
Narozen: 17. května v Klimkovicích 
(68 let)
Hráčská kariéra: TJ Vítkovice, 
HC Dukla Trenčín, TJ Karviná
Trenérská kariéra: TJ Karviná, 
HC Vítkovice, TJ Karviná, 
HC Vítkovice, reprezentace do 
20 let, AC ZPS Zlín, HC Vítkovice, 
HC Oceláři Třinec, Lokomotiv 
Jaroslavl, Ak Bars Kazaň, 
HC Vítkovice, OHK Dynamo 
Moskva, Lokomotiv Jaroslavl, 
reprezentace Slovenska, 
reprezentace Česka
Největší úspěchy: stříbro se 
slovenskou reprezentací na 
MS 2012, 2x titul v ruské superlize 
s Lokomotivem Jaroslavl (2002, 
2003) nejlepší trenér superligy 
(2002), třikrát finále české extraligy 
(Vítkovice 1993 a 1997, Zlín 1995)

Vladimír Vůjtek st.

vizitka

Junioři stráví na extraligovém ledě více času
Komentář Josefa Řezníčka

STRANA 2

Projekt Trenéři do malých klubů
Počet dětí na ledě letos vzrostl

STRANA 3

Největší taháky soutěží mládeže
Derby: mladí sparťané přivítají Slavii

STRANA 4
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Před svým nástupem jste deset let ces
toval po světě. Už jste se v českém pro
středí rozkoukal?

Je pravda, že jsem se musel přeorien
tovat ze slovenských hráčů na ty české. 
Znám je, ale většinu samozřejmě jen pod
le jména. Ještě se budu muset na hodně 
zápasů přijít podívat, zhlédnout spoustu 
videí, abych měl kompletní informace. 

Měsíc po nástupu jste si poskládal rea
lizační tým a vyžádal si trochu netradič
ně hned tři asistenty. Proč?

Vytvořit silný realizační tým byla jed
na z  mých priorit. Jsou to kluci, kteří  
v českém hokeji hodně  
dokázali. Především 
Pepa Jandač a  Jirka 
Kalous. Jarda Špaček 
je zase vynikající bý
valý hokejista, jenž má 
blízko k  hráčům NHL, 
má přehled o  hoke
ji v zámoří a  jsem pře
svědčen, že bude pro 
národní tým velkým 
přínosem. A  navíc už 
rok a  půl spolupracoval s  Vláďou Růžič
kou. Říkám celou dobu, že nechci vést re
prezentaci samostatně. Smysl má práce 
v kolektivu a  já už jsem dost starý na to, 
abych ho dokázal zvládnout a dovést stě
žejní myšlenky do společného konce.

Máte za sebou dvě hromadné schůzky 
s  hráči NHL, na začátku srpna se jich 
v  Praze sešlo dokonce šestnáct. Jak 
jednání probíhala?

Jsou velice lidsky vyspělí a díky tomu, 
že se probojovali do nejlepší soutěže 
světa, jsou také pokorní. Vědí, co chtě
jí, za jakým cílem jdou. Jednání s nimi je 
celkem snadné. Jejich prioritou je hrát co 
nejlepší hokej. 

I v národním týmu?
Motivaci mají velkou. Ti, co tu byli, ur

čitě. Na dvou schůzkách se sešlo celkem 
jedenadvacet hráčů a všichni projevili zá
jem reprezentovat, samozřejmě když bu
dou volní a  zdraví. Mluvili jsme i  telefo
nicky s  těmi, kteří tady nebyli. A  všichni 
tvrdili, že přijedou.

Máte čtyřletou zkušenost se sloven
skou reprezentací. Jakým způsobem 
dokáže trenér národního týmu ovliv

Čtyři měsíce působí 
Vladimír Vůjtek starší ve funkci 
reprezentačního kouče A-týmu. 
V současné době intenzivně 
mapuje prostředí v českém hokeji 
a mezi jeho mise patří také tipování 
mladých hokejistů, kteří by se 
mohli v budoucnu stát oporami 
národního mužstva. „V extralize 
je několik velmi talentovaných 
kluků, především obránců. Kvalitní 
útočníci jako Hertl nebo Simon nám 
už bohužel odešli,“ říká zkušený 
odborník.

Mládež? Největší krizi už máme za sebou
nit aklimatizaci mladých hráčů v  se
niorském týmu? Nominací…  a dál?

Nominací v  první řadě. Hokejista si 
uvědomí, že už má na to, aby reprezen
toval na mezinárodní úrovni. Což je velmi 
povzbuzující impulz, ale pak mu samo
zřejmě trenér musí dát prostor v  dalších 
zápasech. Byla by chyba nováčka no
minovat a  pustit ho na led třikrát za tře
tinu. To by nemělo žádný smysl. Je třeba 
ho nechat hrát pravidelně, v přípravných 
 zápasech, na turnajích Euro Hockey 
Tour, a  pak rozhodnout, zda ten kluk za
padl  a  jestli ho pozvat dál, nebo jestli je 
 ještě čas.

