
Koncepce rozvoje mládeže  

TJ Slavia Hradec Králové, pozemní hokej 

 

Pozemní hokej pro všechny, co mají chuť hrát ve sportovním klubu.  

„Výchova je čas, který ztrácíme, abychom jej později získali“ 

            

Předložený návrh koncepce klubu na období 2021 – 2024 vychází z předchozích koncepcí a rozvíjí 

je. Jsme přesvědčeni, že práce v oblasti sportu je práce kontinuální sama o sobě, a je proto nutné 

navázat na předchozí období, inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků.  

 

1. Poslání klubu 

 

Hlavním sportovním cílem klubu je poskytování možnosti pravidelného sportovního vyžití dětem 

z Hradce Králové a jeho okolí, souběžně se snahou jim vytvořit co nejvhodnější podmínky pro 

jejich psychosomatický vývoj.  

Jsme si vědomi, že ne každý hráč, který s hokejem začne, u něj také vydrží do seniorské kategorie. 

Snahou klubu je tedy vychovat ze všech svých svěřenců lidi, kteří si do života odnesou kladný 

vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu, smysl pro fair play a případně se uplatní jako trenéři, 

rozhodčí a činovníci v oblasti pozemního hokeje nebo v jiných sportech. 

Na výkonnostní úrovni by chtěl klub i nadále vychovávat hráče, jejichž potenciál se plně rozvine 

v nejvyšších soutěžích po celé republice, případně i v zahraničních týmech a v reprezentačních 

celcích. Na základě tohoto konceptu by klub chtěl dlouhodobě udržet soutěže ve všech kategoriích.  

 

2. Analýza klubu 

 

TJ Slavia Hradec Králové, z.s., oddíl pozemního hokej, byl založen v roce 1955. Oddíl je 

příspěvkovou organizací. Je druhým největším oddílem TJ Slavie.  

Výsledkově se řadí mezi nejúspěšnější kolektivní sporty v novodobé historii Hradce Králové. 



Momentálně aktivní členská základna oddílu je 125 členů, z toho 90 členů mládeže do osmnácti 

let. V sezóně 2020/21 jsou do venkovních svazových soutěží přihlášeny týmy do osmi kategorií. 

V halových soutěžích bude startovat šest našich týmů. Aktivně v klubu působí čtrnáct trenérů a tři 

rozhodčí.  

Zázemí má klub zajištěno ve venkovním sportovním areálu v městské části Farářství. Areál patří 

k nejmodernějším stánkům pro pozemní hokej v ČR. Máme k dispozici kompletní zázemí a 

kvalitní modrou hrací plochu. Areál je ve vlastnictví města Hradce Králové, pod správou 

organizace Technických služeb města Hradec Králové. V zimním období oddíl využívá sportovní 

halu TJ Slavia. Palubovka haly Slavie prošla rekonstrukcí a od minulé sezóny jsme se tak mohli 

stát i pořadateli jednotlivých soutěžních kol halového hokeje v kategoriích mužů, žen a žáků. 

Díky zázemí a organizačním schopnostem kolektivu našich trenéru a dalších spolupracovníků, 

jsme schopní pořádat velké sportovní hokejové akce s mezinárodním dosahem, a tím 

zpopularizovat pozemní hokej nejen v Hradci Králové, ale i v celé ČR.  

 

 

3. Hlavní strategický cíl práce klubu 

 

V oblasti sportovní je cílem příprava hráčů a hráček, zajištění požadované výkonnosti v 

posloupnosti až po kategorii mužů a žen, případně pro reprezentaci. Kvalitní trenérskou prací 

chceme zajistit dostatečné množství hráčů s předpoklady dalšího růstu. 

 

V oblasti výchovně-vzdělávací pak budujeme všeobecnou morální a etickou úroveň našich členů, 

ve vztahu k okolí, kolektivu a k sobě samému.  

 

 

3.1. Proč 

Snažíme se vychovávat dobrého člověka s férovým přístupem k trenérům, rodičům, spoluhráčům, 

protihráčům a okolí vůbec. 

Podporujeme jednotné myšlenky klubu se specifiky pro jednotlivé kategorie. 



  

3.2. Cíl 

Na prvním místě je hráč, hráčka, kteří jsou především člověkem, teprve potom hokejistou. 

Primárně nejde o výsledky, ale o sportovní růst jednotlivce.  

Výsledky jsou indikátorem, zda je cesta, po které se jde, správná. Dáváme prostor co největšímu 

počtu hráčů, neupřednostňujeme výsledky. 

 

3.3. Jak 

Fungujeme v trojúhelníku rodič-hráč-trenér. 

Zpracováváme metodiku rozvoje hráče a družstva v jednotlivých věkových kategoriích. 

Provádíme analýzu stavu klubové činnosti a vyvozujeme závěry.  

Propojujeme všechny kategorie od mládežnických až po seniorské. 

Aktivně sledujeme všechny nejnovější poznatky a trendy týkající se sportovní činnosti v oblasti 

pozemního hokeje a řídíme se jimi. 

 

4. Prostředky k dosažení cílů 

  
4.1. Hráčská základna 

 

Pomáháme individualitám a umožňujeme všem hráčům a hráčkám zažít úspěch.  

Rozšiřujeme hráčskou základnu náborovou činností. V náborech se snažíme eliminovat výhody 

většinových sportů.  Spolupracujeme s MŠ Kamarád, ul. Hrubínova v HK a ZŠ Bezručova, ul. 

