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1 Úvod 

Loni v prosinci tomu bylo 35 let, co se narodil náš nejúspěšnější a nejznámější 

florbalový reprezentant Radim Cepek. Na následujících stránkách se pokusím co 

nejvěrohodněji vystihnout všechny důležité momenty a významné události, které ho v jeho 

sportovní kariéře nejvíce ovlivnily. 

Radim Cepek se zapsal do historie florbalu především starty v české reprezentaci, 

kde byl dlouholetým kapitánem. Svůj tým dovedl k první bronzové medaili na mistrovství 

světa. Radim Cepek se stal ikonou českého florbalu. 

Ale i přesto mnohým lidem jeho jméno nic neříká. Vzhledem k tomu, že se už přes 

deset let věnuji florbalu, mně takové velké jméno neuteklo.  

Radimova bronzová medaile není však jediný úspěch. Proto si jeho jméno zaslouží 

větší publicitu. 

Zjistit více informací o mém florbalovém vzoru bylo pro mě výzvou. Jeho osobní 

život a sportovní kariéru bych chtěl zdokumentovat i proto, že biografie této osobnosti 

dosud nebyla publikována. 

V této práci se zaměřím na okolnosti, díky kterým se Radim Cepek začal věnovat 

právě florbalu, na způsob jeho přípravy, ale i současný a budoucí život bývalého 

reprezentanta. 

Chtěl bych vás seznámit se získanými informacemi o Radimu Cepkovi, ale i 

florbalu jako takovém vysoce, se rozvíjejícím sportu současnosti.  

Když nastala doba výběru bakalářské práce u pana Zemana, byla mi nabídnuta 

možnost biografie výrazné sportovní osobnosti, napadl mě Radim Cepek, který se florbalu 

věnoval a byl v něm úspěšný. Navíc je tento sport poměrně málo známý, a tak jsme to 

pojali i jako seznámení s tímto mladým sportem, který se postupně stává populárním. 

Tím pádem chci ve své práci charakterizovat florbalový sport, popsat život Radima 

Cepka. Rozdal jsem dotazníky, abych zjistil povědomí tohoto sportu a jména Radim 

Cepek. 

Tato monografie by se mohla stát výzvou pro další sportovce, že s velkou ctižádostí 

se dá dojít na vrchol ve sportu, který nehrajete za peníze, ale pro úspěch a slávu české 

reprezentace. 
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Rád bych, aby moje práce posloužila všem sportovním nadšencům, nejen příznivců 

florbalu. 
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2 Cíl a úkoly 

2.1 Cíl práce 

 Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat život a vývoj sportovní kariéry 

Radima Cepka, v současnosti trenéra české florbalové reprezentace. 

 

2.2 Úkoly práce 

- Základní charakteristika florbalu 

- Analýza sportovní kariéry Radima Cepka  

- Analýza trenérské kariéry Radima Cepka 

- Charakteristika profesního a osobního života po ukončení sportovní kariéry 

- Vytvoření a analýza dotazníku 
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3 Metodika práce 

V prvé řadě jsem chtěl psát svoji bakalářskou práci o sportu, který mě baví a 

kterému se věnuji. Rozhodl jsem se, že napíši o svém florbalovém vzoru. 

Nejdříve jsem získal kontakt na Radima Cepka. O Radimovi jsem věděl, že žije 

v Praze. K tomu mi pomohl postupně ředitel Florbalového tábora Mgr. Dan Žáček. 

S Radimem Cepkem jsem se poprvé spojil pomocí telefonu. Získal jsem od Radima 

svolení psát o něm bakalářskou práci. 

Dále jsem začal shánět informace na internetu. Tam jsem získal pouze útržkovité 

informace z několika publikovaných článků. 

Poté následovala řada dalších e-mailů s mými otázkami a Radimovými odpověďmi. 

V červenci jsem se vydal osobně za Radimem Cepkem do Prahy. V červenci to ale nebyla 

jediná návštěva mezi námi. Při každém setkání mě Radim Cepek obohatil novými 

informacemi o svém životě a poskytl mi materiály, které dosud nikde nebyly publikovány. 

Získané informace jsem zpracoval do finální podoby a doplnil o vhodnou 

fotodokumentaci. 

Součástí mé práce je i dotazník, který bude obsahovat deset otázek, uzavřené 

otázky dichotomické. Dotazník poslouží pro orientační zjištění, jak je Radim Cepek a 

florbal znám u veřejnosti. Test bude rozdán sportující populaci.   

Bakalářská práce má charakter teoretické práce zaměřené monotematicky. Pro 

získání nezbytných informací o dané problematice byla použita metoda řízeného 

rozhovoru. Rozhovor bude veden volnou formou. Budu mít připravené otázky, na které 

Radim bude odpovídat otevřeně, a odpovědi dále rozvedeme. Dále využiji kritickou 

analýzu pramenů, odborné knihy, které mi pomohou při sepsání uceleného materiálu o 

florbalu. Práci doplním články z webových stránek. 
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4 Teoretická část - Charakteristika florbalového sportu 

4.1 Charakteristika florbalu 

 Dnešní doba přináší mnoho druhů sportu, ale přesto jsou tu jistí favoriti. Mezi 

nejoblíbenější sporty patří fotbal, hokej a rozhodně už i florbal. Florbal je mladý 

dynamický sport, který je čím dál více populární. Má jednoduchá pravidla, je nenáročný na 

materiální vybavení, snadno se učí a padá v něm mnoho branek. Velký vliv na jeho 

oblíbenost má finanční dostupnost a také velká rozšířenost tohoto sportu na základních 

školách.  

Nejdříve se budu věnovat florbalu obecně, jeho historii a nakonec zmapuji florbal 

v České republice. Florbal je kolektivní, branková, sportovní hra, kde proti sobě soupeří 

dvě družstva. Cílem je držet se pravidel, která jsou stanovena českou florbalovou unií a 

vstřelit více branek než soupeř. 

Florbal se hraje v pěti plus jeden hráč (tři útočníci, dva obránci a jeden brankář). 

Celkový počet hráčů ve družstvu, kteří se mohou zapojit do hry je 20. Brankář hraje bez 

hokejky. Střídání hráčů probíhá během hry v nepravidelných intervalech. 

Velikost hřiště je 40 x 20 metrů. Obvod hřiště vymezují mantinely vysoké 50 cm, 

které jsou v rozích zakulaceny. Branky jsou 160 cm široké a 115 cm vysoké. Hraje se 3 x 

20 minut čistého času, mezi třetinami je přestávka deset minut. Družstvo má během zápasu 

právo na jeden oddechový čas. 

 

4.2 Historie florbalu  

4.2.1 Florbal ve světě 

Počátky florbalu sahají do Severní Ameriky 50. let 20. století. Zde byl vynalezen 

děrovaný míček, s kterým se florbal ještě dnes hraje. Baseballisté míček využívali pro 

trénink nadhozu, protože zjistili, že děrovaný míček působí menším odporem. Ale kořeny 

organizovaného florbalu se objevily v zemích skandinávského poloostrova. Florbal se 

zrodil ze hry bandy hokej. Bandy hokej se hraje na bruslích, s míčkem. O velký rozmach 

se zasloužilo Finsko, ale nejvíce Švédsko. Švédsko ukázalo světu směr, kterým se florbal 

vyvíjel. 

V roce 1985 se odehrálo první mezinárodní utkání mezi týmy Švédka a Finska. 

V roce 1994 bylo první mistrovství Evropy, kterého se zúčastnilo osm týmů. Mistrovství 
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světa je pořádáno každý rok, v sudých letech pro muže a v lichých pro ženy. První 

mistrovství světa se odehrálo v zemi, která se považuje za kolébku florbalu, ve Švédsku. 

 

4.2.2 Florbal v České republice 

 Setkání s florbalem se uskutečnil už v Československu. Za první setkání s 

florbalem se považuje výměnný pobyt studentů Vysoké školy ekonomické v Praze a 

studentů Helsinské univerzity v roce 1984. Finští studenti přivezli sadu florbalových 

hokejek i pro české studenty a při té příležitosti se v malé tělocvičně konal první florbalový 

zápas. Hokejky studenti z Finska darovali českým kamarádům, aby mohli také hrát. Ale 

vybavení se postupně zničilo a nové florbalové vybavení nebylo možné v České republice 

zakoupit. Ale v roce 1991 nastal zlom, kdy se florbal do Čech vrátil. Florbalové vybavení 

do Čech přivezla cestovní kancelář Excalibur. Za historický okamžik se pokládá výjezd 

týmu z pražských Střešovic, který se považuje za průkopníka florbalu u nás. Střešovice 

vyrazily na turnaj do Maďarska, odkud přivezly první opravdové mantinely. S mantinely 

se odehrávaly první turnaje. Florbal rostl na popularitě. Na nových mantinelech se odehrál 

první ročník florbalové ligy. Česká florbalová unie (dále jen ČFbU) byla založena v roce 

1992. Prvním prezidentem ČFbU se stal Martin Vaculík, působil ve funkci do roku 1998, 

poté se stal prezidentem František Babák a od roku 2000 ve ČFbU Filip Šuman. ČFbU se 

v průběhu krátkého období bouřlivě rozrůstala. V roce 1998 se jí účastnilo přes 4500 hráčů 

ve 156 družstvech a 16 soutěžích. Po deseti letech se počet zdvojnásobil. V sezóně 

2010/2011 se počet členů přiblížil hranici 60000 v 1377 družstvech po celé České 

republice. Nejpočetnější kategorií jsou děti a mládež.  

 

Obrázek 1 – logo české florbalové unie 

  (Zdroj: fbcoreclub.cz)  
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4.3 Mezinárodní florbalová federace  

 Hra se začala velmi rychle šířit do okolních států. V roce 1986 vznikla 

Mezinárodní florbalová federace (International Floorball Federation, dále jen IFF) 

v Huskvarně ve Švédsku. Organizace sdružuje země, kde se organizovaně hraje florbal. 

IFF ujednotila pravidla v průběhu 90. let 20. Století.  

Zakládajícími členy byly Švédsko, Finsko a Švýcarsko. V roce 1991 se připojilo 

Norsko a Dánsko. O rok později Maďarsko a v roce 1993 Česká republika společně 

s Ruskem. 

 Počet členských zemí stále rostl a na přelomu tisíciletí se počet vyšplhal na 22, v 

nichž bylo registrováno více než 160000 hráčů a hráček v přibližně 3000 oddílech. V roce 

2010 bylo už evidováno 52 členských asociací, přes 300000 registrovaných hráčů a více 

než 4000 klubů. 

 

 

Obrázek 2 – logo mezinárodní florbalové federace 

(Zdroj: floorballcentral.org) 
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4.4 Aktuální situace florbalu v České republice 

Členská základna podle ČSTV 

FLORBAL     

Datum Dospělí Mládež Celkem 

Počet 

oddílů 

k 31. 12. 1999 3217 2555 5722 111 

k 31. 12. 2000 8071 7986 16057 397 

k 31. 12. 2001 9488 9934 19422 483 

k 31. 12. 2002 11241 11761 23002 537 

k 31. 12. 2003 13672 14010 27682 591 

k 31. 12. 2004 16594 15964 32558 626 

k 31. 12. 2005 18669 16520 35189 671 

k 31.12.2006 22320 18574 40894 698 

k 31.12.2007 26025 19687 45712 732 

k 31.12.2008 26318 24352 50670 752 

k 31.12.2009 36453 18756 55209 764 

k 31.12.2010 35414 22170 57584 771 

k 31.12.2011 45042 27940 72982 814 

k 31.12.2012 46507 27983 74490 851 

Tabulka 1 – členská základna podle ČSTV 

 

 

 

Tabulka 2 – historické kanadské bodování základní části Extraligy mužů 

Historické kanadské bodování základní části Extraligy 

mužů (zahrnuty jsou statistiky 1994 až 2011/2012) 

Umístění Hráč Z G A B 

1. Schneider Libor 345 267 206 473 

2. Šádek Juraj 280 246 194 440 

3. Skácel Petr 223 184 248 432 

4. Jedlička Michal 197 237 143 380 

5. Fuchs Vladimír 219 194 160 354 

6. Rohel Michal 232 181 164 345 

7. Novotný Petr 164 132 199 331 

8. Kadlec Petr 230 144 173 317 

9. Vavřečka Jan 221 151 159 310 

10. Cepek Radim 174 174 135 309 

11. Hovolka Jan 205 168 131 299 

12. Kožušník Pavel 216 127 171 298 

13. Culka Václav 299 158 135 293 

14. Očkay Martin 192 157 132 289 

15. Fridrich Milan 172 177 101 278 
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Historické kanadské bodování play off Extraligy mužů 

(zahrnuty jsou statistiky 1997-2013) 

Umístění Hráč Z G A B 

1. Jedlička Michal 70 80 66 146 

2. Von der Pahlen J. 75 83 58 141 

3. Fridrich Milan 88 84 52 136 

4. Fuchs Vladimír 88 64 38 102 

5. Jendřišák Matěj 65 64 36 100 

6. Šádek Juraj 102 45 51 96 

7. Richter Martin 70 41 53 94 

8. Skácal Petr 81 41 52 93 

9. Novotný Petr 54 29 63 92 

10. Hrubý Lukáš 88 46 35 81 

11. Tokoš Martin 66 60 18 78 

12. Tomašík Milan 56 36 35 71 

13. Bouška Jiří 58 42 26 68 

14. Cepek Radim 57 38 27 65 

15. Kožušník Pavel 56 36 28 64 

Tabulka 3 – historické kanadské bodování play off Extraligy mužů 

 

 

Historická medailová bilance Extraligy mužů (zahrnuuty jsou statistiky 

1994 až 2012/2013) 

Umístění Družstvo   Mistr 2. místo 3. místo 

1. Tatran Střešovice 15 3 2 

2. 1. SC Vítkovice 5 4 7 

3. FBC Ostrava 0 9 3 

4. Florbal Havířov 0 2 0 

5. TJ JM Chodov 0 1 3 

6. AC Sparta Praha Florbal 0 1 0 

7. BILLY BOY Mladá Boleslav 0 0 3 

8. SSK Future 0 0 2 

Tabulka 4 – historická medailová bilance Extraligy mužů 
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Florbalový 

hráč roku 
 2000/2001 Radim Cepek 

2001/2002 Radim Cepek 

2002/2003 Radim Cepek 

2003/2004 Martin Ostřanský 

2004/2005 Martin Ostřanský 

2005/2006 Nevyhlášeno 

2006/2007 Pavel Kožušník 

2007/2008 Milan Fridrich 

2008/2009 Daniel Folta 

2009/2010 Milan Fridrich 

2010/2011 Matěj Jendřišák 

2011/2012 Matěj Jendřišák 

2012/2013 Milan Tomašík 

Tabulka 5 – florbalový hráč roku 

 

Rozdělení soutěží 

Florbal muži 2013/2014 v České republice 

AutoCont extraliga 

1. liga mužů 

2. liga mužů –divize I. 