V  srpnu jste navštívil Memoriál Iva
na Hlinky, na němž česká osmnáctka 
skončila v  Břeclavi šestá. Jak hodno
títe výkony svěřenců Roberta Reich
la? Už jste si vyhlédl adepta pro senior
skou reprezentaci?

Pár talentů v osmnáctce je, ví se o nich 
a budeme je sledovat. Ale to je spíš pro 
budoucnost. Viděl jsem zápas s  Kana
dou, která byla velmi silná, a výkon se mi 
líbil. Soupeři jsme dokázali velmi dob
ře vzdorovat (zápas skončil 1:3  – pozn. 
red.).

Jak intenzivně plánujete navštěvovat 
zápasy juniorských reprezentací?

Viděl jsem osmnáctku, dvacítka doma 
ještě nehrála. Až tu bude turnaj, mám 
v  plánu ho sledovat. Právě tam už jsou 
potencionální hráči pro národní mužstvo. 
Když se potom prosadí v  extralize, tak 
není důvod s  nimi nepočítat dál. Stejně 

jako v případě Domini
ka Simona nebo před 
ním Tomáše Hertla. 

Půjdete se podívat 
speciálně na konkrét
ního mladého hrá
če?

Může se to stát. Prá
vě mladé hráče  je tře
ba sledovat ve více zá
pasech, protože u těch  

starších už máme informace  třeba z před
chozích sezon. Už se ví, jak působí v těž
kých utkáních, člověk se na něj podí
vá jednou či dvakrát a už má představu, 
jestli patří do sestavy. Toho mladšího je 
třeba vidět čtyřikrát, pětkrát, šestkrát.

Kdo z  mladíků vás oslovil? Máte tip, 
z koho může být v budoucnu hvězda re
prezentační sestavy? 

Nerad bych uváděl konkrétní jména, 
protože to u  těch mladších hráčů vzbu
zuje určitou vzájemnou nevraživost – ří
kají si, že jsou stejně dobří jako ti, které 
bych jmenoval. Nicméně máme něko
lik talentovaných hráčů, kteří loni nebo 
předloni začali hrát extraligu a  letos už 
zastávají v  klubech vedoucí roli. Není 
zas až takové překvapení, že to jsou 
hlavně obránci.

Proč vás to nepřekvapuje?
Kvalitní mladí útočníci nám většinou 

odešli. Bohužel, takový je u nás vývoj. Ať 
je to Hertl, Simon, nebo Pastrňák, to jsou 
talenti, kteří se už prosazují ve špičkovém 
americkém hokeji. Ale obránci tady zů
stali a  podávají velmi kvalitní výkony. Tři 
čtyři určitě dostanou příležitost na prv
ním turnaji.

A kolik z nich se objeví na velkém tur
naji – buď na mistrovství světa v Rusku, 
nebo na Světovém poháru v  Kanadě?

To je ještě daleko. Nominace je závis
lá na tom, jak se bude vyvíjet NHL. Když 
ze Stanley Cupu vypadne patnáct hrá
čů, mladí mají cestu do výběru samozřej
mě těžší. Jde spíše o turnaje Euro Hockey 
Tour. V  nich chceme vyzkoušet mlad
ší ročníky, samozřejmě ve spojitosti s já
drem starších hráčů.

Absolvoval jste letní kemp, kterého 
se zúčastnili vesměs talentovaní ho
kejisté. Jaký máte pocit z  budoucnos
ti českého hokeje? I vzhledem k tomu, 
že v průběhu posledních let neměly ju
niorské výběry takovou výkonnost…

Právě proto jsme na letní kemp pozvali 
mladé hráče. Zaprvé abychom je pozna
li a zadruhé abychom jim ukázali, že když 
se budou snažit, dveře do reprezentace 

jsou otevřené. Pro některé v  dalších le
tech, pro některé možná už teď. Myslím, 
že největší krizi v českém mládežnickém 
hokeji už jsme překonali.

Jak z  pozice trenéra reprezentační
ho áčka vnímáte filozofii českého sva
zu ledního hokeje, který investuje stále 
více finančních prostředků do rozvoje 
mládeže? Je to efektivní investice?

Cesta to určitě je, a  já si dokonce 
mys lím, že jediná, jak dostat hokej zase 
nahoru. Všechny státy, které nás před
běhly, do mládeže začaly investovat už 
před deseti lety, možná i dřív. Ať jsou to 
 Spojené státy, které nikdy neměly tako
vou základnu mladých hráčů a  dnes
ka pracují s  mládeží na špičkové úrov
ni. Nebo Finsko a  Švédsko. Všechny 
tyto země mají sport propojený se škol
stvím, všechny investují do mládeže vel
ké  prostředky. Proto jsem přesvědčen, 
že cesta, kterou v Česku směřujeme po
sledních pár let, je správná a už se pro
jevuje na výsledcích mládežnických 
týmů. 

Budete se nějak aktivně zapojovat do 
projektů ČSLH zaměřených na podpo
ru a  rozvoj mládeže, ať už jsou to Tre
néři do malých klubů, nebo Regionál
ní trenéři?

