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1. ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení hráči, trenéři, rodiče, funkcionáři a fanoušci Slavoje Český Krumlov. 

 

Dovolte mi představit Vám tento materiál, který obsahuje koncepční nastavení a plány našeho klubu 

FK Slavoj Český Krumlov. Velmi si vážíme důvěry všech rodičů, kteří k nám své dítě přihlásili, a 

protože si této důvěry velmi vážíme, tak chceme, aby každý z Vás měl možnost zjistit, s jakými cíli a 

plány klub pracuje a jakým způsobem chceme dosáhnout toho hlavního, tedy aby se u nás všichni 

cítili jako doma a všichni hráči a hráčky se kvalitně a správně rozvíjely po sportovní, ale i po lidské 

stránce. 

 

Naším cílem je vybudovat klub, který se bude starat především o kvalitní výchovu a rozvoj dětí a 

mládeže z Českého Krumlova a jeho okolí, v jehož řadách budou působit kvalifikovaní trenéři, kteří 

budou s dětmi pracovat nejen s láskou a zaujetím, ale také podle moderních trendů výchovy malých 

sportovců a fotbalistů. Základem rozvoje dětí musí být nejen samotný fotbal, ale všeobecná 

pohybová průprava a všestrannost, která se v posledních letech u dětí vytrácí. Proto do 

tréninkového procesu zařadíme i tréninky zaměřené na obratnost, koordinaci, sílu a rychlost pod 

vedením kvalifikovaných trenérů, podporu u nás určitě najdete i v případě, že Vaše dítě bude dělat 

mimo fotbalu i jiný sport, např. judo, atletiku nebo hokej. Samotné fotbalové dovednosti pak 

chceme rozvíjet co nejvíce v herním prostředí, které nejen, že děti skvěle učí a motivuje, ale zároveň 

je vede k samostatnému rozhodování a kreativitě, což se jim bude hodit i v běžném životě, nejen 

v tom fotbalovém. 

 

Velký důraz budeme klást na spolupráci a komunikaci s rodiči, jejichž zapojení do výchovného 

procesu je nezbytné. Chceme společně dosáhnout toho, aby děti mimo tréninků chodily pravidelně 

i ven se svými kamarády a netrávily čas u televize, počítače nebo telefonu. I správná strava mladých 

sportovců je pro jejich vývoj, ale i dostatek energie pro školní vyučování a tréninky, velmi důležitá, i 

na tuto stránku se určitě budeme zaměřovat a poskytovat inspiraci co, kdy a proč je pro sportující 

děti k jídlu a pití vhodné. 

 

Jak jsem už zmiňoval, budeme dělat vše, co je v našich silách, abyste se Vy i Vaše děti u nás cítili 

dobře, těšili jste se společně na každý trénink nebo utkání a zároveň aby byl na dětech vidět i 

sportovní pokrok v rámci jejich individuálních možností. Z každého dítěte určitě nevyroste 

profesionální sportovec, ale zdravý životní styl a lásku ke sportu si od nás mohou odnést do života 

všechny děti, a to je mnohem důležitější a zároveň náš největší úkol a cíl. 
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2. STRUKTURA A SYSTÉM VÝCHOVY HRÁČŮ – SOUČASNOST (v zájmu klubu je do 

roku 2024 rozšířit každou kategorii po jednotlivých ročnících) 
 

  
MUŽI

A TÝM

MUŽI

B TÝM

STARŠÍ DOROST 

U18-U19

STARŠÍ ŽÁCI 

U14-U15

STARŠÍ 
PŘÍPRAVKA 

U10-U11

MLADŠÍ DOROST 

U16-U17

MLADŠÍ ŽÁCI 

U12-U13

MLADŠÍ 
PŘÍPRAVKA 

U8-U9

MINI PŘÍPRAVKA 

U7, U6, U5
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3. MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ TRENÉRSKÉ KVALIFIKACE TRENÉRŮ MLÁDEŽE    
 

 
      

Všichni trenéři se pravidelně vzdělávají jak ve znalostech současných fotbalových trendů, tak i ve 

znalostech výchovy dětí.  V zájmu klubu je zkvalitnění trenérských kvalifikací a bude v zájmu klubu, 

aby každý trenér na sobě po této stránce pracoval a rozšiřoval si kvalifikaci.  

