
Vyhodnocení výsledků státní reprezentace a vyhodnocení péče o 

talentovanou mládeže za rok 2022 

Obsah: 

I. Státní reprezentace 
1. Seznamy státních reprezentantů (v souladu s bodem 2.20. Výzvy 18/2021 a 

bodem 2.18. Výzvy 16/2022) v jednotlivých věkových kategoriích a odděleně 

dle pohlaví  
2. Plán účastí státních reprezentantů (dle předchozího bodu) pro rok 2022 na 

jednotlivých mezinárodních sportovních akcích1 pořádaných MOV, FISU nebo 

jinou obdobnou a příslušnou světovou nebo kontinentální sportovní federací: 
- členit podle jednotlivých mezinárodních sportovních akcích  
- dle věkových kategorií 
- dle pohlaví 

3. Skutečnost účastí státních reprezentantů) pro rok 2022 na jednotlivých 

mezinárodních sportovních akcích pořádaných MOV, , FISU nebo jinou 

obdobnou příslušnou světovou nebo kontinentální sportovní federací: 
- členit podle jednotlivých mezinárodních sportovních akcích  
- dle věkových kategorií 
- dle pohlaví 

4. Výsledky (umístění, dosažení bodů, postavení v žebříčku apod.) dosažené na 

mezinárodních akcích dle bodu 3. v členění: 
- OH, WG, MS, WUG, ME, YOG, EYOF nebo obdobné oficiální sportovní 

akce dle bodu 3. 
- dle věkových kategorií 
- dle pohlaví 
Dosažené výsledky porovnat se stanovenými cíli. 

 

II. Talentovaná mládež 
V této části příjemce dotace nejdříve uvede a popíše jakým způsobem je nastaven 

systém péče o talentovanou mládež dle bodu 1. části II. 

Následně dle bodu 2. části II. Dle osnovy uvedené v bodě 1. části II. provede 

vyhodnocení systému péče o talentovanou mládež v roce 2022, ve kterém zdůrazní 

pozitivní i negativní výsledky, skutečnosti.  

 

1. Systém a koncepce talentované mládeže 
a) řízení systému, organizační struktura 

b) vazba na reprezentaci under age kategorie  

c) způsob podpory 

▪ jak nastaveno v předpisech  

▪ koneční příjemci, jaká jsou pravidla (legislativa svazu) 

▪ úhrady za služby (na základě jakých legislativních pravidel), kdo 

určuje, jaké služby, z jakých předpisů to vychází apod. 

▪ kontrola – jaké orgány svazu – předpisy 

d) trenérské zajištění (vzdělávání, odpovědnost, smlouvy a jejich nastavení) 

▪ jak nastaveno v předpisech 

 
1 Za účast na jednotlivých oficiálních mezinárodních akcích se považuje pouze taková účast, která byla v rámci 

příslušných orgánů sportovního svazu projednána a reprezentant(ti) nebo reprezentační družstva byla na tyto 
sportovní akce sportovním svazem nominována 



▪ jakým způsobem jsou trenéři v odpovědnosti vůči sportovnímu svazu 

e) metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola  

▪ pravidla kontroly 

▪ hodnocení - jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech apod. 

▪ dohled nad centry mládeže – jak probíhá, odpovědnosti center  

f) vyřazování ze systému při neplnění dohled nad kondičním rozvojem 

(trenéři, testování) 

▪ pravidla kontroly  

▪ hodnocení – jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech apod. 

g) zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace)  

▪ pravidla kontroly  

▪ hodnocení – jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech apod. 

▪ dohled nad centry mládeže – jak probíhá, opora v předpisech apod.  

h) výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu 

▪ jakým způsobem probíhá (např. jaká jsou kritéria výběru, zda je 

někde legislativně uchopeno, zda to vychází z odborných studí, zda 

se zvažuje nezbytnost a předpoklady pro daný sport, sportovní 

odvětví, 

▪ určení věkových hranic pro zařazení (jaké je spodní hranice a proč, 

na základě, čeho se hranice stanovily apod.) – zda stanoveno 

předpisem,  

▪ nastavení motivace pro jednotlivá centra – předpisy? 
 

