Chystá se svazová konference – začněme s diskuzí už teď!
Co potřebuje náš lední hokej
Rok 2012 asi nebude pro náš lední hokej jednoduchý. V minulých letech se nakumulovaly některé
„sportovní“ problémy, přidaly se k nim obecné ekonomické těžkosti, ale i například likvidace a
vyvedení Sazky, jak jsme ji znali, mimo sport…
APK se znovu vrátila k myšlence uzavření Extraligy a vypověděla současně smlouvu ČSLH a také
agentuře BPA s tím, že požaduje v podstatě dvojnásobnou cenu za marketingová práva na naši
exkluzívní hokejovou soutěž...
Zřejmě v červnu se uskuteční hokejová konference Českého svazu ledního hokeje, která bude mít
velkou šanci podstatnou část všech problémů když ne přímo vyřešit, tak alespoň je nasměrovat na
správnou cestu.
Český hokej by měl, podle mého názoru, změnit dost podstatně svůj další vývoj. Musí respektovat
změněné podmínky a správně na ně zareagovat. Pokud však hnutí nebude mít dostatek informací,
těžko něco na konferenci změní. Proto je doba do konference velkou příležitostí tyhle informace
dostat. Je potřeba přesně od sebe oddělit jednotlivé „problémy“ a všechny je řešit. Nedopustit, aby
tahle příležitost ke změnám sklouzla jen do řešení problému uzavření Extraligy a poplácávání se po
ramenou, jak jsme to pěkně zvládli.
Netvrdím, že uzavření Extraligy není stěžejní problém – je a bude hodně důležité, jak se vyřeší, ale
také je důležité, jak se od toho bude odvíjet celá další situace v našem hokeji.
I to všechno patří k důvodům, proč nedávno vznikla Česká Unie Hráčů Ledního Hokeje
(www.cuhlh.cz). Její program je celkem jednoduchý – chce změnit především situaci v
mládežnickém hokeji. Chce „osvobodit“ mladé hráče ze současného klubově svazového
nevolnictví, narovnat podmínky mezi „malými“ a „velkými“ kluby, ale postarat se aktivně i o práva
dospělých hráčů. Unie si uvědomuje složitost situace a poněkud protichůdné postavení vůči hráčům
i vůči klubům. Ale jakmile budou všechny záměry Unie veřejnosti dobře známé, bude jasné, že v
důsledku to bude ve prospěch hokeje, hráčů i klubů. Nakonec – všechno jednou končí a doba
zneužívání práv hráčů, zejména nedospělých a jejich rodičů, zneužívání jejich společné touhy
dosáhnout v hokeji co nejlepších výsledků (což může být i angažmá v co nejvýše postavených
klubech a soutěžích), musí skončit.
Není jiné cesty.
I proto se totiž v posledních letech nedaří nejen mládeži (ale ani dospělým...), i proto se nám
hokejový svět poněkud vzdálil. Není možné to donekonečna omlouvat „objektivními“ příčinami. I
proto chybí zejména děti v hokeji a myslím, že k vyřešení nepomůžou ani zdánlivě nové tréninkové
metody, se kterými se u nás najednou roztrhnul pytel, ale ani hokejové akademie zřízené zejména
ve „špičkových“ klubech.
Jaká je teď situace? Především rodiče malých hokejistů prostě hokeji nevěří, znají ze svého okolí
příliš mnoho příběhů o nespravedlnosti v tomto sportu, příliš mnoho dětí skončilo s hokejem
předčasně a příliš mnoho hráčů se navzdory svým schopnostem dostalo do špičkového hokeje.
Hokej se prostě musí změnit, především atmosféra v něm.
Co tedy potřebuje náš hokej?