 

4. KLUBOVÉ PRINCIPY VÝCHOVY 
Dle níže uvedených bodů pracují všichni trenéři celého klubu, vzájemně své poznatky mezi sebou 

konzultují a svými poznatky se na tomto plánu spolupodílejí. Vedoucí trenéři jednotlivých kategorií  

úzce spolupracují s vedením klubu a dlouhodobý plán rozvoje mládeže je v souladu s celkovou 

sportovní koncepcí klubu. Komunikace mezi trenéry v klubu a v rámci jednotlivých úseků je 

zajištěna systémem trenérských porad.  

 

1. Vycházíme z rozestavění na malém hřišti u přípravek z 2-2 a 2-1-2, u mladších žáků z 2-3-2 a 3-

3-1, na velkém hřišti pak z 4-2-3-1 nebo 4-4-2, učíme vždy hráče obě varianty. Začínáme 

obecněji s velkým důrazem na vyzkoušení si všech pozic a důsledněji se jednotlivým řadám a 

postům věnujeme od U15 a dorosteneckých kategorií kde už se bude rozestavení řídit podle A 

mužstva. 

 

2. Již od přípravkových kategorií zahajujeme hru rozehrávkou po zemi od brankáře přes všechny 

řady až do finální fáze, nebráníme se však i kreativnímu jednání hráče – rychlé posunutí míče 

do výhodné gólové situace  

 

3. V tréninkovém procesu hlavně žákovských a přípravkových kategoriích výrazně dbát na rozvoj 

útočných individuálních herních činností v herním prostředí, vkládat prvky Coerver coachingu. 

 

4. Důsledně dbáme na konstruktivní hru ve všech řadách, hráči se musí pohybem nabízet, aktivita 

při hře bez míče. Při hře s míčem aktivně vyhledávat a řešit situace 1:1. 

 

ŠÉFTRENÉR MLADĚŽE –
kategorie přípravky a žáci

(licence UEFA A)

• TRENÉŘI ŽÁKŮ          (min. 
licence B)

• TRENÉŘI PŘÍPRAVEK (min. 
licence UEFA C)

ŠÉFTRENÉR MLADĚŽE –
kategorie dorost

(licence UEFA A)

• TRENÉŘI DOROSTU (min. 
licence UEFA B)
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5. Výsledek je pro nás jedním z hodnotících prvků, na prvním místě je herní výkon, chceme 

vyhrávat, ale nikdy ne na úkor zkažené hry. Učíme však hráče vítězit a být zodpovědní za 

výsledek zápasu. V kategorii U19 je výsledek více prioritní než v předchozích kategoriích. 

 

6. V kategoriích se snažíme dodržovat minutáž. Je potřeba říci, že s narůstajícím věkem jsou více 

zapojování hráči, u kterých je vyšší úroveň dovedností a perspektiva. Toto rozdílnější zapojení 

je citelnější od kategorie U15. 

 

7. Hráči musí ovládat míč, což je prioritním požadavkem na každého jednotlivce. Chceme určovat 

tempo i rytmus hry a tento způsob hry roste a padá s mírou úrovně individuálních herních 

činností jednotlivce. V trénincích klademe důraz na časoprostorový tlak a správnost řešení. 

 

8. Obranná činnost je aktivní, učíme hráče presinkové situace na půlce soupeře, ale i obranný blok 

v různé výšce hřiště.  

 

9. Speciální činnost věnujeme dvěma základním složkám. 

a) Chování hráče po zisku míče 

b) Chování hráče po ztrátě míče 

 

Až do U13 co nejvíce platí MÁM MÍČ – ÚTOČÍM NA BRANKU, NEMÁM MÍČ – UTOČÍM NA MÍČ! 

10. Kondiční složku tréninkového procesu rozvíjíme hlavně specifickou formou (s míčem), a to i 

v přípravných obdobích. Nespecifickou formou (bez míče) rozvíjíme především silovou a 

rychlostní stránku (dynamická cvičení, rychlostně silová cvičení, explozivní síla). 

 

11. Pro týmy U8 – U19 bude zajištěn a realizován systém rozšířené tělesné výchovy formou 

nespecifického tréninku. Hlavní zaměření bude rozvoj síly, rychlosti, obratnosti, koordinace, ale 

také různé pohybové hry. 

 

12. Hlavním cílem našeho klubu a dorosteneckých kategorií je připravit hráče pro kategorii mužů 

v našem klubu. V případech, kdy je pro rozvoj hráče potřeba vyšší úroveň konkurence, pak 

spolupracovat s TOP kluby z okolí (Dynamo České Budějovice).  Nejdříve ideálně v kategorii U14 

– U15. 

