
 

 

Podzim s významnými mezinárodními akcemi na území Čech a Moravy, také nejvyšší soutěž mužů s novým 

partnerem. Čeští florbaloví fanoušci si ani v sezoně 2015/2016 rozhodně neoddechnou. Již na sklonku srpna se 

po celé České republice rozběhl další ročník Poháru České pojišťovny mužů i žen, o víkendu 19. - 20. 9. pak 

společně odstartují dvě hlavní domácí soutěže Tipsport Superliga a Extraliga žen. Všichni poslední 

superfinalisté se na začátku října představí na domácím Poháru Mistrů v Mladé Boleslavi a o měsíc později se 

na EFT v Brně utkají čtyři nejlepší mužské reprezentace světa. Vrcholem bude opět prosincové mistrovství 

světa, tentokrát ženské, které se odehraje ve finském Tampere. 

S příchodem nového titulárního partnera, sázkovou kanceláří Tipsport, dostane nejvyšší florbalová soutěž 

v Česku nové jméno. Zatímco v prvních jedenácti letech své existence nesla jméno 1. liga a od roku 2005 se 

s příchodem prvního titulárního partnera změnila na extraligu, po deseti letech přišla další změna. Výkladní 

skříň českého florbalu nyní ponese název Tipsport Superliga. 

„Pro český florbal se spojením s novým generálním partnerem, sázkovou kanceláří Tipsport, jedná o další 

významný krok. Jsme velice rádi, že se tím potvrzuje, že florbal oslovuje stále více fanoušků a stoupá i jeho 

marketingová hodnota. Na základě prosby nového partnera jsme souhlasili s přejmenováním nejvyšší florbalové 

soutěže.  Vedle hokejové Tipsport extraligy by existence dvou elitních soutěží se stejným názvem mohla mást 

české sportovní publikum. Extraligu tedy nyní přejmenujeme na superligu, což se dobře doplňuje i se 

Superfinále, ze kterého se stala již úspěšná tradice,“ řekl k největší novince sezony prezident Českého florbalu 

Filip Šuman. 

„Florbal vnímáme jako perspektivní a ambiciózní sport, který oslovuje mladé lidi jako žádný jiný sport v Česku.  

Chceme přispět k tomu, aby se stal populární i v široké veřejnosti, měl stále více fanoušků a také, aby dokázal 

vychovávat výborné a známé hráče,“ prohlašuje Lubomír Jeţek, ředitel komunikace holdingu Tipsport. „Řadu 

let jsme titulárním sponzorem nejvyšší soutěže ledního hokeje a věříme tomu, že podobné partnerství jako v 

Tipsport extralize dokážeme s Českým florbalem vytvořit i při Tipsport Superlize.“



 

 

Florbalový Pohár Mistrů má za sebou první 4 roky, kdy se pořadatelsky vystřídaly jednotlivé země, které se na 

Poháru mistrů podílejí - ČR, Finsko, Švédsko a Švýcarsko. V roce 2015 se rozběhne nová etapa a florbaloví 

fanoušci se mohou opět těšit na vrcholnou mezinárodní akci v České republice. Stejně jako před čtyřmi lety 

nová éra Champions Cupu odstartuje v Mladé Boleslavi.   

„Mladá Boleslav se postupně stává jedním z center florbalu v České republice, návštěvy na florbalových 

utkáních zde rostou snad nejrychleji v extralize. Navíc samotné město florbal intenzivně podporuje. Po necelých 

dvou letech od úspěšného Mistrovství světa žen 2013 bude mít Česká republika právo přivítat akci Mezinárodní 

florbalové federace,“ uvedl prezident Českého florbalu Filip Šuman. 

Jako pořadatelská země vysílá Česká republika do boje o titul nejlepšího klubu světa hned čtyři zástupce, půjde 

o všechny letošní superfinalisty, tzn. Tatran Omlux Střešovice s domácím Technology Florbal MB v kategorii 

mužů a FAT PIPE FLORBAL CHODOV s Herbadentem Praha 11 SJM v kategorii žen. Soupeři jim budou 

mistři ze Švédska, Finska, Švýcarska a Norska. 

