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Abstrakt 

 

Název:              Nábor jako základní prvek sportovní přípravy dětí ( příklad ve 

vybraném sportovním odvětví ) 

 

 Souvislosti práce:    Úspěšná příprava mladých sportovců by měla mít základ 

v promyšleném několikastupňovém výběru talentované mládeže. Nicméně v české odborné 

literatuře je v současné době jen málo relevantních prací, které by se věnovaly komplexní 

metodice náborů, přesto, že snaha zaujmout a přivést děti a mládež ke sportu a smysluplnému 

trávení volného času patří v dnešní době bezesporu k prioritám vzdělávacího a výchovného 

procesu. 

 

Cíle práce:                 Cílem této práce je navrhnout postup při náboru dětí do sportovních 

klubů, na základě studia literatury a výzkumného šetření. 

 

Metody práce:          V teoretické části práce je diskutována česká a zahraniční literatura 

zabývající se problematikou náboru a výběru talentované mládeže do sportovních středisek. 

V praktické části je formou ankety zjišťován stav problematiky ve vybraných sportovních 

zařízeních. K vyhodnocení byly použity deskriptivní statistické metody. 

Výsledky práce: V práci se ukázalo, že procentuelní úspěšnost v klubech se různí. 

Vliv na počet příchozích a setrvávajících dětí má mnoho ukazatelů. 

 

Klíčová slova:   děti, nábor, propagace, lední hokej 
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Abstract 

 

Title:   Recruitment as a basic element of sports preparation for children 

(example in chosen sport section) 

 

Objectives of work: Successful preparation of young sportsmen should have pedestal in 

coherent multi-degree choice of talented youth. Even though an effor to bring children and 

youth to sport and make them interested in this such as a meaningful way to spend thein free 

time, still belongs to the priorities of educational process, there is only few relevant works that 

pursue komplex metodology of recruitment in the Czech professional literature at this 

moment. 

  

Goals of work:  Goal of this work is to suggest a course of action during recruitment of 

children to the sports clubs, using study of literature and the survey.  

 

Methods of work:  In theoretical part of the work, Czech and foreign literature dealing 

with issue of recruitment and selection of talented youth to sports centres, were discussed. In 

practical part, current situation in chosen sports centres was identified by using the survey. 

For evaluation there were used descriptive statistical methods. 

Results of work: The work showed that the success rate in clubs varies. The influence of 

the number of incoming and remaining children have many indicators. 

 

Keywords:      children, recruitment, propagation, Ice hockey 
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1  Úvod 

K výběru tohoto tématu bakalářské práce mě vedlo prostředí, ve kterém se pohybuji a 

sportovní odvětví, ve kterém se věnuji trenérské činnosti mládežnických kategorií. Jde 

především o přípravku ledního hokeje. Problematika náboru dětí do klubů jako cílevědomá a 

organizovaná činnost je v praxi mnohými českými hokejovými kluby zanedbávána. 

V menších klubech tomu bývá často tak, že pozornost vedení klubu se upíná spíše ke 

starším kategoriím a neklade se dost velký důraz na práci s těmi nejmenšími dětmi. V mnoha 

klubech, v podstatě, není žádná osoba  prioritně pověřena náborem. Což je velkou chybou. 

V dnešní době, kdy děti mají na výběr z velkého množství sportů a jiných volnočasových 

aktivit, je konkurence tak veliká. Navíc mnoho dětí dnes nemá zájem o žádnou sportovní 

aktivitu a jejich pozornost je přitahována televizí a veškerými, v dnešní době snadno 

dostupnými.  informačními technologiemi. Je proto zapotřebí si děti nějak získat nějakou pro 

ně atraktivní nabídkou. Doba, kdy děti přicházely samy, je dávno pryč a je potřeba jim sport 

přiblížit, zatraktivnit.  

V praxi se všeobecně náboru  dětí  věnuje velmi málo pozornosti, příčinou může být i 

skutečnost, že teorie náboru jako palčivé téma není zrovna rozvinuta. Celá řada odborných 

textů se v minulosti věnovala metodice výběru talentů. Doba se však změnila a tuto 

skutečnost je třeba reflektovat. Přestože několika stupňový výběr talentované mládeže do 

sportovních center je stále aktuální a v praxi použitelný, je třeba, aby v současné době byl 

opřen o kvalitně promyšlený nábor. V dnešní době se nabírají děti bez rozdílu talentu, vloh či 

nadání. A když se této problematice někdo věnuje a hodlá o tomto tématu cokoliv publikovat, 

jedná se spíše o populární články, prezentace, několikastránkové brožury nebo letáky. Nábor 

dětí do sportovních center jako relativně málo zpracované téma si zasluhuje mnohem větší 

pozornost. 

Bylo vybráno devět klubů, ve kterých proběhly rozhovory s experty ohledně strategie 

náboru dětí do klubu. Vybrané hokejové kluby se v podstatě dají rozdělit do tří kategorií. 

Výkonnostně nejvyšší, popřípadě kluby akademie, druholigové a pak jsou zde kluby 

specifické tím, že hrají mládežnickou výkonnostně nejvyšší soutěž, ale mužstvo mužů ji 

nehraje. Kritériem pro výběr klubů do této studie byla jejich geografická poloha. Vždy byl 

vybrán z každé kategorie jeden klub pražský, jeden z těsného okolí Prahy a jeden ze 

vzdálenější oblasti. 
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Cílem bylo nashromáždit co nejvíce informací o tom, jak dělají nábor dětí do sportu 

v různých klubech, ať už jsou to poznatky či zkušenosti pozitivní nebo negativní, a z toho pak 

sestavit vlastní koncepci toho, jak by měl vypadat efektivní nábor. V závěru práce byly 

diskutovány nejčastější chyby, jež se kluby při náboru dětí dopouštějí. 
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2  Teoretická východiska 

2.1  Proč by měly děti sportovat? 

 

V současnosti mají děti velký výběr volnočasových aktivit. Mezi tyto aktivity nespadá jen 

sport, ale i výtvarně, hudebně či jinak umělecky zaměřené kroužky. Počet aktivně sportujících 

dětí stále ubývá. Podle průzkumu roku 2005 se 9,6 procenta dětí (ve věku 9 – 12) nikdy 

nezapojila do fyzické aktivity se střední intenzitou. (Pivarnik, 1995) 

 

Pohybová aktivita a její význam pro společnost se v posledních letech stala podstatným 

celospolečenským tématem. V porovnání s minulými generacemi trpí současná společnost 

výrazným nedostatkem pohybu, který je přímým důsledkem industrializace a technického 

pokroku. Podle odborníků z oblasti zdravotnictví je závažnost následků onemocnění 

způsobených nedostatkem. Nedostatek pohybu je nejčastější příčinou srdečně cévních 

onemocnění. (WHO, 2014) Pozitivní na tomto faktu je, že se jedná o příčinu, kterou je možno 

snížit vhodným chováním člověka. (Kučera, 2011) 

 

          Správný výběr a výkon pohybové aktivity podporují dobrou úroveň zdravotního stavu, 

a tím dávají základ pro plnohodnotné společenské i individuální zařazení se ve všech 

životních etapách. V etapě dětského a mládežnického věku jde hlavně o podporu biologického 

vývoje a vytvoření základů pro celoživotní pohybovou aktivitu. Prokázaný je pozitivní vliv na 

mentální výkonnost a odolnost proti stresu. (Zimmerová, 2001) 

 

Bylo vypracováno mnoho studií, jejichž primárním cílem bylo zjistit, proč děti sportují a 

proč v něm nadále pokračují. 

1. Sounáležitost 

Děti chtějí se svými spoluhráči a trenéry navázat úzké vztahy. Patřit do skupiny, někam 

zapadnout. Být oceněny a uznány kolektivem, do kterého patří a především si užít zábavu. 
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2. Požitek   

Děti jsou velice soutěživé, mají rády rychlost a právě tu na sportu oceňují. Chtějí 

vyhrát a bavit se. Sport je pro ně vzrušujícím prožitkem vyplývajícím ze hry. (Stuchlíková, 

2002) 

3. Výtečnost 

Výtečnost je touha být výjimečný a jedinečný v tom co děláme. Děti rády vynikají a 

touží být nejlepšími a výjimečnými. Rozvíjejí své schopnosti a osvojují si herní dovednosti. 

Mají potřebu učit se nové věci, chtějí být dobrými hráči.  

4. Úspěch 

Pro děti je důležité vítězství a získání medaile či trofeje. Touží získat uznání za svůj 

výkon a to především od rodičů, protože právě jejich názor je pro ně podstatným. Chtějí 

dostávat odměny a být známými sportovci.  ( ČSLH, 2011 ) 

Naproti tomu jsou zde důvody kvůli, kterým děti sportovat nechtějí. 

Ze strany trenérů se často vyskytují chyby. Mezi hlavní patří preference některých 

svěřenců před jinými, tréninky nejsou dost zábavné a zajímavé nebo je kladen velký důraz na 

vítězství. 

Častou chybou rodičů bývá příliš velký tlak na dítě a jeho výkony. Dalšími důvody jsou 

nedostatek času na studium, zájem o jinou aktivitu či únava ze hry. 

Z výše uvedeného vyplývá, že důležitějším aspektem ve sportu dětí je to, že je musí 

zejména bavit a musejí z něho mít radost. Sport, v našem případě lední hokej, pro ně musí 

zůstat především zábavou. 

 

 

2.2  Příprava před náborem 

  

 Před vlastním náborem je dobré si nejdříve položit základní otázky, týkající se  náboru 

a možné cesty, jak nováčky do klubu získat. 
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Hlavním parametrem pro nábor je jaké členy do klubu hledáme. Dalším je lokalita, pro 

kterou nabíráme a počet dětí. 

 Prvním krokem náboru je sestavit plán, ve kterém bude jasně popsáno, co zamýšlíme 

s nováčky v klubu. Nabíráme děti pro založení nového klubu, týmu nebo jen doplňujeme 

určitou kategorii? Předem by měli být určení trenéři a realizační tým, který bude se skupinou 

pracovat. Kdo bude mít jaké povinnosti. V případě doplnění jedné konkrétní kategorie pro 

nedostatek dětí, je nutné děti připravit na příchod nových členů do kolektivu tak, aby je 

otevřeně přijaly a neodradily je hned v začátcích. Klub by měl mít připravené trenéry, kteří 

vědí jak zacházet s nově příchozími členy. 

Při přípravě prezentace si určíme jasné body toho, co můžeme potencionálním členům 

klubu nabídnout. Tyto informace by se měly objevit na propagačním letáku a webových 

stránkách. Důležitými informacemi je co tento sport obnáší. Ať už finančně nebo časově. Na 

kolik je klub schopen pomoci začínajícím sportovcům ve vypůjčení vybavení a případné slevy 

na oddílových příspěvcích, jak tomu bývá často v případě sourozenců v oddíle. Je vhodné, 

prezentovat, co plánujeme děti naučit a co jim tento sport přinese.  Jaké máme materiální 

podmínky. Co náš sport nabízí jiného a mimořádného oproti ostatním. (Frankl, 2002) 

Pro organizaci náboru je důležitou otázkou jaké máme organizační možnosti. Jaké 

může klub či oddíl poskytnout a kolik je ochoten investovat do náboru. Od toho se odvíjí také 

kolik lidí se náboru a jeho organizaci věnuje a především jaké propagační materiály budou 

mít k dispozici.  

Z odpovědí na výše položené otázky se dozvíme mnoho důležitých věcí, které je třeba 

dále promyslet, naplánovat a připravit. V této části už se začne profilovat podoba našeho 

náboru. ( Tichavová a kol., 2008) 

 

Další možné otázky, které vyplynou: 

• Kdy je pro mě nábor nejvhodnější a jaká má být jeho forma? Potřebuji naráz více dětí 

nebo to není teď potřeba, a chci se zaměřit na postupné doplňování nováčků 

v průběhu roku? 

• Co když se mi přihlásí děti z odlehlých konců města? Mohu rodičům nabídnout 
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doprovod dětí na trénink, či z tréninku domů? Nebo musím trvat na tom, aby děti na 

trénink někdo odvedl, a po tréninku si je vyzvedl? 

• Co udělám s dětmi, které už nebudu moci do oddílu přijmout z kapacitních důvodů? 

Mohu jim nabídnout jinou možnost, jiný oddíl? 

• Co udělám s dítětem, které evidentně není talentované pro sport? 

• Jaké termíny tréninků nováčkům nabídnu? Jsou už pevně dané nebo se budeme moci 

domluvit až přímo s novou skupinou nováčků? Kdo děti povede a kdo by tedy měl na 

náboru určitě být? 

• Mám dostatek peněz, abych mohl vytisknout několik set barevných letáků? Nebo 

musím počítat s letáky černobílými? Nemůže mi pomoci někdo z rodičů dětí? 

• Mám dostatek času a lidí na to, abych ve dvou dnech navštívil deset tříd základní 

školy? 

