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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 2022 - PARA HOKEJ 

 
1. Jmenný seznam reprezentantů 

 

Zdeněk Hábl 

Michal Geier 

Pavel Kubeš 

David Palát 

Zdeněk Krupička 

Miroslav Novotný 

Pavel Doležal 

Karel Wágner 

Martin Kudela 

Radek Zelinka 

Václav Hečko 

Jiří Raul  

Jan Frolík 

Michal Vápenka 

Alex Ohar 

Filip Veselý 

Patrik Sedláček 

Tomáš Staněk 

David Vrubel 

Sebastian Bečvář 

Lukáš Kapko 

Šimon Král 

Štěpán Kaloč 

Ondřej Černý 

Kristýna Židlická 
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2. Plán účasti (původní předpokládaná účast) reprezentantů na 
mezinárodních soutěžích ZPS pro rok 2022 

2a) Zimní paralympijské hry Peking 2022 – Mezinárodní paralympijský výbor IPC 
- Výběr a přihlášení reprezentanta na PH vychází z kvalifikačních kritérií IPC:  

o podmínka hranice věku 16 let,  
o status R,C mezinárodní klasifikace IPC,  
o držitel licence IPC 2022  

- Kvalifikace týmu na PH Peking 2022  
o Dle kvalifikačních kritérií IPC pro PH Peking (viz příloha 1) 

▪ Do 5. místa na MS 2021 – přímá kvalifikace 
▪ Tým ČR toto kritérium splnilo a postoupilo na PH Peking přímou 

kvalifikací z 5. místa 
 

         2b) Turnaj 4 zemí Ostrava 2022 – IPC 
- Účastníci turnaje USA, CAN, CZE, výběr Evropy 
- Týmy se účastní na základě pozvání a potvrzení účasti – běžná praxe u turnajů 4 zemí 

v ledním hokeji jako např. Euro Hockey Tour 
 

2c) Turnaj 4 zemí Bridgewater (CAN) - Hockey Canada, IPC 

- Účastníci turnaje USA, CAN, ITA, CZE 
- Týmy se účastní na základě pozvání a potvrzení účasti – běžná praxe u turnajů 4 zemí 

v ledním hokeji jako např. Euro Hockey Tour 

 

         2d) Přípravná utkání Olomouc, Budapešť  

- Přípravná utkání jsou domlouvána reprezentačními trenéry na základě potřeb 
reprezentace před vrcholnou akcí, např. před MS 

 

3. Skutečná účast reprezentantů na mezinárodních soutěží ZPS v roce 2022 

        3a) Zimní paralympijské hry Peking 2022  
- IPC 
- Termín konání 4.-13.3.2022 
- Způsob výběru - dle kvalifikačních kritérií IPC; tým ČR přímý postup z MS 2021 
- Nominaci hráčů tvoří reprezentační trenér před turnajem v počtu max 17 hráčů na 

soupisce 
- Tým ČR - celkem 17 hráčů (15 + 2 brankáři) 
- Kompletní program turnaje https://www.paralympic.org/beijing-2022/results/ice-

hockey/open  
 

        3b) Turnaj 4 zemí Ostrava 2022  
- IPC, ČSLH 
- Termín konání 24.- 30.9.2022 
- Kvalifikace viz výše 
- Nominaci hráčů tvoří reprezentační trenér před turnajem v počtu max 17 hráčů na 

soupisce 
- Tým ČR - celkem 16 hráčů (14 + 2 brankáři) 
- Kalendář IPC https://www.paralympic.org/ice-hockey/events  
- IPC tisková zpráva https://www.paralympic.org/news/usa-stamp-dominance-ostrava  

 
        3c) Turnaj 4 zemí Tire Canadian Cup Bridgewater 2022 

- IPC, Hockey Canada 
- Termín konání 25.11. - 4.12.2022 
- Kvalifikace viz výše 
- Nominaci hráčů tvoří reprezentační trenér před turnajem v počtu max 17 hráčů na 

soupisce 
- Tým ČR - celkem 15 hráčů (13 + 2 brankáři) 
- Kalendář IPC https://www.paralympic.org/ice-hockey/events  
- IPC tisková zpráva https://www.paralympic.org/news/canada-hosts-four-team-para-

hockey-cup  

https://www.paralympic.org/beijing-2022/results/ice-hockey/open
https://www.paralympic.org/beijing-2022/results/ice-hockey/open
https://www.paralympic.org/ice-hockey/events
https://www.paralympic.org/news/usa-stamp-dominance-ostrava
https://www.paralympic.org/ice-hockey/events
https://www.paralympic.org/news/canada-hosts-four-team-para-hockey-cup
https://www.paralympic.org/news/canada-hosts-four-team-para-hockey-cup
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        3d) Mezinárodní turnaj Olomouc 