Program Poháru Mistrů odstartuje v pátek 2. října čtvrtfinálovými zápasy a bude pokračovat v sobotu 3. října 

semifinálovými boji a v neděli 4. října celý turnaj vyvrcholí finálovými duely. To vše za přítomnosti kamer  

ČT sport, která živě či ze záznamu nabídne fanouškům rovnou 9 zápasů nejprestižnějšího klubového klání 

světa. 

Čtyři roky po posledním turnaji Euro Floorball Tour mužů a necelé dva roky po úspěšném MS žen se 

moravská metropole stane opět centrem světového florbalu. Nejlepší světové výběry mužů a juniorů, tedy 

reprezentace Švédska, Finska, Švýcarska a České republiky, se sejdou 6. – 8. listopadu v Městské sportovní 

hale Vodova, aby zde sehrály další turnaj z proslulé série Euro Floorball Tour. 

„Na únorové kvalifikaci nás čekají relativně lehčí soupeři, takže v Brně nám půjde hlavně o nacvičení hry pod 

tlakem, kterou si můžeme vyzkoušet jen v těchto těžkých utkáních. Cíl však není za každou cenu turnaj vyhrát. 

Dobře si ovšem uvědomujeme, že hrajeme doma a měli bychom uhrát co nejlepší výsledky, což bude také 

naším úkolem,“ nastavil cíle české reprezentace pro EFT v Brně hlavní trenér Radim Cepek. 

Liché roky se již tradičně ve florbale nesou ve znamení žen. První dva prosincové týdny tak budou patřit 

Mistrovství světa, které se odehraje ve finském Tampere. Národní tým pod vedením trenéra Miroslava 

Janovského si klade vysoké cíle a chce poprvé v historii postoupit do finále. 

V základní skupině budou české florbalistky o postup do vyřazovací fáze turnaje se Švédskem, Německem a 

Lotyšskem. Právě přítomnost Švédska v české skupině vyvolává naději, podruhé na turnaji by se s ním měly 

naše reprezentantky potkat nejdříve až ve finále. V play-off by tak narazily na přijatelnější soupeřky ze 

Švýcarska a Finska. 

 

 

 



 

 

Již v sobotu 19. září začíná nejprestižnější domácí ligová florbalová soutěž, Tipsport Superliga. V dosavadní 

dvaadvacetileté historii nepoznala zatím nejvyšší česká florbalová soutěž mužů jiné vítěze, než 

patnáctinásobné šampióny z Tatranu Omlux Střešovice a šestinásobné mistry 1. SC Vítkovice Oxdog. Oba 

historicky nejúspěšnější české kluby samozřejmě nechybí mezi 12 účastníky nadcházející extraligové sezóny s 

pořadovým číslem 23. O šanci prolomit historické statistiky a zapsat se do kolonky vítězů jako teprve třetí 

mistrovský klub, bude v nadcházejících osmi měsících bojovat i dalších 10 extraligových týmů – Technology 

Florbal MB, ACEMA Sparta Praha, FAT PIPE FLORBAL CHODOV, FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, 

FbŠ Bohemians, itelligence Bulldogs Brno, Panthers Otrokovice, Sokol Pardubice, TJ Sokol Královské 

Vinohrady a nováček SK Bivoj Litvínov. 

Přímé televizní přenosy ČT sport, které se v programu nově přesunují na pondělní večery, doplní v nové 

sezoně internetové přenosy v HD kvalitě. Z každého kola odvysílá vybrané utkání Tipsport TV a další dvě 

budou v režii štábů dlouholetého partnera soutěže společnosti TVCOM. Fanoušci se tak mohou z každého kola 

Tipsport Superligy těšit až na čtyři utkání přenášená ve vysoké kvalitě. 

Ředitel ligových soutěží Zdeněk Mlčoušek ke startu soutěží uvádí: „Věřím, že 23. ročník nejvyšší soutěže 

potvrdí trend ve vyrovnávání Superligy a dalším rozšiřováním vážných aspirantů na titul. Stále totiž čekáme na 

toho, kdo přeruší nadvládu dosavadních jediných mistrů ze Střešovic a Vítkovic. Zcela otevřeně mají ty nejvyšší 

ambice vedle posledních superfinalistů z Mladé Boleslavi také brněnští Bulldogs a pražský Chodov. Za černé 

koně soutěže ale můžeme vnímat také Spartu a především Bohemians. Dozvíme se také, jestli se nováčkovi z 