2. Vyhodnocení péče o talentovanou mládež 
V této části příjemce dotace vyhodnotí níže uvedené body v souvislosti s 

bodem II.1. tohoto dokumentu, resp. příjemce dotace uvede skutečnosti, jak 

v roce 2022  zajištoval činnosti dle bodu II.1. tohoto dokumentu v následující 

struktuře: 

a) řízení systému, organizační struktura 

b) vazba na reprezentaci under age kategorie  

c) způsob podpory 

d) trenérské zajištění  

e) metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola  

f) dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování) 

g) zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace)  

h) výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. STÁTNÍ REPREZENTACE 

SEZNAM STÁTNÍCH REPREZENTANTŮ 2022 
 

REPREZENTACE MUŽI      

 

Benda Lukáš 

Brzák Jan 

Bystřický Dominik 

Capouch Martin 

Dubina Patrik 

Gerlický Eduard 

Hanus Martin 

Hes Ondřej 

Hraba  Pavel 

Klaban Štěpán 

Kolář Vojtěch 

Pažitka Vojtěch 

Plochý Lukáš 

Procházka Tomáš 

Seemann Martin 

Soukup Ondřej 

Soukup Vít 

Svatoň Marek 

Toms Josef 

Trejbal Josef 

Uhlíř Adam 

Vacek David 

Větrovský Petr 

Vitošek Jan 

Železný Jan 

Griebl Jakub 

Lalík Štěpán 

Lehovec Martin 

Tomeš Denis 

Urbanec Jan 

Zgraja Marek 

Zuna Čeněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPREZENTACE U21 JUNIOŘI 

 

Branšovský Tomáš 

Brzák Jan 

Bystřický Dominik 

Dubina Patrik 

Homolka Jakub 

Klaban Jakub 

Klaban Štěpán 

Ostaš Matěj 

Pažitka Vojtěch 

Plachý Martin 

Šesták Kryštof 

Skála Marek 

Soukup Vít 

Toms Josef 

Trejbal Josef 

Vaňko Adam 

Vavřina Štěpán 

Vitošek Jan 

Chabr Ondřej 

Fedoš Jan 

Krejčí Josef 

Kulička Jiří 

Podzimek Daniel 

Sochor Ondřej 

Svoboda František 

Trejbal Jan 

 

 

 REPREZENTACE ŽENY  

 

Mejzlíková Tereza 

Neusser Jindřiška 

Lehovcová Adéla 

Laciná Kateřina 

Čecháková Barbora 

Vorlová Anna 

Nováková Veronika 

Kolářová Anna 

Bašová Kateřina 

Hraníčková Eliška 

Mrázová Rozárie 

Šmídová Magdaléna 

Hájková Natálie 

Přibíková Veronika 

Topinková Kateřina 



Duchková Lucie 

Merxbauerová Ellen 

Babická Nikol 

Pažitková Barbora 

Holubcová Tereza 

Nováková Natálie 

Šafaříková Kristýna 

Mikulášková Klára 

Pažitková Terezie 

Semrádová Zuzana 

Tlamsová Nela 

Al-Amelová Apolena 

Kožíšková Adéla 

 

 

REPREZENTACE U21 JUNIORKY 

 

Bašová Kateřina 

Hraníčková Eliška 

Mrázová Rozárie 

Šmídová Magdaléna 

Hájková Natálie 

Přibíková Veronika 

Topinková Kateřina 

Duchková Lucie 

Merxbauerová Ellen 

Babická Nikol 

Šafaříková Kristýna 

Mikulášková Klára 

Semrádová Zuzana 

Tlamsová Nela 

Al-Amelová Apolena 

Kožíšková Adéla 

Kopecká Kamila 

Nedvědová Linda 

Fousková Eliška 

Nová Linda 

Nová Lucie 

Bystřická Karolína 

Kadlecová Eliška 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN ÚČASTÍ 2022 
 