Následujících osm bodů pouze nastiňuje možné způsoby řešení, možná jsou to spíše témata. Je to
současně také výzva k diskuzi o našem hokeji. To je to, co současné vedení hokeje nemá asi moc
rádo. Jsem přesvědčen, že na svaz dochází spousta námětů k nejrůznějším problémům v hokeji (po
internetu jich poletuje dost), ale nevím o žádných odpovědích, nevím nic o diskuzi a
nepředpokládám, že by svaz nějakou diskuzi chtěl vyvolat. Nečekám ji ani na konferenci, pokud ji
tam někdo nevnese zvenčí. A bez předběžné diskuze v hnutí to asi také nebude tak jednoduché. I
proto by měli ti, jimž jde opravdu o hokej a ne jen o pohodlná místa, usilovat o nominace delegátů
na svazovou konferenci.
Neberte následující body jako něco pevně stanoveného – jde opravdu jen o téma k diskuzi. Osmero
začínám symbolicky Extraligou, protože ona oznámením záměru o jejím uzavření tenhle námět k
diskuzi vlastně spustila...

Podle mého názoru tedy náš hokej potřebuje:
1 - Rozšířit Extraligu a změnit její statut postupové a sestupové soutěže.
Naprostá většina lidí z hokeje, z odborné i sportovní veřejnosti říká, že uzavření Extraligy by
zapůsobilo v našem hokeji negativně. Že by se vytratila z ligy soutěživost, motivace, že by se
přestalo hrát o vítězství, že by tím byl popřený smysl hokeje... atd.
Myslím, že všichni tak trochu zapomínáme, proč vlastně hrajeme hokej. Mně je nepochopitelné,
proč se vlastně vůbec bavíme o motivaci v souvislosti s českou nejvyšší soutěží v ledním hokeji???
Tak to snad abychom raději vůbec žádný hokej nehráli... Je to stejné, jako když se bavíme o roli
peněz v ledním hokeji. Klub, který nedokáže zajistit maximální rozpočet, nemůže počítat s
výkonem svých hokejistů... Ještě jsem neviděl hokejistu, který by přímo úměrně s odměnou dokázal
zlepšovat svůj výkon... Někdy jsou tyhle pseudoproblémy směšné.
Všechno se u nás změnilo – nejen v hokeji. Nemá cenu o tom dlouho mluvit – je pravda, že v hokeji
jde dnes o velké peníze a ohrožovat je hrozbou nesmyslných sestupů a baráží je sebevražedné.
Podívejte se střízlivým pohledem na naši první ligu: kolik týmů dnes může teoreticky zvažovat
postup do nejvyšší soutěže? Podle mého názoru reálně čtyři týmy (a kdo ví jestli?). Ústí nad Labem,
Chomutov, Olomouc a Hradec Králové. Jihlava možná tak napůl??? Ostatní týmy nebudou nikdy
schopné postavit do nejvyšší soutěže své týmy – a to ani nemyslím v první řadě na peníze...
Tak se nad tím zamysleme a udělejme z českého hokeje zase výstavní sport, na který budou chodit
diváci s chutí (s ještě větší chutí).
Proto bych oslovil přímo týmy Ústí nad Labem, Chomutova, Olomouce a Hradce Králové a Jihlavy.
Domnívám se, že 18 týmů v Extralize by mohlo být v současné době optimálních. Byl by tu prostor
pro dostatečně dlouhou základní část i pro kvalitní playoffs. Když se podíváte na mapu, vznikly by
hokejové regiony zaručující derby a utkání s vyšším nábojem. Díky takhle široké špičkové soutěži
by se hokej stal opravdu velkým a silným sportem bez přímé konkurence. Marketingová síla by
byla nepopiratelná. Z Extraligy by se nesestupovalo a mohla by být v podstatě otevřená...