Litvínova podaří ve své historicky první sezoně mezi českou špičkou obstát a případně vyřadit některou ze 

stálic, což letos potkalo po 12 letech Liberec.“ 

V sobotu 19. září startuje i nejvyšší ženská soutěž Extraliga žen. Do sezóny 2015/2016 vstupuje jako obhájce 

titulu tým FAT PIPE FLORBAL CHODOV, který v jarním Superfinále pokořil svého největšího pražského rivala 

Herbadent Praha 11 SJM. Vedle nejlepších dvou týmů uplynulého ročníku rozjede novou sezónu i dalších 10 

extraligových týmů, mezi kterými výjimečně není žádný nováček: 1. SC Vítkovice Oxdog, Crazy girls FBC 

Liberec, ELITE PRAHA, FBC ČPP BONUSIA Ostrava, FBK Jičín, FbŠ "pipni.cz" Bohemians, Sokol Brno 

Ţidenice Florbal.com, Tatran Omlux Střešovice, TEMPISH FBS Olomouc a TJ Sokol Královské 

Vinohrady. 

Pohárová soutěž nesoucí již pátou sezonu název svého generálního partnera České pojišťovny odstartovala 

v posledním srpnovém víkendu svůj již 15. ročník. Jako obhájci pohárových titulů vstupují do sezony týmy 

Florbal Mladá Boleslav (muži) a 1. SC Vítkovice (ženy). 

I v jubilejním 15. ročníku na oddíly čeká zajímavé prize money ve výši čtvrt milionu korun. V loňském ročníku 

Poháru České pojišťovny získal nejvíce vítěz mužské kategorie Florbal Mladá Boleslav – 100 000 Kč, ženy 

Vítkovic si po finálovém triumfu připsaly rovněž zajímavou částku – 50 000 Kč. Zajímavé bonusy v Poháru 

získávají opět i nejlépe umístěné neextraligové týmy.  



 

 

„Pohárová soutěž se výborně doplňuje s extraligovými soutěžemi. V některých kolech, kde se potkávají týmy z 

nižších soutěží s extraligovými celky, má Pohár naprosto výjimečnou atmosféru. Vysoké návštěvy pomáhají 

popularizovat florbal v dalších městech a z toho máme velkou radost. Závěrečná kola potom přinášejí 

vyhrocené souboje české špičky o druhý nejvýznamnější titul českého florbalu,“ je spokojen s vývojem 

pohárové soutěže prezident českého florbalu Filip Šuman. 

Obě nejvyšší české florbalové soutěže budou mít už popáté společný vrchol, který je v českém sportu stále 

ojedinělý. Florbalové Superfinále mělo úspěšnou premiéru v roce 2012 a loňský čtvrtý ročník v moderním 

prostředí pražské O2 areny znovu posunul rekordy v návštěvnosti – finále ženské extraligy mezi Chodovem a 

Herbadentem sledovalo 6 891 diváků a následné strhující mužské finále mezi Tatranem a Mladou Boleslaví 

11 073 diváků. Organizátorská laťka na pátý ročník Superfinále florbalu, které proběhne v polovině dubna, je 

tak znovu nastavena opravdu vysoko! 

 

 

Lubomír Skála      Vilém Svoboda  

šéfredaktor Českého florbalu    tisková spojka Českého florbalu 

+420 732 306 272     +420 775 339 323 

skala@ceskyflorbal.cz     vilas@ceskyflorbal.cz 

 

 www.ceskyflorbal.cz    Web 

 www.facebook.com/ceskyflorbal  Facebook 

 www.twitter.com/ceskyflorbal   Twitter 

 www.instagram.com/ceskyflorbal  Instagram 

 www.youtube.com/ceskyflorbal   YouTube 

 www.flickr.com/ceskyflorbal    Flickr 

 www.issuu.com/ceskyflorbal   Issuu – publikace 

 www.storify.com/ceskyflorbal    Storify 

 

mailto:skala@ceskyflorbal.cz
mailto:vilas@ceskyflorbal.cz
http://www.ceskyflorbal.cz/
http://www.facebook.com/ceskyflorbal
http://www.twitter.com/ceskyflorbal
http://www.instagram.com/ceskyflorbal
http://www.youtube.com/ceskyflorbal
http://www.flickr.com/ceskyflorbal
http://www.issuu.com/ceskyflorbal
http://www.storify.com/ceskyflorbal