        - divize II. 

        -divize III. 

        -divize IV. 

Regiony: Jihomoravský a Zlínský kraj – 3. liga mužů - divize IV. 

                Jihomoravská liga mužů 

                Zlínská liga mužů 

                Jihomoravský přebor mužů – divize A 

                Jihomoravský přebor mužů – divize B 

                Jihomoravský přebor mužů – divize C 

                Zlínský přebor mužů 
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   Královéhradecký a Pardubický kraj – 3. liga mužů – divize IV. 

                Královéhradecká liga mužů 

                Pardubická liga mužů 

                Pardubický přebor mužů 

 

   Olomoucký a Moravskoslezský kraj – 3. liga mužů – divize VII. 

                 Olomoucká liga mužů 

                 Moravskoslezská liga mužů 

                 Olomoucký přebor mužů – divize A 

                 Moravskoslezský přebor mužů – divize B 

                 Moravskoslezský přebor mužů – divize C 

                 Olomoucká soutěž mužů – divize A 

                 Moravskoslezská soutěž mužů – divize B 

                 Moravskoslezská soutěž mužů – divize C 

                 Moravskoslezská třída mužů  

   Jihočeský a Kraj Vysočina – 3. liga mužů – divize V. 

             Jihočeská liga mužů 

             Liga Vysočiny mužů 

             Jihočeský přebor mužů – divize A 

             Jihočeský přebor mužů – divize B 

   Kraj Praha a Středočeský kraj – 3. liga mužů – divize III. 

       Pražská a středočeská liga mužů – divize A 

       Pražská a středočeská liga mužů – divize B 

       Pražský a středočeský přebor mužů – divize A 

       Pražský a středočeský přebor mužů – divize B  

       Pražský a středočeský přebor mužů – divize C 
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       Pražský a středočeský přebor mužů – divize D 

       Pražská a středočeská soutěž mužů – divize A  

        Pražská a středočeská soutěž mužů – divize B 

       Pražská a středočeská soutěž mužů – divize C 

       Pražská a středočeská soutěž mužů – divize D 

       Pražská a středočeská soutěž mužů – divize E 

       Pražská a středočeská soutěž mužů – divize F 

       Pražská a středočeská třída mužů – divize A  

       Pražská a středočeská třída mužů – divize B 

       Pražská a středočeská třída mužů – divize C 

   Plzeňský a Karlovarský kraj – 3. liga mužů – divize I. 

                Karlovarská a Plzeňská liga mužů  

   Ústecký a Liberecký kraj – 3. Liga mužů – divize II. 

           Liberecká liga mužů 

           Ústecká liga mužů 
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Vítězové Extraligy 

1993/1994 Forza Tatran Střešovice 

1994/1995 Tatran Střešovice 

1995/1996 1. SC SSK Vítkovice 

1996/1997 1. SC SSK Vítkovice 

1997/1998 Tatran Střešovice 

1998/1999 Tatran Střešovice 

1999/2000 1.SC SSK Vítkovice 

2000/2001 Tatran Střešovice 

2001/2002 Tatran Střešovice 

2002/2003 Tatran Střešovice 

2003/2004 Tatran Techtex Střešovice 

2004/2005 Tatran Techtex Střešovice 

2005/2006 Tatran Techtex Střešovice 

2006/2007 Tatran Střešovice 

2007/2008 Tatran Střešovice 

2008/2009 1. SC SSK Vítkovice 

2009/2010 Tatran Střešovice 

2010/2011 Tatran Střešovice 

2011/2012 Tatran Střešovice 

2012/2013 1.SC SSK Vítkovice 

Tabulka 6 – vítězové Extraligy    
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5 Praktická část - Charakteristika života a sportovní kariéry Radima 

Cepka  

5.1 Základní fakta 

  

 Obrázek 3 – Radim Cepek 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  

 

 Radim Cepek se narodil 6. 12. 1975 v Havířově. V rodině Zdeňka Cepka a Evy 

Domesové.  

- od 5 (1980) do 17 let (1992) – hokej za Havířov 

- od 6 (1981) do 15 let (1990) – ZŠ Havířov hokejová 

- ve 12 rozvod rodičů (1987) 

- od 15 (1990) do 19 (1994) – střední škola průmyslová strojní v Ostravě 

- od 21 (1996) do 23 (1998) – studoval na vysoké školy Báňské v Ostravě – obor 

strojírenství – školu Radim Cepek nedostudoval (poznámka autora) 
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-  v roce 1995 – spoluzakladatel florbalového týmu v Havířově - zajímavost - za tým 

nikdy nenastoupil (poznámka autora) 

- v 27 (2002) Radim Cepek měl přítelkyni (budoucí manželku) 

- v 35 (2010) se Radim oženil 

- v 38 (2013) se Radim rozvedl  

 

5.2 Úvod do života 

 Radim Cepek vyrůstal v rodině horníka Zdeňka Cepka a účetní Evy Cepkové (nyní 

Eva Domesová) spolu se sestrou Zuzanou, která je o dva roky mladší. Radim Cepek se 

narodil v Havířově. Rodiče se rozvedli v roce 1987, když Radimovi bylo dvanáct let. 

Radim Cepek má nevlastního bratra z matčina druhého manželství, Petra Domese, který je 

o dvanáct let mladší. Celá rodina byla sportovně založena, tatínek hrával za AZ Havířov. 

V roce 1979 - 1980 jim nevyšel postup do národní hokejové ligy. Za tým AZ Havířov 

odehrál převážně skoro celou kariéru. Byl dlouholetý kapitán a první centr. V roce 2010 

byl v Havířově uveden do síně slávy. Po skončení kariéry trénoval v Havířově mládežnické 

kategorie. Cepkův strýc (tátův bratr) hrál také hokej a bratranci Radima Cepka také byli 

zaměřeni na hokej. Cepkova mladší sestra se věnovala atletice, poté dokonce hrála i 

florbalovou extraligu za Tatran Střešovice. 

 Radim Cepek se ještě před nástupem do školy začal věnovat hokeji, v týmu, kde 

hrál i jeho otec. Když Radim začínal hrát hokej v České republice, florbal ještě nikdo 

neznal (poznámka autora). Radim Cepek chodil v Havířově na Základní školu hokejovou. 

Trénoval pětkrát týdně. Škola byla zaměřena na hokej, Cepkovi spolužáci byli zároveň i 

spoluhráči, rovnou po škole nebo i dokonce před školou mířili na zimní stadion. Už když 

hrál Radim Cepek hokej, byl velmi poctivý a zodpovědný. Jeho píle se potvrdila, když se, 

každý rok ukazoval v regionálních výběrech. Cepkův otec Zdeněk byl na sebe ve sportu 

tvrdý a tím se snažil řídit Radim Cepek. Radim Cepek v otci viděl vzor a chtěl být jako on. 

Radim Cepek chtěl být nejlepší. Školu s hokejem Cepek zvládal bez problémů. „V té době 

byla výhoda, že to byla hokejová základní škola, ale žádné úlevy jako jsou studijní 

individuální plány nebyly, jako je tomu dnes,“ vzpomínal Radim Cepek. Cepek 

v mládežnických kategoriích hrával krajský přebor, poté dorost extraligy. S hokejem však 

skončil. Radim Cepek skončil hlavně proto, že neměl fyzické parametry na hokej. Dnes 

byste na Radimovi Cepkovi nepoznali, že v mládežnických kategoriích patřil mezi 

nejmenší hráče. Cepek měří 192 cm a váží 90 kg. Po skončení s hokejem začal hrát florbal.  
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5.3 Počátky Cepkovy kariéry 

Radim Cepek poznal florbal poprvé na střední škole, když spolužáci chodili hrát do 

školní tělocvičny. První florbalové tréninky jsou s odstupem času velmi úsměvné. Na 

tréninky se scházeli třikrát týdně. Byli rádi, když na trénink přišel počet hráčů na „dvě 

lajny“. Tréninky tehdy byly jen herní, celý trénink se jen hrálo. Dneska na trénink Radim 

Cepek vzpomíná s úsměvem, dnes už by si takový trénink nedokázal představit. Ani 

trenéra neměli. Až v roce 1994 měli trenéra, respektivě hokejového trenéra. Táta hokejista 

na vrcholové úrovni. Neodpustil jsem si otázku: „Jak otec nesl konec hokejové kariéry a 

začátky florbalu?“. „Táta mě vždy podporoval, pochopil konec hokejové kariéry a 

podporoval mě i ve florbalové kariéře. Táta moc nechválil, nikdy jsem na pochvaly nebyl 

zvyklý. Chodil mě podporovat i na první florbalové zápasy“. Radim Cepek byl velmi 

tvrdohlavý po tréninkách si přidával navíc, trénoval až pětkrát týdně. Radim Cepek bral 

florbal velmi profesionálně a chtěl si jít za svým snem. Ale i ve florbalu byla letní  „suchá“ 

příprava jako v hokeji. Radim Cepek byl zvyklý na zátěž z hokeje a neoblíbená letní 

příprava pro sportovce nebyla problémem. Když se začínalo s florbalem, byly pouze 

mužské kategorie. Radim Cepek v prvních sezónách vynikal. Od začátku byl v kanadském 

bodování vpředu.   

 

5.4 Sportovní kariéra 

5.4.1 Sportovní kariéra v bodech 

-od 18 (1993) do 21 let (1996) – florbal za Dream Team Ostrava (poznámka autory: nyní - 

FBC ČPP Sottware Ostrava), Radim, spolu s Ondřejem Vašíčkem, jsou zakladateli tohoto 

klubu. 

- v roce 1997 spoluzakladatel florbalového tým v Havířově 

-od 21 (1996) do 23 let (1998) – florbal za Tatran Střešovice 

-od 23 (1998) do 24 let (1999) – florbal za IBF Tranas ve Švédsku 

-od 24 (1999) do 25 let (2000) – florbal za Tatran Střešovice 

-od 25 (2000) do 26 let (2001) – florbal za Växjö IBK ve Švédsku 

-od 26 (2001) do 27 let (2002) – florbal za Tatran Střešovice 
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-od 27 (2002) do 31 let (2006) – florbal za HC Rychenberg Winterthur ve Švýcarsku 

-od 31 (2006) do 32 let (2007) – florbal za UHC Dietlikon ve Švýcarsku 

-od 32 (2007) do 33 let (2008) – florbal za UHC Waldkrich – St. Gallen ve Švýcarsku 

-od 33 (2008) do 34 let (2009) – HC Rychenberg Winterthur ve Švýcarsku 

-od 34 (2009) do 35 let (2010) – Grasshopers Club Zürich ve Švýcarsku 

-od 35 (2010) do 37 let (2013) – florbal za TJ JM Chodov, ukončení aktivní florbalové 

kariéry 

 

5.4.2 Cepkovy sezóny 

První florbalová sezóna 1993/1994 

První sezóna Radima Cepka, ale i první florbalová sezóna v České republice. 

Radim Cepek založil florbalový klub s kamarádem Ondřejem Vašíčkem, Dream Team 

Ostrava – (nyní FBC ČPP Software Ostrava - poznámka autora). První sezónu hrálo 

celkem deset mužstev, jiná liga nebyla. Mezi první týmy patřila mužstva: IBK Forza 

Tatran, Dream Team Ostrava, 1. SC Ostrava, Tatran Excalibur, TJ Sokol Jaroměř, AC 

Sparta Praha, Mentos VDG Praha, North Stars Ostrava, FBC Mušle Praha a VSK FS Brno. 

Cepkův Dream Team Ostrava obsadil druhé místo. V sezóně se ještě nehrálo play off, ale 

mistr byl už znám po základní části. Mistrem se stal IBK Forza Tatran s počtem 35 bodů a 

náskokem osmi bodů na druhý Cepkův tým. Týmy hrály pouze dvě kola, tedy 18 zápasů, 

z toho Dream Team Ostrava 12krát vyhrál, třikrát remízoval a třikrát prohrál. Dream Team 

Ostrava nastřílel 85 gólů a obdržel 41 gólů. V sezóně se Dream Team Ostrava stal 

nejtrestanějším týmem soutěže se 118 trestnými minutami, Radim Cepek obdržel celkem 

pět dvouminutových trestů. Radim Cepek odehrál všech 18 zápasů a nasbíral 33 

kanadských bodů. Nastřílel 20 gólů a připsal si 13 asistencí. V tabulce kanadského 

bodování obsadil čtvrtou pozici. Radim Cepek si hned v první sezóně připsal dva hattricky. 

Radim Cepek chodil do třetího ročníku střední školy v Ostravě. 
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Druhá florbalová sezóna 1994/1995.  

Druhá sezóna Radima Cepka v týmu Dream Team Ostrava. Nejvyšší florbalovou 

soutěž hrála oproti prvnímu ročníku o dvě mužstva navíc, tedy 12 týmů. Sezóna dopadla 

z pohledu Radima Cepka stejně jako předchozí sezóna. Dream Team Ostrava obsadil druhé 

místo a Tatran Střešovice (dříve IBK Forza Tatran - poznámka autora) opět zvítězil. Stejně 

jako v minulé sezóně soutěž skončila po základní části. Velký rozdíl nastal oproti loňsku 

v počtu bodů. První a druhý tým měl shodně 38 bodů, ale Tatran Střešovice oba vzájemné 

zápasy vyhrál. Hned v prvním kole na sebe narazili dva velcí soupeři, první zápas doma 

Dream Team Ostrava prohrál rozdílem jediné branky 5:6. Radim Cepek v zápase dokonce 

obdržel červenou kartu. Druhý vzájemný zápas skončil prohrou 1:6. Ale i třetí tým 

v nejvyšší soutěži, 1. SC SSK Vítkovice získali 35bodů. Soutěž byla velmi vyrovnaná. 