REPREZENTACE MUŽI 

EuroHockey Indoor Championship, Men 

13. – 16. ledna 2022 

Hamburk, Německo 

Indoor World Cup, Men 

31. ledna – 6. února 2022 

Belgie 

EuroHockey Championship Qualifier A, Men 

17. – 20. srpna 2022 

Ourense, Španělsko 

 

REPREZENTACE U21 JUNIOŘI 

EuroHockey Junior Championship II, Men 

24. – 30. července 2022 

Plzeň Litice 

 

REPREZENTACE ŽENY  

EuroHockey Indoor Championship, Women 

12. – 15. ledna 2022 

Hamburk, Německo 

Indoor World Cup, Men 

31. ledna – 6. února 2022 

Belgie 

EuroHockey Championship Qualifier B, Women, Dublin, Ireland 

18 - 21 srpna 2022 

Dublin, Ireland 

REPREZENTACE U21 JUNIORKY 

EuroHockey Junior Championship II, Women 

24. – 30. července 2022 

Vídeň, Rakousko 

 

SKUTEČNOST ÚČASTÍ 2022 
 

REPREZENTACE MUŽI 

 

EuroHockey Indoor Championship, Men 

8. – 11. prosince 2022 (přeloženo z ledna 2022 z důvodu Covid19) 

Hamburk, Německo 

 

Indoor World Cup, Men – přeloženo na únor 2023, Jihoafrická republika 

 

EuroHockey Championship Qualifier A, Men 

17. – 20. srpna 2022 

Ourense, Španělsko 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-qualifiers-men-a/ 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-qualifiers-men-a/


 

REPREZENTACE U21 JUNIOŘI 

 

EuroHockey Junior Championship II, Men 

24. – 30. července 2022 

Plzeň Litice 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-men/ 

 

 

REPREZENTACE ŽENY  

EuroHockey Indoor Championship, Women 

7. – 12. prosince 2022 (přeloženo z ledna 2022 z důvodu Covid19) 

Hamburk, Německo 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-indoor-championship-women/ 

 

Indoor World Cup, Women – přeloženo na únor 2023, Jihoafrická republika 

 

EuroHockey Championship Qualifier B, Women, Dublin, Ireland 

18 - 21 srpna 2022 

Dublin, Ireland 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-championship-qualifier-b-women-dublin-ireland/ 

 

 

REPREZENTACE U21 JUNIORKY 

EuroHockey Junior Championship II, Women 

24. – 30. července 2022 

Vídeň, Rakousko 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-women/ 

 

 

VÝSLEDKY 2022  

EHF/FIH EVENTS 
 

Rok 2022 znamenal pro českou reprezentaci po období pandemie opět nabitý kalendář akcí. Kromě 

EHF/FIH akcí sehrála seniorská, juniorská reprezentace a reprezentační výběry U18 dostatek kvalitních 

přípravných mezinárodních zápasů nebo turnajů. Více mezinárodní konfrontace je jedním z klíčových 

aspektů přípravy pro zvýšení konkurenceschopnosti. Celkové umístění seniorských reprezentací v 

novém systému kvalifikací na ME předčil očekávání. Oba týmy se umístily na druhé příčce, a tím se 

kvalifikovaly na ME II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-men/
https://eurohockey.org/event/eurohockey-indoor-championship-women/
https://eurohockey.org/event/eurohockey-championship-qualifier-b-women-dublin-ireland/
https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-women/


REPREZENTACE MUŽI 

 

Indoor World Cup, Men – přeloženo na únor 2023, Jihoafrická republika 

 

EuroHockey Championship Qualifier A, Men 

17. – 20. srpna 2022 

Ourense, Španělsko 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-qualifiers-men-a/ 

Celkové umístění: 2. místo  

Cílem bylo umístit se do 3. místa a zajistit si tak účast na ME II. divize. Tým se připravoval na kvalifikaci 

ve Vídni, kde měl papírově slabší soupeře a větší šanci na celkové prvenství. To by zajistilo účast na ME 

divize A. Po změně místa kvalifikace a soupeřů byl největším favoritem tým Španělska (účastníci LOH).  

