Protože ČSLH nevede žádnou oficiální statistiku oficiálních mezistátních utkání, a ani se nemá k tomu, aby
tomu tak bylo, vytvořil jsem seznam všech utkání, která jsou dostupná z tisku, knih a internetu. Možná
najdete některé nesrovnalosti v datech konání, průběhu třetin apod., ale všichni co na tomto webu
spolupracujeme, jsme si dali práci s vyhledáváním i v dobovém tisku a všechny rozdíly ověřili a opravili.
Pokud jsme však měli málo zdrojů a nebyli jsme si něčím 100% jistí, zařadili jsme to do seznamu
nesrovnalostí, který najdete na následujících stranách.

POZNÁMKY K ČESKÝM STADIONŮM
Praha (Letná/SK Slavia)
Praha (kluziště PVV)

Praha (ZS Štvanice)
Praha (Tipsport Arena)

Praha (ZS Eden)
Praha (O2 arena)
Brno (ZS Za Lužánkami)
Brno (DRFG Arena)
Ostrava (ZS J. Kotase)

Ostrava (Ostravar Aréna)
Ostrava (ZS Poruba)
Liberec (ZS)
Liberec (Home Credit Arena)
Karlovy Vary (ZS)
Karlovy Vary (KV Aréna)
Třinec (ZS)
Třinec (Werk Arena)
Ostatní města

na kluzišti SK Slavia na Letné se hrálo ME 1912.
na kluzišti Pražských vzorkových veletrhů se hrála v roce 1926 a 1929 dvě přátelská
reprezentační utkání. Hřiště se nacházelo na Bělského třídě - dnešních Dukelských hrdinů
na místě Parkhotelu.
od 18. ledna 1931 až do 18. ledna 1962 se hrála reprezentační utkání na zimním stadionu
Štvanice.
od 27. listopadu 1962 do 20. dubna 2000 se hrála reprezentační utkání ve Sportovní hale
v Bubenči. 28. dubna 2005 se tu hrálo ještě přátelské utkání s Kanadou. Hala nesla názvy:
Sportovní hala ČSTV, Sportovní hala, Paegas Arena, T-Mobile Arena.
mezi roky 1976 a 1983 se zde hrála tři reprezentační utkání.
od 22. dubna 2004 se hrála utkání v Sazka (dnes O2) areně v Libni.
reprezentační utkání se zde hrála od roku 1950 do roku 1985. Dnes je po demolici.
v hale Rondo (také Kajot Areně) se reprezentační utkání hrají od roku 1986.
ZS v Moravské Ostravě, později přejmenován na ZS Josefa Kotase. Reprezentace zde hrávala
od roku 1949 do roku 1983. Dnes již neexistuje, je po demolici. Stadion se nacházel hned
vedle dnešního Bauhausu za železniční tratí.
dříve Palác kultury a sportu Vítkovice (PKS), později ČEZ Aréna. Reprezentace zde hraje
od roku 1986.
ZS v Ostravě-Porubě. 12. dubna 2000 se tu hrálo přátelské utkání se Slovenskem.
reprezentace tu hrávala od roku 1972 do roku 1994. Dnes se ZS jmenuje Svijanská Aréna a
slouží jako druhá ledová plocha Home Credit Areny, která se nachází hned v sousedství.
také Tipsport Aréna; reprezentace tu hraje od roku 2005.
v letech 2004 a 2007 se tu hrála dvě reprezentační utkání. ZS se nachází ve čtvrti Rybáře,
v ulici Dolní Kamenná. V současnosti je mimo provoz a slouží jako tržnice.
reprezentační utkání se tu hrají od roku 2009.
později jako Werk Arena.
v nové Werk Areně se reprezentační utkání hrají od roku 2016.
v jiných uvedených městech se hraje pořád na stejných stále fungujících stadionech.

NEJISTÁ DATA K MEZISTÁTNÍM UTKÁNÍM
23/01/1909 Utkání Čechy - Francie - české zdroje píší poločasy 0:3,1:5, hockeyarchives.info 0:5,1:3.
15/02/1911 Utkání Čechy - Švýcarsko - české zdroje píší poločasy 7:0,6:0, hockeyarchives.info 8:0,5:0.
25/01/1913 Utkání Čechy - Belgie - české zdroje píší poločasy 0:1,4:3. Prager Tagblatt sice píše den po utkání také poločas 0:1,
ale již následující den 1:2. Týdeník Illustriertes Sportblatt píše poločas 1:2.
29/04/1920 Utkání ČSR - Švédsko - některé české zdroje píší 30/04/1920, ale ostatní české, švédské i jiné zahraniční píší
29/04/1920.