Samozřejmě je sleduju, ale myslím, že 
v tomto oboru jsou na svazu lepší kádry. 
Mám na mysli třeba Slávu Lenera, který 
s tím má velké zkušenosti. Ale samozřej
mě, pokud bude někde potřebovat, tak 
rád pomůžu.

„Kvalitní mladí útočníci 
nám většinou odešli. 
Bohužel, takový je u nás 
vývoj. Ale obránci tady 
zůstali a podávají velmi 
kvalitní výkony.“

32
tolik zápasů na světových 
šampionátech odtrénoval Vladimír 
Vůjtek jako hlavní kouč Slovenska

1  Kolik českých týmů postoupilo  
do 1. kola playoff hokejové  
Ligy mistrů?

A) 3
B) 4
C) 5

2  Kolik branek nastřílely české hokejistky 
v srpnu ve čtyřech zápasech proti 
Německu a Slovensku? 

A) 12 
B) 18
C) 24 

3  V jakém kanadském městě se  
bude hrát Světový pohár  
v roce 2016?

A) v Torontu
B) v Montrealu
C) ve Vancouveru

4  V jakém klubu vykonává bývalý 
reprezentační obránce Jiří Fischer funkci 
ředitele hráčského rozvoje? 

A) Detroit Red Wings
B) Calgary Flames
C) Traktor Čeljabinsk

5  Kolikáté narozeniny v září oslavil 
olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný 
mistr světa Pavel Patera?

A) 42.
B) 44.
C) 46.

6  Ve kterém městě se konal přípravný 
kemp, na němž se letos poprvé sešla 
česká sledge hokejová reprezentace?

A) v Havlíčkově Brodě
B) v Humpolci
C) v Jihlavě

Hokejový kvíz

NOVÝ KOUČ. Vladimír 
Vůjtek chce složit repre-
zentaci tak, aby v ní měli 
zastoupení hráči všech 
generací. Včetně mla-
dých hokejistů. FOTO: ČSLH

Tomáš Potěšil, trenér mladšího dorostu 
v  Havířově, přichází každé úterý a  čtvr
tek na havířovský stadion ve 4:50  ráno, 
aby odemkl dveře a  připravil se na tré
nink s  místními kluky. „Anička už tam 
sedí a  čeká. Její přístup, nasazení 
a  morálka jsou neuvěřitelné. Jak 
na ledě, tak i  mimo něj. Je mi až 
trapné, že ji musím dávat klukům 
za vzor,“ popisuje kouč.

Na tréninku jeho týmu se popr
vé objevila letos v  dubnu. Při vedl ji 
 bratr, který je o dva roky mladší než ona. 
Z  Karviné, kde Zíková hrála nejvyšší 
soutěž i  Ligu mistryň, se rozhodla ode
jít a do Havířova přišla s  prosbou, zda 
by s  chlapci nemohla absolvovat letní 
 přípravu.

A v Havířově už zůstala. „Mám smlou
vu na letošní sezonu s tím, že budu cho
dit na střídavý start v  Karviné,“ vysvět
luje levoruká obránkyně. Mezi chlapci 
se dokázala prosadit  – patří mezi opo
ry týmu, dokonce má důvěru trenéra při 
oslabení. „Velice mile mě překvapila. Je 
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Talentovaná Anna Zíková:
bojovnice, jejímž snem je zámoří
Dvakrát týdně vstává v půl čtvrté ráno, aby se z Českého Těšína dostala včas na trénink do Havířova, kde dře 
společně s kluky z mladšího dorostu. Sedmnáctiletá Anna Zíková patří mezi největší naděje ženského hokeje 
nejen zásluhou svého talentu, ale především díky přístupu, s jakým na sobě pracuje. 

vynikající bruslařka, má silné nohy, při 
hře má velmi dobrý postoj,“ dodává tre
nér Potěšil.

A kde se v sedmnáctileté slečně bere 
taková cílevědomost? „Začala jsem na 
sobě makat, když jsem se dostala do re
prezentační osmnáctky, do té doby jsem 
takový přístup zas až tak neměla. Jednou 
bych se chtěla dostat do zámoří – Spoje
ných států nebo Kanady, spojit hokej se 
studiem,“ má jasno Anna Zíková.

Mezi její reprezentační sny patří účast 
na olympijských hrách v  jihokorejském 
Pchjongčchangu, které se budou konat 

za necelé tři roky. „Anička má v součas
né době stálé místo v sestavě, v krizo

vých situacích chodí na led. Navíc je 
výjimečná i  svým přístupem, pra

cuje na sobě, cílevědomost je na 
ni hodně znát. Pokud tak bude 

pokračovat, má  potenciál 
stát se jednou z  hvězd ná

rodního týmu,“ tvrdí David 
 Moravec, manažer ženské 

 reprezentace.
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Realizovali jste pro své malé hokejisty či hokejistky nějaký 
 hokejový nápad, zlepšovák či neobyčejnou tréninkovou metodu? 
Své nápady a vynálezy spolu s fotografiemi nám můžete zasílat 
na e-mail hokejovenapady@czehockey.cz

Poslední vzájemný duel na začátku října ovládli Třinečtí po 
samostatných nájezdech, byť nebezpečnější byly domácí Vítkovice. 
Ty držely jednogólové vedení až do 59. minuty, kdy hosté vyrovnali 
na 2:2. „Dneska jsme byli spíš šťastnější než lepší, tak to někdy bývá,“ 
prohlásil po utkání trenér juniorů Třince Vlastimil Wojnar. Povede se 
Vítkovicím odveta?