• Nebude výhodnější a efektivnější využít pro nábor nějakou stávající akci (Den dětí, 

Městský den apod.)  (ČBF, 2011) 

 

Byly pojmenovány základní věci a můžeme začít uvažovat nad tím, jaké formy náboru 

jsou pro nás nejlepší. Které mohou splnit to, co očekáváme, a zároveň, které jsme schopni 

zrealizovat za daných podmínek. 

2.3  Fáze náboru 

2.3.1  Oslovení 

Při první fázi oslovení je důležitý efekt motivace. Je probouzen v dítěti zájem o daný 

sport. U méně atraktivních sportů je vzbuzení zájmu velmi těžké, proto musí tato fáze být 

předem dobře připravená.  Cílem první fáze není získání členů, ale pouze vzbuzení zájmu a 

příchod na zkušební trénink (Brown,1985). 
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 Hlavním úkolem této fáze je děti informovat o možnosti věnovat se vybranému sportu. 

Největší důraz musí být dán na to je motivovat, na něco je nalákat. Zaujmout je něčím co je 

ohromí. 

2.3.2  Příchod 

 

 Úvodní schůzka a její provedení je rozhodující pro další rozvoj. Pokud se nám podaří 

nováčky dostatečně zaujmout a „vydovádět“, budou plní nadšení a přivedou na příští schůzku 

další kamarády. Bude-li atmosféra na tréninku vlažná, napjatá či jinak negativní, méně 

nadšené děti už příště nepřijdou, a za nimi budou odpadávat další. Cílem první schůzky je 

zejména to, aby se děti navzájem poznaly, ale hlavně, aby ze schůzky odcházely nadšené a s 

pocitem „škoda, že je konec, už se těším na příště“. (Slepička, 2006) 

 Děti přijdou a seznamují se s novými kamarády, trenéry a základy daného sportu. 

Poznávají, jak vše funguje, že musí respektovat najednou i někoho jiného, než jen maminku a 

tatínka, protože občas se stává, že přijdou i děti, které ještě nezačaly chodit do školy a tudíž 

nepoznaly žádnou autoritu a vyžadování jakékoliv disciplíny. Zkrátka si děti přijdou pro ten 

první prožitek ze sportu. (Langmeier, 2006) 

 

2.3.3  Setrvání 

 Zde už se rozhodují, zda chtějí přijít i podruhé a potřetí. Prostě ve sportu pokračovat i nadále. 

Musejí být nadšeni a mít konkrétní důvody proč to chtějí dělat. 

 

2.4  Aktivní nábor 

 

Aktivním náborem se rozumí, že si člověk, pořádající nábor, vybere skupinu dětí a 

přijde je oslovit a vzbudit u nich zájem o daný sport. 

  

2.4.1  Nábor přes stávající členy oddílu, jejich rodiče a známé  

 Způsob vhodný pro průběžný nábor nových členů, ale pokud se na ni zaměříme 

v určitém období, může nám přinést větší úspěch i jako jednorázová akce (Tichavová,2008). 
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 Rodiče členů klubu, známí apod.  

Děti mají rodiče, ti mají známé, kamarády nebo kolegy, kteří mají zpravidla také děti. 

Oslovte proto rodiče svých členů a poproste je o spolupráci. Požádejte je, ať vás doporučí 

svému okruhu známých. Zase zde samozřejmě platí pravidlo, že rodiče vás jistě rádi doporučí, 

pokud jsou sami přesvědčeni o tom, že váš oddíl je kvalitní a jejich dítěti nabízí smysluplnou 

a užitečnou náplň volného času. Doporučení kamaráda, nebo kamarádky platí za nejlepší i 

mezi dospělými. 

Jak na to: 

 Rodičům může být práce usnadněna tím, že jim budou připraveny oddílové vizitky. 

Ideálně kartičky, které se vejdou do peněženky a kde oslovení rodiče najdou všechny 

potřebné informace o vašem oddíle (název, kontakty, termíny schůzek, jméno 

vedoucího, apod.). Vizitky můžete rozdávat klidně ve větším množství, rodiče je 

mohou „poslat dál do oběhu“. Máte-li i vy sami podobné vizitky vždy po ruce, je to 

užitečné, čas od času se vždy najde příležitost někomu je nabídnout.  

 Zkuste upozornit rodiče na to, že pokud do oddílu bude chodit jejich dítě se 

spolužákem či kamarádem, mohou se střídat s rodiči kamaráda v doprovázení dětí na 

trénink. 

 

 Nábor přes stávající členy 

 

Základním předpokladem pro to, aby byl váš oddíl dětmi doporučován dále je, že je 

dobrý. Jedině pokud budou děti v oddíle spokojené, ba přímo nadšené, vám může zajistit 

přirozenou reklamu. Děti se mezi sebou rády dělí o své zážitky, pokud zažijí něco nevšedního, 

úžasného, řeknou si to na potkání. Pokud se vám daří získávat nováčky touto cestou, pak je to 

pro vás dobré zrcadlo, které napovídá o kvalitě sportovního oddílu. Někdy se vyplatí stávající 

členy trochu pošťouchnout, např. uspořádat speciální trénink, kam si každý může pozvat 

svého kamaráda zvenku. Program tohoto tréninku je pak uzpůsobený takovéto sestavě 

(většímu počtu dětí), na konci tréninku můžete hosty vyzvat k členství v oddílu. Cesta vhodná 

pro průběžný nábor nových hráčů. Pokud se na ni zaměříme v určitém období, může být 

efektivní i jako krátkodobá či jednorázová akce. Často bývá nedoceněna nebo přehlížena, z 

dlouhodobého hlediska je to patrně nejlepší cesta.  
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2.4.2  Nábory ve školách a družinách  

 Jedná se o jednu z nejčastějších forem náborových akcí. Je nejvyužívanější právě při 

náboru nejmenších. Ovšem stojí to více času a práce. (Tichavová,2008) 

Nábory ve školách 

Podle zkušeností, které se sešly z různých koutů republiky, jsou nábory ve školních 

zařízeních různého typu nejrozšířenější a také poměrně úspěšnou formou náborové akce. 

Nejdříve si naplánujte, kdy je nejvhodnější na nábor vyrazit, a o jaký termín budete ve škole 

žádat. Za všeobecný názor platí, že dělat nábory ve školách je nejlépe na začátku školního 

roku, kdy děti ve spolupráci s rodiči vybírají zájmové aktivity pro následující období, a také 

váš hokejový oddíl je na začátku nové sezóny. Platí zde pravidlo- čím dříve do školy 

dorazíme, tím lépe. Podobně totiž uvažují jiné sportovní oddíly a zájmové kroužky, a děti i 

rodiče v tuto dobu zavalí velká nabídka všeho možného. Kromě září je dalším vhodným 

termínem pololetí, kdy některé děti mění kroužky nebo mají už volněji, protože kroužky, které 

si vybraly v září, je přestaly časem bavit a odešly z nich. Co se týče dní v týdnu, obecně platí, 

že při náboru v družině není vhodný pátek, protože v tento den děti do družin moc nechodí 

nebo odcházejí dříve.  

Nábor ve školní výuce 

Pozitivem na náboru ve školní výuce je cílová skupina, kterou oslovujeme. 

Oslovujeme jednu až dvě třídy a poměrně velké množství dětí. Děti nás dobré vnímají, 

protože je to pro ně vítaná změna ve školní výuce. 

 Naopak nevýhodou je čas, kterého se nám ve výuce nedostává dostatek. Oslovujeme 

jen děti bez rodičů. Domů se k rodičům dostanou jen poloviční nebo žádné informace. Ve 

školách musíme nabízet sport jak chlapcům, tak i dívkám. 

 

Nábory o přestávkách 

 

Setkáme  se  s větší ochotou spolupracovat a je zde možnost oslovit velké množství dětí za 

krátkou dobu. Ovšem čas, který dostaneme, je krátký a pozornost dětí není taková jako ve 

vyučovací hodině. 

 

Nábory ve školní družině 

 Dostaneme zde více prostoru a jsme vítanější než- li ve výuce. Nejsme omezeni jen 
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školní budovou, ale je i možnost děti přivést na hřiště nebo do lesa. Je možnost, 

prostřednictvím družiny, oslovit také rodiče, kteří si vyzvedávají děti. Nevýhodou je, že 

oslovujeme menší cílovou skupinu, jelikož ne všechny děti chodí do školní družiny. ( 

Tichavová, 2008 ) 

 

1. Vybrat školy, kde chcete nábor dělat a nábor si zde domluvit  

Výběr škol, které chcete navštívit, může být odvislý od mnoha specifik. Pokud jste 

z menšího města, nemáte příliš na výběr a míříte do vaší jediné školy. Jste-li z větších měst, 

kritériem pro váš výběr může být např. blízkost škol od haly/tělocvičny. Zejména u mladších 

dětí ve velkých městech je pro rodiče významnou informací to, jak se dítě může samo 

bezpečně dostat na trénink apod. Je potřeba nábor ve školách vždy dostatečně včas domluvit.  

Pokud se do školy chystáte v září, je třeba kontaktovat vedení školy již koncem 

předcházejícího školního roku, nejpozději pak v srpnu. 

 

2. Připravit si program náboru    

Jak bude vypadat program náboru, záleží samozřejmě na tom, kolik času s dětmi máte,  

pro kolik dětí ho připravujete, kde prostor k náboru dostanete (ve třídě, v tělocvičně, na 

venkovním hřišti) apod. 

 

3.Připravit si propagační materiály, které lze k náboru použít  

Na nábor budete potřebovat dva typy materiálů:  

 Tyto materiály jsou někdy užívány i samostatně. Ovšem bez doprovodné 

prezentace se nedosahuje takového efektu. Proto se doporučuje je kombinovat 

(Tichavová,2008). 

 a) Materiály, které využijete při náborovém programu:  

o Fotografie – je vhodné připravit si atraktivní fotky z tréninků, či zápasů vašeho oddílu.  

o Videozáznam – pokud máte možnost, můžete připravit také krátké video. Nemělo by 

mít více než 3-5 minut. Do záznamu můžete z důvodu atraktivity zařadit kromě 

zajímavých momentů z vašich tréninků též šoty z utkání. 

o Hokejový dres – mnoho mladších dětí jistě zaujme hokejový dres vašeho oddílu.  
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o Plakát - plakát vašeho družstva. Při povídání o oddílu může takový plakát posloužit 

jako vhodný doplněk.  

o Motivační předměty - pro motivaci a „namlsání“ dětí můžete s sebou přinést 

puky,hokejky, dresy, helmy,  apod.  

 

b) Propagační materiály  

„Dárky“ pro děti – drobné dárkové předměty, např. náramek na ruku, šňůrka na krk,  

,,placka“ se znakem oddílu apod.  

Propagační materiály - mohou být určeny dětem nebo rodičům. Materiály vztahující se  

k oddílu (fotografie družstva, plakát, samolepka, letáky pro děti i pro rodiče apod.).  

Informační materiály – ty se mohou krýt s materiály propagačními. Je nutné, aby 

obsahovaly všechny důležité informace, které děti, potažmo jejich rodiče potřebují vědět. ( 

ČBF, 2011 ) 

 

Informační leták 

Každý informační materiál (leták, plakát aj.) by měl obsahovat název klubu, vhodný 

slogan, který zaujme, ale zase není moc dlouhý. Je dobré, aby byla na letáku fotografie 

s dětmi stejně starými jako ty, které hledáme. A další podstatné informace. O jaký sport se 

jedná, kam a kdy mohou přijít náš sport vyzkoušet. Na koho se obrátit pokud mají zájem 

(ČBF, 2012). 

 

Ve chvíli, kdy školu kontaktujete, byste měli mít jasno v těchto věcech:  

 Kdy máte v plánu školu navštívit. Ať se můžete bavit o konkrétním termínu. Podle 

toho jakým způsobem plánujete prezentovat daný sport a klub, jestli máte zájem o vstup do 

hodiny nebo by vám postačila družina či přestávka. Záleží také na délce vaší prezentace. 

Pokud ji plánujete prodloužit v hodině, tak to asi nebude všude akceptovatelné. Další bod, 

který budete domlouvat je, jak staré děti hledáte abyste věděli do které třídy se chystáte.  

 Další část prezentace je před rodiči, což je také možné v průběhu třídních schůzek. I na 
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takovou je také zapotřebí předchozí domluvy. A v neposlední řadě se škole nějakým 

způsobem odměnit za ochotu a spolupráci například uspořádáním sportovního odpoledne pro 

děti na této škole. 

 

Nejprve je nutné zavolat do školy a domluvit si schůzku s vedením školy (ředitel, zástupce 

ředitele). Tak, jako všude, platí i zde, že osobní kontakt je mnohem efektivnější, než domluva 

telefonická či e-mailová. Při úmyslu dělat nábor ve školní družině je možné směřovat rovnou 

k vychovatelkám.  

