
Vyhodnocení Významné sportovní akce 2022 

 

I. Údaje o VSA 
Název: EuroHockey Junior Championship II, Men 

Termín konání: 24.-30.7.2022 

Sportovní úroveň: Mistrovství Evropy juniorů divize II 

 

II. Údaje o sportovní účasti 
Počet týmů: 6, z toho 5 ze zahraničí 

Celkem: 138 osob, průměr 23 osob/tým (hráči + realizační tým) 

Počet sportovců: 116 ze zahraničí, 22 z Česka  

 

III. Zhodnocení české účasti 

Hlavní cíl bylo získání mezinárodních zkušeností pro tento omlazený tým a pro 

hráče, kteří hrají i v seniorské reprezentaci. Tým během šampionátu udělal pokrok 

po taktické stránce a došlo k velkému hernímu zlepšení.  Výsledky zápasů byly 

vždy těsné (+/- jeden gól) a v útočné fázi se i díky věku projevila nedostatečná 

mezinárodní zkušenost (tvrdost, rychlost).  Hráči však mají dovednostní schopnosti 

na takové úrovni, která jim umožňuje rychle se učit. Během závěrečné intenzivní 

přípravy tým udělal velký výkonnostní skok, a to jak herní, tak sociální. Z 28 hráčů, 

kteří se s mužstvem připravovali v závěrečné fázi, z nich může 17 hrát na příštím 

ME U21 II. v roce 2024. 

 

IV. Návštěvnost VSA 

Celkový počet diváků: 2800 

z toho celkový počet diváků z Česka: 2400 

z toho celkový počet diváků ze zahraničí: 400 

 

V. Přehled skutečných celkových nákladů VSA 

Celkové náklady akce činily 3 315 219,19 Kč, z toho způsobilé 1 460 590,99 Kč a 

nezpůsobilé 1 854 628,20 Kč. 

 

Dotace nám byla poskytnuta ve výši 928 112 Kč. 

 

VI. Zpráva o mediálních výstupech/pokrytí VSA 

Jelikož nám dotace byla přidělena až ve 2. kole výzvy, časově tedy během konání 

tohoto Mistrovství Evropy (konec července 2022), nemohli jsme si mediální výstupy 

z vlastních zdrojů dovolit a původně plánované mediální pokrytí jsme proto byli 

nuceni zrušit po rozhodnutí o nepřidělení dotace v 1. kole. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ II 2022 - LITICE 

 

Ve dnech 24.-30.7.2022 proběhlo v areálu PH Litice Mistrovství Evropy juniorů II v pozemním hokeji, 

kterého se zúčastnily týmy Irska, Polska, Turecka, Itálie, Walesu a České republiky.  

Zúčastnilo se 143 sportovců a členů realizačních týmů, 18 oficiálů zahrnující technické delegáty, 

rozhodčí, judge anebo například lékařskou službu.  

Co se týče návštěvnosti, na tento sedmidenní turnaj dorazilo 5100 diváků. Český národní tým obsadil 

6. místo. 

Dotace, kterou jsme od Národní sportovní agentury obdrželi na organizaci významné sportovní akce, 

byla použita na produkci celého turnaje zahrnující zajištění sportovního, ale i doprovodného programu 

pro diváky. Konkrétně se z hlavních položek jedná o úhradu za nájem areálu včetně šaten, za jeho 

nezbytné vybavení (stany včetně základního občerstvení pro dobrovolníky a ostatní organizátory, 

místnost pro VIP hosty a oficiály, zajištění streamovací věže, mobilních toalet nebo oplocení). Dále jsme 

z této dotace pokryli dopravu, stravování a ubytování všech oficiálů, delegovaných rozhodčích, vedení 

turnaje, judge, streamerů a fotografů. Bylo potřeba zajistit i dopravu mezi areálem hřiště a hotelem, 

kde byli účastníci ubytování. Rovněž jsme s pomocí dotačních prostředků zajistili přiměřenou 

marketingovou komunikaci celé akce. Všechny zápasy byly streamovány.  

V rámci doprovodného programu jsme se zaměřili zejména na děti, organizovali jsme výjezd mladých 

hokejistů z Prahy a okolí.  

Zároveň musíme zmínit mimořádné nasazení zhruba 50 dobrovolníků, kteří se v různých rolích (ballboy, 

lokální judge, organizační pomocník, pracovník občerstvení apod) podíleli na skvělé organizaci turnaje.  

Takto byla nakonec oceněna i Evropskou hokejovou federací. Byli jsme ze strany EHF opravdu velmi 

kladně hodnoceni a udržujeme tak vysoký standard pořádání mezinárodních turnajů. Tato skutečnost 

se nakonec projevuje i v dalších turnajích, které nám EHF přiděluje. Pro rok 2023 máme hned dvě 

mistrovství Evropy. Halové ME juniorů v Nymburce a venkovní ME žen II v Praze.    