- SOHO Olomouc 

- Termín konání 2.-4.9.2022 

- Kvalifikace viz výše 

- Nominaci hráčů tvoří reprezentační trenér před turnajem v počtu max 17 hráčů na 
soupisce 

- Tým ČR - celkem 11 hráčů (10 + 1 brankář) 

- SOHO Olomouc tisková zpráva (viz příloha 4) 

 

4. Výsledky reprezentantů dosažených v mezinárodních soutěží ZPS v členění: 

• Zimní paralympijské hry Peking 2022 
- Celkové umístění - 6.místo 
- Kompletní výsledky https://www.paralympic.org/beijing-2022/results/ice-
hockey/open  
- počet zemí - 7 
- počet zemí - kvalifikace na PH - 11 

- počet startujících reprezentantů – 17 

 

Zdeněk Hábl 

Michal Geier 

Pavel Kubeš 

David Palát 

Zdeněk Krupička 

Miroslav Novotný 

Pavel Doležal 

Karel Wágner 

Martin Kudela 

Radek Zelinka 

Václav Hečko 

Jiří Raul  

Jan Frolík 

Michal Vápenka 

Alex Ohar 

Filip Veselý 

Patrik Sedláček 

 

- Zhodnocení: Do turnaje na Zimních paralympijských hrách v Pekingu jsme 
nastoupili podle představ a dobrým týmovým výkonem porazili tým Itálie. Ve 
druhém zápase jsme narazili na tým Číny, která byla rychlostně lepší a 
v zápase nás přebruslovali, proto jsme zápas prohráli. Třetí zápas ve skupině 
jsme navázali na zápas s Itálií a porazili výběr Slovenska. Ve čtvrtfinále jsme 
opět narazily na Čínský tým, se kterým jsme sehráli vyrovnané utkání, které 
jsme prohráli díky gólu v závěru utkání, i přesto to byl náš nejlepší výkon na 
turnaji. Poslední zápas o umístění jsme hráli proti Itálii, který jsme 
v prodloužení prohráli. 

- Turnaj se nám výsledkově nepovedl, jak jsme očekávali, ale měli jsme během 
turnaje dobré výkony v 1. zápase s Itálii, Slovenskem a v obou zápasech 

https://www.paralympic.org/beijing-2022/results/ice-hockey/open
https://www.paralympic.org/beijing-2022/results/ice-hockey/open
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s Čínou jsme předvedli týmový a bojový výkon, jak jsme si řekli.Turnaj 4 zemí  
 

• IPH Cup Ostrava 2022 
- Celkové umístění - 4.místo 
- Kompletní výsledky - https://parahockey.cz/iph-cup-2022/   
 počet zemí - 4 

- počet startujících reprezentantů – 16 

 

Zdeněk Hábl 

Michal Geier 

Pavel Kubeš 

David Palát 

Zdeněk Krupička 

Miroslav Novotný 

Pavel Doležal 

Karel Wágner 

Martin Kudela 

Radek Zelinka 

Václav Hečko 

Jiří Raul  

Michal Vápenka 

Alex Ohar 

Filip Veselý 

Patrik Sedláček 

 

- Zhodnocení: V turnaji jsme na narazili na nejlepší týmy světa, USA a Kanadu. 
Zápas s USA se bohužel odehrál bez překvapení. Proti Kanadě jsme nastoupili 
na turnaji 2x, oba výkony našeho mužstva byli velmi dobré, s Kanaďany jsme 
drželi tempo hry a ukázali jsme bojovnost. S týmem IPH, který byl složený 
z nejlepších hráčů Norské, Slovenské a Německé reprezentace jsme v 1. 
zápase vyhráli po dobrém týmovém výkonu a proměněným šancím. Ve 
druhém zápase, který jsme proti tomuto týmu hráli jsme bohužel podlehli, 
protože jsme inkasovali góly po individuálních chybách, výsledek i přes mnoho 
šancí, jsme ale nedokázali obrátit 

- V turnaji se objevilo hodně dobrých momentů a chvil proti všem soupeřům. 
Tým celý turnaj bojoval, ale chtěli jsme se umístit na 3. místě. 