  

Na osobní schůzku si připravte složku, která bude obsahovat základní informace o 

vašem oddíle, případné úspěchy oddílu, počty dětí v oddílu apod., a také kontakt na vás. Tyto 

materiály pak řediteli (jinému zástupci školy) samozřejmě necháte.  

 

4. Naplánujte, co bude následovat po samotném náboru na školách  

Nábor ve školních zařízeních je pouze jakousi první fází celého náborového procesu, 

který má být úspěšný. Je třeba vědět, co udělat poté. Už když rozdáváte dětem ve školách či 

jinde informace a letáky o vaší činnosti, musíte mít rozmyšleno, co jim vlastně nabízíte- kam 

je pozvete, abyste pokračovali v navázaném kontaktu. (Fischer, 2002) 

 

2.5  Pasivní nábor 

 

Pasivním náborem oslovujeme velké množství lidí. Oslovujeme jak děti, tak i rodiče. Má 

větší propagační vliv. Je dobré se dostat do povědomí společnosti ve městě. Nevýhodou je 

ztráta osobního kontaktu s lidmi a dětmi. Dobře provedená akce pro veřejnost stojí mnoho 

práce i financí. Ve velkých městech je takových akcí více a o to těžší je uspět v návalu 

konkurence. 
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Možnosti provedení  

1. Samostatná prezentační akce -  se svým oddílem se dohodnete a přichystáte 

samostatnou akci pro veřejnost např. v městském parku, před sportovní halou 

(zařazení soutěží pro děti: dribling-slalom, střela na branku, skok přes švihadlo, opičí 

dráha, apod.).  

2. Bambiriáda  – dnes se již v desítkách měst koná tradiční Bambiriáda a jiné přehlídky 

volnočasových aktivit pro děti a mládež. I vy ji můžete využít, je třeba si však 

uvědomit, že návštěvníci vaší prezentace uvidí v jednom dni desítky dalších, a z každé 

si odnesou jeden či více letáčků ve stylu ,,přidej se k nám“. Dokážete docílit toho, aby 

si z té hromady vybrali právě vás?  

3. Den dětí, Městské slavnosti, Mikulášská besídka, Velikonoční odpoledne a další – na 

podobných akcích se můžete účastnit např. prezentačním stánkem svého oddílu 

spojeným s dalšími aktivitami. (ČBF, 2011) 

2.5.1  Akce pro veřejnost  

Cílem takové akce je upozornit na náš oddíl a dát lidem na vědomí poznatky o našem 

sportu. Nejlépe pak získat nováčky pro naši pravidelnou činnost (Tichavová,2008). Tyto akce 

jsou velice rozšířené. Jejich úspěšnost se různí. Jedná se často o Den dětí, Městské slavnosti, 

Mikulášská besídka, Velikonoční odpoledne a další. Na takových akcích se můžete 

prezentovat vlastním stánkem, kde je pro děti možnost vyzkoušet si daný sport, popřípadě 

potkat osobnost klubu a spojenou s autogramiádou. 

 

Načasování akce  

  Akci je dobré plánovat do období, kdy všichni rodiče s dětmi vybírají zájmové 

kroužky, které vyplní volný čas dětí a tím je začátek školního roku v průběhu celého září. Je 

vhodné akci plánovat na začátek září, tak abychom předešli tomu, že všechny děti už budou 

mít kroužky vybrané. Je dobré se ujistit, že v ten samý den nebude obdobnou akci pořádat i 

jiný klub, který by tak mohl odvézt pozornost od vašeho náboru.  
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  Na co si dát pozor, aby akce byla náborově úspěšná  

Nejdůležitější na celé náborové akci je především správné naplánování a příprava 

podkladů. Při prezentaci je důležité mluvit k dětem/rodičům přímo. Mít na paměti důležité 

informace a ty také předat. Musíme je především zaujmout, získat pozornost. 

Veškeré akce pořádáme na místech, kde je pravděpodobné, že se setkáme s cílovou 

skupinou pro náš nábor. Na nábory nechodíme individuálně, nýbrž ve skupině, ideálně tří lidí. 

Když jeden vede prezentaci, další mohou rozdávat propagační materiály nebo podat základní 

informace o vašem hokejovém klubu nově příchozím rodičům. Propagační materiály je 

důležité mít připravené. Informace, které jim přednesete během prezentace si musí odnést 

s sebou domů. Jinak informace odejdou společně s vámi. 

 

2.6  Extenzivní nábor 

 

 Extenzivní nábor používá velkého množství nabraných dětí na počátku sportovní přípravy, ze 

kterého postupem let děti postupně odcházejí a jen některé dosáhnou vrcholu. Tento model náboru 

má podobu takzvané pyramidy. Nevýhodou je, že značná část neperspektivních jedinců 

setrvává dlouhou dobu v systému péče o talenty. Tento model je charakteristický negativním 

výběrem (Perič, 2006). 

 

2.7  Intenzivní nábor 

  

 Intenzivní model vychází z podoby tzv. věže. Zde je jen velmi úzká základna 

vybraných dětí, ale u nich je vysoká pravděpodobnost dosažení nejvyšší výkonnosti. Jeho 

výhodou je vysoká efektivita, jedinci zařazeni tímto způsobem do systému péče o talenty mají 

vysokou procentuální úspěšnost ve vrcholovém sportu. Nevýhodou jsou značné nároky, 

nehodnověrnost výběrových indikátorů a tím i velké procento neospravedlněné fluktuace. 

Tento model je charakteristický pozitivním výběrem (Perič, 2006). 
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 2.8  Koordinátor náboru 

 

Pro vysokou efektivitu náboru by měl oddíl od samého počátku určit osobu, která bude 

za program odpovídat, tj. koordinátora náboru. Tato osoba bude koordinovat veškeré detaily 

mezi klubem a rodiči. Je nezbytné mít osobu, na kterou se mohou lidé obrátit a klást jí 

případné otázky. Tato osoba by měla být především aktivní, uvědomělá a odpovědná za své 

jednání. Za účelem podpory této osoby v její činnosti by měl být klub schopen dát dohromady 

náborový tým cca 3-4 lidí, kteří by se podělili o jednotlivé úkoly. Případně bude nutné nalézt i 

další dobrovolníky, kteří by se zhostili daných úkolů. (ČSLH, 2011) 

 

2.9  Specifika náboru dětí v ledním hokeji 

 Hokejový nábor je specifický sportem samotným. Omezuje nás to na určitá města, kde 

mají zimní stadion. Málokdo uspořádá náborovou akci pro děti z vedlejšího města. A 

málokteří rodiče mají možnosti na to, aby děti dopravovali. V současnosti mají kluby a města 

snahu podporovat mladé sportovce pomocí různých dotací. Ani přes to však hokej nepatří 

k nejlevnějším sportům. A dalším specifikem je, že to není kroužek, do kterého by děti 

docházely jednou či dvakrát týdně, ale sport, který se ve většině klubů směřuje k vrcholové 

výkonnosti. A proto zabírá mnoho času, který tomu z počátku musejí rodiče obětovat. Děti, 

pokud u ledního hokeje vydrží do dorosteneckého věku, tak se v podstatě stává jejich 

životním stylem a prioritou, i když snahou rodičů a klubů je, aby nezanedbávaly školu. 

 

2.10  Nábor 

 

 Nábor je proces, ve kterém dochází ke hledání vhodných lidí na vybrané pozice. 

Náborem se myslí vyhledávání, testování, hodnocení a výběr potenciálních kandidátů na dané 

místo. 
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3  Metodika práce 

3.1  Formulace problému 
Problematika oslovení široké veřejnosti je stále podceňována i přesto, že je v dnešní 

době informačních technologií a civilizačních nemocí důležitější, než kdykoliv předtím, vést 

děti k pohybu a zdravému životnímu stylu. 

 Organizovaný nábor dětí do sportovních klubů je důležitou složkou sportovního 

tréninku, není dosud na tento problém jednotný názor. Chybí základní koncepce organizace 

náboru začínajících sportovců a v podstatě nebyla popsána komplexní metodika. V některých 

sportovních klubech se stává, že zde dochází k absenci celého náboru dětí jako cílevědomého 

organizovaného procesu i přes to, že všichni si uvědomují a vědí jak je důležitý. Kritický je 

především nedostatek informací o tom, jak se kde připravuje, realizuje nábor dětí a mládeže 

pro sport a jaká je jeho úspěšnost.  

Nábor by měl být záměrný a dobře koncipovaný. Předem připravená strategie zvyšuje 

pravděpodobnost úspěchu. Jedním z hlavních problémů je tedy chybějící jednotná koncepce, 

v podstatě přesný návod, podle kterého by se dal nábor provádět. A druhým jsou chyby, 

kterých se kluby dopouštějí během náboru a v práci budou diskutovány. 

 

3.2  Cíle a úkoly práce 
 

Hlavním cílem práce je vytvoření koncepce náboru dětí do sportovních oddílů na 

základě získaných dat a jejich vyhodnocení. Jedná se o popis jednotlivých fází náboru dětí. 

V koncepci bude popsán postup celého náboru. 

Úkoly 

 

1. Stanovení kritérií pro výběr klubů 

Budou určena dvě hlavní kritéria, podle kterých budou kluby vybrány. Prvním 

kritériem je výkonnostní úroveň a druhým je jeho geografická poloha. V podstatě se 

dají podle výkonnosti i podle polohy rozdělit na tři skupiny. Tři možnosti geografické 

polohy byly vybrány pro odlišnosti malých a velkých měst v náboru. Jsou zde kluby 

pražské, kluby z blízkého okolí Prahy a pak kluby vzdálenější od Prahy. Výkonnostní 
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úroveň byla odvozena od týmů v klubu. První skupina klubů má muže na výkonnostně 

nejvyšší úrovni v republice, druhá skupina na třetí výkonnostně nejvyšší úrovni a u 

třetí skupiny je podstatné, že mužstvo mužů není na nejvyšší výkonnostní úrovni, ale 

mládežnické týmy ve věku 14-17 let jsou na nejvyšší výkonnostní úrovni a je zde 

pravděpodobně kladen větší důraz na mládež. 

 

2. Výběr klubů 

Kluby budou vybrány podle výše uvedených kritérií. Bude vybráno devět klubů. 

 

3. Výběr způsobu získávání dat 

Zvolili jsme pro tento výzkum polostrukturované rozhovory. Postupně budou 

oslovováni experti z vybraných klubů a budou s nimi prováděny rozhovory. 

4. Vytvořit anketu 

Po volbě polostrukturovaného rozhovoru bylo nutné sestavit zásadní otázky 

týkající se probírané problematiky. Mezi zásadní body náboru patří jeho příprava, 

propagace, průběh, úspěšnost. Ke všem těmto bodům se vztahují hlavní otázky 

rozhovorů. 

 

5. Definice experta 

Expertem se rozumí člověk, který se na nábor specializuje. Pro nás je to osoba, 

která má v daném klubu plánovat a realizovat strategii náboru. Měl by to být jeden 

z trenérů s víceletou působností v klubu. 

 

6. Oslovení expertů 

Následuje oslovení expertů na nábor dětí ve vybraných hokejových klubech. Je 

nutné oslovit experty, zda budou spolupracovat, udělají si čas a budou pozitivně 

naladěni pro interview. Pošleme expertům předem připravenou anketu, aby měli 
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možnost se na rozhovor lépe připravit. 

7. Samotné rozhovory 

V rozhovorech budeme zacházet často do podrobností pro kvalitu získaných 

informací. Ze základních, předem připravených, otázek během rozhovoru vychází 

další otázky a informací ohledně náboru v daném klubu. Každý klub nabízí něco 

jiného a někteří ze zkušenějších expertů poskytnou v rozhovoru pravděpodobně i své 

zkušenosti z předchozích let. 

7. Záznam dat 

Data získaná od expertů byla zaznamenávána písemně. Všechen materiál, který byl 

získán v procesu sběru dat, byl odpovídajícím způsobem archivován. 

8. Vyhodnocení  

 

a) Spolupráce klubu 

b) Prostředky pro nábor 

c) Využití náboru 

d) Úspěšnost náboru 

9. Sestavení jednotné koncepce 

a) Příprava a plánování náboru 

b) Provedení náboru 

c) Práce vedoucí k pravděpodobnému setrvání nabraných dětí 

  

 

3.3  Vědecké otázky 
Co by měla obsahovat metodika úspěšného náboru? 

Jaká je úspěšnost současných náborů a co je ovlivňuje? 
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3.4  Metody práce 
 Výzkum, který provádíme, je kvalitativního charakteru. Získané informace budou 

popsány do podrobností. Informace budou získány pomocí rozhovorů a sběrů dokumentů. 

Všechen materiál, který bude získán v procesu sběru dat, bude odpovídajícím způsobem 

archivován (Hendl, 2012). 

