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Pardubice 05 / 02 / 2014 
 

TZ Na kvalifikaci o Mistrovství světa česká reprezentace  
lámala rekordy a do historie promluvil i Martin Zozulák.  
Nijak jsem to neprožíval, říká 

 
 
 
Minulý týden odcestovala florbalová reprezentace do nizozemského Nijmegenu, kde se ve 
dnech 28. ledna – 1. února odehrála kvalifikace na Mistrovství světa 2014 ve Švédsku. Česká 
reprezentace ji zvládla bez jediného zaváhání a v pěti zápasech nastřílela dohromady 
devadesát čtyři (!) branek, oproti šesti obdrženým. Padaly rekordy a historické milníky, přičemž 
jeden takový zařídil náš útočník Martin Zozulák. 
 
Na kvalifikaci jste odjížděli s vědomím, že vás čekají, řekněme, soupeři z kategorie lehčích, ale 
přesto – čekal jste takhle hladký průběh?  
„Na kvalifikaci jsem odjížděl s tím, že určitě nic jiného než pět výher nebereme, takže jsem tak 
trochu čekal, že některé výsledky budou hodně jednoznačné. Zejména zápasy proti Rakousku, 
Británii a Nizozemsku byly hodně divoké a jen to dokazuje, že florbal je stále velice mladý sport a 
ještě dlouho mu potrvá, než se světová špička trochu vyrovná. Pro tyto země, které v podstatě s 
florbalem začínají, jsou ale takové zápasy obrovskou školou a pro další rozvoj florbalu jsou velice 
důležité.“ 
 
Do turnaje jste vstoupil jasnou výhrou nad Rakouskem a ihned v dalším zápase proti Britům se 
zrodil střelecký rekord. Jaká byla nálada v týmu? 
„Nálada v týmu byla tradičně dobrá, všechny zápasy jsme celkem jasně vyhrávali a hlavně hra, 
kterou jsme se prezentovali, byla velice slušná. Možná to pro nás byla i trochu motivace za 
nepovedený přátelský zápas ve Švédsku na začátku ledna a chtěli jsme zde alespoň částečně toto 
zaváhání napravit.“ 
 
Ve zmíněném rekordním zápase proti Británii jste vstřelil historicky 1 000. branku české 
reprezentace, jak se zrodila? 
„Dostal jsem přihrávku zpoza branky od libereckého Radka Valeše a zůstal jsem úplně sám před 
brankářem, takže to byla pro mě celkem jednoduchá situace.“ 
 
Věděli jste během utkání, že tato meta se blíží? 
„O ničem takovém jsme nevěděli, Radim Cepek nám to řekl až na střídačce ve chvíli, kdy bylo 
jasné, že další branka bude tato jubilejní. Pak následovala trochu hluchá pasáž hry, kdy to trochu 
vypadalo, že tu branku snad ani nikdo dát nechce. A nakonec to padlo na mě.“ 
 
Co Vás napadlo jako první, když jste pochopil, že tento historický gól jste vstřelil právě vy? 
„Musím přiznat, že jsem to nějak zvlášť neprožíval, prostě to byla jen další branka, kterou jsem 
vstřelil a to, že byla zrovna jubilejní, je náhoda a štěstí. Život se mi nijak nezměnil a myslím, že to 
tak zůstane.“ (usmívá se)  
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Co následovalo po zápase? Proběhlo nějaké zápisné nebo něco podobného? 
„Nic takového nenásledovalo, jen jsem rozdal pár rozhovorů a tím moje chvilková sláva skončila.“ 
 
 
 
 
Opticky nejtěžší utkání jste sehráli proti Německu, kterému jste vstřelili „jen“ šest branek. Byl i 
na palubovce cítit vyšší stupeň obtížnosti? 
„Němci byli určitě nejtěžším soupeřem, přestože skončili až za Dánskem. Musím před nimi 
smeknout, v jakém stylu s námi dokázali držet krok. Na naši polovinu se sice dostávali jen 
sporadicky, ale za celé utkání nevypustili jediný souboj, opravdu bojovali až do konce a navíc hráli 
i perfektně takticky. K tomu jim ještě chyběl jejich nejlepší hráč, který hraje švédskou superligu. 
Myslím, že by na Mistrovství světa mohli potrápit nejednoho favorita, jen věřím, že to nebudeme 
my.“ 
 
V tomto zápase jste si definitivně zajistili postup na mistrovství světa. Byl to jeden z důvodů, 
díky kterému jste v posledním utkání proti Nizozemsku překonali dva dny starý střelecký 
rekord a smetli domácí 34:0? 
„Spíš si myslím, že nás trochu nahecovala plná hala, která neúnavně povzbuzovala domácí tým. 
Navíc Nizozemci se s námi snažili hrát aktivněji, takže jejich obrana byla více otevřená než 
například v zápase s Rakouskem a z toho pak pramenily naše branky.“ 
 
V utkání si hned šestice hráčů připsala hattrick, to se příliš často nevidí. Hecovali jste se nějak 
během zápasu? 
„Snažili jsme se povzbuzovat, ale o nějakém velkém hecování nemůže být řeč. Přece jen se v 
podstatě střídalo po každém vstřeleném gólu. Takže ani na žádné velké gólové oslavy nebyl 
prostor.“ 
 
Během kvalifikace jste byl u třinácti branek českého týmu. Osm jste jich dal a na pět přihrál, jak 
hodnotíte turnaj z osobního pohledu? 
„Těžko se hodnotí po takovýchto zápasech, navíc nějaké sebehodnocení moc nemám rád, takže 
bych tuhle otázku přenechal povolanějším osobám.“ 
 
Na Mistrovství světa vás čekají daleko těžší soupeři, má národní tým ještě co zlepšovat, aby i 
proti nim obstál? 
„Naposledy nás Švédsko zničilo 13:2, takže myslím, že rozhodně máme na čem pracovat. Další 
porovnání budeme mít na konci dubna, kdy se v České Lípě koná tradiční Euro Floorball Tour 
(Švédsko, Finsko a Švýcarsko), takže uvidíme, jestli jsme se zlepšili.“ 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