Český tým porazil tým Portugalska a Polska a umístil se na 2. místě. Tímto umístěním se kvalifikoval na 

ME II. divize v Irsku v roce 2023. Herní projev týmu ukázal progres oproti ME roku 2021, a to hlavně 

v ofenzivní části. Zkvalitnění útočné hry v přechodové fázi mezi jednotlivými zónami, a tím zrychlení 

hry a zapojení více hráčů do ofenzivy. Toto se projevilo ve vytváření gólových příležitostí. Defenzivní 

systém byl shodný z MEU21 2022, který se ukázal poměrně účinný. Pozitivně je vnímám fakt, že v týmu 

bylo pět hráčů do U21 let.  

 

EuroHockey Indoor Championship, Men 

8. – 11. prosince 2022  

Hamburk, Německo 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-indoor-championship-men/ 

Celkové umístění: 6. místo  

Cíl před HME bylo probojovat se do semifinále. Příprava na halové ME byla velmi krátká, a to z důvodu 

přechodu z venkovní soutěže. Původní termín z ledna 2022 byl dán na začátek prosince 2022. Bylo 

očekáváno, že čas na přípravu může ovlivnit celkové umístění. Před šampionátem tým odehrál kvalitní 

mezinárodní zápasy. Tým hrál útočný hokej, zapracovat se musí na proměňování šancí. Toto ovlivnilo 

celkové umístění. Během šampionátu byl použit nový defenzivní systém, který byl účinný a aplikován 

byl i pro HME U21. Na poslední zápasy byl tým oslaben nepřítomností 3 hráčů z důvodu virového 

onemocnění.  

 

REPREZENTACE U21 JUNIOŘI 

 

EuroHockey Junior Championship II, Men 

24. – 30. července 2022 

Plzeň Litice 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-men/ 

Celkové umístění: 6. místo  

Hlavní cíl bylo získání mezinárodních zkušeností  pro tento omlazený tým a pro hráče, kteří hrají i 

v seniorské reprezentaci. Tým během šampionátu udělal pokrok po taktické stránce a došlo k velkému 

hernímu zlepšení.  Výsledky zápasů byly vždy těsné (+/- jeden gól) a v útočné fázi se i díky věku projevila 

nedostatečná mezinárodní zkušenost (tvrdost, rychlost).  Hráči však mají dovednostní schopnosti na 

takové úrovni, která jim umožňuje rychle se učit. Během závěrečné intenzivní přípravy tým udělal velký 

výkonnostní skok, a to jak herní, tak sociální. Z 28 hráčů, kteří se s mužstvem připravovali v závěrečné 

fázi, z nich může 17 hrát na příštím ME U21 II. v roce 2024. 

 

 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-qualifiers-men-a/
https://eurohockey.org/event/eurohockey-indoor-championship-men/
https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-men/


REPREZENTACE ŽENY  

 

EuroHockey Championship Qualifier B, Women, Dublin, Ireland 

18 - 21 srpna 2022 

Dublin, Irsko 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-championship-qualifier-b-women-dublin-ireland/ 

Celkové umístění: 2. místo  

Cílem bylo umístit se do 3. místa a zajistit si tak účast na ME II. divize. Tým nově v roce 2022 převzal 

irský kouč Gareth Grundie. Týmu se podařilo umístit na 2. místě. První zápas proti Turecku byl ovlivněn 

střevní virózou, kterou tým zasáhl.  Zápas proti Irsku, který je o deset míst nad námi, skončil těsným 

výsledkem 1-0 pro soupeře. Tento zápas ukázal, že tým má potenciál a dokáže být konkurenceschopný 

proti týmům z posledních LOH. V defenzivní části byl tým silný, podpořený kvalitní GK. V ofenzivě  

transfer hry účelný, ale musíme zapracovat na technické a fyzické stránce s cílem hrát útočný styl. Tým 

v Dublinu měl devět hráček U21. 

