
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH 
25. 06. 2021 (OSTRAVA) 

 
 
VV ČSLH schválil: 
 

▪ složení realizačních týmů reprezentací pro sezónu 2021/22 (materiál najdete zde) 
▪ návrh hracího systému soutěží II. liga ČR a LJ (materiály najdete zde a zde) 
▪ přihlášku klubu HC ORLI Bystřice nad Pernštejnem z. s. za člena ČSLH 
▪ přihlášku klubu HC Radobyčice z. s. za člena ČSLH 
▪ žádost klubu HC Orli Znojmo-mládež z. s. o dodatečné zařazení družstev klubu do 

soutěží RLJ a LD 
▪ žádost klubu Loko Česká Třebová o dodatečné zařazení družstva klubu do soutěže 

RLJ 
▪ žádost klubu HC Střelci Jindřichův Hradec o dodatečné zařazení družstva klubu do 

soutěže RLJ 
▪ žádost klubu Metropolia Silesia (Polsko) o zařazení družstev klubu do soutěží MŽ a 

SŽ, organizovaných KVV ČSLH Moravskoslezského kraje, s tím, že předpokladem je 
naplnění podmínek podle vnitřní směrnice ČSLH č. 88  

▪ žádost klubu Steel Wings Linz (Rakousko) o zařazení družstev klubu do soutěží 5. 
tříd, organizovaných KVV ČSLH Jihočeského kraje, s tím, že předpokladem je 
naplnění podmínek podle vnitřní směrnice ČSLH č. 88 

▪ žádost klubu ESC Dresden (Polsko) o zařazení družstev klubu do soutěží 3. tříd, 
organizovaných KVV ČSLH Ústeckého kraje, s tím, že předpokladem je naplnění 
podmínek podle vnitřní směrnice ČSLH č. 88   

▪ žádost o zařazení polských reprezentačních družstev do soutěže LJ a LD s tím, že 
předpokladem je naplnění podmínek podle vnitřní směrnice ČSLH č. 88  

▪ žádost klubu Valašský hokejový klub o udělení výjimky pro hráče Jakuba Krnáče 
z vnitřní směrnice ČSLH č. 47 

▪ návrh financování žákovských trenérů v Akademiích ČH pro sezónu 2021/22  
▪ termíny jednání výkonného výboru ČSLH v sezóně 2021/22; termín konference 

ČSLH na 18. 06. 2022 
▪ výsledek hospodaření ČSLH a společnosti Pro-Hockey.Cz za rok 2020 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

▪ rozhodnutí prezidenta ČSLH T. Krále učiněné dne 22. 5. 2021 v souladu s čl. 2 odst. 
6 Statutu výkonného výboru ČSLH ve věci přihlášky klubu SK HC Draci Bílina z. s. za 
člena ČSLH 

▪ rozhodnutí prezidenta ČSLH T. Krále učiněné dne 22. 5. 2021 v souladu s čl. 2 odst. 
6 Statutu výkonného výboru ČSLH ve věci přenechání práva účasti v soutěži II. liga 
ČR mezi Draci Bílina z. s. a SK HC Draci Bílina z. s.  

▪ rozhodnutí prezidenta ČSLH T. Krále učiněné dne 31. 5. 2021 v souladu s čl. 2 odst. 
7 Statutu výkonného výboru ČSLH ve věci účasti klubu HC Red Bull Salzburg 
v soutěži ELJ v sezóně 2021/22 

▪ rozhodnutí prezidenta ČSLH T. Krále učiněné dne 15. 6. 2021 v souladu s čl. 2 odst. 
6 Statutu výkonného výboru ČSLH ve věci realizačního týmu ČR 17 při přípravném 
kempu 22. – 26. 6. 2021 (trenér Rostislav Vlach, asistent trenéra Václav Eisman, 
manažerka Tereza Menčíková, trenér brankářů, videokouč Lukáš Mensator, lékař 
Tomáš Madrý/David Jonáš, masér, kustod Josef Toma/David Malý) 

▪ rozhodnutí prezidenta ČSLH T. Krále učiněné dne 15. 6. 2021 v souladu s čl. 2 odst. 
6 Statutu výkonného výboru ČSLH ve věci realizačního týmu ČR 20 při přípravném 
kempu 27. 06. – 02. 07. 2021 (trenér Karel Mlejnek, asistenti David Bruk, Pavel 

https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/priloha-c.-1-2021-06-25-realizacni-tymy-reprezentaci-2021-2022.xlsx
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/priloha-c.-2-2021-06-25-systemy-soutezi-cslh-ii.-liga-cr-lj-.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/priloha-c.-2-2021-06-25-systemy-soutezi-cslh-ii.-liga-cr-lj-.pdf


Trnka, manažer Otakar Černý, trenér brankářů Martin Láska, videokouč Benjamin 
Sequens, lékař Jaroslav Budín/Oldřich Volný, fyzioterapeut Miloš Pojer, masér, 
kustod Jan Vejvoda/Václav Vejvoda, kondiční trenér Jan Jiskra, Vojtěch Šik, media 
manažer Ondřej Kalát 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

▪ žádost klubu HC Draci Bílina o vrácení poplatku za přenechání práva účasti v soutěži 
II. liga ČR 

VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

▪ informaci o trenérech přijatých ke studiu licence A 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 
 