 

13. Snažíme se individualizovat tréninkový proces. Do tréninkového procesu je možno zařazovat i 

skupinové tréninky s konkrétním zaměřením, kde se prolínají ročníky U19 a U17, U15 a U14, 

stejně tak U13 a U12. 

 

14. Zajímáme se o prospěchové a kázeňské výsledky hráčů. V rámci klubu je uplatňován systém 

postihů při opakovaném porušení požadovaných pravidel, tzn. kázeňských a prospěchových. 

Jde o systém plošný. V dorosteneckých kategoriích je přistupování i posuzování daleko 

individuálnější, jelikož studijní nároky na jednotlivé hráče jsou na různých školách rozdílné. 

Vážné prohřešky však přesto nejsou tolerovány a přehlíženy. 
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15. Hráči mají zodpovědnost za svůj fotbalový růst, stejně tak za svoje studijní výsledky. Především 

u přípravkových a žákovských kategorií je nutná komunikace s rodiči.  
 

16. Klub stanoví, za jakých podmínek může hráč přijít v jednotlivých věkových kategoriích a za 

jakých podmínek se vrací do mateřského oddílu v případě, že se neprosadí, nebo bude mít jiné 

důvody.  
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5. MINI PŘÍPRAVKA (sportovní školička U5) 
Je dokázané, že čím dříve děti se sportem začnou, tím je větší šance, že se stane nedílnou součástí 

jejich životů. Naším primárním cílem je získat u dětí vztah a lásku ke sportu a přirozenému pohybu, 

a proto se nevěnujeme pouze jednomu konkrétnímu sportu. Mladí sportovci si postupně vyzkouší 

základy fotbalu, gymnastiky a dalších sportů. Nejsme zaměřeni na výkon a náš program je citlivě 

namíchán pro všeobecný pohybový rozvoj s cílem zlepšovat motoriku a flexibilitu dětí formou 

zábavných her a cvičení. 

Dejme společně dětem prostor se přirozeně rozvíjet, vytvořit si zdravý vztah ke sportu a nechat je 

vybrat nakonec ten, který jim je nejbližší. Pomohou nám v tom odborníci, trenéři, kteří se dětem 

individuálně i kolektivně věnují, pracují s dynamikou skupiny a vytváří tak vhodné pohybové návyky 

již od útlého věku. Ty pak budou děti celoživotně provázet. 

Tréninky probíhají 2x týdně, a to ideálně v pondělí a ve středu 16:30 - 17:45 

Členské příspěvky se platí dle aktuální výše ideálně do konce ledna daného roku na celý kalendářní 

rok společně s členským příspěvkem FAČR. V případě, že dítě začne v průběhu roku či skončí 

v průběhu roku, platí adekvátní část. 
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6. MINI PŘÍPRAVKA U5, U6, U7 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRÉNINKOVÉMU A ZÁPASOVÉMU PROCESU 

 

 2 - 3 tréninky v týdnu 

 Pohyb každý den, ideálně spontánní s kamarády i rodiči, ale i bez přítomnosti dospělých 

 Občasné snížení počtu tréninků (prázdniny, svátky, atd.) 

 Fotbalový trénink nemůže obsáhnout vše – význam spolupráce s rodiči 

 Trénink vedený také ve skupinách, nemusí být všichni ve stejné činnosti (10 dětí – 1 trenér) 

 Obměňování činností dle aktivity a zájmu dětí, cca po 10 - 15 minutách (hra může trvat déle) 

 Využívat 5 - 8 typů her a cvičení během jednoho tréninku 

 Doba tréninkové jednotky 60 - 80 minut  

 Dodržovat pitný režim dětí 2 - 4x za trénink, pravidelné pití zvyšuje pozornost i výkon 

 Turnaje a utkání plánovat tak, aby měly děti možnost vyhrávat i prohrávat 

 Dát dětem možnost mít alespoň 1 víkend v měsíci volný pro další aktivity a rodinu 

 Vytvářet u dětí především emoční vazbu ke sportu, podporovat radost ze hry i trénování 

