
Téma: Hokej – B1 

1 

 

1) Doplňte do textu chybějící slova ve správném tvaru: 
 

deaflympiáda         curling       zaniknout       soupeř        turné         zpoždění       divák        prohrát     Fin 

mezistátní         jenž válka    objevit  reprezentace          zahrnout        odříct       finanční 

 

Hokejová reprezentace Československa 
 
Přestože patří hokej k nejoblíbenějším 

a nejrozšířenějším sportům v českých zemích – ať 

mezi slyšícími nebo neslyšícími – měli neslyšící 

hokejisté za neslyšícími fotbalisty ………………... 

Mezistátní zápasy začali naši neslyšící hrát až od 

konce 80. let 20. století. Přitom oddíl hokeje vznikl 

v I. PSKH již za………………. – v roce 1941. V 50. letech však přebory neslyšících hokejistů pro malý 

počet hráčů přestaly a oddíly………………………. 

 Úplně první……………………. zápas v hokeji sehráli neslyšící hráči Československa v březnu 

1974. Jejich prvními ……………………… byli hokejisté z USA. Hrálo se 22. března 1974 v Kopřivnici 

a 23. března v Přerově. Na zápas v Kopřivnici se přišlo podívat na 500 ……………………….. 

 Neslyšící hokejisté USA přijeli do Evropy propagovat první mezinárodní hokejový turnaj, 

……………… se měl hrát na 8. zimní ………………………  v americkém Lake Placid v roce 1975. 

Během evropského………………. sehráli několik propagačních zápasů ve Švédsku, Československu 

a Sovětském svazu. 

 Hokej se na této americké deaflympiádě v Lake Placid o rok později skutečně poprvé 

…………………….., ale měl jen propagační charakter, neboť se ho zúčastnila pouze dvě mužstva – 

Kanada a USA. Hokejový turnaj je součástí zimních deaflympijských her až od roku 1991 (Banff). 

Česká ………………………….  se poprvé představila v zahraničí až roku 1995 během 13. zimní deaf-

lympiády ve finském městě Ylläs. 

 První mistrovství světa v hokeji neslyšících se konalo v roce 2009. Ve dnech 10.−18. dubna 

2009 se hrálo v kanadském Winnipegu a bylo spojené s ……………….. Zúčastnilo se jej premiérově 

pět států – Finsko, Kanada, Rusko, Slovensko a USA. Některé země, například Švédsko nebo Velká 
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Británie, na poslední chvíli svou účast ……………….. Česká republika chyběla z ……………………  

důvodů. 

 Prvními mistry světa v hokeji neslyšících se stali ………………… , kteří porazili 18. 4. 2009 ve 

finále Kanadu 5:2. Třetí se umístili hokejisté z USA, čtvrté Rusko. Poslední, pátí, skončili Slováci, kteří 

ani jeden ze čtyř zápasů nevyhráli a například s Kanadou………………………. 2:88. 

             Následující tabulka ukazuje statistiku těchto mezistátních hokejových zápasů československé 

reprezentace od roku 1974 do roku 1989. Období samostatné České republiky již není ………………... 

            

Kdy Kde Kdo Výsledek Událost 

22. 3. 1974 Kopřivnice ČSSR – USA 8:4 (?:?, ?:?, ?:?) Motivační zápas 

23. 3. 1974 Přerov ČSSR – USA 5:6 (?:?, ?:?, ?:?) Motivační zápas 

29. 11. 1986 Jihlava ČSSR – Kanada 3:7 (0:2, 1:4, 2:1) Přátelský zápas 

1. 12. 1986 Brno ČSSR – Kanada 3:8 (?:?, ?:?, ?:?) Přátelský zápas 

2. 12. 1986 Brno ČSSR – Kanada 8:4 (?:?, ?:?, ?:?) Přátelský zápas 

17.–25. 4. 1989 Voroněž ČSSR – SSSR 2:21 (1:6, 0:10, 1:5) Turnajový zápas 

17.–25. 4. 1989 Voroněž ČSSR – Kanada 1:8 (1:3, 0:4, 0:1) Turnajový zápas 

17.–25. 4. 1989 Voroněž ČSSR – SSSR 2:12 (1:6, 1:2, 0:4) Turnajový zápas 

17.–25. 4. 1989 Voroněž ČSSR – Kanada 4:14 (2:4, 2:4, 0:6) Turnajový zápas 

 
2) Rozhodněte, zda jsou tato tvrzení pravdivá: 
 