 Hlavní metody shromažďování dat v našem výzkumu tvoří polostrukturované 

dotazování, jež se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého 

procesu získávání informací. Z odpovědí jasně plyne jestli respondent daným otázkám 

porozuměl, odpovědi, které se nám dostanou se mohou projevit subjektivními pohledy a 

názory. Rozhovory budou prováděny s experty. Úkolem je zachytit a analyzovat obsah a 

organizaci znalostí člověka, který je v dané oblasti expertem, a využít tyto poznatky pro 

výslednou koncepci. Je nutné kontaktovat experta a prodiskutovat s ním všechny 

problematické body, vysvětlit mu postup. Expert má také možnost klást otázky a tak usměrnit 

plánování akce. Je nutné brát v potaz motivaci experta a udělat vše pro to, aby se zvýšil zájem 

o dobrý výsledek v dané studii (Hendl, 2012) 
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 3.5  Soubor 

Klub Úroveň Region Počet 

osob 

HC Energie Karlovy 

Vary 

Akademie 

Výkonnostně nejvyšší 

soutěž mužů 

Karlovarský kraj 

(město menší a vzdálenější od 

Prahy) 

1 

HC Rytíři Kladno Výkonnostně nejvyšší 

soutěž mužů 

Středočeský kraj  

(okolí Prahy) 

1 

HC Sparta Praha Akademie 

Výkonnostně nejvyšší 

soutěž mžů 

Praha 1 

HC Baník Sokolov Třetí nejvyšší soutěž mužů 

v republice 

Karlovarský kraj 

(město menší a vzdálenější od 

Prahy) 

1 

HC Kobra Praha Třetí nejvyšší soutěž mužů 

v republice 

Praha 1 

SC Kolín Třetí nejvyšší soutěž mužů 

v republice 

 

 

Středočeský kraj  

(okolí Prahy) 

1 

HC Letci Letňany Mládežnické kategorie 14-

17 let ve výkonnostně 

nejvyšší lize (mužstvo 

mužů v nižší lize) 

Praha 1 

HC Dukla Jihlava Mládežnické kategorie 14-

17 let ve výkonnostně 

nejvyšší lize (mužstvo 

mužů v nižší lize) 

Kraj Vysočina 

(město menší a vzdálenější od 

Prahy) 

1 

BK Mladá Boleslav Mládežnické kategorie 14-

17 let ve výkonnostně 

nejvyšší lize (mužstvo 

mužů v nižší lize) 

Středočeský kraj  

(okolí Prahy) 

1 

 

3.6  Zpracování dat 
 Data získaná od expertů na nábor dětí budou zaznamenána. Pomocí statistik bude 

porovnávána úspěšnost náboru v jednotlivých klubech indexem úspěšnosti. Rozhovory budou 

nahrávány, následně vznikne protokol ke každému rozhovoru, odpovědi budou 

kategorizovány. A každý klub bude krátce zhodnocen. Pro vybrané kluby bude vytvořen index 

ukazatele úspěšnosti. Na základě všech těchto údajů budou vytyčeny stěžejní body náboru, 

které pak poslouží jako hlavní body celé koncepce. V závěrečné diskusi budu brát v potaz i 

svůj expertní pohled na danou problematiku.  

 

 



29 
 

4  Praktická část 

4.1  Osnovy polostrukturovaných rozhovorů 

1. Kolik osob se v klubu náboru dětí věnuje? 

a) Organizaci náboru. 

b) Kolik trenérů je na ledě během tréninkových jednotek? 

2. Jaké jsou dostupné prostředky na nábor? 

3. Jak je nábor propagován?  

a)  letáky, plakáty, reklama   

b) Je propagace tvořena pro každou sezonu nově? 

4. Kde jsou prezentovány propagační materiály?  

5. Koho oslovujete?  

a)  školy, školky, družiny. 

b)  Především rodiče nebo děti? 

c) Jestliže chodíte do škol, tak čas, který máte pro svou prezentaci je ve výuce, 

družině, o přestávce? 

6.  V jakém období děláte nábor? 

7. Co obnáší prezentace vašeho náboru? 

8. Co klub nabízí nově příchozím? 

a) Výše klubových příspěvků a případná sleva pro sourozence? 

b) Možnosti zapůjčení výstroje? 

9. Pohybový obsah tréninkových jednotek, které klub nabízí.  

10. Kolikrát týdně a v jaké hodiny jsou tréninky? 

11.  Kolik dětí setrvalo po náboru v sezoně 2012/2013? 

12.  Kolik dětí se v průběhu roku dostavilo na tréninkovou jednotku, ale ve sportu 

nepokračují? 

13.  Co nejčastěji přivede děti do přípravky? 

14. Spolupracujete se základními školami, které chodí bruslit? 
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4.2  HC Baník Sokolov 
 

Sokolov je okresní město v Karlovarském kraji čítající necelých 24000 obyvatel. 

Zdejší klub byl založen roku 1945, několika nadšenými zaměstnanci hnědouhelných dolů 

v Dolním Rychnově, s původním názvem SK FHD Dolní Rychnov. Zpočátku byla činnost 

klubu nepravidelná. Ledové kluziště se postupem času stěhovalo po několika místech na 

Sokolovsku až do vybudování stadionu v Karlových Varech. Klub byl přejmenován na HDB 

Sokolov a v sezóně 48-49 proběhla první mistrovská utkání. V období 1960-61 klub 

nefungoval, ale už rok poté začala výstavba vlastního stadionu, která byla dokončena v roce 

1974. Během let se v Sokolově vystřídala krajská soutěž, první liga, ale převážnou většinu 

času se Sokolov účastní II. národní hokejové ligy (v ČR třetí nejvyšší). Dnes velice dobře 

spolupracuje s klubem HC Energie Karlovy Vary především v mládežnických kategoriích. 

Dříve zde fungovala hokejová škola, ale již před lety byla zrušena. 

 Organizaci náboru v klubu HC Baník Sokolov se věnuje pán s trenérskou licencí A, 

který je zároveň i sportovním manažerem klubu a dříve působil také jako hlavní trenér 

v mládežnických kategoriích a u seniorského týmu. Během aktivní kariéry hráče nastupoval 

za seniorský tým HC Bílí Tygři Liberec v nejvyšší výkonnostní lize v České republice. Sám 

organizuje i provádí většinu náborových akcí. 

 Většinu prostředků pro nábor v tomto klubu zaštítí protislužby. Příkladem jsou ledy 

pro školy nebo školky za možnost prezentace náboru ve školách a školkách. A i v těchto 

případech, kdy přijde škola či školka na led do klubu, tak s nimi tuto akci absolvuje 

minimálně jeden z klubových trenérů, který zde může nabídnout dětem navštívit tréninkovou 

jednotku klubu a při odchodu jim rozdá klubové letáky. Možnost ledu nebývá problém, 

jelikož ledy jsou během dopoledne většinou volné. Další prostředky jsou potřebné na tvorbu 

propagačních materiálů a v tomto klub vychází vstříc. 

 Je zde výborný pasivní nábor. Klub má reklamu v místním deníku, na webových 

stránkách města a krátký spot před každým dětským představením v sokolovském kině. Další 

součástí tohoto náboru jsou letáky, které se dostávají do každého domu v Sokolově. Jsou 

pravidelně donášeny do škol, školek a infocentra. Na třídních schůzkách je na každé lavici 

umístěn náborový leták. Děti se nabírají v průběhu celého roku. Propagační letáky se 

roznášejí nejvíce v období letní přípravy během května a června a každý rok se vytváří nové 

propagační materiály. Dobře koncipované jsou webové stránky klubu. V průběhu roku a 

především v průběhu celé letní přípravy se přímo na úvodní straně zobrazuje velká reklama na 
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nábor malých hokejistů. Hned na první straně je velkými písmeny vidět odkaz na nábor. 

Stránka neobsahuje přehnaně mnoho informací, ale žádné důležité informace zde nechybí. 

Vše je zde jasné, stručné, přehledné a stránky zaujmou. 

 Aktivní nábor zde funguje formou návštěv ve školách a školkách. Koordinátora 

náboru v případě možnosti prezentace většinou doprovází jeden z hokejových žáků, který si 

s sebou vezme hokejovou výstroj a před dětmi si ji oblékne a tím děti zaujme. Navštěvují 

především předškoláky a děti v první třídě základní školy, ale pokud je podle počtu potřeba 

doplnit ročník, tak i druhou třídu. 

 Klub nabízí v průběhu závodního období třikrát týdně tréninkovou jednotku na ledové 

ploše v termínech úterý a čtvrtek od 17:15 a v sobotu od 8:45. Tréninková jednotka trvá 60 

minut. Každé jednotky se stabilně účastní minimálně 4-5 licencovaných trenérů. Tréninkové 

jednotky probíhají rozděleně, ve třech skupinách podle úrovně dětí jsou skupiny A, B a C 

rozděleny do pásem. 

Dítě má možnost vyzkoušet si tréninkový mikrocyklus a po týdnu až dvou je možnost 

podat přihlášku do klubu spolu s podepsáním smlouvy o zapůjčení kompletní výstroje 

zdarma. Při vstupu do oddílu dostane každý hráč od klubu hokejovou hůl. V průběhu prvního 

roku nejsou žádné klubové příspěvky. Celkem má klub k dispozici 80 kompletních výstrojí ve 

třech různých velikostech.  

V průběhu roku přijde čtyřicet nových dětí. Do dalšího roku pokračuje v průměru 16 

dětí. 

Klub se snaží pracovat s mládeží a získávat malé hokejisty a hokejistky v náborových 

akcích. V porovnání s jinými kluby je úroveň náboru nadprůměrná. Jako jednu z nejčastějších 

chyb bych uvedla, že většina fotografií, které mají jak na webových stránkách, tak i letácích 

jsou fotky dětí starších, než ty které hledají pro nábor a mohlo by to tak malé děti zastrašit. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4.3  HC Letci Letňany 
 

Tento klub má velice krátkou historii. Založen byl v roce 2001. Jedná se o pražský 

klub, který se zaměřuje především na mládežnický hokej. Ale i na tak mladý klub si již brzy 

začal připisovat úspěchy v mládežnickém hokeji. V sezóně 2009/10 postoupilo družstvo 

staršího dorostu (U18) do výkonnostně nejvyšší ligy a krátce po té i mladší dorost (U16). 

Předností tohoto klubu je jeho zaměření na práci s mládeží, výchovou hokejových talentů a 

zázemí klubu. V Letňanech mají k dispozici dvě ledové plochy, které jsou v provozu celý rok 

a tak zde kombinují letní přípravu s přípravou na ledě, aniž by museli, jako většina jiných 

klubů, dojíždět. 

V klubu se organizaci náboru věnuje celkem pět lidí. Informace ohledně letňanského 

náboru mi poskytl trenér, který je v klubu nováčkem. Přišel z Pardubic, kde 17 let zastával 

post útočníka v místním týmu mužů, kde spolu s ním v roce 2005 vyhráli titul mistra 

republiky. V mládežnických kategoriích nastupoval za juniorské reprezentace odkud má i 

bronz z mistrovství světa U18 a později nastoupil i v deseti utkáních seniorské reprezentace 

během.. V klubu se, mimo náboru, věnuje také kategorii mladšího dorostu, kde působí jako 

hlavní trenér a zároveň je sekretářem klubu.  

Klub podporuje nábor mladých hokejistů. Především realizací webových stránek a 

tvorbou propagačních materiálů. K propagaci se vytváří především letáky. Propagační 

materiály se vytváří na každou sezonu nově. 

Náborové letáky se dostávají do školek, škol a obchodních středisek. Náborové akce 

se realizují ve školách, školkách a družinách. Prioritně se zde zaměřují na webové stránky a 

náborové akce v obchodních domech. Nábor probíhá celoročně. Občas probíhá spolupráce se 

školami a školkami, které chodí bruslit v dopoledních hodinách na letňanský stadion. 

Klub nabízí pro nejmenší třikrát týdně tréninkovou jednotku na ledové ploše, od 

třinácté hodiny v pondělí, středu a čtvrtek. Tréninková jednotka má 60 minut. Na ledě se 

dětem věnují tři trenéři respektive jeden trenér a dvě trenérky. S bruslařskými začátky dětem 

v klubu pomáhají krasobruslařky. Při registraci nového dítěte zde nabízejí tzv. členský 

balíček, který obsahuje zdarma vypůjčení hokejové výstroje na první rok a dále deset volných 

vstupů pro rodinu do fitness centra a na veřejné bruslení. Dále nabízejí sourozenecké slevy na 

příspěvcích v klubu. 

 V průběhu loňského roku přišlo vyzkoušet lední hokej čtyřicet dětí a z toho v klubu 
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setrvalo sedmnáct. 

 Na webových stránkách je odkaz na nábor nových ,,letců“ uprostřed úvodní strany, 

nepřehlédnutelný. Ovšem poté přímo na stránce je celkem obsáhlý text o dvou odchovancích 

klubu místo jasných informací co dítě čeká v tomto sportu a klubu. A opět je zde fotografie 

starších dětí než se nabírají. 
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4.4  HC Energie Karlovy Vary 
 

 Lední hokej v tomto městě paradoxně založili místní fotbalisti v prosinci roku 1932 

pod názvem SK Slavia Karlovy Vary. První hokejové zápasy se odehrávaly pod širým nebem, 

a proto se vše odvíjelo od přírodních podmínek. První oficiální zápasy se konaly v roce 1934. 