Smrtící pro špičkový hokej je ale stanovení zbytečně vysokých (dovolím si říci elitářských)
finančních podmínek k získání jakési licence. Nepřál bych nikomu žádné hloubkové kontroly. Asi
by bylo na místě zvážit zavedení rozpočtových stropů. Posunout i spodní "nejnižší" povolený
rozpočet tak, aby se do soutěže mohl dostat i tým, který bude kvalitní po sportovní stránce a bude
schopen hrát (třeba právě díky používání mladých hráčů, kteří budou ochotni hrát i za menší gáže) s
menším rozpočtem při zachování standardních soutěžních podmínek. Cílem hokejového podnikání
nesmí být manažerská auta typu Audi, ale hráči typu Jágr. Ti potom do budoucna mohou pomáhat
zlepšovat i hmotné podmínky, a pak nebude třeba hovořit o krizi...
Pokud se toto někomu nelíbí, musí si uvědomit, že hovoříme o svazové soutěži, nikoli o privátní
nezávislé soutěži. Pokud bohatí lidé budou chtít vytvořit opravdu elitní soutěž s elitními
podmínkami, mohou si ji založit a hráče do ní nakoupit tržním způsobem. Tyto nové subjekty ale
nebudou na startu vlastnit ani jednoho hráče a musí současně tudíž podporovat změnu registračního
řádu, kterou se jim otevře možnost získávat hráče za vyloženě tržních podmínek...
Základní část nesestupové extraligové soutěže se musí zásadně změnit. Musí se odehrávat ve stylu:
nejdůležitější je prezentace jednotlivých hráčů, statistiky, zajímavý, hravý hokej, rozhodně ne jen
nuda, byť za body. Diváci musí objevovat nové hvězdy, musí je znát a musí být drženi v pozornosti
například právě statistikami. To skýtá snadné rozšíření marketingových možností nejen klubů, ale i
celé soutěže.
Playoffs Extraligy by hrálo 16 z 18 týmů, co nejširším způsobem (ale finále třeba jen na dvě
utkání), což zaručí velkou návštěvnost na stadiónech (na 16 stadiónech!) a velký náboj, velkou
kondici hráčů...
Není žádný důvod, aby hráči v české extralize brali třeba 300.000,-Kč měsíčně a na druhou stranou
jsme slýchali povzdechy manažerů, že hokej se nedá ufinancovat... Prostě na takovou soutěž
nemáme. Bude lepší, když budou stadióny plné diváků vidících jednoduchý, rychlý, kombinační
hokej, kde budou lítat mladí hráči a ne se ploužit vysloužilé hvězdy brzdící (přirozeně) rychlost
hokeje. Samozřejmě, že to neplatí stoprocentně.

Pokud přijde do domácí arény na 40 domácích utkání v sezóně třeba 280.000 diváků, spočítejte si
sami možnou cenu vstupenky (včetně playoffs části) a na základě toho i průměrný rozpočet
hokejového klubu v České republice. Když i pak budete mít peníze na třistatisícového hráče, klidně
mu je dejte.
2 - Zcela přepracovat registrační a přestupní řád na všech úrovních.
Registrační řády musí být stanoveny podle pravidel svobodné a demokratické společnosti. Žádné
doživotní registrace, žádné nevolnictví. Žádné řeči o investicích. Nikdo v současném českém hokeji
neplatí mládež ze svého – všechny prostředky jdou v podstatě ze státu (ministerstvo školství a
mládeže, města, ČSLH, sponzoři – ne investoři).
Základní musí být registrace ČSLH, klubová registrace je pouze doplňkový parametr. Minimálně do
16 let vše na čistě amatérské bázi a na základě dohody s rodiči s právem přestupů. Po osmnáctém
roce stanovit podmínky typu: když, například, do dvou let klub nevyužije práva hráče, registrace v
klubu, byť i smluvně zajištěná, pozbývá platnosti a hráč může přestoupit... Hráč bez smlouvy =
volný hráč automaticky. Není od věci dívat se prizmatem zámoří. Nestačí vidět jen zisky hráčů a
manažerů a agentů, ale i práva hráčů a hlavně LIDÍ.
3 - Zrušit 1. ligu dospělých.
