
Rozhovor s manažerem a vedoucím mužstva Technika Praha doc. PaedDr. Zdeňkem 

Valjentem, Ph.D. o účinkování mužstva Technika Praha v Evropské univerzitní hokejové 

lize. Vede jej PR Techniky Praha Julie Štrohmajerová. 

 

 Můžete nám přiblížit projekt Evropské univerzitní hokejové ligy (EUHL)? 

S prvním impulzem a myšlenkou založit evropskou univerzitní ligu přišel Jaro Straka z 

Trenčína, který sám prošel obdobnou soutěží při studiu v USA. Myšlenka organizovaného 

špičkového univerzitního sportu ho oslovila natolik, že se rozhodl založit podobnou ligu také v 

Evropě. V podstatě se jedná o unikátní projekt, který nejspíše nemá v historii evropského 

univerzitního sportu obdoby. V současné době již probíhá třetí ročník soutěže, která se od svého 

založení v roce 2013 rozšířila na 10 týmů ze čtyř zemí (Slovensko, Česká republika, Polsko, 

Rakousko). Hlavní a nejdůležitější myšlenkou ligy je dát studentům možnost pokračovat ve 

sportovní kariéře i při náročném přechodu na vysokou školu. 

 

 Jak vznikalo mužstvo Technika Praha? 

Z historického pohledu má hokej na ČVUT dlouhodobou tradici sahající až do roku 1911, kdy 

hráči pražské techniky (předchůdce ČVUT, VŠE a ČZU) v barvách Slavie sehráli historicky 

první zápas proti Oxford University. V novodobé historii se pak tým složený ze studentů ČVUT 

pravidelně účastní akademického mistrovství ČR, mezinárodních turnajů a také pravidelně 

pořádá vlastní mezinárodní turnaj O pohár rektora ČVUT. Byli to právě hráči hokejového 

mužstva ČVUT, kteří projevili zájem EUHL hrát a poukazovali na fakt, že mužstvo FTVS UK 

již tuto soutěž hrálo v minulých dvou sezónách a dvakrát ji vyhrálo. Protože stále ctím zásadu, 

že my, asistenti ČVUT, jsme zde zejména pro studenty, rozhodl jsem se studenty podpořit a 

zkusit se EUHL zúčastnit v očekávání, že to pro nás pro všechny bude něco nového a 

obohacujícího. 

Ke vstupu do mezinárodní soutěže hodně pomohl i ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu 

ČVUT doc. Drnek a pan rektor prof. Konvalinka, kteří dali EUHL „požehnání“ a potřebné 

základní finanční záruky k odehrání soutěže. 

Věděl jsem, že abychom měli určitou herní úroveň a také posílili finančně, musíme vytvořit 

společný tým s jinou školou. Jelikož jsme se znali se studenty z VŠE a věděli, že mají velký 

zájem pravidelně hrát (jejich tým HC Ekonom pravidelně hraje pražskou ligu), dohodli jsme se 

rychle na vzájemné spolupráci. Jádro mužstva Techniky nakonec vytvořilo 12 studentů 

z ČVUT a 9 studentů z VŠE, ty jsme na začátku školního roku doplnili několika dalšími 

studenty z prvních ročníků.  

 

 S jakými předsevzetími a cíli jste vstupovali do Evropské univerzitní hokejové ligy? 

Zprvu jsme si mysleli, že s naší předpokládanou výkonností bychom mohli hrát poklidný střed 

tabulky a pokukovat po předních příčkách. K tomu nás vedl i fakt, že v posledních letech 

mužstvo ČVUT vždy hrálo s mužstvem FTVS UK vyrovnané zápasy. Navíc spojení s  VŠE 

zaručovalo velmi kvalitní posílení. Postupem času jsme však zjišťovali, že výkonnostní úroveň 

EUHL se od minulých ročníků výrazně zlepšila a nejen české a slovenské týmy mají vysokou 

výkonnost, ale také Nowy Targ a UHT Graz postavili velmi kvalitní týmy. Většina mužstev si 

sehnala sponzory, začala kvalitně trénovat a vytvořila pevnou strukturu mužstva.  Studenti 

z těchto týmů ukončili činnost na klubové úrovni a začali trénovat a hrát pouze za svou 

univerzitu. S prvními našimi výsledky v mistrovských zápasech pak naše sebevědomí mírně 

klesalo.  