Následovala pauza v období války. Po válce se ledová plocha musela přestěhovat z důvodu 

rozbombardované staré plochy. Ovšem stále venkovní plocha s sebou nesla problémy v 

závislosti na přírodních podmínkách a tak se dokonce jedna sezóna musela vynechat pro 

nedostatek zimy. V roce 1948 byl vybudován v centru města stadion s chladicím zařízením. 

Léta 1951-1956 byla pro karlovarský hokej vrcholem. Karlovarský klub hrál tehdejší nejvyšší 

soutěž a návštěvnost hokeje často přesahovala deset tisíc diváků. V porovnání se současností, 

kdy se průměrná návštěvnost pohybuje okolo dvou tisíc, je to ohromné. Poté přišla doba 

temna pro místní hokej. Až po roce 1989 hokej začal směřovat k lepšímu. Postupoval všemi 

ligami až k I. lize. Ovšem extraliga se jim vybojovat nepodařila. Ta se do Karlových Varů 

dostala, až když byla odkoupena od Olomouce roku 1997. V roce 2009 vyhráli titul mistra 

republiky. 

 Veškerou strategii náboru připravuje a organizuje hlavní trenérka přípravky, která 

v místním klubu několikátým rokem působí také jako trenérka pro všeobecnou přípravu u 

všech kategorií od nejmenších po osmou třídu. Je absolventkou UK FTVS. I přesto, že je 

jediná, kdo se této problematice v klubu věnuje naplno, umí si lidi v klubu zorganizovat a 

naverbovat pro náborové akce. Vypomáhají jí chlapci od mladšího dorostu až po hráče mužů. 

 Prostředky pro nábor dětí poskytuje klub. Po finanční stránce jsou to spíše nárazové 

akce, kdy organizátorka přijde s nápadem a v případě schválení ho klub podpoří. Na každý 

rok se vytváří nové propagační materiály. Klub si zakládá především na spolupráci se 

školkami. Nabízí jim neustále pomoc při organizaci a realizaci veškerých sportovních akcí. 

Čehož školky využívají a tak při žádosti spolupráce s klubem pro možné prezentace nebo 

předání letáků funguje. Další propagací jsou krátké video smyčky, které běží  obchodních 

centrech. Na webových stránkách je odkaz na nábor malých hokejistů až na úplném konci 

úvodní strany. Na stránce pro nábor je video a mnoho fotografií z tréninkových jednotek, ale 

také je tam poměrně mnoho textu, ze kterého na první pohled nejsou výrazně vidět důležité 

informace. 

 Strategie dalšího náboru spočívá především v tom, že se děti do klubu nepřivádějí 

s jediným záměrem hrát lední hokej, ale na všestranný pohybový rozvoj. Náborové prezentace 
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se přednáší vždy zásadně jen rodičům v průběhu třídních schůzek na školách a schůzek rodičů 

ve školkách. Další propagací, kterou mají, jsou webové stránky, reklama v novinách 

Karlovarský deník. Další reklama je i v rádiu v průběhu května až dubna a září až října, kdy je 

zapotřebí nabrat nejvíce dětí. Děti se nabírají celoročně, ale školy a školky se navštěvují jen 

v průběhu září a října. 

 Klub nabízí možnosti všestranného rozvoje. Děti, které přijdou do klubu, mají 

možnost absolvovat čtyři tréninkové jednotky v týdnu. Z toho dvě jsou na ledě, jedna 

v bazénu a jedna v tělocvičně. Zaměřují se zde především na hry a bruslení, plavání a 

v tělocvičně jak na atletiku, tak i gymnastiku. Na ledě se začínajícím bruslařům věnuje devět 

až deset trenérů. Většina z nich jsou licencovaní. Často jsou mezi nimi jeden nebo dva 

vypomáhající rodiče, kteří se v dřívějších letech sami pohybovali v hokejovém prostředí a 

jsou ochotni pomáhat. Na ledě se tréninková jednotka organizuje do třech skupin A, B a C 

podle výkonnostní úrovně. Velké množství vybavení na ledě i mimo něj, kterým klub 

disponuje je působivé. Mají hodně barevných, a pro dětí zajímavých, věcí. Další věcí, která 

může být pro děti atraktivní, jsou hokejisté, kteří pravidelně docházejí na tréninky s dětmi. 

Pro děti může být velkou motivací, že jednou budou přesně takovými hokejisty. Nově 

příchozí dostane od klubu hokejovou hůl, kterou si může ponechat a zapůjčené brusle. Jediné 

povinné je přinést si rukavice a helmu. Klubové příspěvky během prvního roku pro nejmenší 

činí 500 Kč na celý rok. Klub má hokejové třídy na základní škole, které jsou, od šesté třídy 

základní školy, povinností hráče navštěvovat, pokud chce hrát za tento klub. Jedinou 

výjimkou je osmileté gymnázium. Komunikace s rodiči příchozích dětí je velice 

nadprůměrná. Každý měsíc se u této kategorie koná informační schůzka s rodiči. 

 Nejvíc dětí do klubu přivedou známí od stávajících členů. Ročně do klubu přijde 

zhruba 120 dětí a jedna třetina v klubu setrvá. Větší část dětí se naučí bruslit, ale vybere si 

jiný sport. Do přípravky Energie přichází velké množství nejen malých chlapců, ale i děvčat.

  

Další věc, která prospívá, zaujetí malých dětí jsou různé sportovní akce, které se 

konají již několikátým rokem. Jedná se o akce, které s hokejem nemají nic společného. Jako 

například letos proběhl již pátý ročník závodu ,,Kolovák“. Jedná se o dvojboj běhu a jízdy na 

kole. Je to akce pro děti od nejmenších až po ty nejstarší. Objevují se tam i hráči z mužstva 

mužů, což může být pro děti lákavé. Při takových akcích se všichni zapojují, jak trenéři 

ostatních kategorií, tak i rodiče. 
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Nábor v tomto klubu je nadprůměrný. Je to klub akademie a práci s mládeží je tu 

věnována velká pozornost. 
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4.5  HC Sparta Praha 
 

 Tento klub vznikl původně jako klub bandy hokeje v roce 1903. Jako hokejový klub 

začal fungovat až roku 1909. Je jedním z nejstarších klubů na světě. V průběhu let mnohokrát 

změnil název. Finální podobu dostal až v roce 1990. Celkem osmkrát získal titul mistra 

republiky. Do klubového vývoje nepříznivě zasáhly obě světové války. Domácím stadionem 

se stala Štvanice s první ledovou plochou v České republice. Tento stadion současně 

využívalo více domácích celků. V roce 1937 bylo odehráno první ligové utkání s Vítkovicemi, 

které skončilo remízou 1:1. Po druhé světové válce v roce 1950 poprvé a naposledy sestoupili 

Sparťané z elitní skupiny. Rok poté opět vybojovali návrat do elitní ligy. V říjnu 1962 se 

Sparťané dočkali své vlastní haly na pražském výstavišti v Holešovicích, kde hrají dodnes. 

Účastnili se Evropské hokejové ligy, kde vybojovali druhé místo. Historicky nejlepší výsledek 

českého týmu v této lize. Sparta patří mezi kluby akademie českého svazu ledního hokeje. 

 Náboru dětí se v tomto klubu věnuje dlouholetý sparťanský trenér, který byl velice 

vstřícný a poskytl mi veškeré informace o náboru malých Sparťánků. Je jeden z velice 

zkušených lidí v tomto oboru, ne-li vůbec nejzkušenější. V tomto klubu působí již řadu let 

jako hlavní trenér přípravky a organizátor náboru, se kterým mu ochotně pomáhají ostatní 

trenéři sparťanské mládeže. 

 Klub se náboru věnuje velice aktivně. Účastní se několika sportovních akcí 

pořádaných Prahou. Klub má svou letní hokejovou školu v Litoměřicích, kam se snaží přivést 

další mladé hokejisty a odtud je získat i pro klub. Propagační materiály se vytváří pro každou 

sezónu nově. Využívají reklamy v novinách a na billboardech po Praze. 

Praha Sportovní je velká náborová akce pro všechny sporty, kde i HC Sparta Praha má 

svůj stánek a snaží se děti zaujmout. Akce je organizována v září na začátku školního roku, 

kdy rodiče vybírají kroužek, do kterého své dítě pošlou a také se jedná o začátek hokejové 

sezóny, což je v tomto případě ideální. Tuto akci klub považuje za stěžejní celého náboru. Ve 

stánku děti čeká pět metrů čtverečných umělé plochy, branky, výstroje a dva trenéři od 

nejmenších kategorií v klubu. Promítají se zde videa z přípravy jak na ledě, tak i v létě, jsou 

zde k dispozici pro autogramy a focení hráči z mužstva mužů. Vedle toho se navštěvují i 

vybrané školky a školy, kterým je jako protislužba za povolení prezentace poskytnuta ledová 

plocha pro děti zdarma, na kterou s nimi jde minimálně jeden klubový trenér. S veškerým 

jednáním o možnosti prezentace se jedná s řediteli škol a pokud to možnosti dovolí, je školám 

nabídnut zdarma vstup na zápas mužstva mužů. 
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 Klub nabízí třikrát týdně tréninkové jednotky na ledě a jednou týdně bazén. 

Tréninkové jednotky na ledě jsou v sobotu a v neděli ráno od půl deváté a jeden přes týden 

v poledních hodinách. V létě se nabízí pro přípravné období park Stromovka, který se nachází 

vedle zimního stadionu. V případě nepříznivého počasí je klub vybaven vlastní tělocvičnou. 

Na ledě se dětem věnují tři licencovaní trenéři a dva rodiče, jejichž spolupráce je zaštítěna 

smlouvou s klubem. Na led je občas doprovází sparťanský maskot a hráči z mužstva mužů, 

což může být pro děti motivací. Výhodou pro trénující rodiče je odpuštění příspěvků jejich 

dětem. Klubové příspěvky v přípravce jsou díky městským dotacím na minimálních 200 

korunách za měsíc. Na pražské poměry se ani příspěvky v první a druhé třídě nepohybují 

v žádných vysokých částkách. Po registraci hráče do klubu je možnost zapůjčení kompletní 

hokejové výstroje pro hráče. Nevýhodou klubu je jeho poloha v centru města a tak doprava ve 

špičce může být problematická. 

Z náborových akcí v pěti školkách se na trénink přišly podívat čtyři děti. Úspěšnost 

náboru je vysoká. Vyzkoušet si sport na trénink přišlo v loňské sezoně 37 dětí, z nich 35 

pokračuje do dalšího roku. Webové stránky mají velký nedostatek. Odkaz na nábor dětí na 

první straně není vůbec. Na tyto stránky se musíte dostat přes stránky mládeže a když už se 

dostaneme na stránku samotnou, není zde jediný kontakt na jakoukoliv osobu, která by byla 

zodpovědna za nábor. Je zde video, žádné fotografie. Až na webové stránky bych klub 

zhodnotila jako nadprůměrný. 
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4.6  SC Kolín 
 

Klub SC Kolínští Kozlové byl založen 30. listopadu 1932. Původně spojený 

s krasobruslařským oddílem. Fungují jako občanské sdružení a jejich klubovými barvami jsou 

modrá a bílá. Hraje se zde druhá národní hokejová liga. V minulé sezoně dokonce bojovali o 

první ligu, ale neúspěšně. 

Informace o místním náboru poskytl pán, který v tomto klubu zastává post hlavního 

trenéra třetí a páté třídy. Náboru dětí v klubu se věnuje hlavní trenér této kategorie a jeho dva 

asistenti. 

 Klub podporuje příchod malých hokejistů všemi možnými a dostupnými prostředky. 

Zajišťuje tvorbu propagačních materiálů, provoz webových stránek, billboardy a financování 

výstrojí pro nejmenší, které jsou k zapůjčení. Nábor podporují nařízením hráčům mužstva 

mužů a juniorů povinnou účastí na trénincích s dětmi. Pomáhají dále s nákupem veškerého 

vybavení pro tréninky na led. 

 Propagace náboru a nábor samotný probíhá celoročně. Propagační materiály jsou 

pravidelně umisťovány na všech veřejných prostorách města i v okolních obcí, dále školách a 

školkách. Klub oslovuje děti i jejich rodiče ve školách a školkách. Schůzky ve školách se 

předem domlouvají a klub dostává prostor ve vyučovacích hodinách a během třídních 

schůzek. Tato spolupráce je podpořena nabídkou ledu pro školy a školky v dopoledních 

hodinách dvakrát týdně a vždy se těchto hodin účastní jeden z trenérů, který monitoruje 

případné hokejové zájemce. Jednou ročně klub pořádá velký náborový den přímo na zimním 

stadionu, kterému předchází velká propagace po městě i v okolních obcích pomocí letáků a 

plakátů. Koná se zde ukázková tréninková jednotka a další doprovodný program. 

