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Pardubice 16 / 11 / 2013 
 

TZ Bitvu s Mladou Boleslaví rozsekli rozhodčí 
 

 
 
 
Krásné góly a kombinace, tvrdé souboje a střety, emoce a napětí. Ale také unfair chování a 
fatální chyby rozhodčích. Florbalisté Sokola Pardubice ve vypjatém duelu prohráli o jedinou 
branku s Mladou Boleslaví.  
 
Florbalisté Sokola Pardubice podlehli v 11. kole AutoCont extraligy jednomu z favoritů letošního 
ročníku soutěže BILLY BOY Mladá Boleslav 7:8, po třetinách 3:2, 2:3 a 2:3. Pardubičtí florbalisté 
zažili skvělý vstup do zápasu. Už ve čtvrté minutě po brankách Martina Zozuláka šli do 
dvoubrankového vedení. Ovšem Boleslav zabrala a v osmé minutě už bylo vyrovnáno. Pardubice 
šly přesto do šaten s jednobrankovým náskokem, když krásnou kombinaci zakončil Jaromír Lisa. 
„Věděli jsme přesně, co bude Boleslav hrát. Jejich vysunutou obranu jsme se snažili rychle 
přehrávat, což se nám dařilo se střídavými úspěchy. Bohužel se nám ale nepodařilo odbránit 
některé situace, o kterých víme, že je v nich Boleslav silná. To mě mrzí, protože to byl jeden 
z faktorů toho, proč jsme obdrželi v zápase osm branek,“ říká pardubický trenér Miroslav 
Janovský. 
 
Zápas postupně nabíral na obrátkách a hřiště se měnilo doslova v bitevní pole. Velkou roli v tom 
sehrálo počínání rozhodčích, kteří nestíhali tempo hry a v zápase vyrobili řadu fatálních chyb. I 
přesto viděli fanoušci ve druhé třetině dalších pět branek. Tentokrát byly úspěšnější hráči 
Boleslavi, takže do závěrečné třetiny se šlo za nerozhodnutého stavu 5:5. V úvodních minutách 
vzali osud zápasu do rukou rozhodčí, kteří po sporných rozhodnutích nejdříve vyloučili za 
nedovolenou vzdálenost Filipa Krigovského a v signalizované výhodě ještě za hrubost Filipa 
Bahníka. Dvouminutovou hru v oslabení 3 na 5 ale pardubičtí florbalisté odbránili. „V oslabení 
podali hráči heroický výkon. O tom víc mě štve, že jsme hned po skončení oslabení inkasovali po 
nedůrazu před brankou,“ říká trenér. 
 
Další dramatické momenty ale měly ještě přijít. Nejdříve v 50. minutě vyrovnal Marek Ďopan, aby 
vzápětí znovu poslal Boleslav do vedení Jiří Bouška. V té chvíli bohužel utkání znovu zásadním 
způsobem ovlivnili rozhodčí. V 55. minutě kapitán soupeře Petr Novotný nafilmoval pád a domácí 
Filip Bahník k nevoli domácí střídačky i hlediště vyfasoval další dvouminutový trest. Boleslav 
přesilovku okamžitě využila po rozehrání volného úderu. A jak se později ukázala, byla to branka 
vítězná. Martin Zozulák totiž sice ještě v čase 56:39 snížil na 7:8, ale následné šance, i ty ve hře 
bez brankáře, už k dalšímu vyrovnání nevedly.  
 
Zápas dvou velkých rivalů, kteří se spolu utkávají v českých soutěžích už patnáct let, byl také 
soubojem dvou klubových ikon. Pardubický Martin Zozulák si v zápase připsal čtyři kanadské 
body, za dvě branky a dvě asistence a znovu se vyšvihnul do čela bodování celé extraligy. Bodově  
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za ním nezaostala ani boleslavská legenda a kapitán Petr Novotný, který k jedné brance přidal tři 
asistence. V zápase ale také upoutal nesportovním chováním a simulováním, které nemá 
v žádném sportu co dělat. Dvakrát s bolestivou grimasou a notnou dávkou hereckého umu 
nafilmoval střety s pardubickým útočníkem Filipem Bahníkem. Zatímco poprvé z toho byla 
dvojnásobná přesilovka pro Mladou Boleslav, podruhé přesilovka a následný volný úder, díky 
kterému Mladá Boleslav vstřelila vítěznou branku zápasu.  
 