S parta versus Slavia, derby, které zvedá emoce napříč všemi sporty, ale 
i napříč všemi věkovými kategoriemi. A právě 16. kolo NOEN extraligy 
staršího dorostu svede dohromady dva pražské rivaly. Slávisté mají 

co napravovat – první dva zápasy nové sezony totiž ovládl tým z Holešovic. 
Ve 2. kole zvítězil 4:1, v 9. kole pak vyhrál v Edenu 3:2. Jak bitvu vidí trenér 
sparťanského výběru Richard Žemlička a Milan Antoš, který má zase blízko 
k červenobílým barvám? 

Souboj Plzně a Karlových Varů? Derby, které tradičně zvedá emoce 
v celém regionu. A vyhecovaná bývá i bitva mladších dorostenců, zvlášť 
když proti sobě hrají dva týmy z čela tabulky. První zápas ovládli hosté 
z města piva, když nedovolili svému rivalovi vstřelit ani gól, zatímco sami 
si připsali tři přesné zásahy. Ve 14. kole tak budou chtít Karlovy Vary 
napravit domácí neúspěch.

NOEN Extraliga staršího dorostu 
24. října, 12:15 

HC Sparta Praha – HC Slavia Praha

tipy na zapasy

DHL Extraliga juniorů 
31. října, 17:00 

HC Vítkovice Steel – HC Oceláři Třinec

ELIOD Extraliga mladšího dorostu 
1. listopadu, 13:00 

HC Škoda Plzeň – HC Energie Karlovy Vary

Milan Antoš
„Kluci už jsou odmala vedeni k tomu, 
že zápas se Spartou je výjimečný. Hráči 
z obou stran se velmi dobře znají, řada 
z nich přešla v žákovských kategoriích 
z jednoho klubu do druhého, navíc 
hokejová Praha zase není tak velká. 
I když jde o zápas extraligy staršího 
dorostu, určitě se do něj promítne 
situace A-týmu – Slavii už bere řada lidí 
jako prvoligový klub a myslím, že kluci 
budou chtít ukázat, že alespoň ve své 
kategorii jsou lepší než Sparta. Budu 
přát Slavii, velmi dobře znám trenéra 
Miloše Pecku, ale pravděpodobně to 
bude vyrovnaný zápas, který rozhodne 
domácí prostředí.“

Richard Žemlička
„Byl bych špatný trenér, kdybych 
nevěřil, že utkání zvládneme. Do 
výsledku se ale promítá spousta 
faktorů – zranění, onemocnění, 
ale i drobnosti typu, jestli někdo 
z kluků nedostane ve škole 
pětku. V každém případě je derby 
speciální zápas, a ať už hrajeme 
doma, nebo na Slavii, vždy přijde 
velký počet rodičů, kteří dokážou 
fandit a udělat specifickou 
atmosféru. Kluky ani není třeba 
před tímto zápasem speciálně 
motivovat, sami si uvědomují, že se 
hraje o toho nejlepšího v Praze a na 
derby se vždycky velmi těší.“

ANNA ZÍKOVÁ 
 (vlevo) se v sedm-
nácti letech  stala 
stabilní členkou 
 reprezentačního 
áčka. FOTO: ČSLH
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Správné odpovědi: 1c, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b 
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Josef Řezníček
Ředitel Tipsport extraligy

Nedávno se rozeběhl nový ročník 
Tipsport extraligy a WSM Ligy, 
který nadále využívá pravidla o na
sazování juniorů na soupisku jejích 
účastníků.

P ravidla pro účast hráčů do 20 let 
při utkáních profesionálních sou-
těží se začala diskutovat před 

více než dvěma lety a bylo to poměrně 
žhavé téma. Komise nakonec zvolila 
model s patnácti hokejisty bez omeze-
ní, dvěma brankáři, dvěma juniory pod 
dvacet let a třemi hráči ve věkovém 
rozmezí dvacet až dvaadvacet. A právě 
poslední předpis měl fungovat jako 
určitý polštář – aby ti, kteří už nejsou 
juniory, ale stanou se dospělými hráči, 
nevypadli z Tipsport extraligy nebo 
WSM Ligy zpět do juniorské  kategorie.