  

https://parahockey.cz/iph-cup-2022/
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• Turnaj 4 zemí Tire Canadian Cup 2022 
- Celkové umístění - 3.místo 
- Kompletní výsledky - https://www.hockeycanada.ca/en-ca/team-canada/men/para-
hockey/2022-phc/stats/schedule 
- počet zemí - 4 

- počet startujících reprezentantů - 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zhodnocení: Turnaje se zúčastnili ty nejlepší týmy na světe USA a Kanada a 
čtvrtým týmem byl výběr Itálie. Tento turnaj jsme zvládli dobře z taktického 
hlediska a svojí disciplínou a dobrým přístupem jsme si tvořili gólové šanci i 
proti těm nejlepším. Výsledky zápasů ale bohužel neodpovídají průběhu 
jednotlivých zápasů. 

- Na turnaji jsme se umístili na 3. místě po dominantním výkonu proti Itálii, ve 
kterém jsme vstřelili 9 gólů.    

Zdeněk Hábl 

Michal Geier 

Pavel Kubeš 

David Palát 

Miroslav Novotný 

Pavel Doležal 

Karel Wágner 

Martin Kudela 

Radek Zelinka 

Václav Hečko 

Martin Žižlavský 

Michal Vápenka 

Alex Ohar 

Filip Veselý 

Patrik Sedláček 

https://www.hockeycanada.ca/en-ca/team-canada/men/para-hockey/2022-phc/stats/schedule
https://www.hockeycanada.ca/en-ca/team-canada/men/para-hockey/2022-phc/stats/schedule
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• Mezinárodní turnaj Olomouc 
- Celkové umístění - 2.místo 
- Kompletní výsledky – příloha 4 nebo:  https://www.hokej.cz/obrovsky-uspech-para-
juniorka-skoncila-na-prvnim-turnaji-druha/5067750 
- počet zemí – 4 
- počet týmů - 6 

- počet startujících reprezentantů – 11 

 

Tomáš Staněk 

Patrik Sedláček 

Filip Veselý 

Alex Ohar 

David Vrubel 

Sebastian Bečvář 

Lukáš Kapko 

Šimon Král 

Štěpán Kaloč 

Ondřej Černý 

Kristýna Židlická 

 
- Zhodnocení: Na tento mezinárodní turnaj jsme vzali nové mladé hráče, se 

kterými děláme rozvoj a jsou budoucností pro národní tým. Tuto nominaci jsme 
zvolili jako motivaci pro tyto hráče, aby dále pracovali na svých dovednostech. 
Turnaj díky účasti týmů z mezinárodní skupiny C měl menší úroveň a nominaci 
těchto hráčů jsme si mohli dovolit. 

- Turnaj probíhal jak jsme si představovali, všichni dostali dostatek prostoru, aby 
si zahráli a někteří hráči se postupně zlepšovali. Turnaj splnil náš cíl 
namotivovat mladé hráče k další práci a zároveň si vyzkoušeli jak funguje 
reprezentace, aby měli plynulejší přechod při případné nominaci v dalších 
letech. 

 

5. Podmínky mezinárodních soutěží a kvalifikační kritéria, případně limity účasti 

• doložte příslušnými dokumenty 

• Příloha 1 - BEIJING 2022 PARALYMPIC WINTER GAMES 

• Příloha 2 - PARA ICE HOCKEY - QUALIFICATION METHOD 

• Příloha 3 - FINAL ENTRIES  

• Příloha 4 - OLOMOUC CUP 2022 
 

https://www.hokej.cz/obrovsky-uspech-para-juniorka-skoncila-na-prvnim-turnaji-druha/5067750
https://www.hokej.cz/obrovsky-uspech-para-juniorka-skoncila-na-prvnim-turnaji-druha/5067750