 Tréninkové jednotky jsou zde organizovány převážně v odpoledních hodinách, aby 

časy co možná nejvíce, vyhovovaly rodičům. Třikrát týdně na ledě v úterý od 16:00, ve 

čtvrtek od 17:00 a v sobotu v dopoledních hodinách. Tréninková jednotka trvá vždy 60 minut. 

Na každé tréninkové jednotce je přítomno vždy minimálně šest trenérů. Hlavní trenér, dva 

asistenti a doplněni jsou o hráče z mužstva mužů a juniorů. Děti jsou rozděleny do tří skupin 

podle výkonnosti na úplné začátečníky a děti, které ještě trénují s dopomocí hrazdičky, 

začátečníky bez hrazdiček a v poslední skupině jsou pokročilejší děti s částečnou nebo již 

kompletní výstrojí. Náplní tréninkových jednotek je bruslení a úplným začátečníkům se 

věnují individuálně. Ti jsou pak většinou schopni se po pár hodinách zařadit do některé ze 
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skupin. Klub nabízí zapůjčení klubové výstroje. A v této kategorii se nevyžadují žádné 

klubové příspěvky. 

Děti do klubu převážně přivádějí rodiče s vlastním zájmem o lední hokej. Děti 

přicházející v průběhu celého roku a 90% těchto dětí také setrvá. Časté období příchodu 

nových dětí do klubu je po vánočních svátcích, kdy děti dostanou jako vánoční dárek brusle, 

ale tyto dětí v klubu setrvají jen z 50%. 

Webové stránky toho klubu jsou na první pohled nepřehledné a špatně se v nich 

orientuje. Odkaz na nábor dětí na úvodní straně chybí. Přímo stránky pro nábor nejsou moc 

nápadité a jsou nevýrazné. Jsou zde dvě fotografie. V textu na stránce jsou vepsány všechny 

důležité informace. O nábor je v klubu jistě zájem. Procento dětí, které v klubu zůstávají, je 

vysoké. A funguje zde hokejová základní škola, která tvoří dobré zázemí. V komunikaci 

s rodiči upřednostňují osobní kontakt, ale fungují zde i společné webové stránky, určené pro 

komunikaci mezi rodiči a trenéry. 
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4.7  HC Rytíři Kladno 
 

 Klub byl založen roku 1924, v průběhu let změnil sedmnáctkrát název klubu. 35 let 

trvalo, než se dostal na špičku českého hokeje a vyhrál republikový titul. Krátkodobě využíval 

Štvanici jako domácí stadion. V tomto období byl rekonstruován a zastřešen jeho vlastní 

stadion v Kladně. Kladno v minulosti pravidelně zásobovalo svými hráči národní tým. Jejich 

hráči vyhráli nejeden titul mistra republiky a změřili své síly s několika týmy NHL (National 

Hockey League). Dokonce zvítězili s týmy Chicago Black Hawks a Toronto Maple Leafs. 

V průběhu osmdesátých let přišel propad klubu. Během následujícího období dvakrát 

sestoupili jeho hráči z nejvyšší soutěže, kterou později vybojovali zpět. Poté následoval krach 

Oceláren Poldi, které byly hlavním sponzorem a klub se dostal do finanční tísně, ze které jí 

pomohl pan Jaromír Jágr starší. V roce 2002 opět Kladno sestoupilo z nejvyšší soutěže a rok 

na to ji vybojovalo zpět. Až do sezóny 2013/2014. 

 Informace ohledně kladenského náboru mladých nadějí poskytl diplomovaný trenér, 

který v klubu působí jako šéftrenér pro kategorie sedmých a osmých tříd u HC Rytířů Kladno 

i PZ Kladno. Zároveň je odborníkem a specialistou na práci s hokejovou holí a speciální 

techniku bruslení. V současnosti studuje doktorandské studium na UK FTVS. Současně 

trénuje i družstvo kladenských hokejistek. 

  

Organizaci náboru se v klubu věnuje pět lidí. Finanční podpora pro nábor je 

minimální, jedná se jen o nízkonákladové prostředky. K propagaci jsou zde letáky, plakáty a 

reklama v médiích. Tyto propagační materiály se vytvářejí na každou sezónu nově. 

  

 Multimediální propagace probíhá v rádiu, novinách, regionální televizi a na 

facebooku. Vyvěšují se plakáty a rozdávají letáky ve školkách a na zimním stadionu. Svůj 

nábor prezentují pouze v jediné základní škole během vyučovací hodiny, jinak se zaměřují 

především na školky. Obsah prezentace je především video. Dětem je rozdán leták, který 

donesou domů a rodiče většinou reagují. Nábor probíhá v průběhu září a října. 

 

 Klub nabízí pro nejmenší zájemce třikrát týdně tréninkovou jednotku na ledě. 

Jednotky jsou organizovány do stanovišť se zaměřením především na bruslení a hry. 

Tréninkové jednotky probíhají  v pondělí a středu od 17:15 a v sobotu od 8:15 a spíše než 

tréninky to zde nazývají jako školičku bruslení. V kategorii přípravky se neplatí žádné 

příspěvky a klub nabízí možnost zapůjčení výstroje pro hráče. Na ledě děti doprovází pět až 
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šest licencovaných trenérů, kteří jsou doplněni o hráče z mladšího a staršího dorostu a juniory. 

Klub má hokejovou školu a tím organizované tréninky starších kategorií do výuky 

v dopoledních hodinách. Dále klub spolupracuje s místním sportovním gymnáziem kde je 

zaměřená sportovní příprava přímo na lední hokej. 

 

 Úspěšnost v tomto případě nemůžeme porovnat, jelikož údaje o příchozích a 

pokračujících dětech nebyly k dohledání. Webové stránky klubu nemají na úvodní straně 

odkaz na nábor dětí. Přímo na stránce pak mají náborové video a stručně a jasně všechny 

důležité informace. 
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4.8  BK Mladá Boleslav 
 

 Počátky klubu jsou v roce 1878 kdy vznikl spojený klub bruslařský a veslařský. 

Bruslařský klub se roku 1880 osamostatnil a založil Bruslařský klub Mladá Boleslav. Aktivita 

tohoto klubu vzrůstá. Hodně prospěla výstavba vlastního kluziště v roce 1883. Po roce 1890 a 

zde konaných bruslařských závodech se pomalu začíná objevovat lední hokej v tehdejší 

podobě. V roce 1908 se v Mladé Boleslavi konalo hokejové mistrovství Čech, které vyhrál 

klub SK Slavia. Mladá Boleslav je jedním z dvanácti zakládajících členů Českého hokejového 

svazu. V roce 1922 se do Boleslavi dostal lední hokej již velice podobný tomu dnešnímu.  

 

 Informace poskytl trenér licence A. V klubu zastává pozici hlavního trenéra 

sportovních tříd a hlavního trenéra u kategorie mladšího dorostu.  

 

 Náboru dětí v klubu se věnují dva lidé. Aktivně se provádí jen v průběhu zimy. 

Propagační letáky se vytváří na každou sezónu nově. 

  

 Náborové prezentace organizují ve školách přímo ve školní výuce. Na prezentaci si s  

 sebou vezmou kompletní hokejovou výstroj, kde si ji děti mohou vyzkoušet. 

 

 Klub nabízí tři tréninkové jednotky týdně na ledě. V úterý a čtvrtek od 15:30 a 

v sobotu od devíti ráno. Tréninkové jednotky na ledě s dětmi absolvují minimálně tři 

licencovaní trenéři a pár dalších ochotných rodičů. V klubu je možnost zapůjčení kompletní 

hokejové výstroje nejen pro děti z přípravky, ale pro všechny žáky do pátých tříd, kteří 

navštěvují hokejovou školu.  Příspěvky se dříve neplatily žádné u nejmenších, v současnosti 

je to 200 korun. 

 

 Po sezóně 2012/2013 v klubu setrvalo 30 chlapců. Kolik jich přišlo a nezůstalo, 

nevíme. Na webových stránkách není přímý odkaz na nábor. Přímo na stránce pro nábor není 

žádná fotografie nebo video s dětmi. Své tréninkové jednotky prezentují, jako takzvané kurzy, 

kam přivádějí děti do přípravného období, během kterého se neplatí žádné příspěvky. Ovšem 

na konci července je tam stále ten samý odkaz a žádné nové informace. Na stránkách mají 

přímo psané, že to, co nabízejí, je pro chlapce z mateřských škol.  
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4.9  HC Kobra Praha 
Hokejový klub, s názvem Konstruktiva, vznikl v roce 1929. Největší rozvoj klubu je 

datován do roku 1975. V tomto roce byl otevřen zimní stadion Konstruktiva v Braníku. 

V průběhu tohoto roku si klub postupně vybudoval všechny kategorie žáků, dorostu a juniorů. 

Svůj název, který používá dodnes, změnil v roce 1990 na HC Kobra Praha. Postupně se 

všechny kategorie propracovávaly k vyšším soutěžím. 

 Informace ohledně náboru poskytl trenér přípravky, který působí v klubu jako 

kontaktní a organizační osoba ohledně náboru. Tuto práci má spíše jako hobby vedle svého 

povolání, takže čas, který náboru věnuje je jen minimální a ještě ubraný ze svého osobního 

volna.  

 Prostředky, které se pro nábor od klubu dostávají na nábor dětí, jsou nulové. 

Prostředky, které se skutečně využijí na místní nábor pocházející od svazu. Jako například 

svazový plakát a nebo od nadšených rodičů ochotných klub podpořit. Pro každý rok je 

propagace nově tvořena přibližně z 50%. Tato nová tvorba se odvíjí od aktivity rodičů.  

 Veškerý nábor, který je prováděn je spíše z vlastní aktivity rodičů. Poté se snaží 

apelovat na děti, které jsou stávajícími členy, aby přivedly své kamarády. Návštěvy škol a 

školek nepraktikují vůbec. Prý již v minulosti vyzkoušeli prezentace ve školách a výsledek 

byl mizivý, tak od toho nakonec upustili. Celkově vyšlo lépe oslovovat rodiče na třídních 

schůzkách než děti. Dnes se snaží oslovovat děti v průběhu hodin veřejného bruslení. Děti se 

nabírají celoročně. 

 Klub nabízí možnost tří tréninkových jednotek v týdnu na ledě. Každá trvá 60 minut. 

Konají se ve středu od čtrnácti hodin, tyto hodiny jsou prý vyhrazeny pro výkonnostně lepší 

děti. V sobotu a neděli od 7:30. Na ledě se jim věnují tři až čtyři licencovaní trenéři a rodiče, 

kteří jsou ochotni vypomoct. Po obsahové stránce se trenéři snaží udělat tréninkové jednotky 

pro děti zajímavější pomocí her, bonbonů, Mikulášské na ledě. Klub nabízí první měsíc bez 

příspěvků a existuje zde sleva pro sourozence. Dále děti láká na možnost zapůjčení hokejové 

výstroje. A výhodou je ledová plocha v provozu až do konce května. 

 Do přípravky nastoupilo během roku osmnáct dětí a šestnáct z nich setrvalo v klubu. 

Dva chlapci, kteří odešli, se rozhodli pro jiné sporty a to kopanou a florbal. Na webových 

stránkách není žádný odkaz na nábor malých hokejistů. 
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4.10  HC Dukla Jihlava 
 

 Hokejový klub byl založen roku 1956. Tento klub zásoboval národní tým svými hráči, 

velký podíl na tom měla armáda, protože ta spolupracovala s klubem a veškeří hokejisté 

v armádě putovali právě do zdejšího klubu. V letech 1966 až 1972 získal klub šest titulů 

mistra republiky v řadě. Podobná série vítězství se opakovala v letech 1981 až 1985. Po roce 

1989 přestalo mnoho hráčů nastupovat do základní vojenské služby a to se projevilo na 

výsledcích. Naposledy se zdejšímu týmu podařilo vyhrát titul v roce 1991. Pár let nato už 

Dukla nastupuje ve druhé nejvyšší lize. Naproti tomu všechna mládežnická družstva nastupují 

v nejvyšších soutěžích a klub patří mezi akademie českého svazu ledního hokeje. 

 Veškeré informace o jihlavském náboru mi poskytl dlouholetý trenér, který v klubu 

trénuje dvacátou sezónu. V klubu působí jako trenér přípravky, první a druhé třídy. 

 Nábor podporují kluboví sponzoři, za jejichž přispění je možnost dětem během náboru 

věnovat drobné klubové předměty jako například čepice, lahve na pití nebo dresy. Organizaci 

náboru se věnují dva pracovníci marketingu, vedoucí sportovních tříd, jeden ze členů výboru, 

trenér přípravky a ostatní trenéři mládeže. V minulých letech zde byl i člověk na pozici 

náborového specialisty, ale pro malý efekt byla tato pozice zrušena. 