23/02/1921 Utkání ČSR - Švédsko - české zdroje píší 21/02/1921, švédská 23/02/1921. Dobový Prager Tagblatt dne 23/02/1921
psal, že se DNES hraje o titul ME, o výsledku v následujících dnech však neinformoval. České zdroje píší výsledek 4:6 (1:4,3:2), ale
švédská 4:7 (1:4,3:3) i se střelci všech sedmi branek.
17/02/1922 Utkání ČSR - Velká Británie se podle rozpisu v dobovém Prager Tagblatt mělo hrát 18/02/1922, jenže v Journal de
Genève se výsledek objevil už právě 18/02/1922. Byl tam uveden spolu s utkáním Švýcarsko - Velká Británie, které se hrálo již
15/02/1922, je proto možné, že se hrálo už 17, 16, nebo dokonce 15/02/1922. Také je ale možnost, že utkání ČSR - Švýcarsko se
hrálo až 18/02/1922, protože bylo uvedeno v novinách spolu s utkáním Švédsko - Velká Británie, které se hrálo 100% 18/02/1922.
To by ale švýcarská strana měla chybu v datu, protože uvádí 17/02/1922.
12-14/02/1923 viz. „Poznámky k mezistátním utkáním“.
09/03/1923 Utkání ČSR - Francie - české zdroje uvádí poločasy 0:1,1:1, hockeyarchives.info 0:0,1:2. Podle českých zdrojů bylo
toto utkání hráno 08/03/1923, a i další utkání ME 1923 prý byla hrána o den dříve, ale podle dobového Prager Tagblatt, je
jednoznačně jak podle rozpisu tak hlášených výsledků hráno 09/03/1923.
07/02/1924 viz. „Poznámky k mezistátním utkáním“.
08-10/03/1928 Utkání ČSR - Francie dobové Národní listy uvádějí 4:2 (3:1,1:1), ale Kleine Blatt 7:2. Utkání ČSR - Velká Británie
udávají Národní listy třetiny 1:0,1:2,1:0, ale Sport-Tagblatt 2:1,0:1,1:0, tak si vyberte :( Proč tato utkání česká strana neuvádí jako
oficiální mi není známo.
21/01/1930 & 23/01/1930 Utkání ČSR - Rakousko se pravděpodobně nehrálo 22/01/1930 jak uvádí české zdroje, alespoň to tak
vyznívá z dobového Sport-Tagblatt a Prager Tagblatt z 23/01/1930. Utkání ČSR - Japonsko se nehrálo 24/01/1930 jak uvádějí
české zdroje, nýbrž o den dříve, protože o nich byla zmínka v dobovém tisku již 24/01/1930. U obou utkání se jednalo o turnaj,
kde národní týmy nastupovaly pod hlavičkou měst.

POZNÁMKY K MEZISTÁTNÍM UTKÁNÍM
1913 & 1914 Turnaje LIHG v St. Moritz & Chamonix-Mont-Blanc. Utkání nejsou českou stranou uznána jako oficiální, i když
nevidím žádný důvod, proč by se neměla započítávat. Čechy reprezentoval Český svaz hockeyový, což byl v roce 1913 tým SK
Slavia, a v roce 1914 tým České sportovní společnosti posílený o hráče SK Slavia. Například německá strana považuje utkání ze
Chamonix za oficiální, a to i přesto, že za ní i za Anglii nastoupili zámořští hráči. Zato utkání ze St. Moritz německá strana za
oficiální nepovažuje, pravděpodobně proto, že za ní nastoupili dva švédští hráči. V dobových novinách byly u výsledků uváděny
názvy zemí, nikoli klubů.
18/02/1921 Utkání ČSR - Švédsko česká strana správně neuznává jako oficiální, protože proti ČSR nastoupil pouze kombinovaný
tým Stockholmu. I přesto ho švédská strana nesprávně za oficiální považuje. Dobový Prager Tagblatt o utkání informoval jako o
týmech ČSR a Švédska.
17-19/02/1922 Utkání o pohár hotelu Kulm, Kulm Cup, neuvádí česká strana jako oficiální. Proč tomu tak je, mi není známo,
protože se jednalo o soutěž, která se prolínala s ME 1922, a hrály na něm tedy čistokrevné národní týmy.
12-14/02/1923 Utkání Jean Potin Cupu neuvádí česká strana jako oficiální. Proč tomu tak je, mi není známo. Prager Tagblatt sice
uvádí, že se druhé utkání mělo hrát v úterý (to je 13/02), ale to je nesmysl, protože to hrála Francie s Belgií. Pak také uvádí, že
poločas s Francií jsme prohráli 1:2 (též v popisu utkání), ale hockeyarchives.info uvádí naší poločasovou prohru 2:3 i s minutami
vstřelených branek. Tak si vyberte :(
07/02/1924 Utkání ČSR - Švédsko je švédskou stranou uznané jako oficiální, českou nikoli. Proč tomu tak je, mi není známo.
Podle Sport-Tagblatt a Prager Tagblatt to vypadá, že se utkání hrálo až 09/02/1924, ale budu se řídit podle švédské strany, která
je podle mých zkušeností hodně důvěryhodná. Dobový tisk píše, že se mělo prodlužovat na 2x 10 minut, ale Švédové po vstřelení
branky v prvním prodloužení odmítli do druhého nastoupit, proti čemuž československé družstvo marně protestovalo.