 

EuroHockey Indoor Championship, Women 

7. – 12. prosince 2022 (přeloženo z ledna 2022 z důvodu Covid19) 

Hamburk, Německo 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-indoor-championship-women/ 

Celkové umístění: 5. místo  

Cílem byl postup ze  zákl. skupiny a zápasy o medaili. Příprava týmu byla ovlivněna přesunem 

z lednového termínu na začátek prosince. Přechod z venkovní soutěže na halu byl krátce před 

samotným šampionátem. To se ukázalo i během turnaje. Tým se „rozehrál“ až v posledních zápasech. 

Celkové umístění na 5. místě znamená pro českou reprezentaci účast na halovém MS v roce 2025.  

 

REPREZENTACE U21 JUNIORKY 

 

EuroHockey Junior Championship II, Women 

24. – 30. července 2022 

Vídeň, Rakousko 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-women/ 

Celkové umístění: 5. místo  

Tým odjížděl na turnaj s cílem posunout se po taktické stránce a zajistit hráčkám, které hrají i 

v seniorské reprezentaci další mezinárodní zkušenost. Tým odehrál vyrovnaná utkání, kdy finální 

výsledek skončil vždy rozdílem +/-1 gólu. Herní projev týmu lze vnímat pozitivně, v defenzivně i 

ofenzivě je potřeba zapracovat na důrazu, celkově na rychlosti a intenzitě, kterou mezinárodní hokej 

přináší. Zranění klíčových hráček po prvním zápase se ukázal jako zásadní.  

 

Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pozitivně ovlivnila celkovou sekci 

reprezentace a talentu. Tato podpora NSA přinesla skvělou příležitost pro český pozemní hokej 

zvednout konkurenceschopnost s evropskou špičkou, která má strukturálně finanční prostředky 

alokovány pro high performance. V ženské složce zajistila přivést zahraniční odborníky, 

profesionalizovat trenérské pozice a realizační týmy, propojit reprezentační a klubovou ženskou 

složku s cílem zvednout celkovou úroveň, rozvoj v oblasti metodiky a vzdělávání, umožnila kvalitní 

mezinárodní přípravu pro kategorie U16 a U18, zapojení zahraničních trenérů pro kategorie U14, 

zdravotní péči pro hráčky, zkvalitnění celkové přípravy (GPS, práce s daty).  

 

https://eurohockey.org/event/eurohockey-championship-qualifier-b-women-dublin-ireland/
https://eurohockey.org/event/eurohockey-indoor-championship-women/
https://eurohockey.org/event/eurohockey-junior-championship-ii-women/


II. TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 

SYSTÉM A KONCEPCE TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 

SpS a SCM jsou řízena ČSPH a jsou rozdělena podle věku a pohlaví. SpS a SCM sdružují vybrané talenty 

ve spádové oblasti, kde je SpS a SCM zřízeno. Důležitým principem fungování je pokrytí velké většiny 

klubů po celé ČR.  

Pravidelná příprava je zaměřena na zvyšování výkonnosti talentovaných hráčů a hráček, komplexní péči 

o ně a k tvorbě mládežnických výběrů a týmů reprezentace z jednotlivých věkových kategorií (U14, 

U16, U18 a U21). Hráčky a hráči SpS a SCM jsou nominováni hl. trenérem na celorepublikové srazy 

věkových kategorií, kdy nejširší výběr tvoří skupina U14. Záměrem je v tomto věku motivovat širokou 

základnu talentované mládeže. S narůstajícím věkem jsou širší výběry mládeže zúženy v souladu 

s LTAD (Long Term Athlete Development - koncepce dlouhodobého rozvoje).  

Podpora SpS a SCM slouží k personálnímu zajištění, pronájmu hřišť a sportovišť, nákladů spojených na 

akce (doprava, ubytování, strava, sport. vybavení). Koneční příjemci jsou přímo smluvně zavázáni 

s ČSPH (trenéři - DPP, Smlouva o spolupráci, pronájmy hřišť a hal, ubytování a strava, doprava a 

cestovné). SpS a SCM spadají pod Komisi Talent, která zodpovídá za tuto oblast.  

