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Hokej na mistrovství světa 
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Dánsko už dávno nemůžeme brát jen za zemi házené, 
fotbalu, cyklistiky, golfu a plavání. Dánové si zamilovali 

hokej. Zmizely časy, kdy hokejisté dostávali za své 
výkony místo peněz barevné televize. Země dodává 

hráče do nHL, systematicky pracuje a letos se poprvé 
objevila na mapě pořadatelů mistrovství světa. 

Herning, dánské hlavní město hokeje, a kodaň, dánská 
metropole. kde jinde by se v království mělo hrát?
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Získají Češi na ME historické čtvrté zlato  
v řadě? Obstojí jako zástupci Evropy proti 
top týmům ostatních kontinentů? A kdo 
pozvedne pohár pro nejlepší evropský klub?  
Odpovědi už brzy.

• Mistrovství Evropy mužů v Havlíčkově Brodě    
25. - 30. 6. 2018

• Interkontinentální pohár v Praze  
28. 8. - 1. 9. 2018

• Evropský Super Cup v Praze  
3. - 8. 9. 2018

Softbaloví 
šampióni v Česku

www.softball.cz  
czech softball

O rganizátoři se velmi dobře dívali 
na předchozí turnaje a po vzoru českých 
pořadatelů usadili skupinu se švédským 

týmem do Kodaně. V letech 2004 a 2015 totiž Češi 
zřídili Slovákům „domácí“ prostředí v  Ostravě, 
tedy jen pár desítek kilometrů od Slovenska. Z Ko-
daně je to jen 40 minut vlakem přes Öresundský 
most do  švédského Malmö. Vlak v  Kodani staví 
jen pět minut pěšky od  moderní a  takřka úplně 
nové Royal Areny, kde se utkání šampionátu hrá-
la. I  proto v  ní převládaly žlutomodré barvy Tre 
kronor.

Na  okraji Kodaně směrem k  letišti nestojí jen 
krásná Royal Arena, která na  první pohled nese 
prvky severské architektury. Developeři vybudo-
vali v této ještě nedávno opuštěné zóně celou no-
vou čtvrť s obchodním centrem, hotely a kongre-
sovými halami.

K  atraktivitě dané lokality přispěla i  dohoda 
mezi developery a  městem. Město jim navrhlo, 
aby dobudovali infrastrukturu, parkoviště, a hlav-
ně veškeré školy, a samo přivedlo do nové oblasti 
metro, které dojede do  centra Kodaně za  15 mi-
nut. Vedle Royal Areny vyrostl ještě jeden hokejo-
vý stadion, kde jsou výborné tréninkové podmínky 
pro všechny věkové kategorie, včetně miniaturní-
ho kluziště pro trénink nejmenších dětí.

Royal Arena prošla před šampionátem několi-
ka zatěžkávacími zkouškami. Halu otevřel kon-

cert kapely Metallica, která má svůj původ právě 
v  Dánsku. Hlavní akcí bylo prosincové plavecké 
mistrovství Evropy v  krátkém bazénu. Dánsko je 
zemí skvělých plavců a se Švédy na druhém pobře-
ží se podařilo arénu velmi slušně zaplnit. Pořada-
telé museli otevírat na  finálový program i  druhé 
patro tribun.

Ukázalo se, že Dánové sportu rozumí a  velké 
sportovní akce si nechtějí nechat ujít. Proto se 
rozmach hokeje v  Herningu i  v  Kodani projevil 
v plné míře. Sice se hlavně v Kodani objevily kri-
tické hlasy na kvalitu ledu, ale vzpomeňme na Ví-
deň 2005 i jiné šampionáty, kde se řešil podobný  
problém.

Hráči z NHL a nástup dravého 
mládí

V prostředí profesionálního sportu se pohybuji 
téměř čtvrtstoletí a zažil jsem na vlastní kůži něko-
lik hokejových světových šampionátů, ale i vrchol-
né akce v dalších sportech. Nejsem profesionální 
trenér, ale dovolím si přidat pár vlastních postřehů 
z letošního mistrovství světa  v hokeji.

V Dánsku se na rozdíl od olympijských her před-
stavily týmy obohacené o hráče z NHL a jejich kva-
lita se okamžitě projevila. Švédové měli v  týmu 
jen pět hráčů, kteří letos nehráli v NHL. Čechům 
vydatně pomohli Pastrňák, Krejčí, Gudas nebo 
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Útulné chrámy. 

hala v herningu je 

domovem dánských 

rekordmanů 

s šestnácti tituly, 

kodaňskou royal 

arenu otevřel 

koncert legendární 

kapely metallica.
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Hokejové šampionáty 
s Nejvyšší NávštěvNostí

celkový počet diváků
česko 2015 741 690
německo a Francie 2017 686 391
Bělorusko 2014 640 044
česko 2004 552 097
německo 2010 548 768
Finsko 1997 526 172
dánsko 2018 520 481
kanada 2008 477 040

průměr diváků na zápas
česko 2015 11 589
sssr 1979 11 078
německo k Francie 2017 10 725
československo 1985 10 291
Finsko 1997 10 119
Bělorusko 2014 10 001
česko 2004 9859

…
dánsko 2018 8133

tolik diváků 

sledovalo 

turnaj z ochozů. 

jen 6 šampionátů 

v dějinách 

na tom bylo líp. 520 481



20

Jaškin. Hráče z nejlepší ligy měly ve svém středu 
prakticky všechny elitní týmy.