 Nábor je propagován pomocí letáků, plakátů a reklam v novinách, rádiu, na webu a 

v regionální televizi. Propagace probíhá celoročně především na zápasech mužstva mužů, kde 

hlasatel nabádá malé děti, aby přišly do hokejové přípravky. Dále jsou mezi třetinami vložena 

mini utkání malých dětí. Dvakrát v průběhu roku, na začátku a na konci sezóny, klub 

organizuje náborový den na ledě za přispění hráčů mužstva mužů, dorostenců a juniorů. 

Aktivně oslovují žáky v průběhu bruslení škol. Pořádají se zde exkurze na prohlídku zimního 

stadionu a šaten včetně šatny mužstva mužů. Na tyto exkurze jsou zvány školky a při té 

příležitosti opět děti oslovují pro příchod. Tyto akce a pozvánky pro školky organizuje 

pracovník marketingu v klubu pan Pařil. Propagace se na každou sezónu aktualizuje a 

upravuje. Je snaha umisťovat plakáty ve školách, školkách, kde je jim to umožněno a na 

zimním stadionu.  

 Na začátku školního roku obcházeli pracovníci klubu všechny školky a školy ve 

městě, ale s velkým úspěchem se nesetkali. Do většiny škol a školek je nechtěli ani pustit, 

protože školy jsou již jinak zaměřené a nechtějí ztratit děti ze svých kroužků a jiných 

zájmových aktivit. Ve školách nejsou moc nakloněni prezentacím hokejového náboru, protože 
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se bojí o ztrátu dětí. Jihlava má svoji hokejovou základní školu, kterou všichni hokejisti 

navštěvují a tím pádem odchází z jiných základních škol. Klub oslovuje především rodiče a 

snaží se vyhledávat takové, kteří mají kladný vztah ke sportu.  

V závodním období přípravka trénuje dvakrát týdně po jedné hodině v úterý od 16,15 

do 17,15 hodin a v neděli od 08,30 do 09,30 hodin. Při tréninkové jednotce přípravky jsou na 

ledě dva hlavní trenéři s licencí B, jeden asistent s licencí B, tři asistenti s licencí C a tři 

asistenti, kteří jsou přihlášeni do kurzu k získání licence C během letošního roku. Využívají i 

některé rodiče, bývalé hokejisty. Někteří z trenérů mají více než desetiletou praxi v oboru. 

Předškoláci platí 1000 Kč na sezónu. Žáci první a druhé třídy (ročník 2007/08) platí 2000 Kč 

na sezónu. Další sourozenec platí 50% příspěvků. Pokud jsou to dvojčata, platí každý 50% 

příspěvků. Pokud jsou sociálně slabší, mohou rodiče požádat výbor občanského sdružení o 

úlevy v placení. Zájemcům zapůjčujeme hokejovou výstroj podle velikostního sortimentu. 

Podle možností jim věnujeme i hokejku. V přípravném období od  května probíhá letní 

příprava. Věnují se rozvoji obratnosti a všestranné pohybové přípravě. Využito je zde 

přírodních sportovišť Na Skalce a tělocvičny na ZŠ Seifertově. Tréninky probíhaly dvakrát 

týdně hodinu a půl až do konce června, ve středu v rámci sportovních her v první a druhé 

sportovní třídě probíhá kurz plavání na bazénu. V ostatních měsících jsou zařazeny sportovní 

hry, v rámci vyučování v tělocvičně. Od července do konce srpna mají děti volno-prázdniny.  

 

Jedním z hlavních zdrojů dětí je kurz bruslení, který je pořádán společně s oddílem 

krasobruslení a tam oslovují rodiče a děti. Z tohoto kurzu přichází poměrně dost dětí. Další 

početná skupina dětí se etabluje ze sourozenců, příbuzných a známých dětí a rodin, které do 

přípravky chodí a chodily. 46 si přišlo hokej vyzkoušet, 36 dětí setrvalo v klubu. Ve dvou 

případech byl důvodem nepokračování zdravotní stav a zákaz lékaře. Ve třech případech 

dohady rozvedených a rozvádějících se rodičů. Jeden chlapec se odstěhoval do Českých 

Budějovic a tam pokračuje v hokeji. U čtyř dětí bylo řečeno, že nestíhaly tréninkové jednotky 

a našly si jiný sport. S rodiči dětí, které přestaly chodit na tréninky, je trenér stále ve spojení a 

vždy před další sezónou je obvolává, jestli nechtějí pokračovat a dvě až čtyři děti se vrátí. 

Odkaz na nábor dětí na úvodní straně webových stránek není. Přímo na stránce pro nábor jsou 

všechny důležité informace stručně a jasně. V klubu je náboru věnována nadprůměrná 

pozornost. 
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5   Zhodnocení 
 

 Spolupráce s vybranými kluby byla různá. Některé kluby, neměly velký zájem o tuto 

bakalářkou práci a jejich odpovědi byly jen na nejnutnější otázky a velice stručné. Jiné kluby 

byly ochotnější. V jednom z vybraných klubů, kde nábor dětí nebyl téměř žádný, byly 

poskytované informace ohledně náboru v klubu rozsáhlé. Ve dvou případech jsem byla 

dokonce požádána o kopii výsledné práce a informace poskytované na více způsobů. 

Z rozhovorů bylo jasně rozpoznat, jak velký zájem má klub o nábor. V mnoha klubech je 

nábor dětí velice nedoceněnou a zanedbanou prací. 

 Každý klub má pro nábor různé podmínky. Po finanční stránce nábor většinou zaštítí 

klub nebo rodiče. Pokud ani jeden z těchto zdrojů nemá dostatečné prostředky pro nábor, je 

nutné hledat sponzory. Materiálním základem k náboru dětí jsou jednoduché propagační 

materiály. Jedná se především o letáky a plakáty. Pokud je možnost, tak se využívá i 

billboardů. Další věci, kterými se kluby prezentují, jsou klubové nálepky, propisky, přívěsky. 

V podstatě cokoli s logem klubu. Finanční prostředky jsou potřebné i pro reklamu. Ta se 

objevuje ve většině místních médií. Zaplatit se také kromě materiálu pro nábor musí osoba, 

organizací a realizací náboru, pověřená. Jde o koordinátora náboru. V klubech, kde je osoba 

věnující se náboru v klubu zaměstnána na plný úvazek, například jako trenér, tam nábor 

probíhá lépe a koordinátor může náboru věnovat mnohem více času než lidé, kteří mají 

k náboru dětí hlavní zaměstnání v úplně jiném oboru než je sport. Pak je pro ně nábor jen 

koníčkem ve volném čas a také tím ztrácí na důležitosti. 

 Každý klub využívá a prosazuje jiný druh náboru. Některé kluby spíše využívají 

pasivního náboru. Pasivní nábor lépe funguje ve větších městech. V menších městech naopak 

využívají spíše aktivního náboru a navštěvují děti ve školách a především školkách.  

 Vybrané kluby se liší i v tom, koho oslovují. Některé kluby oslovují děti a věří, že tyto 

děti po příchodu domů mají stále v hlavě myšlenku, že budou hrát hokej a předají ji rodičům. 

Jiné kluby naopak s dětmi nehovoří vůbec. Svůj nábor prezentují výhradně jen rodičům. A 

právě v klubu, kde se oslovují především rodiče je úspěšnost příchodu dětí nejvyšší. 

 Aktivně se kluby náboru věnují většinou v září na začátku závodního období a poté 

v průběhu přechodného a přípravního období. Pasivní nábor probíhá u všech klubů po celý 

rok. Děti mohou přijít v průběhu kteréhokoliv období a mohou se zapojit do již probíhajícího 

tréninku. 
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 Každý klub má nějakou nabídku pro nové příchozí hráče. Základem, který mají 

všechny kluby, jsou tréninkové jednotky. Další zajímavou věcí, především pro rodiče, může 

být hodina, kdy se tyto tréninkové jednotky konají. I taková drobnost kolikrát rozhoduje u 

rodičů o výběru klubu, pokud se jedná o větší město s větším počtem klubů. Další položkou 

v nabídce je výška oddílových příspěvků. Ty jsou někde velice nízké. Například v Praze, kde 

jsou kluby podpořeny dotacemi od města. Jiné kluby mají možnost takovou, že mohou 

příspěvky, v průběhu prvního roku hráče, odpustit úplně. Dále možnost zapůjčení výstroje a 

popřípadě darování hokejové hole. Možnost zapůjčení hokejových výstrojí má většina klubů, 

ale je nutné mít tuto službu dobře zorganizovanou. Nabízena je také pohybová náplň 

tréninkových jednotek pro děti. Většina klubů nabízí v závodním období přípravu výhradně 

jen na ledě. V jiných klubech nabízejí i tělocvičnu nebo bazén jako součást přípravy malých 

hráčů. Co má a nabízí každý klub, jsou také realizační týmy. Trenéři, kteří organizují 

tréninkové jednotky, jsou různě licencovaní s různou praxí. 

 Úspěšnost náborů u vybraných klubů se liší. Teoreticky se dají srovnávat dvě fáze 

náboru a jejich úspěšnost. Jednou fází je příchod, tedy děti, které jsme zaujaly a přišly si 

vyzkoušet lední hokej. Druhou fází je setrvání u sportu a v našem klubu. První fáze ukazuje 

na to jak je nábor klubu zajímavý a jak umí nadchnout. Druhá fáze, setrvání nám ukazuje jak 

lední hokej a tréninkové jednotky v klubu děti baví. 
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5.1  Tabulka úspěšnosti 
 

 

město 

 

název 

klubu 

 

počet 

obyvatel 

 

počet klubů 

ve městě 

 

počet 

příchozích 

dětí 

 

počet dětí, 

které setrvaly 

 

procento dětí, 

které po 

příchodu 

setrvaly 

 

Karlovy 

Vary 

 

HC 

Energie 

Karlovy 

Vary 

 

50 172 

 

1 

 

120 

 

40 

 

33,3% 

 

Praha 

 

HC Sparta 

Praha 

 

1 243 201 

 

5 

 

37 

 

35 

 

94,6% 

 

Kladno 

 

HC Rytíři 

Kladno 

 

68 551 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Sokolov 

 

HC Baník 

Sokolov 

 

23 879 

 

1 

 

40 

 

16 

 

40% 

 

Praha 

 

HC Kobra 

Praha 

 

1 243 201 

 

5 

 

18 

 

16 

 

88,9% 

 

Kolín 

 

SC Kolín 

 

31 026 

 

1 

 

- 

 

- 

 

90% 

 

Jihlava 

 

HC Dukla 

Jihlava 

 

50 598 

 

1 

 

46 

 

36 

 

78,3% 

 

Mladá 

Boleslav 

 

BK Mladá 

Boleslav 

 

44 229 

 

1 

 

- 

 

30 

 

- 

 

Praha 

 

HC Letci 

Letňany 

 

1 243 201 

 

5 

 

40 

 

17 

 

40,5% 

 



50 
 

6  Koncepce 

6.1  Koordinátor náboru 
 

Je nutné určit osobu za nábor zodpovědnou. Je vhodné, aby tato osoba byla současně 

hlavním trenérem přípravky a tyto dva posty měla jako hlavní pracovní náplň a tomu, 

odpovídalo i finanční ohodnocení, aby tato osoba nemusela vykonávat další povolání a tak by 

nevěnovala dost pozornosti a energie náboru dětí. Adept na tuto pozici by měl být kreativní, 

aktivní a mít dobré komunikační schopnosti, které jsou potřebné pro náborové akce i děti 

v tréninku. Je dobré pokud má tato osoba nějaké podobné zkušenosti, ideálně jako asistent 

této pozice. Měla by být organizačně schopná a zodpovědná. 

 Klub stanoví cíle. Hlavní cíl podle, kterého se řídí celá strategie náboru, je počet dětí, 

který chce klub nabrat. Dalším zda mezi dětmi mohou být i děvčata. Podle cílů klubu 

koordinátor vypracuje strategii náboru. Koho, jak, kde a kdy bude oslovovat. Vypracovaný 

návrh by měl ke schválení předložit vedení klubu. Ti zkontrolují, jestli je vše v pořádku a 

součástí strategie by měl být i rozpočet, který by měl zaštítit klub popřípadě sponzoři. 

6.2  Strategie náboru 
 

 Je dobré využít veškeré možnosti náboru jak pasivní, tak i aktivní nábor. Koordinátor 

by měl mít možnost úkolovat další členy klubu k výpomoci s náborem.  Ať už je to výroba 

propagačních materiálů z oddělení PR, tak pomoc od ostatních trenérů, specialistů a hráčů 

v klubu. 