To klubům pomáhá snižovat 
náklady a zapojit více mladých hráčů, 
kteří přicházejí v úvahu hlavně pro 
mistrovství světa dvacetiletých. Cílem 
bylo to, abychom na šampionátu byli 
konkurenceschopní a aby si junioři 

co nejvíce vyzkoušeli dospělý hokej. 
A hned ve druhé sezoně se rozdíl 
projevil – jejich průměrný čas na ledě 
loni stoupl z 6:44 minut v předminulém 
ročníku na 7:50. A zvýšil se i počet hrá-
čů. Extraliga a WSM Liga se omladily 
a zrychlily.

Před aktuální sezonou jsme celý 
program vyhodnotili a zvažovali 
připomínky klubů, které podle jejich 
vyjádření limituje počet tří hokejistů 
středního věku. Z toho vyplynulo roz-
hodnutí pro letošní sezonu odbourat 
podmínku počtu středně starých hrá-
čů, použít tedy model osmnáct plus 
dva brankáři plus dva junioři ročníku 
1996 a mladší.

Program povinného nasazování 
ju niorů do extraligy dává možnost 
klubům rychle zabudovat mladíky do 
kádru a efekt je velice rychlý. Loni do 
NHL odešel Tomáš Nosek poté, co 
v extralize odehrál tři roky. Letos mířili 
stejným směrem Dominik Simon nebo 
Vojtěch Mozík. Všichni se rozvinuli v ex-
tralize a nešli cestou zámořské juniorky.

D o zmíněného programu zapadl 
i podpis smlouvy s NHL. Pět 
let tady nebyla žádná smluvní 

dohoda se zámořskou soutěží, hráči 
tedy odcházeli do Spojených států 
a Kanady zadarmo, kluby nedostávaly 
žádné kompenzace. Loni podepsalo 
smlouvu v NHL sedm kluků, čtyři 
v rámci přímého transferu, tři v rámci 
nepřímého. Do českého profesionální-
ho hokeje tak přitekl přibližně 1 milion 
dolarů, jejž si rozdělily kluby, které se 
v posledních třech letech podílely na 
výchově zmíněných hráčů.

Podpis smlouvy s NHL program 
povinného zasazování juniorů určitě 
podpořil a uzavřel určitý kruh. Extra-
ligové kluby se snaží hráče udržet, 
protože vědí, že v případě transferu do 
NHL zinkasují zajímavou částku. 

Třetím nástrojem jsou kontrakty, jež 
svaz uzavírá s hráči juniorských repre-
zentačních výběrů, kteří se zúčastňují 
bohatého reprezentačního programu 
v rámci ČSLH. Primárním aspektem 
dohody je účast na mistrovství světa 

do osmnácti let. Pokud se hráč ne-
zúčastní, všechny soustředění mu 
svaz předkládá k úhradě. Je to logické, 
my jim vytváříme podmínky, je stále 
víc a víc akcí, soustředění a konfron-
tačních utkání. Chceme zamezit tomu, 
co se tu běžně stávalo – hokejista se 
po srpnovém Memoriálu Ivana Hlinky 
sebere a odletí do zámoří, do sezony 
v Česku už nejde a na jarní mistrovství 
světa už ho ze Států nebo z Kanady 
nepustí.

T o všechno je balík opatření, kte-
rými se snažíme udržet mladé 
hráče v extralize, aby předčasně 

neodcházeli do zámoří. Ten systém ni-
kdy nedobudujete do ideálního stavu, 
ale myslím, že takhle je to nastavené 
poměrně dobře, další omezení už by 
byla strašně složitá. Potřebujeme, aby 
tomuto modelu hráči a jejich rodiče 
věřili a zůstávali tady. Tipsport Extra-
liga nebo WSM Liga jim dává dobrou 
příležitost se adaptovat v dospělém 
hokeji.

Junioři stráví na extraligovém ledě více času. Soutěž je mladší a rychlejšíkomentar

Projekty cSLH

Profesionální trenér, který bude 
vyškolený podle moderních trendů 
výchovy mládeže a jenž bude 
současně i vzorem pro malé nebo 
začínající hokejisty. Takový muž 
by měl být od října k dispozici 
v 54 klubech v České republice, 
i v tom nejmenším. Výrazná 
podpora rozvoje práce s dětmi je 
výsledkem dvou projektů Českého 
svazu ledního hokeje – Trenéři do 
malých klubů a Regionální trenéři.

Projekt Trenéři do malých klubů odstar
toval na začátku letošního roku, kdy 
se vlády nad mládeží v  klubech ujalo 
21 koučů. V červenci a říjnu pak nastou
pilo dalších 33 mužů, kteří jsou placeni 
Českým svazem ledního hokeje. „V sou
časnosti máme kvalitní trenéry, ale po
třebujeme je průběžně vzdělávat v rám
ci jednotné metodiky. Trenéři mládeže 
v  malých klubech na to kolikrát nema
jí prostor, mají svoje zaměstnání. Věřím 
tomu, že když výchovu mládeže sjed
notíme, přinese to výsledky  – a  jed
ním z  hlavních je akvizice vyššího po
čtu dětí,“ říká Milan Hnilička, šéf rozvoje 
hokeje ČSLH, který má oba projekty na 
 starosti.

