
Mokrá šatna dorostu v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                            

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Místnost pro studium, stravování, 

analýzy a meetingy v areálu trvalého 

působení pro 25 osob (ano/ne)

Provoz místnosti (od - do)                                   

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Posilovna v budově zimního stadionu 

minimálně pro 10 hráčů (ano/ne)

Provoz posilovny (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro kategorie jun., dor. A 9.třídy 

žadatele (PO - PÁ)

Mokrá šatna juniorů v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                           

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Sídlo ledové plochy č. 2.
Provoz ledové plochy (od - do)                     

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Sídlo tělocvičny
Provoz tělocvičny (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Webové stránky

2. oddíl  - Základ

Adresa sídla klubu

Sportovní infrastruktura

Sídlo ledové plochy č. 1.
Provoz ledové plochy (od - do)                       

den, měsíc

Žádost o zařazení do Licenčního řízení pro sezónu

1. oddíl  - údaje o žadateli

Název klubu
Statutární 

zástupce
IČO

Telefon Mobil Emailová adresa



Personální obsazení

Dovednostní trenér klubu pro všechny 

kategorie (ano/ne)

Kondiční trenér klubu pro všechny 

kategorie (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Seniorský tým - účastník ELH           

nebo I. ligy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Zástupce pro školní záležitosti hráčů 

akademie (ano/ne)

U15 - účastník ŽL U15 (ano/ne) U14 - účastník ŽL U14 (ano/ne) Počet vlastních registrovaných členů

U20 - účastník ELJ (ano/ne) U17 - účastník ELD (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů Počet vlastních registrovaných členů

Počet vlastních registrovaných členů

U13 - účastník ŽL U13 (ano/ne) U12 - účastník ŽL U12 (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů

U11 - účastník ŽL U11 (ano/ne) U10 - ligy přípravek U10 (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů

U9 - ligy přípravek U9 (ano/ne) U8 - ligy přípravek U8 (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů Počet vlastních registrovaných členů

Počet vlastních registrovaných členů

Počet vlastních registrovaných členů

Soutěže

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Trenér brankářů klubu pro všechny 

kategorie(ano/ne)



Fyzioterapeut klubu pro všechny 

kategorie  (ano/ne)

Partnerská škola (ano/ne)

Dovednostní trenér výhradně pro 

akademii (ano/ne)

Kondiční trenér výhradně pro 

akademii (ano/ne)

Trenér brankářů výhradně pro 

akademii (ano/ne)

Hospodář klubu pro všechny kategorie 

(ano/ne)

Masér klubu pro všechny kategorie 

(ano/ne)

3. oddíl  - Standard 

Sportovní infrastruktura

Rozcvičovna v budově ZS pro               

25 hráčů (ano/ne)

Provoz rozcvičovny  (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Posilovna v areálu  trvalého působení 

pro 25 hráčů (ano/ne)

Provoz posilovny (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro kategorie juniorů, dorostu a 9.třídy 

žadatele (PO - PÁ)

Hokejová střelnice v areálu trvalého 

působení (ano/ne)

Provoz střelnice  (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Suchá šatna dorostu v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                            

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Suchá šatna juniorů v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                           

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Personální obsazení

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Místnost pro studium, analýzy a 

meetingy v budově ZS pro 25 osob 

(ano/ne)

Provoz místnosti (od - do)                                   

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Regenerační linka v areálu trvalého 

působení  (ano/ne)

Provoz linky (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)
Název školy

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)



Masér jen pro akademii (ano/ne)

Fyzioterapeut jen pro akademii 

(ano/ne)

Hospodář jen pro  akademii (ano/ne)

Video analytik klubu pro všechny 

kategorie (ano/ne)

Sportovní psycholog pro všechny 

kategorie (ano/ne)

4. oddíl - Premium

Sportovní infrastruktura

Venkovní travnaté hřiště (ano/ne)
Provoz hřiště  (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Tartanová dráha (ano/ne)
Provoz dráhy (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Trenažér skatemill (ano/ne)
Provoz trenažéru (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Regenerační linka v budově ZS  

(ano/ne)

Provoz linky (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Personální obsazení

Smlouva                     

(od - do)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

5. oddíl - Potvrzení

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Datum podání Razítko spolku Podpis statutárního zástupce