6.3  Pasivní nábor 
 

Je nutně, aby veškeré propagační materiály byly zajímavé. Jedná se především  o nápadité 

plakáty, letáky popřípadě i billboardy. Plakáty a letáky musí obsahovat důležité, ale ne 

zbytečné informace. Nejnutnější je název klubu a sport, do kterého nabíráme. Další je kontakt 

na trenéra (koordinátora náboru), webové stránky, časy a místo kam mohou rodiče své děti 

přivést. Co s sebou potřebují a na něco je nalákat. Dobré je zapůjčení výstrojí. Nemělo by 

chybět nějaké heslo nebo motivační věta. Například, že děti nemusí umět bruslit. Určitě by na 

letácích a plakátech měla být fotografie usmívajících se dětí ve věku, ve kterém nabíráme děti 

a logo klubu. Písmo na plakátech musí být výrazné a jasně čitelné. Plakáty by měly být 

minimálně o velikosti A3 a letáky A5. Je dobré plakáty pravidelně umisťovat na veřejná 
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místa, do obchodních center. Pokud je možnost billboardu, tak je dobré ho umístit na místo, 

kde každý den projede mnoho aut a projde hodně lidí. Na billboard stačí umístit kreativní 

fotografii, která zaujme. Například hráče mužstva mužů, trenéra, pár dětí k tomu nápis typu 

,,přijďte si s námi zahrát“  a  webové stránky klubu. Představa dětí, že mohou jít na led 

s dospělými a pro ně slavnými hokejisty je lákavá.  

Je přínosné natočit náborové video, kde bude k vidění, jak se děti učí bruslit, jak si 

hrají, baví se a jsou ve skvělém kolektivu dětí. Propagační video je dobré umístit v regionální 

televizi. Video by mělo obsahovat projev manažera klubu a trenéra dané kategorie. Ti zde 

poskytnou veškeré důležité informace.  Během tohoto projevu by se zde měly objevit děti na 

ledě i mimo něj.  

Další činností náboru je pořádat akce pro veřejnost. Vhodné je zařadit autogramiády 

hráčů mužstva mužů, pokud je v klubu takový tým. Dále pořádat například sportovní dny 

s klubem a jeho hráči a mít stánek klubu na každé větší sportovní akci. 

  Autogramiáda hráčů mužstva mužů láká spoustu dětí. Děti si odnášejí 

podepsané hráčské kartičky a fotografie se svými vzory. Je dobré při náboru spolupracovat 

s hráči z mládežnických kategorií a hlavně z mužstva mužů. Na autogramiádách by je měli 

lákat, aby přišly do klubu, že si s nimi mohou zahrát. 

 Stánky s ledním hokejem a daným klubem na náborových a sportovních akcích jsou 

výborná příležitost jak dětem nabídnout tento sport. Podle možností klubu je stánek vybaven. 

Výborná je malá umělá plocha, kde si mohou vyzkoušet brusle nebo zkusit manipulaci 

s hokejkou a kotoučem. Mohou si zde obléknout hokejovou výstroj a klubový dres. Pozitivní 

je opět přítomnost nějakého známého patrona klubu, který se dětem podepíše nebo si s nimi 

přihraje. 

 Další formou pasivního náboru je lákání děti do klubu přes známé a kamarády. 

Vhodné je na schůzkách rodičů stávajících členů upozornit, že mohou ukázat cestu do klubu 

svým známým a jejich dětem. To samé platí i o dětech. Ať si přivedou kamaráda ze školy 

nebo školky. Toto je velice efektivní forma náboru ,,Na doporučení“. Když kamarád, kterému 

důvěřují, něco doporučí, je k dané věci přistupováno pozitivně. 
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6.4  Aktivní nábor 
 

Velké množství dětí s rodiči chodí na veřejné bruslení nebo na školičky bruslení pro 

nejmenší. Je dobré, pokud obojí koordinuje klub a posílá při těchto příležitostech na led své 

trenéry, kteří mohou oslovovat současně děti i rodiče. Je zde možnost výběru potencionálních 

hráčů. A s trochou diplomacie je snadné rodiče přesvědčit, že právě jejich dítě je pro náš lední 

hokej jako stvořené. 

 Návštěvy škol a školek. Je nutné si s dostatečným předstihem domluvit schůzku 

s ředitelem/kou zařízení a domluvit se na předběžném termínu, kdy by bylo možné děti 

popřípadě rodiče navštívit. Procentuelně efektivnější je oslovovat rodiče. Dobré je získat 

prostor na svou prezentaci během třídních schůzek pokud mluvíme k rodičům, u dětí je 

nejvhodnější oslovit je ve výuce. Prezentace musí být velice poutavá a zajímavá především 

pro získání a udržení pozornosti dětí. 

6.5  Prezentace náboru 
 

 Při prezentaci je důležité zaujmout. Prezentace musí být poutavá, zajímavá a hlavně si 

z toho děti a rodiče musí něco zapamatovat. Častým problémem u dětí je, že nedonesou domů 

myšlenku, že chtějí tento sport dělat. Proto je musíme nadchnout ještě více. Motivovat je.  

 Prezentace musí být předem dobře zorganizována a připravena. Je dobré sestavit tým 

ve, kterém před děti předstoupíte. Na základní školy je dobré s sebou vzít hráče z mužstva 

mužů, hlavního trenéra kategorie a mladšího žáka. Oba hráči mohou dětem vylíčit své 

hokejové začátky, každý po svém. A trenér kategorie se dětem představí, budou mít jasnou 

představu, s kým by se měly setkat a co je čeká. Ukázat dětem video a fotografie z minulé 

sezóny a vyprávět jim kolik legrace jste zažili. Poté každému, ale ne dříve než domluvíte nebo 

by se mohlo stát, že Vám děti přestanou věnovat pozornost, rozdat letáky a v případě 

možností i jiné drobné propagační materiály jako odznaky klubu, samolepky, lístky na zápas.  

 K rodičům stačí, aby promlouval hlavní trenér kategorie. Ale pokud je možnost přijít i 

s asistentem je to výhodou. Nábor působí organizovaněji a navzájem si usnadňují práci. Jeden 

mluví a druhý rozdává letáky nebo pouští prezentace fotografií.  

 Důležitý je náš projev. Ústní projev by měl byt klidný, pomalejší než běžná řeč, se 

změnami intonace hlasu pro zdůraznění zásadních informací. Důležité informace by měly být 

řečeny více než jedenkrát. Lidé si pamatují většinou to, co se řekne na začátku a  na konci. 
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Projev musí být souvislý a nepřerušovaný, takže prostor na dotazy jasně vyčleňte na konci. I 

naše gesta je nutné koordinovat. Není vhodné se otáčet k posluchačům zády, mít ruce 

v kapsách nebo si s něčím pohrávat v rukou. Důležité je vlastní nasazení, výraz ve tváři a 

důvěra v to, co nabízíme. Dobré je udržovat oční kontakt. Nezaměřit se jen na jednu osobu, 

ale mluvit ke všem.  

 Je důležité vyvarovat se negativním frázím typu, potřebujeme děti. Musíte děti 

přesvědčit, že ony chtějí přijít za námi a ne, že my je potřebujeme. Přesvědčte je, že právě teď 

mají jedinečnou šanci hrát lední hokej, že dostávají příležitost jako nikdo jiný. Vysvětlete jim 

čím je lední hokej výjimečný, že jde o týmový sport, kde získají mnoho kamarádů, zažijí 

mnoho zábavy a dobrodružství. 

6.6  Nabídka klubu 
 

 Je nutné něco nabídnout. Nalákat rodiče s dětmi, aby přišli k nám a ne do jiného klubu 

nebo kroužku. Je vhodné nabízet kvalitní zázemí klubu. Specializované trenéry, vybavení na 

led i mimo něj, výstroje pro hráče, darování hokejky nově zaregistrovaným. V kategorii 

nejmenších osvobození od příspěvků a případné pozdější slevy pro sourozence. Nabízet 

pohybový program tréninků nejen na ledě, ale také mimo něj. A pokud má klub možnost, tak 

vlastní šatnu, aby si děti nemusely na každý trénink vozit výstroj. To vše podle možností 

klubu. 

6.7  Setrvání 
 

 Pro to, aby děti v klubu zůstaly, by měly být tréninky zaměřené především na hru. 

(Sigmund, 2007) Musí je bavit a děti musejí odcházet s pocitem, že ještě nemají dost a chtějí 

přijít znovu. Je nutný vysoký počet trenérů, kteří se mohou individuálně věnovat dětem, které 

jsou na ledě poprvé a potřebují pomoc se svými prvními krůčky. Je nutné, aby jim někdo byl 

oporou, protože stačí  první negativní zkušenost a dítě váhá, zda-li opět přijde. Trenéři také 

musí pomáhat dětem zařadit se do kolektivu, kde mají možnost najít si kamaráda. 

(Dvořáková, 2006) 
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7  Diskuze 
 

 Naším hlavním tématem je nábor dětí do sportovních klubů a především do ledního 

hokeje. Nábor dětí je beze sporu důležitá součást činnosti klubu. Jenže kolik klubů u nás 

věnuje náboru zvláštní pozornost? Kolik je v České republice klubů, které ač přijímají nové 

členy, tak žádný nábor ať už pasivní nebo aktivní nerealizují? 

 Pokud se náboru v klubu věnuje konkrétní osoba (koordinátor náboru) je dostatečně 

finančně ohodnocen? Jsou finanční prostředky od klubu přidělované na nábor dostačující? 

Většina klubů raději investuje do jiných věcí a především starších kategorií než do přípravky. 

 V případě, že je nábor dětí úspěšný ve fází příchodu dětí na zimní stadion, co všechno 

je klub ochoten udělat pro setrvání dětí v klubu? To, co z velké části ovlivňuje děti, jsou 

trenéři. Ti ovládají jejich první kroky na ledě a dělají na ně dojem v zastoupení ledního 

hokeje. A udělat na děti dobrý dojem, zaujmout je, pobavit a něco i naučit je těžké a tak by 

takovou pozici měli zastávat zkušení trenéři. Jenže obvykle tomu tak není. Naopak začínající 

trenéři jsou posíláni ke kategoriím přípravek. Jsou pravděpodobně dvě věci proč se toto děje. 

Jednou je, že práce s dětmi je opravdu velice náročná a některým trenérům se nezdá dost 

záživná a prostě chtějí trénovat „velký“ hokej a druhou je nedostatečné finanční ohodnocení. 

Žádný dobrý trenér, pokud nebude dostatečně zaplacen, nepůjde trénovat k nejmenším dětem 

a nebude tuto funkci vykonávat na plno, Protože velice pravděpodobně ještě někde bude 

muset mít druhou prácí, která bude prioritou a od toho se vše odvíjí. 
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 8  Závěr 

 

 V této bakalářské práci byla věnována pozornost náboru dětí do sportovních klubů a 

především k lednímu hokeji. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci byly vybrané české 

kluby. Uskutečnily se rozhovory s lidmi, kteří se v klubech věnují náboru dětí, ve většině 

případů se současně jednalo i o trenéry kategorií, do kterých se děti nabírají. Při pročtení 

informací ze všech rozhovorů se ukazuje, jak v každém klubu dělají nábor a jakou mají 

úspěšnost. Každý klub realizuje nábor jinak. Při sepsání koncepce jsem se snažila uvést 

všechny možné způsoby náborů. Je dobré, pokud chcete nabrat větší počet dětí, využít 

všechny dostupné prostředky náboru k jejich přivedení. 

 V průběhu se ukázalo, že nábor neovlivňuje jen výběr strategie a materiální zázemí, 

ale také věc, kterou žádný klub nemůže ovlivnit. A tou je poloha klubu, která má své výhody i 

nevýhody a ovlivňuje nábor, ať už se to týče dopravy, počtu obyvatel ve městě i to jaké je 

město a do jaké míry podporuje klub. 

 V každém klubu mají k náboru jiný přístup. Nábor dětí je činnost, bez které by žádný 

klub nemohl fungovat a i to mnoho klubů podceňuje a zanedbává. Pro některé kluby je jasnou 

prioritou mužstvo mužů nebo extraligové mládežnické kategorie, ale to je chyba. Zaměřují se 

na současnost a neuvědomují si, že v budoucnu by už žádné mládežnické týmy mít nemusely 

pro nedostatek dětí. 

 Práce s nejmenšími dětmi je často nedoceněná, ale současně těžká kategorie pro 

trenéry mládeže. Je důležité si s dětmi hrát a je těžké vymyslet hry na ledě s dětmi, které 

neumí bruslit a zároveň je někde v průběhu her a mezi nimi nenápadně něco naučit tak, aby je 

to co nejvíce bavilo. Tato kategorie je psychicky vyčerpávající. Neustále musíte být ve střehu, 

stále musíte mít úsměv na tváři a současně naučit děti pravidlům a disciplíně. I když dětem 

bruslení ze začátku moc nejde, musíme je podporovat, neustále chválit a opravovat je tak, aby 

měly ve výsledku pocit, že odvedly dobrou práci. 
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10  Přílohy 

HC Baník Sokolov 
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HC Letci Letňany 

 

HC Sparta Praha 
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SC Kolín 

 

HC Rytíři Kladno 
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Mladá Boleslav 
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HC Kobra Praha 
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HC Dukla Jihlava 

 

 