Každý z  koučů bude mít na starosti 
pět stěžejních úkolů: metodicky vést děti, 
tedy roli hlavního trenéra SpS (sportovní
ho střediska), do další agendy spadá ná
borová činnost nebo organizace brusle
ní pro mateřské školy. Zároveň by měl být 
hlavním koučem v  některém ze žákov
ských družstev a také by se měl věnovat 
regionální výpomoci. 

Ambiciozní projekt by se měl nadále 
rozšiřovat, k  malým dětem zamíří okolo 
stovky profesionálních trenérů. Na jeho 
financování pro příští čtyři roky si ČSLH 
vyčlenil 98 milionů korun, část zisku 
z mistrovství světa v Praze a Ostravě. „Tre

nér by měl být nejdůležitějším článkem, 
který přivede děti k hokeji. Musí být pře
devším vzorem pro děti, malí hráči v tom
hle věku jdou právě za ním. Jejich výcho
va nesměřuje jen k tomu, aby naučili děti 
střílet a bruslit, ale musí je zaujmout, pře
svědčit o smyslu hrát hokej. A nejen děti, 
ale také jejich rodiče,“ dodává Milan Hni
lička.

A  praktické výsledky jsou vidět veli
ce rychle. Například v  Nejdku v  západ
ních Čechách se po hrací ploše v  po
sledních čtyřech letech prohánělo 
sedmnáct dětí s hokejkami, od ledna je
jich počet vzrostl na 37 a  klub je scho
pen sestavit dvě mládežnická družstva. 
„Naším cílem je do dvou tří let obsadit 
všechny mládežnické týmy,“ tvrdí Milan 
Vacke,  předseda komise mládeže ČSLH 
a  regionální kouč, do jehož kompeten
ce spadá západní část republiky. Pod
le jeho slov se však zvýšený zájem dětí 
o hokej projevuje i v jiných krajích. „Pod
le našich údajů se hokejová členská zá
kladna od začátku roku rozšířila o 20 až 
30 procent.“

Profesionální kouče vybírá zvláštní 
komise ČSLH, ve které má v zájmu co nej
větší objektivity zastoupení pět subjek
tů (krajské výkonné výbory, komise mlá
deže ČSLH, trenérská metodická komise 
ČSLH, sportovní oddělení ČSLH a Regio
nální trenéři ČSLH). 

A  právě regionální trenéři by si měli 
supervizi nad svými kolegy v malých klu
bech zachovat i  po jejich výběru. „Jde 
o  druhý projekt, který svaz rozjel v  roce 
2013. Oba systémy běží paralelně, ale 
v  řadě oblastí se překrývají. Například 
v  supervizi  – regionální trenéři mají za 
úkol kouče v  malých klubech hodnotit 
tak, abychom na svazu měli k  dispozici 
relevantní výstupy,“ popisuje Milan Hni
lička.

Další misí regionálních trenérů je pře
dávání metodických pokynů ze strany 
ČSLH do terénu. O to se v současné době 
stará 21 mužů, nad nimiž bdí čtyři vedoucí 
regionální trenéři. Struktura kopíruje roz
dělení České republiky tak, jak ji „rozpar
celoval“ ČSLH – tedy na západ, středse
ver, středjih a východ. 

Profesionální trenéři mládeže?
Mladý projekt, který už má výsledky. Počet malých hokejistů stoupá

Narozen: 20. prosince 1972 (42 let)
Funkce: sportovní ředitel HC Ústí 
nad Labem, trenér mládeže
Největší úspěchy: zlatá medaile 
z OH v Naganu (1998), zlatá 
medaile z MS (1999), vítěz finské 
ligy (1998), vyhlášen historicky 
nejužitečnějším hráčem finské ligy 
(2013)

Jan Čaloun

vizitka

Trenéři do malých klubů
Start projektu: leden 2015

Cíl: Rozšíření členské základny, edukace trenérů, 
sjednocení metodiky výchovy mládeže.

Popis: Profesionalizace trenérů v malých klubech, 
náklady a mzdy hradí ČSLH. Do projektu je nyní zapojeno 
54 koučů. 

Dotace pro rok 2015: 7 038 000 Kč. Na dotaci se podílejí 
ČSLH, Český olympijský výbor (ČOV) a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Regionální trenéři
Start projektu: říjen 2013

Cíl: Edukace trenérů, sjednocení metodiky výchovy 
mládeže, supervize projektu Trenéři do malých klubů. 

Popis: Vytvoření trenérské struktury a komunikačního 
kanálu mezi ČSLH a trenéry v malých klubech. Do 
projektu je nyní zapojeno 21 regionálních trenérů 
a 4 vedoucí regionálních trenérů.