Cepkův tým 18krát vyhrál, 2krát remizoval a 2krát prohrál. Nastříleli 136 gólů a 50 gólů 

obdrželi. Radim Cepek se v sezóně stal třetím nejtrestanějším hráčem s 19 trestnými 

minutami, na třetí příčce skončil díky zápasu v prvním kole s Tatranem Střešovice, kde 

obdržel červenou kartu. V kanadském bodování Radim Cepek skončil čtvrtý. Radim Cepek 

zaznamenal tři hattricky v sezóně. Nastřílel 25 gólů a připsal si 24 asistencí. První místo 

kanadského bodování mu uteklo jen o tři body. Daleko více Radima Cepka mrzelo, že opět 

nezískal titul, kterému byl jeho tým velmi blízko. Radim Cepek studoval poslední rok na 

střední škole v Ostravě. 

 

Třetí florbalová sezóna 1995/1996 

Cepkova třetí sezóna stále v dresu Ostravy. Ale pod novým názvem FBC Ostrava 

(dříve Dream Team Ostrava - poznámka autora). Z pohledu FBC Ostravy sezóna skončila 

stejně jako dvě předešlé druhým místem. Mistrovský titul opět těsně uniká, pouze o jediný 

bod. Mistrem se staly 1. SC SSK Vítkovice. Loňský obhájce TJ Tatran Střešovice obsadil 

třetí místo. FBC Ostrava 19krát vyhrála, 1 remízovala a 2krát prohrála. Nastřílela 134 gólů 

a 44 gólů obdržela. Radim Cepek si připsal 14 trestných minut, což je v celkovém pořadí 

50. pozice. Radim Cepek nastřílel 31 gólů a připsal si 14 asistencí. V kanadském bodování 

s 45 body skončil na druhém místě. Radim Cepek v sezóně nastřílel pět hattricků, z toho 

dva byly se čtyřmi góly. Radim Cepek rok zkusil studium na vysoké škole v Ostravě 
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Čtvrtá florbalová sezóna 1996/1997 

Do nové sezóny Radim Cepek udělal přestupový krok do Prahy. Do úspěšného 

týmu TJ Tatranu Střešovice. A doufal, že už po třech druhých místech se konečně dočká 

mistrovského titulu. Prokletí druhého místa se opakovalo. V této sezóně byl zavedený 

systém play off po základní části na dva vítězné zápasy. Základní část se TJ Tatranu 

Střešovice povedla vyhrát. Kéž by pro Radima Cepka sezóna končila po základní části. Ale 

play off bylo nemilosrdné. Mistrem extraligy se staly stejně jako loni 1. SC SSK 

Vítkovice, které porazily Tatran 2:1 na zápasy. Cepkovi se i v novém angažmá dařilo, 

zaznamenal tři hattricky, z toho jeden se čtyřmi góly. Radim Cepek obdržel 18 trestných 

minut a pouze dvě minuty v play-off. Radim Cepek nastřílel 32 gólů a připsal si 12 

asistencí, v konečném kanadském bodování obsadil třetí místo skvělou třetí pozici. V play 

off Radim Cepek nastřílel dva góly z pěti zápasů. Radim Cepek byl nejlépe bodovaným 

hráčem TJ Tatranu Střešovice a byl platnou posilou v sezóně. Radim Cepek začal v Praze 

pracovat v počítačové firmě Auroton, kde prodával počítače. 

 

Pátá florbalová sezóna 1997/1998 

Radim Cepek se konečně dočkal vytouženého titulu. Po pěti letech Radim Cepek 

zvedl nad hlavu mistrovský pohár v dresu TJ Tatranu Střešovic. V konkurenci dvanácti 

týmů v základní části obsadil TJ Tatran Střešovice druhé místo. TJ Tatran Střešovice měl 

stejně bodů jako první tým AC Sparta CCS Praha, ale vzájemná zápasy TJ Tatran 

Střešovice prohrál 1:2 a remizoval 3:3, proto Tatranu Střešovice s počtem 35 bodů patřila 

druhá pozice. Radim Cepek v základní části nasbíral 20 trestných minut. Ale v play off se 

stal nejtrestanějším hráčem. Obdržel červenou kartu, velký trest pět minut a dva 

dvouminutové tresty. V základní části Radim Cepek obsadil desáté místo v kanadském 

bodování s počtem 30 bodů (19 gólů a 11 asistencí). V play off ze sedmi zápasů Radim 

Cepek nasbíral 9 bodů (7 gólů a 2 asistence). TJ Tatran Střešovice ve finále play off vrátil 

loňskou finálovou porážku 1. SC SSK Vítkovice. Ve finále TJ Tatran Střešovice vyhrál na 

zápasy 2:1. Po prvním zápase prohrával po prohře 1:5. Poté TJ Tatran Střešovice vyhrál 

3:1. V posledním rozhodujícím zápase na hřišti 1. SC SSK Vítkovice TJ Tatran Střešovice 

uspěl v napínavém zápasu. Tatran Střešovice prohrával 1:0, ale v 39. minutě Radim Cepek 

srovnal skóre a v 60. minutě o mistrovském titulu rozhodl Chloupek. Radim Cepek působil 

druhým rokem v počítačové firmě Auroton, kde prodával počítače. 
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Šestá florbalová sezóna 1998/1999 

První působení v cizině. Ve Švédsku, kde florbal je na nejvyšší úrovni. Bylo to 

první působení českého hráče ve Švédsku. Radim Cepek hrál za IBF Tranas, hráli druhou 

nejvyšší ligu. Tým v současnosti hraje švédskou třetí nejvyšší ligu. Ale statistiky v té době 

Švédská florbalová unie zachovala pouze nejvyšší ligu. Radim Cepek pomáhal s poštou 

pro klub a studoval švédštinu. Klub zajistil ubytování. 

 

Sedmá florbalová sezóna 1999/2000 

Po ročním hostování se Radim Cepek vrátil zpět do pražského týmu Tatranu 

Střešovice. 1. SC SSK Vítkovice s přehledem vyhrály základní část se 40 body. Tatran 

Střešovice skončil na druhém místě s 33 body. Radim Cepek si připsal pouze osm 

trestných minut. V kanadském bodování Radim Cepek nasbíral v základní části 23 bodů, 

12 gólů a 11 asistencí, připsal si jeden hattrick. V play off Radim Cepek nasbíral z pěti 

zápasů čtyři body, tři góly a jednu asistenci. V sezóně Radim Cepek zaznamenal jeden 

hattrick. V play off se Tatran probojoval do finále. Ve třetím finálovém zápase prohrávali 

1:0, Radim Cepek srovnal skóre, ale 1. SC SSK Vítkovice udeřily v 50. minutě. Ale po 

prohrané sérii 1:2 se z titulu radovali hráči 1. SC SSK Vítkovice. Radim Cepek nastoupil 

do civilní služby. 

 

Osmá florbalová sezóna 2000/2001 

Radim Cepek odehrál osm zápasů za Tatran Střešovice. Nasbíral v nich 13 bodů, 

šest gólů a sedm asistencí. Poté Radim Cepek zamířil už po druhé do Švédska, do nejvyšší 

soutěže za tým Växjö IBK. Radim Cepek pracoval ve fabrikách, které sponzorovaly klub. 

Klub zajistil i ubytování. Växjö IBK skončilo na předposledním místě s 17 body z 30 

zápasů. Radim Cepek odehrál v nejvyšší soutěži 16 zápasů. Nasbíral 12 kanadských bodů, 

11 gólů a 1 asistenci. Radim Cepek se stal prvním českým hráčem, který si zahrál nejlepší 

ligu na světě – švédskou nejvyšší ligu. 
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Devátá florbalová sezóna 2001/2002 

Radim Cepek v deváté sezóně oblékl dres Tatranu Střešovice. Tatran Střešovice 

potvrdil svoji nadvládu, když základní část vyhrál s 32 body. Radim Cepek v odehraných 

15 zápasech z 23 zápasů, nastřílel 11 gólů a přihrál na gólů 12. V kanadském bodování 

v základní části skončil na 21. místě. Radim Cepek nasbíral pouze 6 trestných minut. 

V play off, které se hraje na tři vítězná utkání semifinále a finále. Čtvrtfinále na dva 

vítězné zápasy. Ve čtvrtfinále si Tatran poradil s TJ JM Mentos Chodov na zápasy 2:0, 

v semifinále vyřadil FBC Pepino Ostrava po zápasech 3:0 a ve finále jim nestačili ani 

Torpedo Pegres Havířov. Radim Cepek si došel pro další mistrovský titul. Play off bylo 

pro Radima Cepka zvláštní, v semifinále narazil na svůj rodný klub a ve finále připravil o 

titul tým, který založil. V play off nastřílel 13 gólů  a na 7 gólů přihrával. S 20 body 

s přehledem vyhrál kanadské bodování. V sezóně 2001/2002 se uskutečnil Pohár ČFbU 

2001. Radim Cepek vstřelil v poháru tři góly. Jeho tým Tatran Střešovice ve čtvrtfinále 

podlehl 4:3 v prodloužení SSK Future. Radim Cepek pracoval v autoservisu v logistice. 

 

Desátá florbalová sezóna 2002/2003 

Radim Cepek přestoupil do Švýcarska, kde se odehrála velká část jeho kariéry. 

Působení začalo za HC Rychenberg Winterthur ve Švýcarsku. Radim Cepek během osmi 

sezón v zahraničí bydlel v Rychenbergu. Pracoval ve firmách Suttr Raicing, opravoval 

televizory ve firmě Kern a ve firmě Pandinavia, kde byl šéfem skladu.  

Radim Cepek vyhrál základní část, když jeho tým s přehledem vyhrál sezónu s 50 

body a s osmi body na druhého. Ale do play off postoupily čtyři týmy. V semifinále 

narazili na SV Wiler-Ersigen a ten nedal vítězi základní části šanci. Ve třech zápasech 3:4 

na nájezdy, 3:6 a 5:6 podlehli soupeři. Radim Cepek pomohl k vítězství v základní části 36 

kanadskými body, 18 góly a 18 asistencemi. Radim Cepek nastřílel jeden hattrick. 

Poznámka autora – není evidována statistika kanadského bodování play off. 

 

Jedenáctá florbalová sezóna 2003/2004 

Radim Cepek i ve druhé sezóně ve Švýcarsku oblékl dres HC Rychenbrg 

Wintherthur. Jeho tým opět sahal po vítězství v základní části, ale nakonec o devět bodů 
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skončili na druhém místě. Ale stejně jako v minulé sezóně se nepodařilo přejít přes soupeře 

v semifinále. Tým UHC Aligator Malans vyřadil tým Radima Cepka po výsledcích 0:1, 

6:2, 4:5 po nájezdech a 3:7. Radim Cepek nasbíral 33 kanadských bodů, 27 branek a 6 

asistencí. V sezóně Radim Cepek nastřílel dva hattricky. V play off Radim Cepek nasbíral 

6 kanadských bodů (3 góly a 3 asistence). Radim Cepek v týmu působil jako hrající 

asistent trenéra.  

 

Dvanáctá florbalová sezóna 2004/2005 

Radim Cepek i jako v předchozí sezóně působil v HC Rychenberg Winterthur. Tým 

obsadil čtvrté místo. Z 23 zápasů získal 41 bodů. Radim Cepek nasbíral v základní části 46 

kanadských bodů, nastřílel 25 gólů a nasbíral 21 asistencí. Radim Cepek nastřílel tři 

hattricky. Ale semifinálové kolo play off bylo opět pro Radima Cepka zakleté. V cestě ho 

zastavil SV Wiler Ersigen po prohrách 3:9, 1:8 a 10:13. Radim Cepek v play off nasbíral 3 

kanadské body, 2 góly a 1 asistenci. Radim Cepek v týmu působil jako hrající asistent 

trenéra. 

 

Třináctá florbalová sezóna 2005/2006 

Radim Cepek už čtvrtou sezónu sehrál v HC Rychenberg Winterthur. Ale sezóna 

nebyla úspěšná jako předchozí. Tým Radima Cepka skončil až na pátém místě. Na vítěze 

SV Wiler-Ersigen ztrácel Radimův tým 15 bodů. Radim Cepek nasbíral celkem 49 

kanadských bodů, 28 gólů a 21 asistencí. Radim Cepek nastřílel jeden hattrick. To byla pro 

Radima Cepka první sezóna, ve které si nezahrál play off. Radim Cepek v týmu působil 

jako hrající trenér. 

 

Čtrnáctá florbalová sezóna 2006/2007 

Radim Cepek odehrál sezónu ve třetí lize za Dietlikon. Statistika ze třetí ligy nebyla 

zachována. V týmu působil jako hrající trenér. 
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Patnáctá florbalová sezóna 2007/2008 

Radim Cepek vyhledal do nové sezóny opět nový tým Waldkirch-St. Gallen. Tým, 

který hrál druhou nejvyšší švýcarskou ligu. S týmem ovládli základní část s velkým 

náskokem na druhého s patnácti body. Radim Cepek získal v základní části 48 kanadských 

bodů (23 gólů a 25 asistencí). Radim Cepek nasbíral jeden hattrick. Jeho tým si v baráži o 

postup do nejvyšší soutěže poradil s Basel Magic 10:2, 4:3 na nájezdy a 6:2. V baráži 

Radim Cepek nasbíral 6 kanadských bodů, 4 góly a 2 asistence. V baráži nastřílel jeden 

hattrick. Radim Cepek v týmu působil jako hrající trenér. 

 

Šestnáctá florbalová sezóna 2008/2009 

Radim Cepek se vrátil do týmu, kde začínal švýcarskou kariéru, zpátky do HC 

Rychenberg Winterthur. Ale Radim Cepek s týmem nedokázal navázat na předchozí 

úspěch. Protože se nepodařilo postoupit do play off. Cepkův tým obsadil páté místo se 

ztrátou osmnácti bodů na čtvrtého. Radim Cepek nasbíral 32 kanadských bodů, 15 gólů a 

17 asistencí. Radim Cepek nastřílel dva hattricky. V týmu působil jako hrající trenér. 

 

Sedmnáctá florbalová sezóna 2009/2010. 

Radim Cepek pokračoval v týmu HC Rychenberg Winterthur. Jeho tým skončil 

v základní části na šestém místě. Na první tým SV Wiler-Ersigen ztrácel Cepkův tým 26 

bodů. Radim Cepek nasbíral v základní části 34 kanadských bodů, 16 gólů a 18 asistencí. 

