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TZ Martin Zozulák míří s reprezentací na MS. Trochu jsem to tušil, říká   
 

 

 

Až bude česká reprezentace ve čtvrtek odlétat do švédského Göteborgu na světový šampionát, 

půjde o historický milník pro pardubický florbal. Jedno sedadlo bude totiž patřit Martinu 

Zozulákovi, historicky prvnímu hráči pardubického klubu, který se MS zúčastní.  

Pokud se mají pardubičtí trenéři rozhodnout, koho vyšlou na nejdůležitější momenty v extraligových 

zápasech, sází výhradně na Martina Zozuláka. A sázku na jistotu zvolil také reprezentační kouč Radim 

Cepek. Zozulák absolvoval s reprezentací celý dvouletý cyklus, jeho nominace tak byla 

pravděpodobná již dopředu. „Trochu jsem to tušil. Definitivně jsem se o tom však dozvěděl od 

Radima ve Finsku na posledním dílu Euro Floorball Tour, tedy někdy dva týdny před zveřejněním 

finální nominace," odtajňuje Zozulák pozadí závěrečného výběru. 

Takřka celé dva roky se počítalo s tím, že bude Zozulák součástí druhé formace, ve které hraje prim 

Milan Tomašík. Ten se však po zranění kolene vrátil na hřiště až letos v září. „Bohužel naše spolupráce 

nebyla ideální, a tak se trenéři rozhodli změnit složení druhé pětky. Jelikož ostatní formace spolu 

trénovali dlouho dopředu, zbyde na mě pravděpodobně místo ve čtvrtém útoku po boku Milana 

Fridricha." I přesto to vypadá, že by pardubická "15" mohla dostat prostor v přesilových hrách. „Jsem 

zvědavý, jaká ta moje role nakonec bude. Ale do Švédska si jedu pro týmový úspěch a je mi jedno, 

kolik prostoru na hřišti dostanu," říká skromně. 

Český tým bude ve Švédsku napravovat své renomé. Na posledním světovém šampionátu v roce 2012 

totiž zažil velké zklamání a loučil se sedmým místem. „Všem musí být jasné, že umístit se hůře než na 

čtvrtém místě by byl neúspěch. Za poslední dva roky jsme udělali kus práce a myslím, že současný 

kádr má obrovskou sílu. Rád bych se ze svého prvního MS vracel s medailí na krku," přeje si Zozulák. 

Po celé dva roky se v národním týmu budovaly pevné vazby, které by se měly projevit v kritických 

momentech šampionátu. Na posledním soustředění, které probíhalo od 26. do 30. listopadu v Praze, 

se ladily již pouze detaily. „Jednalo se pouze o drobnosti, které však mohou rozhodovat. Cvičili jsme 

standardní situace či přesilové hry," poukazuje Zozulák na to, že reprezentační trenéři nechtěli 

svěřence nijak "zadřít". „Nebylo to nijak extra náročné. Proběhlo také dost doprovodných akcí, jako 

autogramiády, focení nebo setkání s médii." 

Prahu, jako dějiště posledního soustředění, zvolil realizační tým ještě z jednoho důvodu. Tradicí bylo, 

že reprezentační výběr odjížděl na závěrečná setkání do míst, kde byl především klid. Göteborg však 

bude hostit nejsledovanější MS v dějinách florbalu. „Je pravdou, že nás všichni připravují na obrovský 

tlak. Já si ten humbuk zatím nedokážu představit, ale věřím, že se s tím dokážeme vypořádat. K tomu 

by nám mělo pomoct právě pražské soustředění," myslí si Zozulák. 

Ve Švédsku, kolébce florbalu, je o šampionát mimořádný zájem. Hala Scandinavium je na finálový den 

již nyní prakticky vyprodaná. Přímo v Göteborgu bude deset českých novinářů, Český rozhlas bude 

vysílat živě každý český zápas. Česká televize vysílá do Švédska svůj štáb, každý zápas národního celku 

poběží živě na ČT Sport i s tradičním studiem.  
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Stejně jako čeští fanoušci, budou Zozulákovi i celému týmu držet palce pardubičtí hráči. Pro celý klub 

je účast jednoho z jeho členů mimořádná událost. „Samozřejmě je to ocenění pro klub, ale především 

je to potvrzení vyjímečnosti Martina. Vždyť v nominaci jsou kromě něj pouze hráči působící v 

zahraničí a florbalisté čtyř našich největších klubů," poukazuje na tento zajímavý fakt předseda 

Sokola Vít Drašar. 

Kromě mediálního tlaku čeká na celý tým ještě jedno úskalí. Na tradiční mrazivé severské počasí 

ovšem budou čeští reprezentanti dobře připraveni z Česka. „Řekl bych, že se v Göteborgu budeme 

pohybovat pouze na ose hotel - autobus - hala, takže nás to snad tolik nezasáhne. Lyže, sáňky ani 

brusle si neberu. Maximálně tak rum na grog," dodává s úměvem Zozulák. Dobrá nálada je patrná 

také mezi hráči. „Musím říci, že je znát generační výměna, která v reprezentaci proběhla. Hráči k sobě 

mají hodně blízko, což se, doufejme, projeví i na předvedené hře," myslí si levé křídlo pardubické 

první formace.  

Světový šampionát odstartují Češi v sobotu, kdy se od 19:45 utkají s Norskem. V základní skupině je 

čekají ještě zápasy se Švýcarskem (8.12.) a Estonskem (9.12.). Fanoušci si přijdou na své také na 

oficiálním facebookovém profilu pardubického klubu. Na něm bude Martin Zozulák zveřejňovat 

příspěvky, týkající se aktuálního dění, přímo ze Švédska. 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