 

 Jak byste zhodnotil účinkování mužstva v první polovině soutěže? 

Do soutěže jsme vstoupili proti silným mužstvům UK Praha a Akademikům Plzeň a obě utkání 

prohráli. S přibývajícím zápasy se naše hra sice zlepšovala, ale poznali jsme, že hrajeme proti 



silným a sehraným mužstvům. Těm jsme mohli zprvu těžko konkurovat, i když naše 

předvedená bojovná hra a těsné prohry nás naplňovaly optimismem do budoucna. Z posledního 

místa v soutěži po několika odehraných zápasech jsme se dvěmi vítězstvími před Vánoci dostali 

na současné osmé místo z deseti účinkujících mužstev.  

Myslím si, že můžeme být nakonec velice spokojeni. Ostudu jsme v soutěži neudělali a na 

nováčka jsme nakonec docílili slušných výsledků. Kluci se postupně mezi sebou poznali, sehráli 

a vytvořili velice dobrý kolektiv. To bylo základem posledních povzbuzujících výsledků.  

S tím však samozřejmě nemůžeme být spokojeni a pokukujeme již trochu dál.   

 

 Připravujete nějaké změny do dalšího účinkování v soutěži? 

Ano, změny připravujeme. Jsme však omezeni naším finančním rozpočtem, který není tak 

vysoký, abychom mohli mít pravidelné tréninky. V tom zatím ostatním mužstvům nemůžeme 

konkurovat. První změnu jsme provedli po organizační stránce. Ze začátku jsme neměli jasně 

rozdělené kompetence ve vedení týmu, což bylo při vedení zápasů znát. O vánoční pauze, při 

hodnocení dosavadních výsledků, jsme se dohodli na následujícím složení: hlavní trenér bude 

Jiří Spilka, jeho asistentem Jiří Novák. Tomáš Hlaváč, který vedl tým ve dvou vyhraných 

zápasech, se po zranění vrací na led a bude působit v roli poradního asistenta. Já se jim do toho 

nebudu až tak „montovat“ a budu plnit převážně svou prvotní úlohu manažera týmu a vedoucího 

mužstva.  

Změny provedeme také v širším kádru. Studenty, kteří nemají potřebnou herní úroveň a ty, kteří 

neprojevili o setrvání v týmu zájem, vyřadíme. Na jejich místa máme vyhlédnuto několik 

perspektivních studentů a chceme získat i nějaké zkušenější hráče, studenty vyšších ročníků. 

Těch změn bude asi 7 – 8.           

 

 Jak nyní vidíte budoucnost mužstva v této sezóně? 

Doufáme, že změny, které jsme provedli v době zápasové přestávky, povedou ke zlepšení 

herního projevu týmu a k dalším vítězstvím, které by nás posunuli k vyšším příčkám 

zajišťujícím play-off. 
 

 A jaké jsou plány Techniky pro následující ročníky? 

Je několik variant. Ta nejhorší by byla nenastoupit příští rok do EUHL, ať už z jakéhokoliv 

důvodu (např. nezájem kluků, nedostatečné finanční prostředky atd.). Další možností je získat 

finance na stávající úrovni a znovu nastoupit do EUHL jako Technika Praha (ČVUT + VŠE). 

Mně osobně by se však líbila varianta, kdy bychom posílili na všech úrovních. Nutnou 

samozřejmostí by však muselo být získání silných sponzorů. Rozpočet mužstva by tak musel 

být vyšší, než je teď. Teprve potom bychom mohli mít pravidelné tréninky a vytvořit tak silné 

mužstvo se vším všudy.  

 

 
 
 