Radim Cepek nastřílel v sezóně jeden hattrick. Je to první sezóna, kdy se do play-off 

dostane osm nejlepších, dříve do play off postoupily pouze čtyři týmy. Cepkův tým narazil 

na Grasshopers Club Zürich, který porazili na 4:2 (6:4, 4:3 na nájezdy, 4:5 na nájezdy, 0:7, 

6:4 a 4:3 na nájezdy). Cepkův tým uspěl i v semifinále, kde porazil Chur Unihockey 4:1 

(6:5 na nájezdy, 6:4, 5:4, 6:9 a 7:3). Finále ovládl vítěz základní části SV Wiler-Ersigen, 

který vyhrál 4:0 (11:4, 11:4, 9:3 a 6:2). Ani teď se Radimu Cepkovi nepodařilo získat 

švýcarský mistrovský titul. Radim Cepek nasbíral v play off 17 kanadských bodů, 8 gólů a 

9 asistencí.  Radim Cepek v týmu působil jako hrající asistent trenéra. 
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Osmnáctá florbalová sezóna 2010/2011 

Radim Cepek ve své švýcarské poslední sezóně udělal přestup do Grasshopers Club 

Zürich. Radim Cepek odehrál 14 zápasů, ve kterých nasbíral 24 kanadských bodů (14 gólů 

a 10 asistencí). Radim Cepek poslední zápas ve Švýcarsku odehrál 21. 12. 2010. Jeho 

produktivita potvrdila, že se do České republiky vrací jako platný produktivní hráč. Jeho 

tým dokončil základní část na třetím místě. V play off skončili už ve čtvrtfinále. Radimu 

Cepkovi se ve Švýcarsku nepodařilo získat mistrovský titul. Radim Cepek v průběhu 

sezóny udělal velký návrat do České republiky. Rozhodl se pro tým TJ JM Chodov. Jak 

Radim Cepek říkal, chtěl pomoci TJ JM Chodov, aby se vyrovnal další konkurenci na 

předních příčkách. TJ JM Chodov se spoluprací Radima Cepka s radostí souhlasil. Vedení 

Chodova vědělo, jaká je Radim Cepek osobnost a jaké zkušenosti ze zahraničí má. Jeden 

z důvodů, proč si vybral tým TJ JM Chodov, byla manželka, která v týmu působila. Radim 

Cepek odehrál deset zápasů, nastřílel deset branek a připsal si dvanáct asistencí. TJ JM 

Chodov v základní části skončil na čtvrtém místě se 46 body. Základní část vyhrál Tatran 

Omlux Střešovice. Tatran Omlux Střešovice ukázal svoje kvality i v play off a zvítězil. TJ 

JM Chodov byl vyřazený v semifinále právě Tatranem Omlux Střešovice. Radim Cepek si 

v play-off zahrál osm zápasů a vstřelil jeden gól a připsal si čtyři asistence. Když Radim 

Cepek naposled hrál play off v České republice, hrálo se na dva vítězné zápasy čtvrtfinále, 

semifinále a finále se hrálo na tři vítězné zápasy. Ale od roku 2002/2003 se hrají všechny 

části play off na tři vítězné zápasy. TJ JM Chodov se zúčastnil poháru ČFbU. Tým byl 

nasazený do šestnáctifinále, kde si poradil se soupeřem z Kladna, ale v osmifinále nestačil 

SSK Future. Radim Cepek do pohárových zápasů nezasáhl. 

 

Devatenáctá florbalová sezóna 2011/2012 

Radim Cepek opět oblékl dres TJ JM Pedro Perez Chodov. Odehrál všech 22 

zápasů. Nastřílel 12 gólů a 21 přihrával na gól. V kanadském bodování obsadil 17. Místo. 

Cepkův spoluhráč Matěj Jendřišák vyhrál kanadské bodování se 73 body a vytvořil rekord 

v bodování na sezónu. TJ JM Pedro Perez Chodov obsadil v základní části třetí místo. 

Stejně jako v základní části i v play off TJ JM Pedro Perez Chodov obsadili třetí místo, 

když v semifinále podlehli 1. SC WOOW Vítkovice 2:3 na zápasy. Radim Cepek v play 

off odehrál deset zápasů, nastřílel tři góly a přihrával na šest gólů. V kanadském bodování 

play off obsadil 15. místo. Extraligový tým sehrál pohár ČFbU. Tým byl nasazený do 
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šestnáctifiánále. TJ JM Pedro Perez Chodov si postupně poradil v šestnáctifinále s TJ 

Sokol Královské Vinohrady (9:7), v osmifinále s Tatran Střešovice (6:4), ve čtrtfinále s SK 

Bivoj Litvínov (11:4), v semifinále s BILLY BOY Mladá Boleslav (6:3), ale ve finále už 

nestačil na 1.SC Vítkovice, kterým podlehl 5:7. V pěti zápasech poháru Radim Cepek 

získal 11 kanadských bodů za 5 gólů a 6 asistencí. 

.  

Dvacátá florbalová sezóna 2012/2013 

Poslední sezóna Radima Cepka. Radim Cepek opět nastoupil v dresu TJ JM Pedro 

Perez Chodov. V základní části TJ JM Pedro Perez Chodov obsadil čtvrté místo s 48 body. 

Základní část vyhrál Tatran Omlux Střešovice. Radim Cepek odehrál v zápase pouze devět 

zápasů. Vstřelil jeden gól a na dva přihrál. Radim Cepek v týmu působil jako trenér. 

V play off Radim Cepek hrál pět zápasů a vstřelil dva góly. V play off ve čtvrtfinále hráli 

se soupeřem FBC ČPP Remidicum Ostrava, kterého porazili na zápasy 3:0. Dále se v play 

off potkali s týmem Tatran Omlux Střešovice, kterého na zápasy zvládli porazit 4:2. 

Chodov se poprvé dostal do finále, co se hraje novým systém od roku 2011/2012, tzv. 

superfinále. Jediný zápas, který ve finále rozhodne o vítězi extraligy. V superfinále se 

utkali s 1. SC WOOW Vítkovice. Samotné superfinále je pro hráče obrovský zážitek, 

superfinále se hraje v pražské O2 aréně, před zraky 11000 fanoušků. Napínavý duel, do 

kterého Radim Cepek i ve vypjatých momentech z pozice trenéra naskočil. Třeba při 

závěrečné minutě, kdy TJ JM Pedro Perez Chodov hrál v šesti, aby vyrovnal skóre, ale to 

se TJ JM Pedro Perez Chodovu nepodařilo, a ani Radimu Cepkovi. Zlatá tečka 

v posledním zápase v nabyté sportovní kariéře se nepovedla. V superfinále hráči TJ JM 

Pedro Perez Chodov podlehli 4:3. 

Radim Cepek o sobě řekl: „Ti, co se mnou hrají dlouho, vědí, že jsem kritičtější. Jako hráč 

jsem chtěl vždy i sám po sobě profesionalitu a tvrdý přístup, byl jsem vždy 

perfektcionalista. Byl jsem tak vychován a měl jsem s tím úspěch vždy.“ 
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Tabulka 7 – Sezóny Radima Cepka 
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Radim Cepek  odehrál celkem dvacet sezón. Deset sezón odehrál v České 

republice, osm ve Švýcarsku a dvě ve Švédsku. Radim Cepek získal dva mistrovské tituly, 

ale sedmkrát bral druhé místo. Při pohledu na Radimovy sezón, je jasné, proč je Radim 

Cepek ikonou českého florbalu. 

 

5.4.3 Cepek v reprezentaci 

První zápas Česká republika odehrála 18. 2. 1994 se Švýcarskem, kterému podlehla 

6:2. Radim Cepek si připsal první start v roce 1997, kdy naše reprezentace podlehla 

Švédsku 9:1, jediný gól vstřelil právě Radim Cepek. Nejvyšší prohra, kterou si naše 

reprezentace prožila, byla 15:0 od Švédska 9. 2. 1996. Zde je vidět, že severské týmy byly 

o třídu lepší. Dá se říci, že rozdíl se nepodařilo ani nyní vyrovnat, z MS si vždy zlatou 

medaili přivezou Švédové nebo Finové. Radim Cepek se stal kapitánem v roce 2004 na 

MS ve Švýcarsku, kdy naše reprezentace dosáhla největšího úspěchu, druhého místa. Ve 

finále Česká republika podlehla Švédsku 6:4. Nejvyšší výhru Česká republika sehrála 1. 2. 

2014 proti Nizozemsku 34:0, kde Radim Cepek už byl v roli trenéra. Radim Cepek odehrál 

nejvíce zápasů za reprezentaci. Zúčastnil se celkem sedmi MS v řadě. Nikdy nevynechal 

sraz reprezentace kvůli pracovním či rodinným povinnostem. Radim Cepek dokázal jak byl 

pro něj florbal důležitý a hlavně obrovská čest reprezentovat Českou republiku. 

 

Celková statistika 

   Jméno Zápasy Góly Asistence KB 

Radim Cepek 127 72 72 144 

Tabulka 8 – celková statistika 

 

Statistka Radima Cepka na  MS 

Zápasy Góly  Asistence KB 

28 25 16 41 

Tabulka 9 – statistika Radima Cepka na MS 
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Úspěch jednotlivých zemí na MS 

      Země 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Švédsko 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Finsko 2 3 2 2 3 2 1 1 2 

Švýcarsko 5 2 3 3 4 3 3 4 3 

Česko 4 6 6 4 2 4 4 3 7 

Norsko 3 5 5 5 5 7 6 6 5 

Pořadatel Švédsko Česko Norsko Finsko Švýcarsko Švédsko Česko Finsko Švýcarsko 

Tabulka 10 – úspěch jednotlivých zemí na MS 

 

Medailové pořadí na MS 

  Pořadí Země Zlato Stříbro Bronz 

1. Švédsko 7 2 0 

2. Finkso 2 5 2 

3. Švýcarsko 0 1 5 

4. Česko 0 1 1 

5. Norsko 0 0 1 

Tabulka 11 – medailové pořadí na MS 

 

Zápasy České reprezentace 

 První zápas 18. 2. 1994 Švýcarsko – Česko 6:2 

Nejvyšší výhra 1. 2. 2014 Česko – Nizozemsko 34:0 

Nejvyšší prohra 9. 2. 1996 Švédko – Česko 15:0 

Tabulka 12 – zápasy České reprezentace 

 

5.4.4 Rozdíl ve florbalu před dvaceti lety očima Radima Cepka 

Radim Cepek řekl o florbalu: „Jsme profesionálové, kteří hrají amatérský sport.“ 

Během našich rozhovorů Radim Cepek větu použil několikrát. Proto jsem ho požádal o 

vysvětlení. „Náš sport bereme jako kroužek. Nedostáváme žádné dotace a nejsme placený. 

Peníze, které ve florbalu jsou, tak jsou to pouze sponzorské dary. Když na florbal koukám 

s rozdílem dvaceti sezón, když jsem začínal. Rozdíl je patrný, hlavně herně se florbal 

posouvá obrovským krokem dopředu, ale v každém sportu se posouvá jeho úroveň. Když 

florbal začínal, byl to kroužek, na který jsme přišli, nikdo nás nevedl a jen jsme hráli. 

Museli jsme si platit úplně všechno tělocvičnu, výjezdy na zápasy a ostatní náležitosti, 

abychom mohli hrát. Když začaly reprezentační zápasy, všechny výjezdy jsme si hradili 

sami, což je v dnešní době úplně nepředstavitelné. Dnes reprezentace už je finančně 
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podporovaná. Peníze v klubech v nejvyšších soutěžích jsou pouze od sponzorů. Hráči mají 

sponzoring na oblečení, na vybavení, na chod klubu a pronájem tělocvičny. Ale o platech 

se nemůžeme bavit. Odměny přicházejí v úvahu když vyhrajete mistrovský titul. Ke sportu 

přistupujeme jako profesionálové. Ale nejsme placení, pracujeme na plný úvazek v práci. 

Pokud potřebujeme volno na zápasy nebo na reprezentační srazy, musíme si vzít 

dovolenou. Florbal se herně a popularitou posunul dále, ale finančně minimálně formou 

sponzoringu.“  

 

5.5 Největší sportovní zklamání 

Na našem společném setkání jsem Radimovi Cepkovi položil otázku: „Největší 

sportovní zklamání?“ Radim Cepek odpověděl jednoznačně: „Když jsem se nevešel na 

soupisku na MS v roce 2010. Nejvíc mě mrzel ten důvod, proč jsem se na soupisku 

nevešel.“ Na Radimu Cepkovi bylo vidět i po několika letech, že se mu o takové situaci 

nemluví dobře.  

„Rozhodování to opravdu nebylo vůbec jednoduché. Kromě herního přínosu je pro 

nás však hodně důležitá otázka mezilidských vztahů v týmu a Radimův specifický způsob 

vyjadřování uvnitř kolektivu k ideální týmové atmosféře poslední dobou opravdu moc 

nepřispíval. Tohle těžké rozhodnutí by mělo týmu umožnit větší klid na závěrečnou fázi 

přípravy a následné úspěšné vystoupení na MS ve Finsku,“ sdělil tehdejší trenér národního 

týmu Tomáš Trnavský k nominaci před MS 2010. 

Přitom Cepek, jako jeden z mála hráčů, absolvoval všechny reprezentační akce od 

mistrovství světa 2008. V Helsinkách mohl oslavit pětatřicáté narozeniny. Dále přišel o 

možnost být jedním ze tří florbalistů na světě, kteří hráli na všech dosavadních světových 

šampionátech. Tato pocta tak zůstane jen Norům Willymu Fauskangerovi a Raymondu 

Evensenovi. Zpráva přišla jako, blesk z čistého nebe. Pokud se spekulovalo o tom, kde 

nastanou po poslední přípravě v Espoo změny, rozhodně se nemluvilo o české hrající 

legendě. Cepkovo místo v národním týmu bylo neotřesitelné. Už začátcích florbalové 

historie byl havířovský rodák oporou reprezentace a pokaždé se snažil být jejím 

„stavitelům“ k dispozici. Říkám to z toho důvodu, abych vám přiblížil neotřesitelnou 

Cepkovu pozici, že Radim Cepek naplňoval právo být v reprezentaci nejen svými 

zkušenostmi, ale také výkony v ligových soutěžích. I díky jeho práci na hřišti se dostal 

Rychenberg Winterthur v sezóně až do finále švýcarské nejvyšší soutěže. Poté Cepek 
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přestoupil z Rychenbergu do Grasshoppers Curych a hrají rázem na špičce. Naopak 

Rychenberg po úspěšné sezóně strádá a pohybuje se na hraně sestupu. Cepek se stal za ta 

léta uznávanou osobností a to zejména v zahraničí. Jedením z velkých paradoxů bylo, když 

florbalová unie hledala nástupce Zdeňka Skružného (trenér reprezentace v letech 1998-

2008 – poznámka autora) byl Radim Cepek jedním z oslovených. Jenže on se rozhodl 

pokračovat s florbalkou v ruce, chtěl si ještě jednou zahrát mezi světovou elitou. I proto 

funkci odmítl. Doporučil však právě Tomáše Trnavského, kterého zástupci ČFbU dlouho 

přehlíželi. Byl to právě Trnavský, který jej necelé dva roky poté nenominoval na 

nejdůležitější turnaj. Na rozdíl od mnoha dalších Cepek nevynechal jedinou reprezentační 

akci, ať už to byly přípravné zápasy s Německem nebo soustředění pro širší kádr. Dalším 

paradoxem je, že se Radim Cepek zúčastnil natáčení upoutávky pro Českou televizi právě 

pro mistrovství světa 2010. Kvůli tomu vyrazil z Curychu do Prahy autem na otočku. 

