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ÚSPĚŠNOST MLÁDEŽNICKÝCH 
REPREZENTACÍ 2010 - 2015
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REGIONÁLNÍ TRENÉŘI

V současnosti 20 regionálních trenérů ČSLH, kteří pravidelně 

navštěvují 137 klubů s mládežnickými oddíly. V sezóně 2014/15 v 

nich proběhlo celkem 550 návštěv.

Cílem projektu je zlepšování kvality sportovně-výchovného 

programu v klubech s mládežnickými oddíly (metodické materiály, 

ukázkové tréninky, doškolovací semináře s moderními trendy 

tréninku…).

Trenér do malých klubů

V současné době působí na základě tohoto projektu 47 
trenérů v malých klubech, kteří jsou placeni z ČSLH



Pyramida výchovy
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Reprezentace

VTM

Kluby



Práce v klubu
Smyslem:

• poskytování zážitku a prožitku dětem

• uspokojení základních potřeb dítěte 
(touhy po pohybu)

• výchova hráče ledního hokeje

Problémy: 

• málo dětí

• hraje, kdo se přihlásí

• nízká úroveň hráčů=dopad do 
tréninkového procesu

Otázka?

• jak s talentovanějšími dětmi? 
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Výchova talentované mládeže

VTM
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1. Projekt je určen pro talentované hráče, bez rozdílu oddílu. Spoluúčast je nastavena tak, 
aby byla sociálně přijatelná a nebyla důvodem odmítnutí účasti. Sociální a pracovní 
postavení rodičů není důležité. 

2. Nominace není nároková 
3. Obsazení trenérů není nárokové 



Hlavní cíl:

• péče o talentovanou 
mládež a rozvoj  
talentované mládeže

• motivace hráčů ve výběru

• motivace hráčů pro získání 
nominace

• Spolupráce trenérů v kraji, 
šíření metodiky do klubů
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Garantem a nositelem programu jednotlivé KVV

Ideálně pět měst, záštita nad jednotlivými  ročníky + 
gólmani 

•příklad z Kraje Vysočina záštita nad jednotlivými ročníky: Dukla Jihlava 
2000, Třebíč 2001, Žďár nad Sázavou 2002, Havlíčkův Brod 2003, 
Pelhřimov gólmani

KVV jmenuje šéftrenéra VTM v kraji, trenéry a asistenty u 
jednotlivých ročníků, 1x měsíčně svolá jednodenní 
soustředění + 2x turnaj za sezónu pro danou kategorii

•podmínky nominace:  - výkonnost                                                                                                                    
- přístup k hokeji                                                                                                 
- prospěch

VTM
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ČSLH

kraj 1. kraj 2. kraj 3.

U12 až U15 U12 až U15 U12 až U15



Dohoda s 
kraji, městy, 

kluby o 
projektu na 
čtyři roky, 
olympijský 

cyklus.

Nominace 
trenérů, 

asistentů a 
vedoucích

Na první 
soustředění 
nominace 
25 hráčů a 

4-5 
gólmanů.

Trenér 
daného 
ročníku 

poté  vybere 
20 hráčů +3 

gólmany.

PRAXE
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Práce v sezóně 
s 1288 

talentovanými 
hráči ročníků 

U12, U13, 
U14,U15 

448 
soustředění v 

sezóně

8 turnajů v 
sezóně

56 trenérů se 
bude starat o 
talentovanou 

mládež v 
krajích + 

trenéři ČSLH

PRAXE
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PRAXE
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Tréninkový program 2004: téma bruslení a zakončení  
 
                           30 min. rozcvičení sucho (50% času hry) 
                           
                          60min. celoplošný trénink (stanoviště na téma) 
                           
                          30min. hry na malém prostoru 
 
                          15min. řízená hra na celé hřiště  
    
   15min. teorie a vyhodnocení tréninku 
 
 
 
 
 
 
 

Tréninkový program 2003: téma bruslení a technika hole  
 
                           30 min. rozcvičení sucho (50% času hry) 
                           
                          60min. celoplošný trénink (stanoviště na téma) 
                           
                          30min. hry na malém prostoru 
 
                          15min. řízená hra na celé hřiště  
    

   15min. teorie a vyhodnocení tréninku 

Tréninkový program 2002: téma bruslení, součinnost a technika hole  
 
                          30 min. rozcvičení sucho (50% času hry) 
                           
                          60min. celoplošný trénink (stanoviště na téma) 
                           
                          15min. hry na malém prostoru 
 
                          30min. řízená hra na celé hřiště  
    
   15min. teorie a vyhodnocení tréninku 
 
 
 
 
 
 
                            

Tréninkový program 2001: téma bruslení, součinnost a zakončení  
 
                          30 min. rozcvičení sucho (50% času hry) 
                           
                          60min. celoplošný trénink (stanoviště na téma) 
                           
                          15min. hry na malém prostoru 
 

                          30min. řízená hra na celé hřiště  



Reportáž

• Video

• Video 2
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KV_iSport.mp4
VTM_Karl_Vary.mp4


Dovětek

Je to projekt, jenž bude znamenat pro český 
hokej výrazný posun vpřed ve výchově talentů. 
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