Cíle Obsah 

 získat srdce dětí pro fotbal 

 pozitivní emoce 

 radost ze zlepšování 

 fair play 

 soutěžení 

 všestranný rozvoj (neděláme pouze 

fotbal – např. gymnastika) 

 zvládnutí základních kopů všemi částmi 

nohy, přihrávky všeho druhu 

 rozvoj techniky + všestranné taktiky 

(máme míč = velké hřiště / nemáme míč 

 osvojení si základních 5 kliček (klamání 

tělem a vyvedení míče na opačnou stranu, 

přešlapovačka vnitřní, přešlapovačka 

vnější, přešlapovačka vnitřní a vnější, 

dvojitá přešlapovačka  

 nácvik všech herních činností jednotlivce 

 důraz klást na tlumení míče, driblink + 

výběr místa + hra 1:1 + převzetí míče do 

pohybu 

 cvičení situovat do herních řetězců!!! 

 postupně procházet COERVER 1 
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= malé hřiště) 

 stimulace rychlostně-silových 

schopností (tzv. rychlé nohy) + 

koordinační schopnost (různé krokové 

variace) 

 naučené dovednosti co nejdříve 

přenášet do malých forem fotbalu 

 míč č. 3 

 základní pravidla hry = kop z rohu, kop 

od branky, vhazování míče, pokutový 

kop, volný kop 

 trenér často vstupuje do tréninkového 

procesu a aktivně, ale pozitivně 

vysvětluje chyby, stejně tak vyzdvihuje 

dobré momenty v tréninku i v zápase 

 podíl herního a kondičního tréninku by měl 

být v poměru 90:10 

 

 malé průpravné hry od 1:1 až max. 3:3 

 individuální defenzivní činnost – boční 

postavení při bránění!!! 

 postavení mužstva v útočné fázi / obranné 

fázi = máme míč 

(Chobotnice = velké hřiště / nemáme míč 

vosy, sršni = malé hřiště, tygr = tlak na 

míč, napadej - máš hlad na míč, 

tygr nepřestane, dokud ho nesežere) 

 tréninkové turnaje = motivace, 

soutěžení, fair play 

 rychlostně-koordinační cvičení 

 pohybové hry = rychlostně-silové 

cvičení 

 střídání hráčů na více postech 

 obratnostně-gymnastická cvičení 

(možnost využití specialisty) 

 jiné sportovní hry (zvláště basketball = 

výběr místa, vědomá rotace hráčů, 

základ zónového způsobu bránění) 

 rozvoj aerobní vytrvalosti = intervalové 

zatížení v malých formách fotbalu, 

basketbalu, florbalu v krátkém intervalu 

zatížení (IZ) a krátkém intervalu 

odpočinku (IO) 

 testová baterie = 3x za rok, 

flexibilita – hluboký ohnutý předklon,  

žonglování s míčem, slalom s míčem.  

 

VÝCHOZÍ ROZESTAVENÍ PRO UTKÁNÍ 

 

Rozestavení neřešíme, důležité je dodržovat herní principy pro tuto věkovou kategorii, tj. aktivní 

vyhledávání a řešení situací 1:1, okamžitá snaha získat míč po jeho ztrátě. 

 

KONCEPCE MINI PŘÍPRAVKY / FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY 

 

 Fotbal dětí není fotbalem dospělých 

 Začátek „Zlatého věku“ učení fotbalu 

 Zábavná forma tréninků, budování vztahu k fotbalu a sportu 

 Nutností je pozitivní přístup trenéra, pochvaly, motivace 

 Dopřát dětem právo na chybu, které k rozvoji patří 

 Počítat s rozdílnou koncentrací jednotlivých dětí na činnosti 

 Trénování vedení míče, kličky, přihrávky, střelba, přijímání a zpracování míče 

 Vedení míče a první dotyk při převzetí do volného prostoru 
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 Střílení gólů cíleně na volné místo v brance, nejen ránu směrem na branku 

 Dominovat by měly hry 1:1, 2:2, maximálně 3:3, hrát i na 4 branky současně 

 Zapojovat také hry v přečíslení a podčíslení (např. 2:1, 1:2, 3:2, atd.) bez omezení dotyků 

 Děti zatím hrají bez kombinace, přirozené je směřovat s míčem k brance 

 Učení dětí naběhnout jinam, než směrem k míči a spoluhráči s míčem, hledat volný prostor 