Radim Cepek držel jako centr první formaci, chodil na přesilovky. Pro národní tým 

florbalistů byl něco jako Jaromír Jágr v hokeji, nebo Pavel Nedvěd ve fotbale. V dresu s 

národním znakem hrál vše, co se dalo. I proto nasbíral nejvíce reprezentačních startů ze 

všech florbalistů světa. 

Radim Cepek týden po zveřejnění nominace promluvil veřejně. Řekl, že vůbec 

neměl tušení, že by se do nominace nemohl vejít. Radim Cepek přiznal, že na přípravném 

turnaji před MS 2010, měl připomínky při závěrečném sezení u zhodnocení turnaje. Ale 

s Tomášem Trnavským (poznámka autora – tehdy trenérem reprezentace) měl rozhovor, 

aby si vše vyjasnili. „Mluvili jsme spolu poměrně dlouho a i když bylo znát, že si ve všem 

nerozumíme, nenapadlo mě, že bere mé připomínky jinak než jako konstruktivní kritiku. Po 

celou dobu svého působení v reprezentaci jsem nikdy svou kritiku směrem k týmu nemínil 

nikterak osobně, vždy mi šlo o konkrétní zlepšení situace směrem k lepšímu fungování týmu 

a tím i lepším výsledkům. Jinak tomu nebylo ani naposledy ve Finsku. Pokud si to trenér 

vyložil jako útok na svou osobu, tak mě to mrzí, ale rozhodně to tak nebylo míněno. Kouč 

požádal všechny hráče, aby se veřejně vyjádřili (pozitivně a i kriticky) k průběhu celé akce 

ve Finsku. Těch kritických připomínek k fungování celého týmu tam navíc bylo víc – měla 

je i řada dalších hráč,“ řekl Radim Cepek. 

Tomáš Trnavský volal Radimovi den před zveřejnění nominace a řekl: „že přemýšlí 

o vyřazení ze závěrečné soupisky“. S trenérem měl tehdy Radim Cepek tříhodinový 



                                                                                                                                        RADIM CEPEK 

31 
 

telefonický rozhovor telefonickou debatu, kde se snažili vyjasnit si svá stanoviska, ale 

evidentně se to nepovedlo. 

Pocity Radima Cepka po vyřazení: “Prvotní šok vystřídalo obrovské zklamání, 

stále se ve mně mísilo trocha vzteku s velkým smutkem a nebojím se přiznat, že tehdy jsem 

byl psychicky úplně na dně. Ten den jsem pořádně skoro nespal, nemohl jsem se na nic 

soustředit, stále jsem se to snažil pochopit, ale vůbec se mi to nedařilo. Trenér měl 

samozřejmě na takové rozhodnutí právo, ale strašně mě zklamaly oficiální důvody, které 

uváděl. Myslím, že po téměř dvaceti letech poctivých služeb pro český florbal jsem si 

nezasloužil, abych byl vláčen po veřejnosti a médiích jako zloduch, který rozvrací tým a 

jehož většina spoluhráčů v týmu pro MS údajně nechtěla.“ Ale ve florbalové veřejnosti se 

vědělo, že tým za Radimem Cepkem stál. Spoluhráči mu po zveřejnění nominace volali, 

aby ho psychicky podpořili a vyjadřovali svou podporu.  

Radim Cepek vnímá rozhodnutí jako osobní záležitost, a o to více celá událost ho 

bolela a pořád ještě bolí. 

Radim Cepek o Tomáši Trnavském: „S panem Trnavským se od jisté doby nebavím 

a bavit nebudu. Pro mě to skončilo. Nemyslím, že bych měl dělat nějaké další kroky. Já 

jsem nikdy jeho práci nekritizoval navenek, a ani nebudu. On to dělal, jak nejlépe uměl. 

Nemyslím si, že bych tehdy udělal nějakou velkou chybu.“ 

Ale pro Radima Cepka v roce 2013 přišla obrovská satisfakce, stal se trenérem 

české florbalové reprezentace. Reprezentaci převzal právě po muži, který jej z reprezentace 

vyřadil. 

     

5.6 Největší sportovní úspěchy  
Radim Cepek byl vyhlášen třikrát hráčem sezóny v České republice, což se zatím 

žádnému jinému hráči nepovedlo. V anketě o nejlepšího florbalistu světa, kterou vyhlašuje 

švédský deník Innebandymagazine, obsadil v roce 2010 5. místo. Radim Cepek získal dva 

mistrovské tituly, všechny v Tatranu Omlux Střešovice. Ale Radim Cepek 7krát obsadil 

druhé místo. Trenérem roku byl vyhlášen ve Švýcarsku v sezóně 2009/2010. Úspěchy 

v roli trenéra jsou teprve na začátku cesty. 
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5.7 Poslední zápas 

Kariéra Radima Cepka je jeden velký příběh, ale velký příběh mohl mít zlatou 

tečku. Jeho tým TJ JM Pedro Perez Chodov, kde dělal trenéra, se probojoval přes Tatran 

Omlux Střešovice do finále naší nejvyšší soutěže. V semifinále vyřadil tým, který každý 

rok hrál finále play off. Radim Cepek odehrál v základní části jen devět zápasů. 

V rozhodujících zápasech play off se také rozhodl do zápasu naskočit a sehrát pět zápasů, 

včetně zápasu finálového. Finálový zápas je hrán pouze na jeden zápas, tzv. superfinále. 

Superfinále se hraje v největší sportovní hale O2 aréně v Praze. Zápas navštívilo deset tisíc 

fanoušků, kteří vytvořili vynikající sportovní kulisu. Ve finále 1. SC WOOW Vítkovice 

zvítězili 4:3 a ani Radim Cepek nedokázal v posledních dvaceti vteřinách poslat zápas do 

prodloužení. Když vystřelil na bránu, hledištěm to jen zahučelo. Mohl se rozloučit 

velkolepě ve stylu zlatého krále florbalu, ale 1. SC WOOW Vítkovice byl proti.  

Radim Cepek řekl před superfinále: „Cíl je pomoci týmu a vědět, co je pro něj zrovna 

nejlepší a nejdůležitější.“ 

Radim Cepek řekl o superfinále: „Finále jsem si užil, bohužel ne s tak šťastným koncem. 

Jedna éra skončila, ale už se nerozbrečím. To bylo kdysi. V hledišti byla skvělá atmosféra. 

Jsem neskutečně pyšný. Klobouk dolů! Kluci hráli to, co jsme si řekli, co jsem je celý rok  

trénova, a za to jim patří velký dík.“ 

 

5.8 Trenér české florbalové reprezentace Radim Cepek 

5.8.1 Radim Cepek se stal trenérem České republiky  
V prosinci 2012 Radim Cepek obdržel nabídku na uvolněný post trenéra české 

reprezentace. Minulý trenér Tomáš Trnavský na posledním MS 2012 ve Švýcarsku obsadil 

se svým týmem až 7. pozici, pro mužskou reprezentaci nejhorší v historii. Hráči původně 

prohlašovali, že pokukují i po zlatých medailích. Ale hra, jakou se Češi prezentovali, 

nestačila ani na jednoho silnějšího soupeře. Novináři se ptali Radima Cepka: „Co by se 

mělo změnit ve hře českého týmu?“ Radim Cepek odpověděl silnými a jasnými slovy: 

„Hrát dopředu, dozadu a hlavně začít hrát florbal. Teď je to pinkání.“ 

Tomáš Trnavský (nyní bývalý trenér reprezentace – poznámka autora) tehdy věděl, 

že u reprezentace po MS 2012 skončí. Národní tým tehdy vedl v podstatě v pozici muže, 

kterému zaměstnavatel řekl, že s ním dál nepočítá. 
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Radim Cepek byl oslovený florbalovou unií na post trenéra české reprezentace 

spolu s dalšími kandidáty. Pokud se Radim Cepek opravdu ke kormidlu dostane, bude 

muset český florbal vyléčit. Vystoupení na mistrovství světa bylo tragické. „Teď je těžké 

říci, co bude nutné udělat.  Každý trenér má své představy a svou vizi. Tu mám i já. 

Uvidíme, jestli se to bude dál realizovat,“ řekl Radim Cepek. (Radim Cepek ještě jako 

kandidát na trenéra reprezentace – poznámka autora).  

Radim Cepek (tehdy ještě trenér extraligového TJ JM Pedro Perze Chodov – 

poznámka autora) by případně reprezentaci vedl se Zdeňkem Skružným (poznámka autora 

- bývalý trenér reprezentace v letech 1998-2008). Dalšími kandidáty jsou Radomír Mrázek 

(trenér extraligových 1. SC WOOW Vítkovic – poznámka autora), dále Jan Zahalka (trenér 

extraligových Tatranu Omlux Střešovice – poznámka autora). 

Jan Zahalka se sešel s reprezentační komisí. Kde jednali o novém reprezentačním 

týmu a vizi, kterou si u reprezentace představuje. U reprezentace by si Jan Zahalka 

představoval trénovat společně s Radomírem Mrázkem. Ale Zahalkovi se nelíbily 

podmínky, které reprezentace nabízela, kdyby se stal jejím trenérem. Práce v Tatranu 

Omlux Střešovice by se nevzdal. 

Radomír Mrázek se považuje za nejúspěšnějšího trenéra. Spolupráci s Janem 

Zahalkou jako společnou práci u reprezentace by si představit nedokázal. Za svého 

asistenta by chtěl Daniela Foltu (poznámka autora  - trenér extraligových Panthers 

Otrokovice). Stejně jako Jan Zahalka by Radomír Mrázek požadoval jako podmínku 

setrvání u svého klubu, protože tam působí dlouho a k týmu má vztah. 

 

Obrázek 4 – kandidáti na trenéra reprezentace (Radomír Mrázek, Radim Cepek a Jan 

Zahalka) 

(Zdroj: reprezentace.florbal.cz) 
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Dne 20. 12. 2013 se Radim Cepek stal trenérem reprezentace. Návrh sedmičlenné 

komise reprezentace prošel. Radim Cepek je charismatická osobnost a hrají pro něj 

trenérské zkušenosti. Věřím, že v kombinaci se Zdeňkem Skružným se nám podaří držet 

kontrolu nad realizačním týmem,” vysvětlil volbu šéf reprezentačního úseku Tomáš 

Vaculík. Jedním z klíčových bodů, proč se Radim Cepek stal trenérem je, že se vzdá role 

trenéra u TJ JM Pedro Perez Chodov. Takovou nabídku ze tří kandidátů nabídl jako jediný. 

Radim Cepek si osobně myslel, že trenérem reprezentace se nestane, protože v Čechách 

nemá takovou přízeň jako v zahraničí.  

Radim Cepek dostal smlouvu na dva roky, tedy do MS 2014, od kterého se čeká 

větší úspěch, než bylo na posledním mistrovství 7. místo. Radim Cepek věří, že 

reprezentace patří do elitní čtyřky (poznámka autora – elitní čtyřka = Švédko, Finsko, 

Švýcarsko a Česká republika). Jeho asistentem se stal Zdeněk Skružný. Prezident TJ JM 

Pedro Perez Chodov Michal Bauer ani po zveřejnění nového trenéra reprezentace nevěděl, 

že Radim Cepek chce ukončit kariéru, jak hráčskou tak i trenérskou. Když byl v prosinci 

zvolen trenérem reprezentace, zástupci České florbalové unie odůvodnili své rozhodnutí i 

tím, že Cepek nebude působit na klubové úrovni. Radim Cepek jako trenér TJ JM Pedro 

Perez Chodov skončil, ale za týden se stal šéftrenérem klubu právě TJ JM Pedro Perez 

Chodov. Jedním z klíčových faktorů se ukázal bod, který nabídl Cepek jako jediný z 

kandidátů. „Důležitý byl fakt, že je připraven věnovat se pouze práci kolem reprezentace a 

nikoliv i trénování v klubu,“  řekl Tomáš Vaculík (šéf reprezentačního úseku – poznámka 

autora). „Já jsem řekl už před jednáním, že dál na Chodově na nějaké pozici pracovat 

budu. To, že skončím na Chodově, si vymyslela média. Jako šéftrenér opravdu nebudu 

trénovat žádný tým, mým úkolem bude připravovat koncepci celého klubu,“ vysvětlil 

Cepek. „Byla tam jasná gentlemanská dohoda, že Radim skončí jako trenér Chodova. Ta 

byla pro naše rozhodování mezi jednotlivými kandidáty důležitá. Myslím, že smluvně to asi 

nikde není psané, ale dnes samozřejmě tato věc vyznívá dost nešťastně. Rozhodně to na 

jednáních komise budeme probírat,“  naznačil Vaculík. „To, co jsem garantoval 

reprezentační komisi, jsem dodržel. Žádná podmínka, abych opustil klub, nebyla, ale jako 

trenér u A týmu jsem skončil,“  dodal Cepek. Radim Cepek se dostal hned v prvních 

týdnech do menšího konfliktu s reprezentační komisí. Radim Cepek nepsanou dohodu o 

tom, že trénovat nebude, dodržel. Stal se pouze šéftrenérem. O této pozici se před komisí 

nemluvilo, takže Radim Cepek neudělal nic za zády reprezentační komise. 
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5.8.2. První zápasy reprezentace pod novým trenérem 

V Cepkově první nominaci na přípravné zápasy chybělo 11 hráčů, kteří se 

zúčastnili posledního nepovedeného MS. Radim Cepek přinesl změny v tom, že se širší 

kádr reprezentace bude scházet na pravidelných jednodenních trénincích.  

První zápasy, kterých se reprezentace zúčastnila pod Cepkovým vedením, byly dva 

přípravné zápasy se Švýcarskem v Yverdonu. První zápas skončil vítězstvím, Švýcarsko – 

Česká republika 5:8 (1:1, 3:5, 1:2). 