„Osobně Petra znám, sehráli jsme proti sobě v minulosti nespočet zápasů. Nezapře v sobě, že do 
dvaceti let hrál fotbal. Jeho herecké etudu jsou všem známé a je zřejmě jediným florbalistou, 
který takto na hřišti simuluje. Bohužel se nestalo poprvé, že tímto způsobem ovlivnil zápas. Hráč 
jeho formátu by si takové věci neměl dovolit a stejně tak by mu je neměly tolerovat příslušné 
orgány České florbalové unie. Zarážející pro mě ovšem je, že přestože rozhodčí o jeho filmování 
vědí (pokud by nevěděli, tak nemají v extralize co dělat), tak ho za to nevyloučili, ale naopak 
trestali naše hráče za vymyšlené fauly. Bohužel to nebyly jediné přehmaty, kterých se rozhodčí 
v zápase dopustili,“ říká předseda pardubického klubu Vít Drašar.  
 
Vedení klubu Sokol Pardubice se proto rozhodlo podat stížnost na výkon rozhodčích Martina 
Valenty a Michala Žďárského Komisi rozhodčích a delegátů. „K takovému to kroku jsme se 
rozhodli poprvé v sedmnáctileté historii našeho klubu. Chyby těchto rozhodčích považujeme za 
fatální a zřejmým způsobem ovlivnily výsledek zápasu. Důvodem našeho rychlého postupu je fakt, 
že tito rozhodčí byli paradoxně delegováni i na náš nedělní zápas proti Kladnu. Vzhledem 
k průběhu pátečního utkání a našich následných kroků se ovšem obáváme, že by ze strany 
rozhodčích znovu mohlo dojít k nekorektnímu řízení zápasu. Zároveň si uvědomuje, že emoce, 
které mezi našimi hráči rozhodování této dvojice vyvolalo, by mohlo zbytečně ovlivnit nedělní 
utkání. Zároveň zvažujeme možnost podání stížnosti na nesportovní chování kapitána Mladé 
Boleslavi Petra Novotného, a to Disciplinární komisi,“ dodává Vít Drašar.   
 
Pardubičtí florbalisté se ovšem musí z porážky rychle vzpamatovat. Už zítra se totiž představí 
v důležitém zápase na palubovce Kladna. 
 
 

Statistiky 11. kola AutoCont extraligy mužů 
 

Sokol Pardubice vs. BILLY BOY Mladá Boleslav 7:8 (3:2, 2:3, 2:3) 
 
 
 
 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
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00:55 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
03:27 Radek Krajcigr 
15:18 Jaromír Lisa (Radek Krajcigr) 
 

2. třetina 
28:59 Jakub Burian (Jan Pipek) 
30:32 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
 
3. třetina 
49:07 Marek Ďopan (Martin Zozulák) 
56:39 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
 
 
BILLY BOY Mladá Boleslav: 
1. třetina 
05:50 Jiří Bouška (Josef Pluhař) 
07:40 Petr Novotný (Jiří Bouška) 
 
2. třetina 
25:12 Tadeáš Chroust (Tomáš Kadlec) 
33:05 Tomáš Chroust (Tomáš Kadlec) 
35:23 Radek Gwuźdź (Petr Novotný) 
 
3. třetina 
45:51 Jaromír Ekl (Petr Novotný) 
51:31 Jiří Bouška (Radek Gwuźdź) 
54:51 Jiří Curney (Petr Novotný) 
 
Vyloučení: 3:1 (0:1) 
Střely: 23:35 
Počet diváků: 232 
Rozhodčí: Martin Valenta - Michal Žďárský 
 
Sestava Pardubice: Pipek –Ďopan, Brychta, Raiter, Šťastný, Filip, Jirák – Zozulák, Teichman, Burian 
– Lisa, Krajciger, Vaculík – Chmelař (31. Krigovský), Bahník, Janeček. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
17. 11. 19:00 FBC Kladno vs. Sokol Pardubice (SH Bios Kladno) 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