08-10/03/1928 Utkání ČSR - Francie a Velká Británie neuvádí česká strana jako oficiální. Proč tomu tak je, mi není známo.
29/01/1935 Utkání ČSR - Švédsko je švédskou stranou uznávané jako oficiální. Jenže v Národních Listech se píše, že se u ČSR
jedná o tzv. studentské mužstvo, které se chystalo na Zimní studentské hry do St. Moritz.
27/02/1938 Utkání ČSR - Švédsko je švédskou stranou uznávané jako oficiální. Podle Národních Listů hrál kombinovaný tým LTC
a Sparty. Dobový švédský tisk se vyjadřoval, že utkání není oficiální, kvůli velmi špatnému ledu.
1940 Utkání hraná v době Protektorátu Čechy a Morava nejsou českou stranou počítána mezi oficiální utkání. Proč tomu tak je, mi
není známo. Itálie, Německo, Slovensko i Maďarsko svá utkání považují za oficiální.
30/11/1967 & 01-06/12/1967 Všechna tři utkání na Ceně Izvěstijí. Podle úvodních plánů měl turnaj posloužit hlavně k hledání
nejlepší sestavy pro ZOH 1968. Hráči áčka i béčka byli rozděleni do dvou týmů, ovšem po celých formacích, to jest obranné
dvojice i útočné trojice zůstaly pohromadě. A aby zmátli zejména trenéry SSSR, tak papírově slabší mužstvo bylo ČSSR „A“ a
papírově silnější ČSSR „B“. Aby to bylo ještě zábavnější, tak když v první den turnaje oba naše výběry vyhrály, áčko nad Polskem a
béčko dokonce nad SSSR „A“, rozhodli se naši trenéři ještě víc taktizovat. V následujícím souboji mezi ČSSR „A“ a ČSSR „B“ byla
dopředu dohodnutá remíza, aby oba celky měly naději na celkové prvenství. Nakonec to samozřejmě nevyšlo. Proto bylo nakonec
rozhodnuto nezapočítávat utkání ČSSR „A“ do oficiální statistiky ČSLH.
12/03/1969 Utkání ČSSR - USA se správně započítává jako oficiální. Američané nechtěli hrát proti B-týmu, tak ČSSR postavilo
druhý celek, složený z náhradníků (ze širšího kádru) áčka doplněný nejlepšími juniory. První tým s lepšími hráči, hrál ve stejný den
utkání v Praze proti Kanadě.
17/12/1971 Utkání ČSSR - Švédsko švédská strana nepočítá mezi oficiální (hrálo Švédsko „23“ tzv. Vikingové). Česká strana ho
však nepochopitelně započítává.
12/04/1974 V utkání ČSSR - Finsko došlo ke kontumaci, kvůli dopingu finského brankáře (Stig Wetzell).
27/03/1975 Utkání ČSSR - Finsko (hrála ČSSR „23“) nepochopitelně započítávají jako oficiální utkání jak finská strana, tak česká.
Reprezentační tým do 23 let byl pověřen sehrát závěrečné domácí utkání s Finskem v turnaji o Cenu Izvestijí. Důvod byl jasný: o
vítězi turnaje už bylo rozhodnuto a hráči áčka dostali volno před MS.
10/02/1976 V utkání ČSSR - Polsko došlo k anulaci branek ČSSR, kvůli dopingu hráče (František Pospíšil).
02-07-08/09/1980 Všechna tři utkání ČSSR - NDR nezapočítává česká strana mezi oficiální utkání. Důvod mi není znám. Týdeník
Gól o nich informoval jako o oficiálních mezistátních utkáních, totéž je ve zprávě Svazu z té doby. Hokejová ročenka už je ale za
oficiální nepovažuje.
27/04/1987 V utkání ČSSR - USA došlo k anulaci branek USA, kvůli dopingu hráče (Scott Young).
19/04/1989 V utkání ČSSR - USA došlo k anulaci branek USA, kvůli dopingu hráče (Correy Millen).
05/11/1994 Utkání ČR - DEL All Stars (výběr německé ligy) se nepovažuje za oficiální utkání, hráčům české reprezentace nebyly
započítány starty ani góly do jejich statistik.
18/12/2001 V utkání ČR - Švédsko rozhodčí zapomněli na samostatné nájezdy, proto se týmy rozhodly, že vítěze určí hod mincí.

