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Our club is one of the largest in the Czech 

Republic. 

It was founded in 1971 and today we have 

over 200 players of all ages.

We are proud of two titles in Czech first 

league in the men category and no less than 

32 titles in youth categories. We won the last 

men title in 2019. 

We currently have 10 teams in age above 10 

years old. 

In 2019 we organized the U21 Men's 

European Championship of Division B, with 

the Czech Republic, Ireland, Scotland, Italy, 

Russia, Belarus, Turkey and Portugal 

participating in the tournament.

In 2018 we have renewed our pitch with 

artificial grass, now we run on Polytan.

In the club we have several members of the 

Czech team in various age categories, most 

recently we also have the first woman 

playing for the Czech women's 

Our men participate in the Trophy or 

Challenge I European cups. In 2020 they are 

going to play in Northern Ireland to 

Lisnagarvey HC. So far we have played the 

Europe cup in following destinations - Milan, 

Vienna, Rome, Prague, Vinnitsa and Geneva. 



We offer
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interesting options for visit. 

Clubhouse with bar and social area where 

you can get refreshments 

Sports quality for friendly matches in 

different ages from kids to veterans 

Cooperation with the nearby Ibis Hotel (15 

min. by car)

Pleasant sports environment Our pitch is situated: 

4 km from the motorway connecting Prague 

and Nuremberg, Germany 

10 km from the historic center of Pilsen

91 km from Vaclav Havel Prague Airport 

Location not far from the city of Pilsen, 

which is interesting not only for its history 

and presence, but also it is a seat of the 

legendary Prazdroj brewery with the 

excellent Pilsner Urquel lager. For younger 

athletes the Techmania technical-interactive 

exposition and the Pilsen Zoo are very 

interesting options for visit. 
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Jsme pyšní na naše dva tituly Mistr České 

republiky v kategorii mužů a neméně na 

dalších 32 mládežnických primátů. Poslední  

titul mužů jsme získali v roce 2019.

V roce 2019 jsme pořádali ME mužů U21 

divize B, turnaje se zúčastnili reprezentace 

České republiky, Irska, Skotska, Itálie, Ruska, 

Běloruska, Turecka a Portugalska.

V roce 2018 jsme zrekonstruovali naše hřiště 

s umělou trávou, nyní běháme po Polytanu.

Vznikl v roce 1971 a dnes běhá na našem 

hřišti přes 200 hráčů a hráček všech 

věkových kategorií.

V soutěžích máme v současnosti 10 týmů 

nad 10 let věku.

Náš klub patří k největším v České republice. Naši muži se zúčastňují evropských pohárů 

divize Trophy nebo Challenge I., v roce 2020 

jedou do Severního Irska do klubu 

Lisnagarvey HC. Zatím jsme v pohárové 

Evropě hráli v těchto destinacích – Milán, 

Vídeň, Řím, Praha, Vinnitsa a Ženeva.

V klubu máme řadu reprezentantů České 

republiky v různých věkových kategorií, 

nejnověji i první ženu, která hraje za ženskou 

reprezentaci.



nabízíme

4

Spolupráci s nedalekým hotelem Ibis 

Příjemné sportovní prostředí

Sportovní kvalitu v přátelských utkáních

v různých věkových kategoriích od dětí 

až po veterány

Posezení v naší klubovně se zajištěním 

občerstvení

(15 min. cesty autem)

4 km od dálnice spojující Prahu a německý 

Norimberk

Naše hřiště leží:

10 km od historického středu města Plzeň

91 km od letiště Václava Havla v Praze

Blízkost města Plzně, které je zajímavé nejen 

svojí historií a přítomností, ale i sídlem 

legendárního pivovaru Prazdroj s vynikajícím 

ležákem Pilsner Urquel. Pro mladší 

sportovce je určitě zajímavá technicko-

interaktivní expozice Techmania a velmi 

zajímavá zoologická zahrada.
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TJ Plzeň-Litice, z.s. – oddíl pozemního hokeje

K Roli 344, 321 00 Plzeň-Litice
.

e-mail: hockey@ph-litice.cz

tel.: +420 778 064 486 
.

www.ph-litice.cz
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