Američané neopomněli ani stále rostoucí kvali-
tu univerzitního hokeje a Kanada se nebála udělat 
kapitánem mladého Connora McDavida. Nejpro-
duktivnější hráč základní části NHL a kapitán Ed-
monton Oilers je přirozeným lídrem, jemuž pone-
chal trenér Bill Peters vůdčí roli i v národním dresu. 
V týmu pak měli Kanaďané i několik teenagerů.

Ostatně i český tým výrazně omladil a můžeme 
si začít zvykat na  hráče jako Nečas, Chytil nebo 
Hronek, kterým ještě pořádně neoschl inkoust 
na řidičáku. Mladí dostávají příležitost a v  rámci 
týmu i významné role, kterých se chopí s vervou. 
Vždyť se podívejme, jak vysoké smlouvy a  kolik 
šancí dostávají mladí hráči v  NHL. V  budoucnu 
už nejspíš neuvidíme moc hokejistů, kteří budou 
hrát v NHL až do čtyřicítky. Mladí musí své vrchol-
né výkony předvádět už teď, kdy sotva překročili 
dvacítku.

špička se rozšiřuje

Šéf Mezinárodní hokejové federace musí mít 
obrovskou radost, že se rozšiřuje počet zemí, 

které hrají kvalitní hokej, i  těch, které mohou 
zasáhnout do  medailových bojů. Koho by ješ-
tě nedávno napadlo, že Korea bude hrát v  nej-
vyšší divizi mistrovství světa nebo že do  ní 
postoupí po  dlouhých letech Itálie s  Velkou  
Británií.

Už se nemůže zjednodušeně říkat, že hokej umí 
pořádně jen šest zemí. Není to pravda. Stačí po-
hled na čtvrtfinálové výsledky, kdy všechny duely 
skončily rozdílem jediného gólu. S odřenýma uši-
ma přešli Švédové přes Lotyšsko, USA přes český 
tým, Kanada zdolala Rusko po prodloužení a Švý-
carsko nečekaně vyprovodilo z turnaje do té doby 
takřka suverénní Finsko.

Zámoří nakonec zůstalo bez finálové účasti. 
Švédové nedali v  semifinále šanci Američanům 
s  nejužitečnějším hráčem šampionátu Patrickem 
Kanem a Švýcaři šokovali Kanadu.

Už na  olympiádě ohromili Němci svým postu-
pem do  finále proti Rusku, když o  zlato přišli až 
v úplném závěru. V podobném duchu se prezen-
tovalo v Kodani Švýcarsko. Ve finále dvakrát vedlo 
nad obhájci zlata ze Švédska, kteří další titul urva-
li až po  samostatných nájezdech, v  nichž rovněž 
otočili nepříznivý vývoj.

21letý Útočník connor mcdavid, dvojnásobný vítěz bodování nhl, přiletěl pomoct kanadě ke zlatu, ale vracel se bez medaile.
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Přesilovky vládnou

Na chvíli si pomohu jedním fotbalovým momen-
tem. Až do mistrovství světa v roce 2014 v Brazílii 
německý národní tým pod trenérem Löwem ne-
řešil standardní situace, obranné, ani útočné, jak 
popisuje v  připravovaném českém vydání knihy 
Das Reboot o  vzestupu německého fotbalu Ra-
phael Honigstein. Před šampionátem se Němci 
vrhli na  trénink standardních situací, a  nakonec 
i díky jejich preciznímu zahrávání se stali mistry  
světa.

Lední hokej se za poslední roky výrazně změnil. 
Padalo málo gólů a upravila se pravidla ohledně 
udělování trestů za fauly. Co dříve faul nebyl, dnes 
už se za  faul považuje. Zvětšilo se útočné pásmo 
a  ohromně narostl význam přesilovek, které se 
staly jakýmisi standardními situacemi na ledě.

Trenéři sestavují tzv. speciální týmy na  přesi-
lovky, a to jak útočné, tak i na bránění v oslabení. 
Někteří z trenérů mají nasazování hráčů do těchto 
vybraných formací jasně nastaveno, že ti, co hrají 
přesilovky, pak nenastupují v oslabení. Některým 
hráčům se takové rozdělení nelíbí, ale musí jej re-
spektovat. Hráč, který má dávat góly, se nemůže 
vyčerpávat při defenzivní činnosti v oslabení.