 Rozvoj tvořivého myšlení v rámci her, samostatné a řízené objevování 

 Pěstovat v dětech herní aktivitu, chuť hrát s míčem i bez něj 

 Po ztrátě míče chtějme po dětech okamžitou chuť získat ho zpět 

 Nechválit za destrukci, podporujme kreativní řešení situací i za cenu chyby 

 Fotbal je kontaktní hra, učit děti, jak do sebe dovoleně strčit ramenem a udržet si míč 

 Zapojit do hry všechny hráče, nenechme děti čekat. Hra je nejlepší učitel 

 Střídat hráče na všech postech včetně brankáře, podpora herní variability 

 Nepřerušovat hru při běžných fyzických kontaktech, podporovat odolnost 

 Rozehrávání herních situací od všech hráčů (nejbližších k míči), nejen od několika určených 

 Spolupracovat a komunikovat s rodiči, od trénování je na hřišti trenér, ne rodiče 

 Rodiče zapojit do tréninku domluvenými činnostmi a úkoly 

 

SPECIFICKÉ ZAMĚŘENÍ ROZVOJE V MINI PŘÍPRAVCE U6 

 

 Průpravné hry, ideálně v počtu 2:2, maximálně 3:3 

 Vedení míče, změny směru s míčem, kličky 

 První dotyk do volného prostoru, nestát s míčem na místě 

 Kop nártem či bodlem je dětem přirozenější, nenutit ke hře placírkou 

 Podpora aktivního získávání míče od soupeře 

 Zapojení všech dětí do her bez střídání 

 Bez dělení na útočníky, obránce a brankáře, střídat i pozice hráčů vlevo a vpravo 

 

SPECIFICKÉ ZAMĚŘENÍ ROZVOJE V MINI PŘÍPRAVCE U7 

 

 Průpravné hry v počtu 2:2 a 3:3 

 Cílená střelba do volných míst v brance 

 Neustálý tlak na soupeře a míč, útok na branku nebo na míč 

 Samostatné, rychlé a až na konec správné rozhodování = právo na chybu 

 V druhé polovině roku zkoušet i hru 4+1 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Klub bude v rámci činnosti v kategorii mini přípravek a v otázce sledování talentovaných dětí této 

věkové kategorie spolupracovat s mateřskými a základními školami v Českém Krummlově v otázce 

náborové činnosti a předávání informací i činnosti klubu k rodičům dětí z těchto zařízení.  

 

 

SKAUTING KLUBU 

Skauting klubu organizuje sportovní manažer klubu a vedoucí trenér kategorie přípravek. Na 

skautingu se podílejí také trenéři jednotlivých ročníků ve spolupráci s trenéry partnerských klubů a 
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dalších klubů z okolí, a to vždy na náborových akcích klubu nebo v mateřských a základních školách. 

Vytipovaní hráči mohou s týmy FK Slavoj Český Krumlov absolvovat tréninky, případně i zápasy, 

turnaje, kempy i další fotbalové akce včetně halových turnajů a s mateřskými kluby bude v případě 

souhlasu rodičů jednáno o registraci do této věkové kategorie. 

 

 

VLASTNÍ INICIATIVA 

Klub bude organizovat náborové akce pro mateřské a základní školy a to vždy v květnu a září daného 

roku. Dále bude klub pořádat seriál halových turnajů pro jednotlivé kategorie. Bude se dále podílet 

na vzdělávání klubových trenérů, ale také trenérů partnerských klubů, a to formou ukázkových 

tréninkových jednotek s následnou diskusí.  

 

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Celý úsek metodicky podléhá klubovému Šéftrenérovi mládeže (min. licence UEFA A, doporučená 

min. UEFA A Trenér mládeže nebo UEFA Pro). Klub má ustanovenu funkci vedoucího trenéra 

kategorií přípravek (min. licence UEFA B), jehož hlavní složkou řídící práce je koordinace metodické 

práce trenérů daných věkových kategorií, pravidelné trenérské schůze v rámci úseku, zajišťování 

spolupráce se smluvními kluby, základními školami a dalšími kluby včetně skautingu, realizace 

managementu pořadatelství akcí v kategoriích přípravek a propojování celkového zabezpečení 

činnosti v rámci kategorií přípravek. Trenérské zabezpečení jednotlivých týmů bude vždy minimálně 

hlavním trenérem (min. Licence C, doporučená min. licence UEFA B) a asistentem trenéra (min. 

licence Leader certifikát FAČR, doporučená min. Licence C). 