Příprava talentované mládeže je zajištěna trenéry ČSPH nebo vybranými trenéry, kondiční část je 

vedena specialistou. Podmínkou je II. trenérská třída nebo bezprostřední zahájení studia této třídy. Na 

tréninkovou skupinu mimopražských lokalit je doporučeno využít klubových asistentů trenéra. 

Kondiční přípravu zajišťují kondiční specialisté, kteří dohlíží na metodiku kondiční přípravy.  

Příprava je rozdělena na 2 období, jaro/podzim a zima. Je uzpůsobena věkové kategorii a řídí se herní 

a kondiční metodikou - https://www.pozemnihokej.cz/metodika/.  

 

Kategorie U12  

Tréninkový proces je zaměřen na citlivé období např. rozvoj rychlosti a obratnosti, získání tréninkových 

a sportovních návyků, prohlubování herních a taktických prvků pozemního hokeje. 

https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u12/ 

 

Kategorie U15 

Období specializovaného tréninku, kondiční část je zaměřena na rozvoj síly a vytrvalosti, specializovaná 

část na rozvoj herních strategií a taktických prvků typických pro tento věk.  

https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u14/ 

https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u16/ 

Kategorie U18/U21 

https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u18/ 

 

Do kategorie U15 je z hokejového hlediska zaměření na individuální techniku, všestranný kondiční 

rozvoj. 

 

O vyřazení ze systému rozhoduje hlavní trenér daného SpS/SCM a přihlíží se k těmto aspektům (plnění 

tréninkové docházky, input od klub. trenéra,  herní a kondiční stránka, morální vlastnosti atd.). 

Testování je stanoveno testovací baterií. Nově je testování stanoveno až od kategorie U16, do U14 

nevytvářet tlak na výkonnost.  

Zdravotní zajištění hráčů SpS a SCM do U16 je pod záštitou klubů, herní kempy a zápasy jsou zajištěny 

fyzioterapeuty ČSPH. Během herních srazů a kempů prochází hráčky a hráči školením kondičních 

https://www.pozemnihokej.cz/metodika/
https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u12/
https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u14/
https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u16/
https://www.pozemnihokej.cz/metodika-vekova-kategorie/u18/


trenérů o regeneraci a zdravé životním stylu. Kompenzační cvičení jsou součástí dlouhodobé kondiční 

přípravy s cílem eliminovat svalové dysbalance. Od kategorie U18 mají hráčky a hráči širšího výběru 

týmového fyzioterapeuta. 

Zařazení hráčů a hráček je na základě doporučení klubových a svazových trenérů ČSPH. Do SpS/SCM 

mohou být děti zařazeny kdykoliv v průběhu roku. Pravidelná příprava SpS probíhá od kategorie U14. 

Pozemní hokej je sport pozdní specializace a do kategorie přípravky, částečně ml. žactva je doporučen 

všestranný rozvoj dětí s co nejširším pohybovým fondem a s rozvojem individuálních technických 

dovedností.  

 

VYHODNOCENÍ PÉČE O TALENTOVANOU MLÁDEŽ 

SpS a SCM byla rozdělena podle věku a pohlaví a s většinovým pokrytím klubů v ČR. Praha – 5 klubů 

(Slavia, Bohemians, Hostivař, Praga a President), které mají společná SpS a SCM v kategoriích –dívky, 

chlapci.  Ostatní kluby mimo Prahu mohli mít kategorii smíšenou při splnění následujícího kritéria: pro 

vznik musí klub mít zapojeny v soutěžích min. dva  A-týmy v kategoriích U15 bez ohledu na pohlaví 

nebo min. jeden A-tým v kategorii U15 a min. jeden A-tým v kategorii U12 bez ohledu na pohlaví. V 

případě nedostatečného počtu družstev je možné zahrnutí talentů do nejbližší spádové oblasti. SCM 

Praha – chlapci, SCM Praha – dívky, SCM Rakovník, SCM Plzeň, SCM Mnichovice, SCM Hradec Králové, 

SpS Praha U14 dívky, SpS Praha chlapci, SpS Mnichovice, SpS Kbely, SpS Rakovník, SpS Plzeň-Litice, SpS 

Kadaň, SpS Hradec Králové. 