První liga v našem současném hokeji nemá prakticky žádný nebo jen minimální význam. Je to jen
soutěž klubů v náhradních, uměle držených podmínkách. Diváci nechodí (až na výjimky), hráči se
nezlepšují. Kolik vlastních odchovanců tyto kluby používají? Polovina hráčů v týmech jen hostuje,
pokud by odešly čtyři kluby do Extraligy, soutěž by stejně téměř ztratila smysl.
4 - Změnit systém a význam současné 2. ligy.
Druhá liga je naopak mnohem významější soutěž českého hokeje, než za jakou je dnes považována
- zasahuje totiž do nejzazších koutů "hokejové republiky", relativně umožňuje hrát mladým hráčům.
Nejstarší hráči totiž nepatří v takové míře jako u nás ani do Extraligy ani do 1. ligy ale ani do 2.
ligy. Pro staré hráče jsou dobré krajské přebory. Samozřejmě, že toto se nesmí aplikovat bezhlavě a
hlavně podle nějakých "tabulek". Nechat přirozený běh věci.
Druhá liga se musí podstatně rozšířit do více divizí po celé republice tak, aby se nejezdilo daleko a
přitom se mohlo hrát dostatečné množství utkání. Tato soutěž by tak získala statut celorepublikové
soutěže jako přirozené zásobárny Extraligy. Nesmí to být také soutěž postupová nebo sestupová.
Musí to být soutěž, která bude mít široký systém playoffs (například 2x16, 6x8, 4x16) podle
celkového množství týmů. Soutěž a hlavně playoffs musí být mediálně i svazově sledováno a
podporováno. Prémie za celkové vítězství musí být typu: Vítěz bere vše (například finanční odměna
ve výši jednoročního průměrného klubového rozpočtu - třeba 5.000.000 – 10.000.000,-Kč). Do
takové soutěže se musí nabídnout vstup předním krajským týmům v regionech. Pokud se objeví
nový tým, který bude mít zajištěný rozpočet ve výši průměru soutěže a odpovídající výkonnost,
musí být zařazen do dalšího ročníku, i kdyby to mělo být na jeden dva roky... Už dnes v řadě míst
chodí na utkání krajských přeborů víc diváků než v prvoligových a druholigových soutěžích.
5 - Změnit systém hry (teorii hry).
Hokej není věda, jde jen o poměrně jednoduchou hru. Ta se musí cíleně a záměrně změnit
jednoznačně na hokej postavený na dovednostech hráčů, na celkové aktivitě, rozhodně ne na
destrukci.
6 - Od základu změnit systém současných akademií a spolu s ním i současný způsob
"vzdělávání" trenérů...
Akademie zavedené naším způsobem nikam nepovedou. Ať si akademie budují na své náklady
kluby nebo privátní subjekty. Rodiče a hráči se sami rozhodnou, kam půjdou. Rozhodně nesmí
existovat pravidlo typu: akademie automaticky nepadá ze soutěže, byť skončí poslední, jako v
našich současných podmínkách (koho to vůbec napadlo???) a další diskriminační pravidla typu

když si extraligový juniorský tým vybere neextraligového žáka, dorostence, bez souhlasu
mateřského klubu za směšný poplatek svaz přestup odsouhlasí...
Pokud se zavede svobodný systém registrace hráčů a privátní typ akademií, velmi rychle se uzdraví
výchova hráčů. I v návaznosti na nový jednoduchý systém vzdělávání trenérů...
7 - Rozšířit zpátky extraligový juniorský a analogicky i dorostenecký hokej.