Mužská florbalová reprezentace odehrála druhý zápas pod vedením Radima Cepka. 

Tentokrát ale podlehla Švýcarsku 4:6. Češi přitom v zápase dlouhou dobu vedli o dva góly. 

Češi měli na dosah ve Švýcarsku i druhé vítězství. Ve druhém zápase jim ale utekla druhá 

půle zápasu a po šesti inkasovaných gólech tentokrát podlehli. Švýcarsko – Česká 

republika 6:4 (0:2, 3:1, 3:1). 

Názory na první dva zápasy reprezentace pod novým vedením. Radim Cepek: 

„Díky klukům za ty dva dny. Měli jsme velmi dobré nasazení a myslím, že jsme tu zanechali 

dobrý dojem. Máme na čem pracovat“. Michal Podhárský: „Trenér se snažil ušít nám na 

míru to, co nám vyhovuje. Zároveň do toho ale přidává svoje požadavky. Určitě chce mít 

agresivní tým s dobrou obrannou a kvalitní hrou v útočném pásmu.“ Tomáš Sladký: 

„Myslím, že naše hra vypadala dobře. Pokud budeme tvrdě pracovat, dostane česká 

reprezentace zcela novou herní tvář. Všechny pětky hrály aktivně a nový moderní styl se 

budeme postupně učit. Už nebudeme čekat na půlce tak, jak se to dělalo před 15 lety!“ řekl 

jeden z nejzkušenějších českých florbalových reprezentantů současnosti. 

Dne 27. 4. 2013 začala turnaj Euro Floorball Tour v Tampere a český národní tým 

nastoupil proti domácímu Finsku. Radim Cepek vůbec poprvé vedl reprezentaci proti 

některému ze severských gigantů. 

Reprezentace podlehla Finsku 6:5. S Finskem reprezentace sehrála velmi 

vyrovnaný duel. Radim Cepek přiznal, že jeho tým druhou třetinu nezvládl, Češi 

inkasovali všechny góly v prostřední části zápasu. Finsko – Česko 6:5 (0:2, 6:1, 0:2). 

Další den reprezentace nastoupila do zápasu se Švédskem. Češi na vítězství se 

Švédskem stále čekají, nepřišlo ani s trenérem Radimem Cepkem. V Tampere vyhrál tým 

Švédska jistě 7:3, když rozhodující náskok nabral už v první třetině. Česko – Švédsko 3:7 

(0:4, 1:2, 2:1).  
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Poslední zápas sezóny Češi vyhráli. Národní tým se bude vracet z turnaje Euro 

Floorball Tour v Tampere se skalpem Švýcarska po vítězství 6:3. Švýcarsko – Česko 3:6 

(1:1, 2:2, 0:3). 

Čeští reprezentanti absolvovali od 11. do 15. září soustředění v Berouně, kde 

sehráli dva přípravné zápasy s Tatranem Omlux Střešovice a TJ X3M Sokol Královské 

Vinohrady. 

Další díl Euro Floorball Tour odehrála reprezentace ve Švýcarsku ve Schaffhausenu 

1. - 3. listopadu. První zápas sehráli se Švédskem, kterému podlehli 3:10. Češi Švédy 

nedokázali porazit už dlouhých dvacet let.  

Radim Cepek po utkání: „Dostali jsme opravdu na prdel, dostali jsme hodně gólů. 

Ale ta hra na začátku dopředu byla velice aktivní. Jenže nejsme proti Švédům ještě tak 

daleko, abychom vyhrávali 8:7. Přiznám se, že ti jsou úplně někde jinde a realita je 

bohužel taková, že jsme s nimi schopni vydržet hrát dobře 30 minut.“  Česko – Švédsko 

3:10 (3:4, 0:2, 0:4). 

Češi ani ve svém druhém vystoupení na turnaji EFT ve švýcarském Schaffhausenu 

nedokázali zvítězit. S Finskem prohráli těsně 5:6. Ačkoliv svěřenci Radima Cepka 

předvedli o mnoho lepší výkon než proti Švédům, na výhru to nestačilo. Česko – Finsko 

5:6 (2:3, 1:2, 2:1). 

V posledním dni turnaje porazila česká reprezentace domácí 5:4 na nájezdy. 

Reprezentace skončila celkově v turnaji na třetím místě. Švýcarsko – Česko 4:5sn (1:2, 

1:2, 2:0). 

Bilance zápasů reprezentace po roce pod vedením Radima Cepka: 8 zápasů / 2 

vítězství / 1 vítězství na nájezdy / 5 proher 

V 12. 12. 2013 – 15. 12. 2013 se sešla reprezentace v Ostravě na čtyřdenním 

soustředění, kde vylaďovali formu. 

První zápas v roce 2014 odehrála reprezentace 3. 1. 2014 proti nejsilnějšímu týmu 

švédské reprezentace. Zápas prohráli velkým rozdílem 13:2. Radim Cepek po prohře se 

Švédskem: „Jsem nešťastnej. Byla to tragédie, co jsme předvedli. Naposledy na turnaji 

EFT v listopadu jsme hráli dobře 40 minut. Teď jsme chtěli hrát jinak než ostatní zápasy se 

Švédy, ale koncepce se rozpadla. Prostě je to dál o tvrdé práci.“ 
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Dne 28. 1. 2014 – 1. 2. 2014 se v nizozemském Nijmegenu sehrála kvalifikace o 

mistrovství světa 2014, které hostí švédský  Göteborg. Radim Cepek si dal jasný cíl a to 

především vítězství ve skupině. „Soupeře musíme smáznout, ukázat jim, kdo tady bude 

dominovat,“ řekl Radim Cepek. Cíl je tedy jasný vyhrát skupinu a stát se jedním z 15 

postupujících na mistrovství světa. Na něj jdou z každé ze čtyř evropských kvalifikačních 

skupin první dva týmy a pak také dva nejlepší celky ze třetích míst. 

Česká reprezentace si s přehledem poradila v prvním zápase. Zavřela soupeře před 

jejich brankou a na vlastní půlku je pouštěla jen velice zřídka. Čeští reprezentanti rozehráli 

premiérovou kvalifikaci na mistrovství světa pohodovým vítězstvím nad Rakouskem 15:1.  

Česko – Rakousko 15:1 (6:0, 3:0, 6:1). 

I druhé vystoupení v kvalifikaci na mistrovství světa národní tým proměnil ve svou 

exhibici. Výběru Velké Británie uštědřil debakl 27:0 a dosáhl nejvyššího vítězství v historii 

mužské reprezentace. Martin Zozulák zároveň vstřelil její jubilejní 1000. gól. Česko – 

Velká Británie 27:0 (7:0, 11:0,9:0). 

Program kvalifikace mistrovství světa přihrál florbalovějšího soupeře. Dánové se 

přes 2 třetiny drželi ve hře, nakonec je zlomilo 6 branek v závěrečné čtvrthodině. Češi 

vyhráli 12:3. Česko – Dánsko 12:3 (2:1, 4:1, 6:1). 

Češi v duelu se svým nejtěžším soupeřem v kvalifikaci na prosincové mistrovství 

světa museli dohánět německé vedení, ale nakonec 4. tým z minulého šampionátu přehráli 

6:2 a už před zápasem s Nizozemskem si zajistili vítězství ve skupině. Česko – Německo 

6:2 (2:1, 1:0,3:1). 

V posledním utkání kvalifikace nastoupili naši reprezentanti proti týmu 

Nizozemska, kde florbal je teprve v začátcích. Podle toho dopadlo skóre a česká 

reprezentace si vytvořila nový rekord vysoké výhry 34:0. Kapitán Jan Jelínek po zápase do 

mikrofonu řekl: „Ani nevím, co po takovém zápase říct. Díky moc za skvělý turnaj, bylo 

prima tady být. Doufám, že příště, až se s Nizozemskem potkáme, to bude pro vás lepší 

výsledek. Nevěšte hlavy, my jsme kdysi hráli se Švédy a s Finy stejně.“ Česko – 

Nizozemsko 34 :0 (12:0, 9:0,13:0). 

Radim Cepek se stal trenérem reprezentace v roce 2012, ale málokdo ví, že 

v hledáčku na trenéra reprezentace byl už v roce 2008. Tehdy ho nabídka velmi překvapila. 
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Radim Cepek po velkém zvažování funkci odmítl, protože se chtěl ještě věnovat vrcholové 

hráčské kariéře. 

Radima Cepka čeká nejostřejší start s reprezentací 5. 12.  2014 - 14. 12. 2014, kdy 

se ve Švédsku v Gothenburgu koná mistrovství světa. Česká reprezentace by ráda brala 

medaili po selhání na mistrovství světa 2012. 

 

5.9 Život po sportovní kariéře 

5.9.1 Náročný pracovní život 

Radim Cepek i po své kariéře je velmi pracovně vytížený. Radim pracuje ve firmě 

Sportagon. V práci má flexibilní pracovní dobu, což je obrovskou výhodou. Na konci roku 

2012 se Radim Cepek stal trenérem české florbalové reprezentace. V reprezentaci zavedl i 

pravidelné tréninky reprezentace, které se pořádají 3x do měsíce. Když se stal trenérem 

reprezentace, vzdal se funkce trenéra TJ JM Pedro Perez Chodov. Ale poté začal dělat 

šéftrenéra v TJ JM Pedro Perez Chodov v týmu, kde dohrával svoji aktivní florbalovou 

kariéru. Dohlíží na tréninky všech kategorií. Cepkův pracovní život je velmi vytížen, ale 

zároveň má takovou práci, která je flexibilní a daří se mu skloubit tři práce najednou. 

 

5.9.2 Cepek si založil firmu 

Radim Cepek od roku 2011 pracuje ve firmě Sportagon a je i spoluzakladatelem 

firmy. Sportagon je výhradním distributorem florbalového vybavení finské značky Fat 

Pipe, švýcarských značek Icon, Walter a Score. Společnost vlastní rovným dílem 

společníci Alex Matt a Michal Bauer. Radim Cepek se ve firmě nyní zabývá logistikou. 

Pracoval také jako vedoucí firmy, ale po svém zvolení trenérem české florbalové 

reprezentace, odstoupil z funkce, aby nedocházelo ke střetu zájmu, protože firma 

Sportagon spolupracuje s reprezentací. 

Radim Cepek o začátcích firmy: „ Dělám krok za krokem. Nikdy jsem si neuvědomoval, jak 

je to těžké. Začít podnikat je všude na světě složité. V Čechách je to dvakrát tak horší. 

Vystřízlivěl jsem v tom, že jsem měl ze Švédska a Švýcarska nasazené růžové brýle a myslel 

jsem si, že lidé jsou féroví. U nás doma se k sobě nedokážeme férově chovat. S tím se nedá 

nic dělat, s tím se člověk musí naučit žít.“  

http://www.florbalmag.cz/zahranicni-ligy/
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Obrázek 5 – logo firmy Sportagon 

(Zdroj: sportagon.cz) 

 

5.10 Soukromý život Radima Cepka 

 Radim Cepek od roku 2002 žil s přítelkyní Magdalenou Žilkovou. V roce 2010 se s 

ní oženil. Ale velké zklamání přišlo v roce 2013, kdy se rozvedl s Magdalenou Cepek 

Žilkovou. Manželka se také věnovala vrcholově florbalu. Když se Radim Cepek na začátku 

roku 2011 po návratu ze Švýcarska rozmýšlel, do jaké týmu přestoupí. Jedním z důvodů 

proč si vybral právě TJ JM Pedro Perez Chodov byl, že na postu útočníka působila 

Radimova manželka.  

 Radim Cepek se za svoji kariéru naučil několik jazyků. Němčinu, angličtinu a 

švédštinu. I to byl jeden z důvodů, proč měl několik nabídek trénování v cizině.  

 Většina hráčů po sportovní kariéře svoji kariéru dohrává v nižších soutěžích, ale 

Radim Cepek svoji kariéru ukončil úplně. Radim Cepek se chce věnovat naplno funkci 

trenéra reprezentace, šéftrenéra TJ JM Pedro Perez Chodov a práci ve firmě.  

 Radim Cepek je velmi vytížený, ale přesto si i po kariéře našel nového koníčka. 

Začal hrát golf. Když je čas zúčastní se i amatérských turnajů. Ale hlavně to považuje za 

skvělé odreagování a odpočinek v přírodě od náročných dnů. 

Radim Cepek o sobě řekl: „Ti, co se mnou hrají dlouho, vědí, že jsem kritičtější. 

Jako hráč jsem chtěl vždy i sám po sobě profesionalitu a tvrdý přístup, byl jsem vždy 

perfekcionalista. Byl jsem tak vychován a měl jsem s tím úspěch vždy.“ 

 

5.11 Setkání s Cepkem 

S Radimem Cepkem jsem se sešel v pátek 9. 8. 2013 v restauraci v Praze. 

Nedokázal jsem si naše setkání představit. K Radimu Cepkovi jsem jako florbalista 

vzhlížel jako svému idolu. Je to jako by se zapálený hokejista setkal s Jaromírem Jágrem. 

V restauraci jsem už čekal. Říkal jsem si, že se po nás budou lidé ohlížet. Radim Cepek se 
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posadil, ale nikdo nereagoval. Asi florbal ale ještě není tak daleko, aby nejlepší florbalista 

České republiky měl takovou pozornost. O tom svědčí i výsledky dotazníku. Během pár 

minut nervozita opadla a my se bavili přesně o tom, co jsem potřeboval. Radim Cepek mě 

překvapil svým výrazným moravským nářečím, byl bezprostřední a velmi sympatický. 

Radim Cepek mi odpovídal na připravené otázky. V odpovědích jsme často sklouzli 

k dalším otázkám. Udělal jsem dobře, že jsem si to vše nahrál. Informací bylo mnoho. 

Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací, a hlavně důležitých informací, které 

zatím nikdy nebyly zveřejněny. Příběhy jsem zařadil do své bakalářské práce.  

S Radimem Cepkem  proběhla ještě řada setkání a několik e-mailů. Naše poslední 

setkání se uskutečnilo 29. 3. 2014, kdy jsem Radimu Cepkovi představil svoji práci. 

