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TZ Skvělý úspěch! Sokol ovládl Czech Open a příští rok ho čeká ELITA 

 

Pardubičtí florbalisté zkompletovali za tři roky medailovou sbírku z prestižního turnaje Czech Open. 

Po loňském finálovém výprasku s juniorskou reprezentací si napravili reputaci a v zaplněné hale na 

Podvinném mlýně si po výhře 8:3 nad Ostravou pověsili na krk zlaté medaile. 

Kategorie PRO vznikla před třemi lety a tvoří mezistupeň mezi kategorií elitní a tou veřejnou. Sokolu 

se podařilo v prvních dvou ročnících její existence posbírat bronz a stříbro, letos byl tedy na řadě kov 

nejcennější. „S turnajem panuje určitě spokojenost. Odehráli jsme osm kvalitních utkání, ve kterých 

jsme museli hrát na 100%. Zlatá medaile je pověstnou třešničkou," říká trenér Ondřej Vichr.   

Základní skupinou propluli svěřenci trenérů Vichra a Koubka bez větších problémů. Postupně si 

poradili s Královskými Vinohrady (8:2), ostravským MVILem (4:1) i švýcarským celkem AD Astra 

Sarnen (5:1). První místo ve skupině znamenalo postup do osmifinálové fáze, kde nejdříve porazili 

švédský tým RIG Umeå (4:1) a následně si připsali jedinou porážku v turnaji proti pražské Spartě (2:3).  

Do čtvrtfinále tak perníkáři vstupovali z prvního místa osmifinálové skupiny, jejich soupeřem o postup 

do semifinále byly extraligové Otrokovice. Sokol od začátku diktoval tempo hry a nakonec dokráčel k 

výhře 3:1. V semifinále čekal na Pardubice soupeř z osmifinále - švédský RIG Umeå. Švédové, hnáni 

fantastickými fanoušky, se dokázali vrátit do zápasu, kdy ze stavu 1:4 snížili až na 3:4. Na víc se ovšem 

nezmohli a Východočeši tak podruhé za sebou postoupili do turnajového finále, ve kterém je čekalo 

ostravské FBC. „V šatně jsme si před zápasem říkali, že to rozhodně nebereme jako odplatu za 

poslední kolo základní části, ve kterém jsme právě s Ostravou přišli o postup do play off. Do utkání 

jsme šli s čistou hlavou a od začátku jsme dominovali," hodnotí finálový duel útočník Martin Zozulák. 

Sokol finále v Areně Sparta na Podvinném mlýně vyhrál 8:3 a právě Zozulák na tom měl velký podíl, 

když vstřelil hned pět branek.  

Jeden z vrcholů přípravného období tak pardubičtí florbalisté zvládli na jedničku. „Se sestavou jsme 

hodně točili, abychom si vyzkoušeli co nejvíc reálných variant a musim říct, že některé dvojice, 

připadně trojice se nám už pomalu rýsují. Zároveň je ale potřeba připomenout, že Czech Open je jedna 
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věc, ale pomalu blížící se liga něco úplně jiného. Musíme dál 

pracovat na tom, co nám nejde, a tím je především 

neschopnost udržet aktivitu a koncentraci po celý zápas bez hluchých pasáží," hodnotí turnaj Vichr. 

Triumfem v kategorii PRO si Sokol vybojoval právo účasti v kategorii ELITA v roce 2016. Tu letos 

opanoval švédský celek Pixbo Wallenstam, tedy jeden z možných soupeřů Pardubic v příštím ročníku 

Czech Openu. „Benefit toho, že máme jako zatím jediný český klub zajištěnou účast v kategorii ELITA 

pro příští rok, beru jako další možný milník v rozvoji pardubického florbalu. Pro hráče i klub je to 

odměna za dosavadní práci a věřím, že i motivace do další práce," dodává Vichr.  

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