a) Českoslovenští neslyšící hokejoví reprezentanti vyhráli v letech 1974−1989 pouze dvakrát. 
b) Hokej se na zimní deaflympiádě oficiálně hraje teprve od roku 1989. 
c) První mistrovství světa v ledním hokeji neslyšících se konalo před deseti lety. 
d) Slováci v roce 2009 na MS prohráli s Ruskem 2:88. 
e) Čeští hokejisté jeli poprvé na deaflympiádu v roce 1995 do Finska. 

 
Zdroj: Obrázek – Československá hokejová reprezentace v roce 1974 před utkáním s USA (archiv Jaroslava Schmida), 
napsal: Petr Pánek (http://neslysicihokej.cz/hokejova-reprezentace-ceskoslovenska/), Gong 1974, r. 3, č. 6, s. 86; 
Zpravodaj neslyšících Plzeň, 1986, č. 4, s. 8–9; 1989, č. 2, s. 1–2. (upraveno pro potřeby výuky) 

 
3) Určete rod těchto podstatných jmen, u mužského rodu určete i životnost. Je-li potřeba, 

vysvětlete význam slov svým kolegům : 
 

hákování  přesilovka  kotouč  brusle  

bodyček  puk  kouč  brousek  

backhand  hokejista  obránce  výstroj  

buly  ofsajd  mantinel  holeň  

http://neslysicihokej.cz/hokejova-reprezentace-ceskoslovenska/
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4) Spojte začátek a konec věty. Co k sobě patří? 
 
15 zajímavostí o hokeji, kterými každého ohromíte (vybraných 10 ) 
 
1) Lední hokej vznikl v 19. století v Kanadě jako 

hra evropských přistěhovalců. Slovo „hokej“ 
a) je 191,5 km/h 

2) Jako úplně první hokejový puk  b) ze stejného materiálu jako policejní neprůstřelné 
vesty. 

3) Nejvyšší zaznamenaná rychlost puku  c) Kanaďan Billy Coutu, který v roce 1927 
rozpoutal rvačku, při níž napadl rozhodčího. 

4) Hráči se na ledě v průměru pohybují rychlostí d) Kanaďan David James "Tiger" Williams - 4 421 
minut, tedy zhruba tři dny. 

5) Chrániče hrudi pro hokejové brankáře jsou 
vyráběny 

e) Kanada - 577 077. Na druhém místě jsou 
Spojené státy americké (474 592 registrovaných 
hráčů) a na třetím Česká republika (99 462 
registrovaných hráčů). 

6) Nejvíce registrovaných hokejových 
hráčů (muži, ženy i junioři) má 

f) kolem 30 - 45 km/h. 

7) Od roku 1995 si každý z členů vítězného týmu 
NHL může 

g) zplodili šest synů, kteří se dostali do 
prestižní ligy. Kariéra bratrů Sutterových trvala 
dohromady 25 let (1976−2001), přičemž v letech 
1982−1987 hrálo všech šest bratrů v NHL 
zároveň a čtyři z nich byli kapitány týmů. 

8) Jediným hráčem doživotně vyloučeným z NHL 
se stal 

h) na jeden den půjčit domů Stanley Cup. Někteří 
hráči pohár použili ke křtu svých dětí, někteří z 
něj dokonce nakrmili psy. 

9) Nejvíce trestných minut v NHL nasbíral za 
svou čtrnáctiletou kariéru 

i) zřejmě pochází z francouzského označení pro 
pastýřskou hůl „hoquet“. 

