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TZ Pardubičtí florbalisté vstupují do play down. Po roce je opět čekají Královské 
Vinohrady 
 
Historie se opakuje. A ne poprvé. I devátou sezónu v nejvyšší české soutěži zakončí pardubičtí 
florbalisté v bojích o záchranu. V prvním kole play down se utkají se stejným soupeřem jako loni, 
tedy Královskými Vinohrady. 
 
Základní část je minulostí a Sokol v ní obsadil desáté místo se ziskem čtrnácti bodů. Nic na tom 
nezměnilo ani poslední kolo v Brně, které skončilo divokou přestřelkou (prohra 10:13, pozn. 
red.). „Cílem bylo odehrát utkání s maximální chutí a koncentrací, přestože už výsledek v 
podstatě nic neřešil. Dále jsme chtěli prověřit naše slabiny, abychom věděli, na co se týden před 
rozhodující částí sezóny ještě soustředit. Vše se podle mě podařilo," říká pardubický trenér 
Ondřej Vichr.  
 
Vichr má s boji o záchranu bohaté zkušenosti z aktivní hráčské kariéry, nyní ho čekají poprvé v 
roli trenéra. „Neřekl bych, že mi tyto zkušenosti s play down nějak pomohou při koučování. Čím 
více se pohybuji na lavičce jako trenér, tím více zjišťuji, jak jsou světy hráče a trenéra naprosto ve 
všem odlišné," myslí si. I přesto se však možná lépe vžije do kůže hráčů, kteří jsou v této fázi 
sezóny pod velkým tlakem. „Na konci jde vždy o všechno. Buď hrajete o titul, nebo o záchranu. 
Všude se hraje takzvaně na krev a hráči si sáhnou na úplné dno, což je posouvá zase dále. 
Osobně s tímto modelem soutěže souhlasím. Možná je to někdy lehce nespravedlivé, ale pro 
diváky i hráče to je atraktivní, a o to by mělo jít ve sportu především," míní dvaatřicetiletý kouč.  
 
Sokol Královské Vinohrady je oblíbeným soupeřem pardubických florbalistů. Za poslední dvě 
sezóny se oba celky střetly devětkrát, z toho osmkrát odešli s pocitem vítězství Východočeši. 
„Kdyby ten, co má lepší bilanci, vedl automaticky třeba 1:0 na zápasy, tak by to výhoda byla ale 
takhle ne. (smích) Jsme favoriti, toho se nezříkáme, ale papírové předpoklady ještě nikomu nic 
nevyhrály. Musíme to potvrdit na hřišti, což nebude vůbec jednoduché. Vinohrady jsou kvalitní 
soupeř, který předvádí svůj nejlepší florbal za posledních několik let," myslí si Vichr.  
 
Souboj mezi tradičními soupeři začíná prvními dvěma zápasy o víkendu na Dašické a pardubický 
Sokol do něj vstupuje v kompletní sestavě. „Primárně se snažíme, aby byli všichni hráči zdraví a 
fyzicky i psychicky dobře připravení. To je základ, na který poté navazujeme detaily, které ale 
musí samozřejmě zůstat v šatně," dodává pardubický kouč. Série se hraje na čtyři vítězná utkání, 
její vítěz se v Superlize automaticky zachrání, poražený bude o svoji příslušnost k elitě muset 
bojovat dál. Oba víkendové zápasy začínají na Dašické ve 14 hodin.  

 

 

 

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

 
 


