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TZ Florbal poprvé živě v televizi z Pardubic! Na Dašickou přijedou mistrovské Vítkovice 
 

 
Zcela mimořádné utkání čeká tento týden pardubické florbalisty i fanoušky. Ve čtvrtek 9. ledna 
přivítají ve Sportovní hale Dašická úřadujícího mistra 1. SC WOOW Vítkovice. Tento zápas si 
Česká televize vybrala pro svůj přímý přenos a odehraje se tak před kamerami kanálu ČT sport! 
 
„Na zápas se po organizační stránce už několik týdnů intenzivně připravujeme. Utkání se sice 
hraje od 18 hodin, ale už od dopoledne se v hale bude pokládat speciální modrý povrch, 
instalovat se budou světelné reklamy, stavět se bude věž pro kameru a televizní studio. To ale 
zdaleka není vše. V hale chceme instalovat výstavu k historii pardubického florbalu, která byla 
dva měsíce ve Státním okresním archivu a spousta práce nás čeká i v oblasti propagace tohoto 
zápasu,“ říká předseda klubu Vít Dašar. 
 
Utkání bude pro pardubický klub opravdu výjimečnou událostí. Ještě nikdy v sedmnáctileté 
historii klubu totiž pardubičtí florbalisté před televizními kamerami v Pardubicích nehráli (jednou 
se představili v „domácím“ prostředí v Chrudimi). Premiéra to bude i pro Sportovní halu Dašická. 
„Zástupci České televize už se byli v hale dvakrát podívat v létě. Bohužel při stavbě haly byly naše 
připomínky ohledně přizpůsobení haly pro televizní zápasy ignorovány, takže v této 
„nejmodernější“ pardubické hale pro sálové sporty bude takovýto zápas obtížné uspořádat. 
Chybí zde například postavení pro kameru proti tribuně, není zde dostatečně kapacitně řešen 
přívod elektřiny, nejsou řešené prostupy pro kabely nebo zde není dostatečně velký prostor pro 
postavení televizního studia. Věřím, že se se všemi nástrahami ale popereme,“ vysvětluje Drašar. 
 
Pozitivní informací do budoucna je, že současné vedení Pardubického kraje si nedostatky haly 
uvědomuje a nechalo si již zpracovat studii na její možné stavební úpravy a dostavbu. 
 
Přestože Česká televize si musí vzhledem k nedostatečně kapacitně řešenému přívodu elektřiny 
přivést vlastní generátor, věří, že přenos proběhne úspěšně. „Podle informací od produkce i 
podle náhledů, které jsem viděl, předpokládám, že při historicky prvním vysílání florbalového 
utkání ze SH Dašická nenastane žádný problém. Hlavní kameraman Pavel Brynych si prostor haly 
důkladně obhlédl. Víme, kam umístit naše rozsáhlé studio, platformy pro kamery i komentátorské 
stanoviště. Diváci u obrazovek nebudou ochuzeni o žádnou součást našeho vysílání. Věřím, že do 
haly dorazí početná a hlučná návštěva a že oba týmy předvedou nadprůměrnou hru. V takovém 
případě to bude perfektní přenos se vším všudy,“ říká florbalový komentátor České televize 
Ondřej Zamazal.  
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A florbalová atmosféra by měla být v Pardubicích opět skvělá. Pardubice jsou podle statistik 
návštěvnosti na druhém místě mezi všemi extraligovými týmy. V průměru dorazilo na domácí 
zápas 414 fanoušků. První místo okupují zatím Brněnští Buldoci, kteří dokázali do hlediště přilákat 
v průměru 429 diváků. „Pokud bychom tentokrát do haly přilákali alespoň 530 diváků, 
dostaneme se do čela návštěvnosti a věřím, že to není nesplnitelný cíl. Ostatně úřadující mistr by 
měl být tím pravým lákadlem. K podpoření atmosféry přispějí i originální klubová tleskadla, která 
obdrží všichni fanoušci u vstupu,“ dodává Vít Drašar. 