Právě přesilovky a jejich využívání se staly důle-
žitým faktorem i v Dánsku. Švýcarsko i další týmy 
vytěžily z přesilovek velké množství gólů. Při hře 
pěti proti pěti už tolik gólů nepadá. A s tím souvisí 
i snaha vyvarovat se v utkání faulů.

Opět si vezmu za  vzor fotbal. I  tady se stačí 
podívat na statistiky faulů před patnácti, dvaceti 
lety, a dnes. Elitní týmy se snaží nefaulovat a po-

david pastrňák, 

jedna z největších 

hvězd šampionátu 

a tvář blízké 

budoucnosti 

českého hokeje
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ÚsPěšNost osLabeNí na ms 2018
 1. Finsko 88,00 %
 2. slovensko 85,71 %
 3. švédsko 84,85 %
 4. kanada 83,33 %
 5. usa 82,35 %
 6. dánsko 80,00 %
 7. švýcarsko 79,41 %
 8. rakousko 76,00 %
 9. lotyšsko 73,68 %
 10. česko 71,43 %
 11. rusko 70,00 %
 12. německo 69,57 %
 13. Bělorusko 67,74 %
 14. Francie 66,67 %
  norsko 66,67 %
 16. korea 62,22 %

ÚsPěšNost PřesiLovek na ms 2018
 1. švédsko 37,50 %
 2. usa 34,04 %
 3. dánsko 33,33 %
  švýcarsko 33,33 %
 5. Finsko 28,57 %
 6. rusko 27,27 %
 7. rakousko 23,81 %
 8. kanada 23,53 %
 9. česko 22,58 %
 10. německo 20,83 %
 11. slovensko 20,00 %
  Francie 20,00 %
 13. Bělorusko 16,67 %
 14. norsko 13,79 %
 15. korea 11,76 %
 16. lotyšsko 11,54 %

čet nedovolených zákroků v  některých zápasech 
u jednoho týmu už velice často nepřekročí desítku. 
Hráči ve fotbale i v hokeji jsou rychlejší a dynamič-
tější a hlavně chytřejší a vzdělanější. A proto svým 
dobrým pohybem a  čtením hry dokážou zastavit 
značné množství nebezpečně se rozvíjejících situ-
ací.

Úžasné herní dovednosti 

Dříve platilo, že hokejisté Kanady a USA nahodí 
puk do útočného pásma a pak se o něj jedou po-
prat. Už je tomu ale hodně dávno. Hráči ze zámo-
ří, ale i z Ruska, Švédska, Finska, Švýcarska nebo 
České republiky imponují skvěle zvládnutými in-
dividuálními činnostmi a  technickou i  taktickou 
vyspělostí.

Můžeme se nechat unášet enormním nasaze-
ním, brilantními kličkami, dokonalými prudkými 
přihrávkami i  přesnými střelami, a  to všechno 
v extrémně vysoké rychlosti. Obránci a útočníci se 

prolínají a často není poznat, kdo na jakém postu 
hraje.

Zajímavé taktické věci jsme mohli pozorovat 
ve  třetích třetinách. V minulosti docházelo v pří-
padě nepříznivého stavu k  odvolání brankáře až 
v  poslední minutě. Dnes se velice často trenéři 
uchylují k  power-play i  tři minuty před koncem 
třetí třetiny. Hráči nejsou pod takovým časovým 
tlakem a mohou ve větším klidu s vědomím urči-
tého časového polštáře vytvářet nebezpečné herní 
situace a často z nich i skórovat.

Mistrovství světa v  Dánsku nabídlo hokej 
v atraktivním balení a potvrdilo se, že hokej odve-
dl ve prospěch svého většího zviditelnění a posta-
vení mezi ostatními sporty obrovské množství prá-
ce. Špička se rozšiřuje a zkvalitňuje se i vyrovnaný 
střed kolem týmů jako Dánsko, Německo, Francie, 
Slovensko nebo Rakousko.

Hokej v  Herningu a  Kodani potvrdil další ná-
stup mladých hráčů, a hlavně bavil diváky a podle 
mého názoru i experty.

koNečNé Pořadí  
ms 2018

 1. švédsko
 2. švýcarsko
 3. usa
 4. kanada
 5.  rusko
 6.  Finsko
 7.  česko
 8.  lotyšsko
 9.  slovensko
 10.  dánsko
 11.  německo
 12.  Francie
 13.  norsko
 14.  rakousko
 15.  Bělorusko
 16.  jižní korea

v dánsku fandily davy čechů. příští rok do bratislavy to budou mít ještě 

blíž, ve skupině se můžou znovu těšit na švédsko, rusko, švýcarsko, rakousko 

a navrch norsko, lotyšsko a itálii.
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„Nadšeně podporujeme spojování kreativního
tvoření a zdravého pohybu prostřednictvím

T-Mobile Olympijského běhu!“

www.koh-i-noor.cz
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