10) „Nejúspěšnějšími rodiči NHL“ jsou manželé 
Sutterovi z Vikingu v kanadské Albertě, jež 

j) prý posloužilo zmrzlé kravské lejno. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
Zdroj: KUČERA, M. 15 zajímavostí o hokeji, kterými každého ohromíte. [cit. 15. 5. 2011] Dostupné na WWW: 
<http://www.prochlapa.cz/15-zajimavosti-o-hokeji-kterymi-kazdeho-ohromite.html>. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prochlapa.cz/nejdrsnejsi-filmove-rvacky.html
http://www.prochlapa.cz/do-skoly-rychlosti-560-km-h.html
http://www.prochlapa.cz/liga-blbcu-hokejisti.html
http://www.prochlapa.cz/15-zajimavosti-o-hokeji-kterymi-kazdeho-ohromite.html
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Řešení: 
 
1) Doplňte do textu chybějící slova ve správném tvaru: 
 
Hokejová reprezentace Československa 
 
Přestože patří hokej k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším sportům v českých zemích – ať mezi 

slyšícími nebo neslyšícími – měli neslyšící hokejisté za neslyšícími fotbalisty zpoždění. Mezistátní 

zápasy začali naši neslyšící hrát až od konce 80. let 20. století. Přitom oddíl hokeje vznikl v I. PSKH již 

za války – v roce 1941. V 50. letech však přebory neslyšících hokejistů pro malý počet hráčů přestaly 

a oddíly zanikly. 

 Úplně první mezistátní zápas v hokeji sehráli neslyšící hráči Československa v březnu 1974. 

Jejich prvními soupeři byli hokejisté z USA. Hrálo se 22. března 1974 v Kopřivnici a 23. března v 

Přerově. Na zápas v Kopřivnici se přišlo podívat na 500 diváků. 

 Neslyšící hokejisté USA přijeli do Evropy propagovat první mezinárodní hokejový turnaj, jenž se 

měl hrát na 8. zimní deaflympiádě  v americkém Lake Placid v roce 1975. Během evropského turné 

sehráli několik propagačních zápasů ve Švédsku, Československu a Sovětském svazu. 

 Hokej se na této americké deaflympiádě v Lake Placid o rok později skutečně poprvé objevil, 

ale měl jen propagační charakter, neboť se ho zúčastnila pouze dvě mužstva – Kanada a USA. 

Hokejový turnaj je součástí zimních deaflympijských her až od roku 1991 (Banff). Česká reprezentace 

se poprvé představila v zahraničí až roku 1995 během 13. zimní deaf-lympiády ve finském městě 

Ylläs. 

 První mistrovství světa v hokeji neslyšících se konalo v roce 2009. Ve dnech 10.−18. dubna 

2009 se hrálo v kanadském Winnipegu a bylo spojené s curlingem. Zúčastnilo se jej premiérově pět 

států – Finsko, Kanada, Rusko, Slovensko a USA. Některé země, například Švédsko nebo Velká 

Británie, na poslední chvíli svou účast odřekly. Česká republika chyběla z finančních důvodů. 

 Prvními mistry světa v hokeji neslyšících se stali Finové, kteří porazili 18. 4. 2009 ve finále 

Kanadu 5:2. Třetí se umístili hokejisté z USA, čtvrté Rusko. Poslední, pátí, skončili Slováci, kteří ani 

jeden ze čtyř zápasů nevyhráli a například s Kanadou prohráli 2:88. 

             Následující tabulka ukazuje statistiku těchto mezistátních hokejových zápasů československé 

reprezentace od roku 1974 do roku 1989. Období samostatné České republiky již není zahrnuto. 
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2) Rozhodněte, zda jsou tato tvrzení pravdivá: 
 

a) Českoslovenští neslyšící hokejoví reprezentanti vyhráli v letech 1974−1989 pouze dvakrát. 
b) Hokej se na zimní deaflympiádě oficiálně hraje teprve od roku 1989. 
c) První mistrovství světa v ledním hokeji neslyšících se konalo před deseti lety. 
d) Slováci v roce 2009 na MS prohráli s Ruskem 2:88. 
e) Čeští hokejisté jeli poprvé na deaflympiádu v roce 1995 do Finska. 

 

3) Určete rod těchto podstatných jmen, u mužského rodu určete i životnost. Je-li potřeba, 
vysvětlete význam slov svým kolegům : 
 

hákování stř. přesilovka ž. kotouč m. neživ. brusle ž. 

bodyček m. neživ. puk m. neživ. kouč m. živ. brousek m. neživ. 

backhand m. neživ. hokejista m. živ. obránce m. živ. výstroj ž. 

buly stř. ofsajd m. neživ. mantinel m. neživ. holeň ž. 
 

4) Spojte začátek a konec věty. Co k sobě patří? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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