 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE  

Klub se bude účastnit soutěží 3+0 pro tuto věkovou kategorii a rovněž se bude zúčastňovat dalších 

halových i venkovních turnajů pořádaných spolupracujícími kluby (doplněné soutěžemi fotbalových 

dovedností a střeleckými soutěžemi). 
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7. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U8, U9 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRÉNINKOVÉMU A ZÁPASOVÉMU PROCESU 

 

 3 tréninky v týdnu  

 Pohyb každý den, ideálně spontánní s kamarády i rodiči, ale i bez přítomnosti dospělých 

 Občasné snížení počtu tréninků (prázdniny, svátky, atd.) 

 Fotbalový trénink nemůže obsáhnout vše – význam spolupráce s rodiči 

 Trénink vedený také ve skupinách, nemusí být vždy všichni ve stejné činnosti (10 dětí – 1 

trenér) 

 Obměňování činností dle aktivity a zájmu dětí, cca po 10 - 15 minutách (hra může trvat déle) 

 Využívat 5 - 8 typů her a cvičení během jednoho tréninku 

 Doba tréninkové jednotky 80 - 100 minut 

 Dodržovat pitný režim dětí 2 - 4x za trénink, pravidelné pití zvyšuje pozornost i výkon 

 Turnaje a utkání plánovat tak, aby měly děti možnost vyhrávat i prohrávat 

 Dát dětem možnost mít alespoň 1 víkend v měsíci volný pro další aktivity a rodinu 

 Vytvářet u dětí především emoční vazbu ke sportu, podporovat radost ze hry i trénování 

Cíle Obsah 

 získat srdce dětí pro fotbal 

 pozitivní emoce 

 radost ze zlepšování 

 fair play 

 soutěžení 

 všestranný rozvoj (neděláme pouze 

fotbal – např. gymnastika) 

 zvládnutí základních kopů všemi částmi 

nohy, přihrávky všeho druhu 

 rozvoj techniky + všestranné taktiky 

 osvojení si základních 10 kliček (z U7 

klamání tělem a vyvedení míče na 

opačnou stranu, přešlapovačka vnitřní, 

přešlapovačka vnější, přešlapovačka 

vnitřní a vnější, dvojitá přešlapovačka, 

nově dvojité klamání klamání tělem a 

vyvedení míče na opačnou stranu, 

stahovačka a vyvedení míče, překročení 

nad míčem, dvojité překročení nad míčem, 

stažení podrážkou a překročení míče  
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(máme míč = velké hřiště / nemáme míč 

= malé hřiště) 

 stimulace rychlostně-silových 

schopností (tzv. rychlé nohy) + 

koordinační schopnost (různé krokové 

variace) 

 naučené dovednosti co nejdříve 

přenášet do malých forem fotbalu 

 míč č. 3 nebo č. 4 

 základní pravidla hry = kop z rohu, kop 

od branky, vhazování míče, pokutový 

kop, volný kop 

 trenér často vstupuje do tréninkového 

procesu a aktivně, ale pozitivně 

vysvětluje chyby…stejně tak vyzdvihuje 

dobré momenty v tréninku i v zápase 

 podíl herního a kondičního tréninku by měl 

být v poměru 90:10 

 

 

 důraz klást na tlumení míče, driblink + 

výběr místa + hra 1:1 + převzetí míče do 

pohybu 

 cvičení situovat do herních řetězců!!! 

 postupně procházet COERVER 1 

 malé průpravné hry od 1:1 až po 4:4 

 individuální defenzivní činnost – boční 

postavení při bránění!!! 

 postavení mužstva v útočné fázi / obranné 

fázi = máme míč 

(Chobotnice = velké hřiště / nemáme míč 

vosy, sršni = malé hřiště, tygr = tlak na 

míč, napadej (máš hlad na míč, 

nepřestane, dokud ho nesežere) 

 tréninkové turnaje = motivace, 

soutěžení, fair play 

 rychlostně-koordinační cvičení ideálně 

každý trénink 

 pohybové hry = rychlostně-silové 

cvičení ideálně každý trénink 

 střídání hráčů na více postech 

 obratnostně-gymnastická cvičení 

(možnost využití specialisty) 

 jiné sportovní hry (zvláště basketball = 

výběr místa, vědomá rotace hráčů, 

základ zónového způsobu bránění) 

 rozvoj aerobní vytrvalosti = intervalové 

zatížení v malých formách fotbalu, 

basketbalu, florbalu v krátkém intervalu 

zatížení (IZ) a krátkém intervalu 

odpočinku (IO) 

 testová baterie = 3x za rok, 

flexibilita – hluboký ohnutý předklon, 

výbušnost – skok daleký z místa odrazem 

snožmo, rychlost změny směru 5-0-5, 

lineární rychlost 10m a 20m, žonglování 

s míčem, slalom s míčem. 
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VÝCHOZÍ ROZESTAVENÍ PRO UTKÁNÍ 4 + 1 (2 – 2) 

