body do tabulky vzal brzy za své a to ještě v podvečer Čechy čekali domácí Němci. Ti už vůbec 
nedali českému týmu šanci vyniknout a pro náš tým v sobotu začal druhý turnaj, tentokráte o záchranu,v lepším 
případě se snem o nominaci na MS. Tito soupeři byli i pro Adama to nejlepší, co na ME zažil:" Hlavně Němci, 
techničtí, výborný fyzicky, takticky vyspělí, není divu, že zaslouženě vyhráli". V sobotu se ukázala pravá síla českého 
týmu. V zápase s Belgií vydrželi se silami a s pozorností až do konce a překvapivě utkání otočili v posledních 
sekundách. Výhra nad Belgií pomohla i v zápase s Polskem. Vybojovaná remíza byla cenná, nicméně ve hře bylo 
poslední nedělní utkání. Které bylo podbarvené prohrou Polska s Belgií, která zamíchala českými kartami. Bylo jasné, 
že naši museli minimálně remizovat s Ukrajinou. Utkání Češi zvládli, což je nakonec katapultovalo na celkové páté 
místo, které je branou na Mistrovství světa v příštím roce. " Rozjížděli jsme se postupně, je to vidět na výsledcích. 
Kluci si na kvalitu rychle zvykali, hlavně Pepa Trejbal a Vítek Soukup hráli neuvěřitelně. Nemůžu o sobě říci, že by se 
mi zvlášť dařilo, bylo to takové ubojované. Ale jsem rád, že jsem zde s touto partou byl"! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výsledky: 
Česká republika - Holandsko 2:6 
Česká republika - Německo 2:12 
Česká republika - Belgie 4:3 
Česká republika - Polsko 3:3 
Česká republika - Ukrajina 3:2 
 
Pořadí: 
1. Německo 
2. Rakousko 
3. Holandsko 
4. Rusko 
5. Česká republika 
6. Belgie 
7. Polsko 
8. Ukrajina 
 
 
Polsko a Ukrajina sestupují do divize B. 
 

Plzeňská Duchková míří na halové ME 
 

Ještě sedmnáctiletá Lucie Duchková z plzeňských Litic vyráží s ženskou reprezentací na halové Mistrovství Evropy v 

zimní variantě pozemního hokeje, které se koná v běloruském Minsku. Pro Lucii je to debut na podobné halové akci v 

dresu žen:" Patřím samozřejmě mezi nejmladší, ale úplně nejmladší nejsem. Na turnaj se velmi těším, budou tam 

samé skvělé týmy a očekávám, že to pro mne bude výborná zkušenost. Musím přiznat, že v koutku duše se trochu 

bojím, jaké to bude". Celý turnaj se podobně jako mužský odehrává během tří dnů, kdy týmy zvládnou porci pěti 

utkání. Český ženský tým by rád postoupil mezi nejlepší čtyři týmy, ale všichni jsou si vědomi, že hranice semifinále a 

strachu ze sestupu je kousek od sebe. Turnaj začíná v pátek 24. ledna a Češky se potkají nejprve s Němkami, 

úřadujícími evropskými šampionkami. V druhém, odpoledním zápase je prověří Belgičanky. V sobotu dopoledne 

uzavřou skupinu v souboji s Ukrajinkami. Češky mají o cíli jasno, jak prozrazuje Lucka:" Náš společný a vysněný cíl je 

finále". Češky své ambice podtrhují čtvrtým místem z minulého mistrovství, které se konalo v Praze, nicméně zatím 

nejlepší umístěním bylo třetí místo z roku 2000 z Vídně. Ve druhé skupině změří síly týmy z domácího Běloruska, 

Rakouska, Holandska a Švýcarska. V sobotu odpoledne proběhnou obě semifinále a první zápasy o udržení, neděle je 

rozhodně o konečných pořadích. 

 

Program českého týmu: 

Pátek 24.1. v 11.15 - Česká republika - Německo 

Pátek 24.1. v 16.00 - Česká republika - Belgie 

Sobota 25.1. v 9.00 - Česká republika - Ukrajina 

 

Program turnaje zde:  

https://eurohockey.org/event/eurohockey-indoor-championship-women-2/?instance_id=250 

 

Stream z turnaje zde: 

https://www.eurohockeytv.org/en-int/page/home-ehf-hockey 



 

 

Ženy  

HC Hostivař - TJ Plzeň Litice 7:5 (4:2) 
Góly: Duchková 3x, Dolívková, Pažitková 
 
Po prvním zápase proti Hostivaři jsme věděli, že musíme vycházet z pevné obrany a zužitkovat rychlé protiútoky. 
Bohužel se soupeřkám podařilo vstřelit tři rychlé góly a od prvních minut jsme museli dotahovat. V průběhu zápasu 
jsme získávali převahu na hřišti a holky bojovaly o každý balon. V posledních 6 minutách jsme odvolali brankářku a šli 
do hry v šesti. I přes maximální úsilí všech hráček se nám nepodařilo zvrátit výsledek utkání a získat tak potřebné 
body. 
 
 
TJ Plzeň Litice - HC 1972 Rakovník 0:6 (0:3) 
 
V druhém zápase se u našich žen projevila únava, která se podepsala na rychlosti a hře s hokejkou. Technické chyby 
nás připravily o přečíslení v útočném kruhu a úspěšné zakončení. I přes to jsme soupeřovu branku ostřelovali z 
různých pozic, bohužel ale s nedostatečnou razancí a přesností. 
 
Sestava: Dolívková, Duchková, Jelenová, Kožíšková, Pažitková, Průchová, Šmídová, Tomanová, Vyletová, 
Wittmannová 
 

Benjamíni 

Na turnaji v Rakovníku 11.1. hráli: Strejc O., Houdek, Traxmandl T., Brada, Bradová, Moulis, Česák, Burda O., 

Hvížďalová, Konopíková A., Liška, Purkart T.a K., Sedláček, po rozdělení benjamínků na týmy zkušenější a nováčky se 

ukázalo, že jsme plnohodnotnými soupeři i pro zdatnější týmy! Naopak malí hráči si hru užívají ve svém 

začátečnickém pojetí.  


