
POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: 
 

- máme dostatek KVALITNÍCH hráčů 
- máme úspěšné reprezentační týmy 
- výsledky klubových týmů v soutěžích UEFA jsou na požadované úrovni 
- je velká poptávka po českých hráčích v zahraničí 
- se týmy prosazují individuálními dovednostmi našich hráčů a ne 

týmovým výkonem  
- cílem našeho snažení u mládeže je výška soutěže nikoliv výchova 

hráčů. 
- utkání jsou většinou atraktivní a zajímavá pro fanoušky 
- máme zvládnutý přechod dorostenců do seniorských týmů 
- je nastavená jednotná strategie ve výchově hráčů 
- nezaostáváme za moderními trendy vývoje fotbalu 
 

 



NOVÁ KONCEPCE SPORTOVNĚ 
TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ 

  Osvětová činnost uvnitř i vně 
fotbalové společnosti 

  Vzdělávaní trenérů 

  Reprezentační týmy 

  Změny v strukturách soutěží 

  Nově nastavený manuál pro 
SCM a SpSM 

  Zařazování a využívaní nových 
pravidel 

 

 

 

„Neexistuje nic šílenějšího, než 
dělat věci stále a stále stejně a 
očekávat rozdílné výsledky.“ 
    



VZDĚLÁVANÍ TRENÉRŮ 
  Změna přístupu k výchově a tréninku  
  -  výchova radostí ze hry a učení porozuměním hře 
  - zaměření na učení individuálních dovedností a 

  kreativitu  
  - zaměření na detail 
  - jiný přístup k tréninku kondice  (specifičnost v  

  komplexu - síla, rychlost, koordinace) 

  Příprava nových licencí  
  - kondiční trenér 
  - trenér brankářů 
  - modifikovaný povinný kurs UEFA B licence pro 

  bývalé reprezentanty a ligové hráče 
  Doškolování a semináře  
  - od 2011 vystavění kreditního systému doškolování 
  - vytvoření databáze tréninkových cvičení na web 

 

 

 

 



REPREZENTAČNÍ TÝMY 

  Profesionální trenéři (Csaplár, Hřebík, Dovalil) 

  Lepší propojení a komunikace ČMFS - Klub (DVD, 
 hodnocení, doporučení) 

  Nastavení různě zaměřených seminářů v 
 průběhu mezistátních utkání mládeže 

  Sjednocení názorů na zásadní body výchovy a 
 herního projevu hráčů  

  Testování hráčů U16 a vytvoření doporučení pro 
 kluby na co se zaměřit v tréninku  

  Vytvoření kritérií a nároků na individuální 
 dovednosti hráčů na jednotlivé posty 

 

 

 



ZMĚNY V STRUKTURÁCH SOUTĚŽÍ 

 

POTLAČENÍ VÝZNAMU SOUTĚŽÍ V PŘÍPRAVKÁCH 

NOVÁ STRUKTURA A SMYSL SOUTĚŽÍ MLADŠÍCH 
A STARŠÍCH ŽÁKŮ 

NOVÁ STRUKTURA SOUTĚŽÍ MLADŠÍHO A 
STARŠÍHO DOROSTU 

 

NAVRHOVANÁ STRUKTURA SOUTĚŽÍ 



STRUKTURA NOVÝCH DOROSTENECKÝCH 
SOUTĚŽÍ 2011/2012 

U16 a U17 

Skupina B 

Česká liga SCM 

U19 

Skupina A 

Česká liga   

U16 a U17 

Skupina A 

Česká liga  SCM 

U19 

Moravskoslezská liga  

U16 a U17 

Moravskoslezská liga 
SCM 

U19  

Celostátní liga 

U19 

Skupina B 

Česká liga   



STRUKTURA NOVÝCH ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ 
2011/2012 

U15 a U14 

Skupina A 

Čechy 

U13 a U12 

Skupina A 

Čechy 

U15 a U14 

Skupina B 

Čechy 

U15 a U14 

Skupina C 

Čechy 

U15 a U14 

Skupina D 

Morava   

U15 a U14 

Skupina E 

Morava 

U13 a U12 

Skupina B 

Čechy 

U13 a U12 

Skupina C 

Čechy 

U13 a U12 

Skupina D 

Čechy 

U13 a U12 

Skupina E 

Čechy 

PRO SPORTOVNÍ STŘEDISKA MLÁDEŽE  



SOUTĚŽE MLADŠÍCH A STARŠÍCH 
PŘÍPRAVEK 

Předpřípravka U6    Počet hráčů 3:3    Míč č. 2-3  

 bb 12x20m až 6 minihřišť na půlce  3x8min (max 3min přestávky) 
BO,LS, branka 2-3m tyče 

 Mladší přípravka U7-U9   Počet hráčů 4+1  Míč č. 3 

 19x30m až 3 minihřiště na půlce 3x10-14*min (max 5 min 
přestávky)BO, LS, branky 2x5, 3-5m-tyče  

 *čas hry je stupňován s věkem, bližší vysvětlení je u pravidel mladších 
přípravek 

 Starší přípravka  U10-11  Počet hráčů 5+1 Míč č. 3 -4 

 25x40m až 2 minihřiště na půlce3x15min (max 5min přestávka)BO,LS,    
branky 2x5, 4-5m-tyče    

Pracovní skupina – Plachý Antonín, Barák Antonín, Procházka 
Luděk, Hamada Martin, Vavříček Jaroslav, Raszyk Vít……. 



BUDOUCNOST PŘÍPRAVEK =  
MALÉ FORMY BEZ TABULKOVÝCH SOUTĚŽÍ 

Státy s podobným modelem u přípravek: 

   Itálie, Německo, Anglie, Rakousko, Finsko, 

Holandsko, Dánsko, Maďarsko, Švédsko, USA , 

Austrálie, Španělsko, Norsko, Kanada, Polsko, 

Rusko 

 Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné. 

             Jack London 



PROČ NĚCO MĚNIT? 

 Pokud  stojí při tréninku jeden-dva hráči, je to 
pravděpodobně jejich chyba. 

 Pokud  stojí při tréninku polovina hráčů je to 
pravděpodobně chyba trenérů. 

 Pokud nehraje polovina hráčů při utkání, je to jistě 

chyba systému !!! 

 

 Kdo se přestane snažit být stále lepší,brzy přestane být 
dobrý.       
 Anglické přísloví 





SESTAVENÍ HŘIŠŤ NA UTKÁNÍ MLADŠÍCH A 
STARŠÍCH PŘÍPRAVEK NAJEDNOU 



NÁMITKY 

Kvalita Rozhodčích (respekt – výchova – spolupráce) 

 viz: pedagogicko - organizační manuál + výklad pravidel 

Branky – přizpůsobme věku hráčů a možnostem klubů 

Míče – přizpůsobme věku a možnostem klubů 

Trenéři – Výchova je podstatnější než koučink 

 viz: pedagogicko organizační manuál 

Tabulky – Podstatné X nepodstatné / škodlivé 

Půjčování hráčů ~ střídavý start / práce v klubech 

  Autové vhazování 

 „…dobré neznamená jednoduché…“ 

 



ZAŘAZENÍ A VYUŽÍVANÍ NOVÝCH PRAVIDEL 

Princip: 

 „Větší prosazení významu volnosti a tvořivosti ve 
hře dětí ( přípravky) na úkor svázanosti taktikou a 
pravidly.“  

Aplikace střídavého startu 

Ošetřování hráčů (3‘) 

Možnost  střídání většího počtu hráčů 

Míče č.3 

 





Děkujeme za pozornost 