Poslední, co ještě zbývalo, bylo, jestli Radim Cepek dá svůj souhlas k tisku. Když jsem 

práci začínal psát, domluvili jsme se, že Radim Cepek si práci přečte a rozhodne, zda 

souhlasí s tím, co bude v mé práci zveřejněno. 
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6 Dotazník  

6.1 Dotazník 

Ve své práci uvádím dotazník. Dotazník jsem se rozhodl udělat až poté, když jsem 

vyprávěl, jaké je téma mojí bakalářské práce. Většina odpovědí byla: „Kdo to je Radim 

Cepek?“ Když neustále vznikaly otázky podobného typu, rozhodl jsem se udělat dotazník. 

Jak si stojí florbalový sport a Radim Cepek v povědomí sportovců. Dotazník byl rozdán 

studentům na Západočeské univerzitě v Plzni, na Pedagogické fakultě v Plzni, ve studijním 

programu tělesná výchova a sport. Myslím si, že právě budoucí učitelé tělesné výchovy by 

měli mít povědomí o florbalu a o Radimu Cepkovi. V dotazníku je pět otázek zaměřeno na 

Radima Cepka a dalších pět otázek je zaměřeno na povědomí florbalového sportu a dvě 

otázky jsou doplňkové. V dotazníku celkem najdeme tedy dvanáct otázek. Dotazník byl 

rozdán třiceti studentům. 

Vzor dotazníku: 

Zakroužkuj jednu možnost z nabízených, v poslední otázce napiš číslovku. Děkuji za 

poctivé vyplnění! 

1) Kolik je Radimovi Cepkovi? 

A) 30 až 39 let 

B) 20 až 29 let 

C) 40 až 49 let 

D) 10 až 19 let 

 

2) Jakou má Radim Cepek nyní funkci ve florbalové reprezentaci? 

A) je manažer 

B) je trenér 

C) je hráč 

D) je doktor 

 

3) Jaký klubový dres Radim Cepek oblékl naposledy? 

A) TJ JM Pedro Perez Chodov 

B) FBC ČPP Remidicum Ostrava 

C) Tatran Omlux Střešovice 

D) 1. SC WOOW Vítkovice 
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4) Kolik mistrovských titulů Radim Cepek zatím získal? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

5) V jaké zahraniční zemi Radim Cepek působil nejdéle? 

A) Švédsko 

B) Švýcarsko 

C) Finsko 

D) Norsko 

 

6) V jakém roce se hrálo mistrovství světa florbalu mužů v České republice? 

A) 2006 

B) 2008 

C) 2010 

D) 2012 

 

7) V jakém počtu hráčů se hraje florbal? 

A) 3 hráči + brankář 

B) 4 hráči + brankář 

C) 5 hráčů + brankář 

D) 10 hráčů + brankář 

 

8) Jaká je hrací doba florbalu? 

A) 3 x 15 minut 

B) 2 x 45 minut 

C) 3 x 12 minut 

D) 3 x 20 minut 
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9) Kdo se v sezóně 2012/2013 se stal mistrem České republiky? 

A) TJ JM Pedro Perez Chodov 

B) FBC ČPP Remidicum Ostrava 

C) Tatran Omlux Střešovice 

D) 1. SC WOOW Vítkovice 

 

10) Která země je nejúspěšnější na MS? 

A) Česká republika 

B) Švýcarsko 

C) Finsko 

D) Švédsko 

 

11) Kdo dotazník vyplnil? 

A) žena 

B) muž 

 

12) Jakého věku jste dosáhl(a) k dnešnímu dni?                    …… 

 

Hypotéza 

Od dotazníku očekávám úspěšnější část o florbalu, tedy otázky šest až deset. Ale 

první část o Radimu Cepkovi očekávám spíše méně úspěšnou. Protože si myslím, že 

florbal je mezi sportovci znám. Ale ve florbalu ještě nejsou známy osobnosti, proto 

nečekám úspěch u jména Radim Cepek.  

S ohledem na cíl a úkoly práce jsme stanovili dvě hypotézy: 

H1: Jméno Radim Cepek není v povědomí sportovně založených studentů. 

H2: Florbalový sport je v povědomí sportovně založených studentů. 
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6.2 Vyhodnocení dotazníku 

Odpovědi, které jsou v tabulce kurzívou, jsou správně. 

 

Otázka č. 1 

 Kolik je Radimovi Cepkovi? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

30 až 39 let 21 70% 

20 až 29 let 4 13,33% 

40 až 49 let 5 16,66% 

10 až 19 let 0 0% 

Tabulka 13 – k otázce č. 1 

 

 

Graf 1 – k otázce č. 1 

Z první otázky vyplývá, že 70% respondentů ví, kolik je Radimu Cepkovi. 
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Otázka č. 2 

 Jakou má Radim Cepek nyní funkci ve florbalové reprezentaci? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

je manažer 0 0% 

je trenér 14 46,66% 

je hráč 16 53,33% 

je doktor 0 0% 

Tabulka 14 – k otázce č. 2 

 

 

Graf 2 – k otázce č. 2 

U druhé otázky si 53,33% respondentů myslelo, že Radim Cepek je stále hráč 

reprezentace. Myslím si, že respondenty zmátlo, že v roce 2013 ukončil hráčskou kariéru. 

Ale kariéru hráčské reprezentace ukončil už v roce 2010. V roce 2013 začal dělal trenéra 

české florbalové reprezentace, to odpovědělo správně 46,66% respondentů.  
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Otázka č. 3 

 Jaký klubový dres Radim Cepek oblékl naposledy? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

TJ JM Pedro Perez Chodov 6 20% 

FBC ČPP Remidicum Ostrava 7 23,33% 

Tatran Omlux Střešovice 12 40% 

1. SC WOOW Vítkovice 5 16,66% 

Tabulka 15 – k otázce č. 3 

 

 

Graf 3 – k otázce č. 3 

U třetí otázky správnou odpověď vybralo pouze 20% respondentů. Radim Cepek 

hrál poslední tři roky v TJ JM Pedro Perez Chodov. Většina respondentů odpovídalo 

Tatran Omlux Střešovice. Respondenti si podle mě mysleli, že kariéru zakončil 

v neúspěšnějším týmu u nás, dokonce v týmu během své kariéry dokonce tři roky působil. 

Respondenti odpovídali i FBC ČPP Remidicum Ostrava, kde působil na začátku své 

kariéry tři sezóny. 
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Otázka č. 4 

 Kolik mistrovských titulů Radim Cepek zatím získal? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

3 7 23,33% 

4 9 30% 

5 9 30% 

6 5 16,66% 

Tabulka 16 – k otázce č. 4 

 

 

Graf 4 – k otázce č. 4 

U čtvrté otázky byly vidět velmi vyrovnané odpovědi. Správnou odpověď, že 

Radim Cepek získal za svoji kariéru čtyři tituly, odpovědělo 30% respondentů. 
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Otázka č. 5 

 V jaké zahraniční zemi Radim Cepek působil nejdéle? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

Švédsko 9 30% 

Švýcarsko 7 23,33% 

Finsko 9 30% 

Norsko 5 16,66% 

Tabulka 17 – k otázce č. 5 

 

 

Graf 5 – k otázce č. 5 

Velmi vyrovnané odpovědi přinesla i pátá otázka. Kde pouze 23,33% odpovědělo 

správně, že Radim svoji kariéru v zahraničí strávil nejdéle ve Švýcarsku. Respondenti 

odpovídali i Finsko a Norsko, ale tam Radim Cepek neodehrál ani jednu sezónu.  
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Otázka č. 6 

 V jakém roce se hrálo mistrovství světa florbalu mužů v České republice? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

2006 6 20% 

2008 6 20% 

2010 7 23,33% 

2013 11 36,66% 

Tabulka 18 – k otázce č. 6 

 

 

Graf 6 – k otázce č. 6 

Respondenti ani šestou otázku neodpověděli správně. Mistrovství světa florbalu 

mužů se hrálo v Praze a v Ostravě v roce 2008. Dokonce v roce 1998 u nás se hrálo také 

mistrovství světa florbalu mužů. Nejvíce respondenti odpovídali možnost 2012 – 36,66%. 

Myslím si, že je zmátlo mistrovství světa florbalu žen, které se hrálo v roce 2013 v České 

republice. 
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Otázka č. 7 

 V jakém počtu hráčů se hraje florbal? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

3 hráči + brankář 0 0% 

4 hráči + brankář 1 3,33% 

5 hráčů + brankář 29 96,66% 

10 hráčů + brankář 0 0% 

Tabulka 19 – k otázce č. 7 

 

 

Graf 7 – k otázce č. 7 

Z další otázky je zřejmé, že naprostá většina respondentů ví, v jakém počtu se hraje 

florbal. Správně odpovědělo 96,66%.  
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Otázka č. 8 

 Jaká je hrací doba florbalu? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

3 x 15 minut 8 26,66% 

2 x 45 minut 0 0% 

3 x 12 minut 4 13,33% 

3 x 20 minut 18 60% 

Tabulka 20 – k otázce č. 8 

 

 

Graf 8 – k otázce č. 8 

I v další otázce respondenti odpověděli správně hrací dobu ve florbalu celkem 60%. 

Respondenti odpovídali 3 x 15 minut. Možná proto, že hrací doba 3 x 15 minut byla dříve. 
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Otázka č. 9 

 Kdo se v sezóně 2012/2013 se stal mistrem České republiky? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

TJ JM Pedro Perez Chodov 5 16,67% 

FBC ČPP Remidicum Ostrava 4 13,33% 

Tatran Omlux Střešovice 15 50% 

1. SC WOOW Vítkovice 6 20% 

Tabulka 21 – k otázce č. 9 

 

 

Graf 9 – k otázce č. 9 

V deváté otázce respondenti správnou odpověď označilo pouze 20%. Mistrovský 

titul získaly 1. SC WOOW Vítkovice, které už ho získali po páté. Většina respondentů 

50% odpovídalo Tatran Omlux Střešovice. Nejspíše proto, že respondenti mají 

v povědomí, že Tatran Střešovice je nejúspěšnější tým, který získal patnáct titulů. V roce 

2012/2013 se Tatran Střešovice poprvé nedostal do finále. O finále ho připravil tým 

s Radimem Cepkem TJ JM Pedro Perez Chodov. 
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Otázka č. 10 

 Která země je nejúspěšnější na MS? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

Česká republika 0 0% 

Švýcarsko 2 6,66% 

Finsko 7 23,33% 

Švédsko 21 70% 

Tabulka 22 – k otázce č. 10 

 

 

Graf 10 – k otázce č. 10 

Desátou otázku respondenti odpověděli správně celkem 70%. Respondenti vědí, že 

Švédsko patří k nejúspěšnějším týmům. Dále odpovídalo 23% respondentů Finsko, které je 

druhou nejúspěšnější zemí. 
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6.3 Shrnutí dotazníku 

Výsledek toho dotazníku mě nepřekvapil, protože jsem tušil, že povědomí 

florbalového sportu tady je. Je vidět, že tento mladý sport je velice oblíbený. Ale horší to 

bylo u otázek ohledně Radima Cepka. Lidé vědí, kdo to je. Ale už o něm dále neví, kde 

hrál, jeho úspěchy a další věci, za které by si tento člověk zasloužil uznání. Dá se říci, že se 

moje hypotézy naplnily. H 1 – jméno Radim Cepek není v povědomí sportovně založených 

studentů. H 2 – florbalový sport je v povědomí sportovně založených studentů. 

Respondenti nevěděli, kdo získal poslední mistrovský titul v České republice. Ale ostatní 

odpovědi naplnily moje očekávání. Myslím si, že dotazník byl hodně ovlivněn tím, že byl 

rozdán mladé sportující populaci. Osobně jsem rád, že lidé znají florbal, ale nedokážu si 

představit výsledky, kdybych rozdal dotazník starší nebo nesportující populaci. Zklamalo 

mě, že sportující populace velmi málo zná jméno Radima Cepka. Dotazník celkem 

vyplnilo 18 mužů a 12 žen. Průměrný věk byl 23,2.  
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7 Diskuze 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat život Radima Cepka a vývoj jeho 

sportovní kariéry Radima Cepka, trenéra české florbalové reprezentace. Přes počáteční 

obavy si myslím, že cíl této práce se mi povedlo splnit. 

Prvním úkolem bylo seznámení s florbalem. Chtěl jsem zmapovat historii florbalu 

od založení až do současnosti. Mezinárodní florbalové federace vznikla v roce 1986. 

Organizace sdružuje země, kde se organizovaně hraje florbal. Zakládajícími členy bylo 

Švédsko, Finsko a Švýcarsko. V roce 2010 už je evidováno 52 členských asociací. O 

největší rozmach florbalu se postaraly země Švédska a Finska. Florbal v České republice 

vznikl v roce 1992, kdy byla založena Česká florbalová unie. Prvním prezidentem České 

florbalové unie se stal Martin Vaculík. Florbal se stal hned po fotbale druhým sportem 

s největší členskou základnou. Dále jsem se zaměřil na rozdělení jednotlivých lig v sezóně 

2013/2014. Nejvyšší liga se jmenuje AutoCont extraliga, ligu hraje dvanáct mužstev. Další 

liga je 1. liga mužů, kterou hraje také dvanáct mužstev. Další liga je 2. liga mužů, ale ta je 

rozdělena do dalších čtyř divizí, v každé divizi je dvanáct týmů. Dále jsou ligy už 

rozděleny do sedmi regionů: Jihomoravský a Zlínský kraj, Královéhradecký a Pardubický 

kraj, Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Jihočeský a Kraj Vysočina, Kraj Praha a 

Středočeský kraj (nejvíce zastoupený), Plzeňský a Karlovarský kraj (nejméně zastoupený) 

a Ústecký a Liberecký kraj. V regionech jsou týmy rozděleny do dalších lig podle počtu 

týmů v regionu. Nejúspěšnější je tým Tatran Střešovice, který z dvaceti sezón získal 

patnáct mistrovských titulů. Mnoho údajů, které najdeme v teoretické části, mi poskytla 

Česká florbalová unie  

Druhým úkolem byla analýza sportovní kariéry Radima Cepka. Cepek mi přislíbil 

pomoc při vytvoření práce. To jak v potvrzování, tak hlavně doplňování údajů, které 

nebyly nikdy sepsány. Bylo těžké se s Radimem Cepkem shodnout na nějakém dni, kdy 

bychom se sešli a mohl jsem ho vyzpovídat. Nakonec i přes svoji vytíženost si na mě 

Radim Cepek udělal čas a mohlo tak dojít k setkání a k postupu v mé práci. Nejprve přišly 

na řadu otázky týkající se základních informací o Radimu Cepkovi. Z těchto informací 

jsem vytvořil stručný přehled míst, kde Radim Cepek působil. Zmapoval jsem jeho kariéru, 

Radim Cepek, začínal s hokejem po vzoru svého otce, ale od 18 let se věnuje florbalu. 