Možná i vytvořit kategorii do 22 - 23 let, případně toto upravit s ohledem na navrhovanou změnu
významu a organizace stávající druhé ligy. Posledních dvacet let ukázalo, že elitářství a separace
doprovázené omezováním počtu týmů v soutěžích neprodukuje lepší hráče ani víc hráčů. Lepší
hráče produkuje živý hokej a jeho kvalitu určují lidé v něm a ne žádná akademie nebo nálepka
Extra... Žádné zužování nemůže přinést vyšší kvalitu, to je prostě nesmysl. Trenér Bukač sr. kdysi
hovořil o statistické desetiprocentní výtěžnosti - například 10 extraligových týmů je schopno
zaměstnat asi 300 hokejistů. Podle této teorie platí, že 10% (30) z nich má mezinárodní úroveň, což
je v podstatě kádr národního týmu, z nich pak 10% hráčů je světové úrovně = 3 hráči v národním
týmu. Kdo chce tohle uznat, musí současně pochopit, že například osmnáctičlenná extraliga
zaměstná 540 hráčů = 54 hráčů mezinárodní úrovně a zhruba 5-6 hráčů světové úrovně. Vybírat
třeba hráče na MS je jednodušší ze širší základny. Vzpomeňte na dobu, kdy do extraligy vstupovaly
týmy jako Slavia, Znojmo, Karlovy Vary, Liberec. Také se říkalo, že na to nebudou mít hráče...
Dnes už se nikdo neptá, jak vstoupila do extraligy Kometa...
Připočítějte k tomu navíc limitaci této statistiky odchody do zahraničí, zraněními atd.... Nevím, zda
trenér Bukač nakonec nezměnil své názory i v tomto ohledu (jako ve všem ostatním), ale já si
myslím, že to je základní statistická pravda i dnes.
8 - Žákovský hokej nekompromisně regionalizovat.
I když v tomto ohledu se již hokejový svaz vydal na správnou cestu, je potřeba to dokončit až do
důsledků. V současném systému se ve druhé půli sezóny utkávají v jakémsi playoffs systému dva
sousední regiony. Myslím, že v zájmu finančních úspor je prospěšnější hrát celou sezónu v co
nejmenších regionech a na závěr sezóny by měl svaz na své náklady uspořádat velký, třeba týdenní
turnaj vítězů skupin o mistra republiky. Hlavně nevytvářet žádné "celostátní žákovské ligy". Cílem
žákovského hokeje musí být takový obraz tohoto sportu ve společnosti, že všichni budou
respektovat (hlavně rodiče), že hokej patří mezi nejuznávanější v celé společnosti, že ho mohou hrát
kluci a holky všude v republice, že takový hokej nebolí, že v něm nejsou žádné projevy korupce a
klientelismu, že nezatěžuje rodinu víc než musí, že neničí dětem školní prospěch, že se nemusí hrát
jen ve vybraných sportovních třídách, že zbyde čas i na další aktivity, na chalupy, na hory, na
rodinnou dovolenou a především na další sporty...
Podle tohoto systému pak organizovat i regionální dorostenecké a juniorské soutěže. Dnes na
krajských úrovních stejně limituje hokej nedostatek hráčů v týmech...
Samozřejmě, že tyhle řádky jsou jen náměty, na základě kterých by bylo možno dál, na nejširším
možném fóru diskutovat. Diskutovat by měl hlavně Český svaz ledního hokeje. Nenařizovat,
nevnucovat, ale přesvědčit. Dosud mi nikdo, například, nedokázal zdůvodnit, proč by bylo lepší mít
Extraligu s deseti nebo dvanácti týmy...
Tahle diskuze měla začít sama o sobě, neměl ji nastartovat jen požadavek některých manažerů na
obnovení diskuze o uzavření Extraligy (a možná i o snížení počtu jejích účastníků). V mém případě
však tuhle moji úvahu nepřímo odstartoval právě tento požadavek. Myslím na to už delší dobu,
poslal jsem, například, loni do hokejového hnutí docela podrobný a konkrétní návrh studie na
změnu organizace druhé ligy. Za souhlasu menších klubů, za okázalého mlčení svazu. Tak to u nás
chodí.
Richard Bláha