 

 

  
 

KONCEPCE MLADŠÍ PŘÍPRAVKY 

 

 Fotbal dětí není fotbalem dospělých 

 Začátek „Zlatého věku“ učení fotbalu 

 Zábavná forma tréninků, budování vztahu k fotbalu a sportu 

 Nutností je pozitivní přístup trenéra, pochvaly, motivace 

 Dopřát dětem právo na chybu, které k rozvoji patří 

 Počítat s rozdílnou koncentrací jednotlivých dětí na činnosti 

 Trénování vedení míče, kličky, přihrávky, střelba, přijímání a zpracování míče 

 Vedení míče a první dotyk při převzetí do volného prostoru 

 Střílení gólů cíleně na volné místo v brance, nejen ránu směrem na branku 

 Dominovat by měly hry 2:2 a 3:3, maximálně 4:4 + brankář, hrát i na 4 branky současně 

 Zapojovat také hry v přečíslení a podčíslení (např. 3:2, 1:2, 4:2, atd.) bez omezení dotyků 

 Děti zatím hrají bez kombinace, přirozené je směřovat s míčem k brance 

 Učení dětí naběhnout jinam, než směrem k míči a spoluhráči s míčem, hledat volný prostor 

 Rozvoj tvořivého myšlení v rámci her, samostatné a řízené objevování 

 Pěstovat v dětech herní aktivitu, chuť hrát s míčem i bez něj 

 Po ztrátě míče chtějme po dětech okamžitou chuť získat ho zpět 

 Nechválit za destrukci, podporujme kreativní řešení situací i za cenu chyby 

 Fotbal je kontaktní hra, učit děti, jak do sebe dovoleně strčit ramenem a udržet si míč 

 Zapojit do hry všechny hráče, nenechme děti čekat. Hra je nejlepší učitel 

 Střídat hráče na všech postech včetně brankáře, podpora herní variability 

 Nepřerušovat hru při běžných fyzických kontaktech, podporovat odolnost 

 Rozehrávání herních situací od všech hráčů (nejbližších k míči), nejen od několika určených 

 Spolupracovat a komunikovat s rodiči, od trénování je na hřišti trenér, ne rodiče 

 Rodiče zapojit do tréninku domluvenými činnostmi a úkoly 
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SPECIFICKÉ ZAMĚŘENÍ ROZVOJE V MLADŠÍ PŘÍPRAVCE U8 

 

 Zrychlení s míčem po provedení kličky 

 Přihrávky a střely bodlem a nártem jen u začátečníků 

 U zkušenějších nebo nadanějších dětí cíleně řešíme také kopy placírkou 

 Střelba a přihrávky záměrně i slabší nohou (také zdravotní význam) 

 Zpracování míče ze vzduchu po vlastním nadhozu 

 Podpora neustále aktivity s míčem i bez něj, hledání volných prostorů 

 Motivace hráčů za jakéhokoli stavu, pěstování vítězného ducha 

 

SPECIFICKÉ ZAMĚŘENÍ ROZVOJE V MLADŠÍ PŘÍPRAVCE U9 

 

 Přihrávky do prostoru, ne pouze do nohy 

 Nabíhání do volného prostoru 

 Podpora aktivní hry tělem a soubojů ramenem 

 Zpracování letícího míče vzduchem od spoluhráče 

 Začátek tréninku autových vhazování na nabíhajícího spoluhráče 

 Hlavičkování v klidu a směrem před sebe, šikovnější hráči i v pohybu a ve hře 

 Záměrné uvolňování prostoru pro spoluhráče při kopu od branky 

 Vkládání kompenzačních a protahovacích cviků na závěr tréninku 

 Cvičení doma jako rozvoj samostatnosti a péče o vlastní tělo 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Klub bude v rámci činnosti v kategorii mladších přípravek a v otázce sledování talentovaných dětí 

této věkové kategorie spolupracovat s dalšími kluby v Českém Krumlově a blízkém okolí. Je třeba 

pravidelně spolupracovat i s mateřskými a základními školami v Českém Krumlově v otázce 

náborové činnosti a předávání informací i činnosti klubu k rodičům dětí z těchto zařízení.  