Dotace pro sezonu 2015/2016: 835 000 Kč. Náklady 
hradí ČSLH.

aktuality
Kometa kraluje akademiím

Nejlepší Akademií ČSLH v sezoně 2014/15 
se stala Kometa Brno. Prestižní oceně
ní získala na základě řady kritérií, přičemž 
klíčovým parametrem je počet reprezen
tantů v juniorských kategoriích od U16 až 
po U20. „Výchova mladých hráčů pro re
prezentační výběry je také primárním po
sláním Akademií ČSLH. Dalším aspektem 
při výběru vítěze je potom počet zástup
ců v profesionálních soutěžích, tedy v Tip
sport extralize a WSM Lize,“ říká Miroslav 
Přerost, vedoucí a autor projektu.

Když před pěti lety skončil s hoke
jem, asi ještě netušil, jak náročná 
mise ho čeká v další kariéře. Loni 
se olympijský vítěz z Nagana Jan 
Čaloun vydal pomoci zachránit 
ústecký hokejový klub a po roce ve 
funkci sportovního ředitele a trené
ra mládeže může prohlásit: jsme na 
dobré cestě.

Na zimním stadionu v Ústí nad Labem by
dlel patnáct let. Jeho otec byl provozním 
technikem a Jan Čaloun na tamním ledě 
strávil celé dětství. Proto když přišla na
bídka, aby se podílel na resuscitaci klu
bu, neváhal ani na moment. „Těch dů
vodů bylo víc, ale hlavní roli hrál fakt, že 
Slovan je mojí srdeční záležitostí,“ popi
suje bývalé vynikající křídlo.

Když nastupoval jako kouč mláde
že, jen úsek věnující se výchově malých 
hokejistů dlužil dva a  půl milionu ko
run. Celý klub pak byl zatížen dluhy ně
kolikanásobně vyššími, které nasekal 
předchozí majitel HC Slovan Ústečtí Lvi. 

Díky, trenére:
Michálek v top 10!
Děti se nechodí učit hokej, 
ale hrát si! To je motto 
děčínského kouče Ondřeje 
Michálka, který připravuje 
malé hokejisty v Děčíně. 
Také díky své filozofii se 
dostal mezi nejlepší desít
ku v projektu Díky, trenére, 
do kterého bylo v letošním 
roce přihlášeno 1503 tre
nérů z 55 sportů!

 „Když děti nestresujete 
tím, že jde o výsledek a roz-
hodně musí zvítězit, na ledě 
si hrají. Jsou úžasně vnímavé. 
Všechno nové do sebe nasají 
jako houba. Zlepšují se člo-
věku před očima,“ popisuje 
devětadvacetiletý kouč.

Jednou za dva roky jezdí 
Michálek do Švédska, baví 
se tam s místními trenéry. 
A také čerpá z kanadských 
a amerických webů, kde se 
dají najít informace o tréno-
vání dětí. „Ale u nás to ne-
děláme špatně, naší cestou 

je trénovat ve stanovištích, 
kde se cvičí šest až osm dětí. 
Minimálně jedna třetina tré-
ninku musí být zaměřená na 
hru,“ říká Ondřej Michálek.

A právě přístup k dětem 
vystřelil Michálka mezi nej-
lepší trenéry mládeže v České 
republice. „Trénink Ondřeje 
Michálka nás velmi zaujal. Pro 
děti se snaží vymýšlet kreativ-
ní a zábavná cvičení. V nich 
jsou malí hokejisté natolik 
zabraní, že si ani nevšimnou, 
jak se zlepšují,“ konstatuje 
Petr Rydl, jednatel spolku 
Díky, trenére.

Finále soutěže Díky, trenére 
je na programu 7. listopadu 
v Brně, kde všech vybraných 
10 koučů ukáže před publi-
kem a porotou své trenérské 
schopnosti v praxi. V ten samý 
den se vyhlásí vítěz, který 
dostane 100 tisíc korun na 
zahraniční stáž a 50 tisíc korun 
do klubu na práci s dětmi. 

„Děti je potřeba chválit. 
Nekřičet na ně, když se jim 

něco nepovede a třeba 
zkazí přihrávku. Nevadí, 

příště si dáš pozor.“

Ondřej Michálek

1503
Tolik trenérů bylo letos přihlášeno do projektu  

Díky, trenére. Ondřej Michálek se probojoval 
do nejlepší desítky.

CO DNES DELAJI

Olympijský vítěz Jan Čaloun zachraňuje ústecký klub finskou cestou:

Pokora a práce s dětmi

Sekundárními kritérii jsou umístění 
v  dorosteneckých a  juniorských soutě
žích nebo spojení tréninkového a vzdělá
vacího procesu. „A  také materiální pod
mínky,“ doplňuje Miroslav Přerost.

ČSLH rozběhl nový projekt
Na začátku letošní sezony byl v  Karlo
vých Varech zahájen projekt Výchova ta
lentované mládeže v krajích, jehož cílem 
je zajistit jedenácti až patnáctiletým ta
lentovaným hokejistům co nejkvalitněj
ší přípravu. Vyplňuje tak prostor mezi 

výchovou na klubové úrovni a mládežnic
kými reprezentacemi, které začínají v ka
tegorii šestnáctiletých. Podmínkou účasti 
je odpovídající výkonnost, vzorný přístup 
hokeji a prospěch.