Bezručova v HK. Máme zájem i o osobní propagaci – besedy, návštěvy škol, třídní schůzky, 

náborové akce, sportovní festivaly.                                 

Respektujeme individuální mentální a kongnitivní schopnosti hráčů. Nabízíme všem v první řadě 



trénink založený na všeobecné kondičně atletické přípravě se výraznější specializací na pozemní 

hokej až v žákovském věku. 

Vedeme agendu hráče a statistiku účastí na trénincích a utkáních, důsledně se vyžadují omluvy za 

neúčast. Dbáme na regeneraci, kompenzaci, rozložení zátěže a podílíme se na zajištění potřebné 

fyzioterapeutické intervence. 

 

 

4.2. Personální zajištění klubu 

 
V rámci klubu spolupracujeme s trenéry a pracovníky, kteří splňují podmínky hokejové i 

pedagogické odbornosti. Mají patřičné morální vlastnosti a postoje, zodpovědnost, entuziasmus a 

vztah ke klubu.  

 

V klubu se na sportovní přípravě podílejí nejen vyškolení hokejoví trenéři, ale máme i pozici 

trenéra brankářů, kondičního trenéra a fyzioterapeuta. 

 

Naši trenéři všech specializací a rozhodčí splňují požadované vzdělání a aktivně přistupují k jeho 

rozvoji. Průběžně zabezpečujeme odborné proškolování trenérů, rozhodčích a funkcionářů, 

organizujeme vlastní metodická školení. 

 

Využíváme zkušeností bývalých i současných vrcholových hráčů a hráček.  

Do trenérské činnosti zapojujeme i „nehokejisty“ z řad aktivních rodičů se zájmem o náš sport. 

 

Máme fungující oddílový výbor, trenérskou radu, organizačního pracovníka – sekretáře klubu a 

účetní. V klubu máme zajištěnou pozici webmastera a webdesignera, vyvíjíme vlastní hokejový 

online - systém a webové aplikace.  

 

4.3. Ekonomické zabezpečení chodu klubu  

 



Vedení účetnictví a hospodaření máme přehledné, průkazné s faktem maximální hospodárnosti. 

Jsme financováni členskými příspěvky, státem, obcí, krajem, sponzorskými dary, reklamou. 

 

Práce v klubu musí být částečně i finančně motivující. Trenéry a pracovníky odměňujeme dle 

výsledků, vzdělání, délky praxe, dle náročnosti svěřeného úseku.  

 

Průběžně obnovujeme fond hokejové výstroje, výzbroje a dalších nezbytných tréninkových 

pomůcek. 

 

 

4.4. Propagace klubu 

  

Činnost klubu, družstev, plánech, záměrech a perspektivě pravidelně medializujeme. 

 

Z každého utkání, turnaje máme mediální výstup. Máme fungující webové stránky, FB, Instagram.  

Rodiče informujeme prostřednictvím emailů, webových stránek, schůzek apod. 

 

Pro správu turnajů máme vlastní webovou aplikaci hockeyonline.cz. 

 

 

5. Vize klubu 

Výchovou vlastních hráčů se v dlouhodobém horizontu snažíme hráčsky stabilizovat tým mužů a 

žen. Respektujeme pyramidu výkonnostního růstu. Nabízíme hráčům zpětnou vazbu. 

Aktivně přistupujeme ke vzdělávání trenérů, rozhodčích, podílíme se na vzniku jednotné klubové 

metodiky. Vychováváme si rozhodčí z vlastních řad hráčů a trenérů, zajišťujeme jejich 

proškolování.  

Trenéři všech našich kategorií jsou partneři a aktivně spolu spolupracují. Jednotlivé týmy se 

navzájem hráčsky a trenérsky prolínají a doplňují. 

Vytváříme podmínky pro fungování SpS a SCM v našem klubu, komunikujeme a spolupracujeme 



se svazovými trenéry. Máme zájem o start našich hráčů v reprezentačních týmech všech věkových 

kategoriích 

Vychováváme hráče a rozhodčí tak, aby o ně byl zájem v ostatních klubech. Spolupracujeme se 

všemi kluby v celé ČR - oni potřebují nás a my potřebujeme je.  

V dlouhodobém výhledu máme obsazeny všechny mládežnické kategorie chlapců. Naší snahou je 

pravidelně přihlašovat do soutěží i převážnou většinu dívčích kategoriích. Od kategorie U6 se 

týmy pravidelně účastní turnajů a soutěží. 

V zimním období naše týmy od kategorií U12 až po seniorské pravidelně startují v halových 

soutěžích. 

Na našich hřištích pořádáme turnaje a přípravná utkání pro všechny věkové kategorie. Každoročně 

se snažíme o organizaci významných venkovních a halových turnajů s mezinárodním dosahem. 

Naše týmy se pravidelně mezinárodních turnajů zúčastňují.  

V přípravném období se týmy účastní soustředění se zaměřením na hokej, ale i na další sporty. 

Připravujeme pro hráče i mimohokejové aktivity, podporujeme „klubismus“. Do činnosti oddílu 

zapojujeme rodiče a další naše příznivce. 

Máme jednotné klubové oblečení, v kterém se účastníme utkání, tréninků či jiných společných 

aktivit. 

Dodržujeme zásady bezpečnosti v tréninkových jednotkách, utkáních a na klubových akcích.  