Vazba na under-age kategorie je nastaveným systémem dobře zajištěna. Stejně jako nominace hráčů 

a hráček do SpS/SCM klubovým a svazovým trenérem. Celoroční příprava zahrnovala pravidelné 

tréninky (jaro/podzim a zima) podle doporučené metodiky ČSPH. Ve spolupráci s novým sportovním 

ředitelem vznikl doplňující metodický materiál – Manuál Hokejové akademie. Pro jarní část 2023 se 

plánuje také využití aplikace SportSession planner pro  přípravu jednotných tréninkových bloků. Do 

širších výběrů mládeže U14 a U16 byly selektovány hráčky a hráči hlavními trenéry SpS/SCM. Herní 

srazy a kempy mimo jiné kromě tréninkového cíle splnili i svou roli z pohledu motivačního faktoru. 

Záměrem je v tomto věku mít širokou základnu talentované mládeže. S narůstajícím věkem jsou širší 

výběry mládeže postupně zúženy v souladu s LTAD (programem dlouhodobého rozvoje). Nadstavbová 

část přípravy výběrů U14 a U16 slouží také jako zpětná vazba pro hlavní trenéry SpS/SCM, hlavních 

kondičních specialistů a fyzioterapeutů. Během herních srazů a kempů měli hráčky a hráči školení 

kondičních trenérů o regeneraci a zdravé životním stylu. Testování bylo pouze částečné, a to z toho 

důvodu, že v podzimní části jsme se zaměřili podle doporučení sportovního ředitele na mezinárodní 

konfrontaci mládežnických výběrů a snažili se eliminovat nedostatek, na které naráží naše juniorské 

reprezentace (zčásti ovlivněny pandemií). Mezinárodní zkušenosti mají vliv na rychlost rozhodování a 

intenzitu samotné hry. V roce 2022 jsme rozšířili spolupráci se zahraničními hokejovými trenéry pro 

srazy U14 a U16, se kterými spolupracujeme při letních kempech mládeže. Zapojení trenérského týmu 

High Performance pro Olympijský program ženské složky a dalších zahraničních expertů bylo velmi 

přínosné nejen pro mladé hráčky a hráče, ale i pro trenéry, přenosu know-how, metodiky a zdroje 

nových trendů. Širší výběry U16, 2 týmy dívek a 2 týmy chlapců,  se  na podzim zúčastnily herního 

kempu v Nizozemí, kde navíc odehrály přátelská utkání s regionálními výběry. Tato volba soupeře se 

ukázala vhodná z pohledu jak rozvoje, tak i výkonnostního. Herní kemp v Nizozemí byl ve spolupráci 

holandských a českých trenérů. Sdílení znalostí a zkušeností je také nedílnou součástí rozvoje trenérů. 

Kategorie U18 se kromě pravidelné přípravy zúčastnila mezinárodního turnaje v Nizozemí. 

Reprezentace U18 dívek se v minulém roce zapojila do programu Youth High Performance, konkrétně 

8 Nations ve Španělsku. Cílem 12 evropských zemí je zajistit vhodné prostředí pro rozvoj mladých hráčů 

a hráček, aby se v dlouhodobém horizontu zvýšila celková úroveň seniorských reprezentací všech 

https://www.pozemnihokej.cz/wp-content/uploads/2023/01/Manual-Czech-Hockey-Rijen-2022.pdf


zúčastněných států. Program se nezaměřuje pouze na sportovce, ale i na trenéry, rozhodčí a video-

analytiky. Tento program pomáhá zajistit dostatek kvalitní přípravy v podobě 4 Nations turnajů. Naším 

cílem je se postupně zapojit i s ostatními kategoriemi od U16. Využití podpory bylo podle plánu na 

personální zajištění, pronájem hřišť a sportovišť, náklady spojených na akce (doprava, ubytování, 

strava) a sport. vybavení.  