Účastníci absolvují každý měsíc nad 
rámec přípravy v  klubech krátké sou
středění a  v  průběhu sezony dva mezi
krajské turnaje. Celkem se ho zúčastní 
1288 hokejistů, o které bude na 448 jed
nodenních kempech a 8 turnajích pečo
vat 56 trenérů. Při přípravě projektu se 
ČSLH inspiroval podobným programem, 
na kterém spolupracují od roku 2011 klu
by z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Pelhřimo
va, Třebíče a Žďáru nad  Sázavou.

„Na trénincích a turnajích se budou se
tkávat nejlepší hráči z regionů, kteří tak zís
kají motivaci do další přípravy, trenérům vy

tvářejí platformu pro výměnu zkušeností 
a  spolupráci. Významně vzroste motivace 
také pro hráče, kteří se do výběrů zatím ne
dostali. Projekt přispěje k výraznému posu
nu vpřed ve výchově talentů v žákovských 
kategoriích,“ vysvětluje koordinátor pro
jektu Bedřich Ščerban.

Druhá nejvyšší soutěž 
má nového partnera
Hokejová první liga získala titulárního part
nera a v sezoně 2015/16 se bude hrát pod 

SNAHOU děčínského 
kouče Ondřeje Michál-
ka je to, aby děti hokej 
především bavil.  

FOTO: SPOLEK DÍKY, TRENÉRE

VYDAŘENÉ MS. Ekonomický i sportovní úspěch na 
letošním šampionátu v Praze se odrazí především 
v mládeži – do výchovy malých hokejistů poputuje 
téměř 300 milionů korun. FOTO: ČSLH
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„Vladimír Evan, manažer občanského 
sdružení HC Slovan Ústí nad Labem, kte
ré vlastní prvoligovou licenci, dokázal 
mládež oddlužit. Já jsem přišel,  pomohl 
a  věřím, že jsem přinesl něco nového. 

Museli jsme výrazně seškrtat náklady 
a  díky patří nejen hokejistům, kteří zů
stali a  šli s  podmínkami dolů, ale také 
partnerům v čele s Granette,“ pokračuje 
dvaačtyřicetiletý Jan Čaloun.

Nyní dělí svůj čas mezi povinnos
ti sportovního ředitele a trenéra malých 
hokejistů. Dopoledne usedá do ma
nažerského křesla, aby po obědě vy
jel na led a cepoval kluky ze čtvrté třídy 
a  mladšího dorostu. Kromě toho každý 
týden organizuje bezplatnou hokejovou 
školu. „Sice mám nabitý den, ale práce 
mě maximálně naplňuje. Každý úspěšný 
hráč, který působil ve špičkovém hoke
ji, by měl po skončení kariéry vrátit ho
keji to, co od něj získal. Tedy minimálně 
předávat své zkušenosti,“ dodává mistr 
světa z roku 1999 a vítěz finské ligy s IFK 
Helsinky (1998).

Dnes má klub vyrovnaný rozpočet ve 
výši přibližně třinácti milionů korun a vál
čí v  klidném středu prvoligové tabulky 
s  vyhlídkami na playoff. Prio ritou klu
bu je však práce s  mládeží, do které se 

názvem WSM Liga. World Systems Market 
Inc. je softwarová a vývojářská společnost 
sídlící v New Yorku. Zabývá se především 
vývojem softwarového řešení pro kapitá
lové trhy. „Partnerství, které se nám podaři
lo uzavřít se silnou, mezinárodně působící 
společností, dokumentuje rostoucí úroveň 
a  prestiž soutěže,“  uvedl prezident ČSLH 
Tomáš Král. 

„Ve WSM Lize se představí tradiční ho
kejové bašty jako Kladno, Jihlava nebo Čes
ké Budějovice, novým účastníkem je praž
ská Slavia. Výrazně vzrostla návštěvnost 
soutěže, nejlepší prvoligové týmy se více 
než v minulosti prosazují v baráži, případně 
v extralize. Partnerství s významnou korpo
rací tento vývoj potvrzuje a je dobrou zprá
vou také pro účastníky, kterým pomůže fi
nančně,“ dodal prezident ČSLH.

www.cslh.cz facebook.com/czehockey twitter.com/czehockey www.hokej.cz  
facebook.com/hokejcz twitter.com/Hokej_cz www.pojdhrathokej.cz

každý rok investuje šest mi lionů 
korun. Budoucnost Slovanu má 
v příštích letech stát právě na ho
kejistech, kteří se nyní proháně
jí po ledě v  plandajících dresech 
a  v  helmách s  mřížkami. „Snaží
me se jít finskou cestou  – stavět 
na disciplíně a  pokoře. Samozřej
mě máme omezené podmínky, pla
ty hráčů jsou srovnatelné s  klasic
kým zaměstnáním. Ale naší filozofií je 
to, aby dres Slovanu oblékali ti, kteří 
mají ke klubu vztah. Ne že bu
deme přeplácet drahé hrá
če z  ostatních klubů.“ 