Odehrál celkem dvacet sezón. Deset sezón odehrál v České republice, osm ve Švýcarsku a 

dvě ve Švédsku. Ve Švédsku si jako první český hráč zahrál nejvyšší soutěž, ve Švédsku je 

florbal na nejvyšší úrovni. Radim Cepek získal dva mistrovské tituly, ale sedmkrát bral 
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druhé místo. V bakalářské práci popisuji podrobněji Radimovy sezóny, je jasné, proč je 

Radim Cepek ikonou českého florbalu. Netrvalo dlouho a Radim Cepek začal hrát za 

reprezentaci. V roce 2014 se stal kapitánem a na MS 2004 ve Švýcarsku dovedl náš tým 

k historickému úspěchu ke stříbrnému kovu. Radim Cepek odehrál nejvíce zápasů 

v reprezentaci, 127 zápasů a nasbíral 144 bodů (72 gólů a 72 asistencí).  

Dalším úkolem bylo analýza trenérské kariéry Radima Cepka. Radim Cepek už 

během své kariéry v Tatranu Omlux Střešovice začal s trénováním žen. Největší vzestup 

svojí trenérské kariéry zaznamenal v cizině, kde hrál nejvyšší švýcarskou soutěž a zároveň 

působil jako hrající trenér. Po návratu do České republiky v roce 2011 nastoupil též TJ JM 

Pedro Perez Chodov též jako hrající trenér. Radim Cepek se na konci roku stal trenérem 

reprezentace. Reprezentace pod Cepkovým vedením sehrála přátelské zápasy a kvalifikaci 

o MS ve Švédsku. Kvalifikace skončila úspěšně, s pěti soupeři si česká reprezentace 

poradila bez ztráty bodu, dokonce vytvořila proti Nizozemsku nejvyšší výhru naší 

reprezentace 34:0. Nejdůležitější zápasy bude hrát reprezentace na MS 2014 ve Švédsku, 

kde se pokusí napravit nepovedené MS 2012 ve Švýcarsku, kde reprezentace skončila na 

sedmém místě.   

Čtvrtým úkolem byla charakteristika profesního a osobního života po ukončení 

sportovní kariéry a života po aktivní florbalové kariéře. Radim Cepek mě překvapil, kolika 

pracím se věnuje. Myslím si, že Radim Cepek je spokojený člověk. Má tři práce a všechny 

z florbalového prostředí. Splnil se mu i sen, trénovat českou florbalovou reprezentaci. Dále 

dělá šéftrenéra v TJ JM Pedro Perez Chodov. Radim Cepek od roku 2011 pracuje ve firmě 

Sportagon a je i spoluzakladatelem firmy. Sportagon je výhradním distributorem 

florbalového vybavení finské značky Fat Pipe, švýcarských značek Icon, Walter a Score. 

Radim Cepek se ve firmě nyní zabývá logistikou. Radim Cepek mě přesvědčil, že má jasný 

cíl, co chce do budoucna dělat.  

V osobním životě Radim Cepek se v roce 2013 rozvedl. Nyní má přítelkyni 

Martinu Malkovou, s kterou společně bydlí. 

Pátým úkolem bylo vytvoření a analýza dotazníku o povědomí tohoto sportu a o 

osobě Radima Cepka. S vedoucím práce jsem se dohodl na deseti vhodných otázkách, 

které se pak objevily v dotazníku. Nejdříve jsem si stanovil dvě hypotézy. H 1 – jméno 

Radim Cepek není v povědomí sportovně založených studentů. H 2 – florbalový sport je 

v povědomí sportovně založených studentů. Hypotézy jsem si stanovil, protože si myslím, 
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že florbal je mezi sportovci znám. Ale ve florbalu ještě nejsou známy osobnosti, proto jsem 

nečekal úspěch u jména Radim Cepek. Výsledek toho dotazníku mě nepřekvapil, protože 

jsem tušil, že povědomí florbalového sportu tady je. Je vidět, že tento mladý sport je velice 

oblíbený. Ale horší to bylo u otázek ohledně Radima Cepka. Lidé vědí, kdo to je. Ale už o 

něm dále neví, kde hrál, jeho úspěchy a další věci, za které by si tento člověk zasloužil 

uznání. Prvních pět otázek v dotazníku byly na osobnost Radima Cepka. Průměrná 

úspěšnost pěti otázek byla 38%. Posledních pět otázek byly na florbal. Průměrná úspěšnost 

pěti otázek byla 53%. Otázky: 3. Jaký klubový dres Radim Cepek oblékl naposledy? 6. 

V jakém roce se hrálo mistrovství světa florbalu mužů v České republice? 9. Kdo se 

v sezóně 2012/2013 se stal mistrem České republiky? U třech otázek se úspěšnost dostala 

pod 20%. Dá se říci, že se moje předem stanovené hypotézy naplnily. Myslím si, že 

dotazník byl hodně ovlivněn tím, že byl rozdán mladé sportující populaci. Osobně jsem 

rád, že lidé znají florbal, ale nedokážu si představit výsledky, kdybych rozdal dotazník 

starší nebo nesportující populaci. Zklamalo mě, že sportující populace velmi málo zná 

jméno Radim Cepek. Dotazník celkem vyplnilo 18 mužů a 12 žen. Průměrný věk byl 23,2.  

Všechny úkoly jsem se snažil splnit podle svých možností a získané informace 

přenesl do mé bakalářské práce. Věřím, že jsem svojí prací pomohl ucelit informace o 

životě Radima Cepka a obohatit je o nové zajímavé postřehy, zážitky a názory. 

O sportovní kariéře jsem dozvěděl nejvíce od Radima Cepka. Dále jsem využil 

internetové stránky florbal.cz, kde byly zaznamenány důležité body kariéry Radima Cepka. 

Radim Cepek mi tyto údaje potvrdil nebo doplnil. Při rozhovoru s Radimem Cepkem o 

jeho závodní kariéře jsem zjistil, že o jeho kariéře v záznamech na internetu je velký 

zmatek. Některé informace byly nekompletní či dokonce úplně chyběly. Samozřejmě mi 

poskytl i některé informace ze své trenérské činnosti a i ze svého osobního a profesního 

života. Dále jsem oslovil několik lidí České florbalové unie, kteří mají za úkol 

zaznamenávat statistiky hráčů a historii sportu (ne všichni se mi ozvali a ne všichni byli 

ochotni poskytnout informace). Příspěvky mi pomohly obohatit historii florbalu, statistiku 

florbalu a hlavně osobní statistiku Radima Cepka. Podkladů bylo nakonec doopravdy dost.  

Bakalářská práce je sepsána hlavně z našich společných rozhovorů, snažil jsem se 

napsat práci o jeho životě objektivně.  
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8 Závěr 

Při ohlédnutí za svojí prací jsem velmi rád, že jsem si zvolil právě toto téma a jako 

osobnost právě Radima Cepka. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací nejen o 

florbalu, ale především o životě největší ikony českého florbalu. 

Cepkovy úspěchy jsou důkazem toho, že člověk pro úspěch musí mnoho obětovat a 

jít si za svým snem. Nejde to však samo, musí se pro to hodně vykonat! Bakalářská práce 

přinese pohled na to, jak se z amatéra může stát uznávaný sportovec. 

Myslím si, že je veliká škoda, že v tak populárním sportu panuje taková neznalost o 

našem nejúspěšnějším florbalistovi. Doufám, že se to v budoucnu změní. Byl bych rád, 

kdyby moje práce posloužila nejen mně k ukončení mého studia, ale aby se stala i zdrojem 

informací pro lidi, kteří se o Radimu Cepkovi chtějí něco dozvědět. 

Moje bakalářská práce mi přinesla další zajímavé informace o florbalu a bližší 

poznání jedné osobnosti tohoto sportu. 
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9 Resumé  
 Cílem mé práce bylo vytvořit biografii Radima Cepka a charakterizovat florbalový 

sport.  

Práce je zaměřena na kariéru Radima Cepka, život po sportovní aktivní kariéře a 

osobní život. 

Radim Cepek odehrál dvacet florbalových sezón na nejvyšší úrovni. V zahraničí 

nejvíce sezón odehrál ve Švýcarsku. Za svoji kariéru získal dva mistrovské tituly v Tatranu 

Omlux Střešovice. Radim Cepek si připsal i nejvíce startů v České reprezentaci 127 zápasů 

a nasbíral 144 bodů (72 gólů a 72 asistencí). Radim Cepek v roce 2012 se stal trenérem 

reprezentace a bude mít možnost bojovat na MS o zlatou medaili, kterou se mu nepovedlo 

získat jako aktivnímu hráči. Radim Cepek získal ocenění „hráč roku“ třikrát za sebou. 

 Radim Cepek se i po ukončení aktivní kariéry věnuje florbalu. Pracovně je velmi 

vytížený trenér reprezentace, šéftrenér TJ JM Pedro Perez Chodov a pracuje ve florbalové 

firmě Sportagon.  

 Ve florbalu už aktivně nepokračuje v žádném klubu. Při volném času se věnuje 

golfu, kde si odpočine. Zároveň se snaží čas trávit s přítelkyní Martinou Malkovou. 

 V práci najdeme i několik základních informací o druhém nejpopulárnějším sportu 

u nás. Jak se vyvíjí členská základna florbalu, rozdělení soutěží a mnoho dalších 

zajímavých věcí. 

 Práce obsahuje dotazník o povědomí florbalového sportu a povědomí Radima 

Cepka. Dotazník byl rozdán sportovním studentům. 

  Doufám, že tato práce bude zajímavá nejen pro lidi, kteří se zajímají o sport 

samotný, ale také pro lidi, kteří se chtějí dozvědět informace o nejslavnějším florbalistovi u 

nás. A hlavně jak je cesta na vrchol složitá a co všechno musel Radim Cepek obětovat. 
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10 Summary 

 The object of my work was to create a biography of Radim Cepek and characterize 

floorball sport in general. 

It focuses on Radim Cepek´s career, his life after the active sporting period as well 

as his private life. 

Radim Cepek participated on the highest level in twenty floorball seasons. Most of 

his abroad seasons took place in Switzerland. During his career  he won  two championship 

titles in Tatran Omlux Stresovice. As a member of the Czech National Team he achieved 

the highest number of representations of  127 matches and scored the total of 144 point (72 

goals and 72 assistance). In 2012 Radim Cepek became the National Team coach. Hereby 

he has another chance to fight for the World Championship gold medal which he never 

won as the active player. Nevetheless, he won the Player of the Year Award in three 

consecutive years. 

He is dedicated to floorball even after finishing his active career as  the National 

Team coach, the chief coach for TJ JM Pedro Perez Chodov as well as a staffer at a 

floorball company Sportagon.  

Presently he does not actively play for any club and devotes his leisure time to golf 

and his girlfriend Martina Malkova.  

This dissertation also contains some basic information about floorball as the second 

most popular sport in the country, its membership, competition division and much more. 

The included questionnaire focuses on the general knowledge concerning floorball 

and Radim Cepek himself. It was distributed among sport students. 

I hope this work will equally captivate people who take interest in floorball as well 

as the individuals who want to learn about our most famous floorball player, his difficult 

path to the top and his sacrifice. 
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12 Přílohy 

 

12.1 Fotodokumentace 

 

Obrázek 6 – Radim Cepek v týmu Dream Team Ostrava 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka) 

 

 

Obrázek 7 – Radim Cepek v týmu Växjö IBK 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  
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Obrázek 8 – Radim Cepek v týmu HC Rychenberg Wintherthur 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka) 

 

 

Obrázek 9 – Radim Cepek v týmu Grasshoper Club Zürich 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  
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Obrázek 10 – Radim Cepek v reprezentaci 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  

 

 

Obrázek 11 – Radim Cepek s týmem TJ JM Pedro Perez Chodov roli hrajícího trenéra 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  
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Obrázek 12 – Radim Cepek s týmem TJ JM Pedro Perez Chodov po prohraném 

Superfinále 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  

 

 

Obrázek 13 – Radim Cepek na golfu 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  
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Obrázek 14 – Radim Cepek s přítelkyní Martinou Malkovou 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 – Radim Cepek s asistentem florbalové reprezentace se Zdeňkem Skružným 

    (Zdroj: Fotografie ze soukromého archivu Radima Cepka) 
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12.2 Týmy Radima Cepka 

Dream Team Ostrava (nyní FBC ČPP Sottware Ostrava) 

Sezóna: 1993-1996 

 

Obrázek 15 – logo týmu FBC ČPP Software Ostrava 

(Zdroj: fbcostrava.cz) 

 

Tatran Střešovice (nyní Tatran Omlux Střešovice) 

Sezóny: 1996-1998, 1999-2000, 2001-2002 

 

Obrázek 16 – logo týmu Tatran Omlux Střešovice 

(Zdroj: tatran.cz) 

 

IBF Tranas 

Sezóna: 1998-1999 

 

Obrázek 17 – logo týmu IBF Tranas 

 (Zdroj: ibf-tranas.com) 
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Växjö IBK (nyní Växjö Vipers) 

Sezóna: 2000-2001 

 

Obrázek 18 – logo týmu Växjö Vipers 

(Zdroj: vipers.se) 

 

HC Rychenberg Winterthur (nyní HC Rychenberg) 

Sezóny: 2002-2006, 2008-2009 

 

Obrázek 19 – logo týmu HC Rychenberg 

(Zdroj: hcrychenberg.ch) 

 

UHC Dietlikon 

Sezóna: 2006-2007 

 

Obrázek 20 – logo týmu UHC Dietlikon 

(Zdroj: uhcdietlikon.ch) 
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UHC Waldkrich – St. Gallen (nyní Waldkrich – St. Gallen) 

Sezóna: 2007-2008 

 

Obrázek 21 – logo týmu Waldkrich – St. Gallen 

(Zdroj: uhcwasa.ch) 

 

Grasshopers Zürich (nyní Grasshoper Club Zürich) 

Sezóna: 2009-2010 

 

Obrázek 22 – logo týmu Grasshoper Club Zürich 

(Zdroj: gcz.ch) 

 

TJ JM Chodov (nyní TJ JM Pedro Perez Chodov) 

Sezóny: 2010-2013 

 

Obrázek 23 – logo týmu TJ JM Pedro Perez Chodov 

(Zdroj: florbalchodov.cz) 
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12.3.4 Seznam zkratek 
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