 

 

SKAUTING KLUBU 

Skauting klubu organizuje sportovní manažer klubu a vedoucí trenér kategorie přípravek. Na 

skautingu se podílejí také trenéři jednotlivých ročníků ve spolupráci s trenéry partnerských klubů a 

dalších klubů z okolí. Vytipovaní hráči mohou s týmy FK Slavoj Český Krumlov absolvovat tréninky, 

turnaje, kempy i další fotbalové akce včetně halových turnajů a s mateřskými kluby bude v případě 

souhlasu rodičů jednáno o přestupech této věkové kategorie. 

 

 

VLASTNÍ INICIATIVA 

Klub bude organizovat náborové akce pro mateřské a základní školy v rámci akce MĚSÍC NÁBORŮ, a 

to vždy v květnu a září daného roku. Dále bude klub pořádat seriál halových turnajů pro jednotlivé 

kategorie. Bude se dále podílet na vzdělávání klubových trenérů, ale také trenérů partnerských 

klubů, a to formou ukázkových tréninkových jednotek s následnou diskusí.  
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Celý úsek metodicky podléhá klubovému Šéftrenérovi mládeže (min. licence UEFA A, doporučená 

min. UEFA A Trenér mládeže nebo UEFA Pro). Klub má ustanovenu funkci vedoucího trenéra 

kategorií přípravek (min. licence UEFA B), jehož hlavní složkou řídící práce je koordinace metodické 

práce trenérů daných věkových kategorií, pravidelné trenérské schůze v rámci úseku, zajišťování 

spolupráce se smluvními kluby, základními školami a dalšími kluby včetně skautingu, realizace 

managementu pořadatelství akcí v kategoriích přípravek a propojování celkového zabezpečení 

činnosti v rámci kategorií přípravek. Trenérské zabezpečení jednotlivých týmů bude vždy minimálně 

hlavním trenérem (min. Licence C, doporučená min. licence UEFA B) a asistentem trenéra (min. 

licence Leader certifikát FAČR, doporučená min. Licence C). 

 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE  

Klub bude každoročně startovat v krajských soutěžích mladších přípravek organizovaném Krajským 

fotbalovým svazem Jihočeského kraje (jednorázové turnaje tří/čtyř klubů v rozestavení 4+1 hrané 

paralelně na dvou hřištích vedle sebe při bezprostředním zapojení 10 hráčů do hry, dále podle 

rozhodnutí sportovního vedení klubu bude startovat v jarní části sezóny v okresní soutěži mladších 

přípravek – soutěž organizuje OFS ČK a rovněž se bude zúčastňovat dalších halových i venkovních 

turnajů pořádaných spolupracujícími kluby (doplněné soutěžemi fotbalových dovedností a 

střeleckými soutěžemi). 
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8. STARŠÍ PŘÍPRAVKA U10, U11 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRÉNINKOVÉMU A ZÁPASOVÉMU PROCESU 

 3 tréninky v týdnu 

 Jeden trénink by měl být bez fotbalu (gymnastika, atletika, plavání, úpoly, basket, atd.) 

 Pohyb každý den, ideálně spontánní, bez vedení dospělými 

 Občasné snížení počtu tréninků (prázdniny, svátky, atd.) 

 Fotbalový trénink nemůže obsáhnout vše – význam spolupráce s rodiči 

 Trénink vedený také ve skupinách, nemusí být vždy všichni ve stejné činnosti (10 dětí – 1 

trenér) 

 Obměňování činností po 10 - 15 minutách 

 Využívat 5 - 8 typů her a cvičení během jednoho tréninku 

 Doba tréninkové jednotky 90 - 120 minut (120 minut stačí 1x týdně) 

 Dodržovat pitný režim dětí 2 - 4x za trénink, pravidelné pití zvyšuje pozornost i výkon 

 Turnaje a utkání plánovat tak, aby měly děti možnost vyhrávat i prohrávat 

 

Cíle Obsah 

 „zlatý věk učení fotbalu“ 

 motivační herně-dovednostní testy 

 obcházení soupeře s kreativním 

využitím kliček z předešlé etapy – 

pokračovat v nácviku (především 

Herních cvičení II. typu a průpravných 

her) 

 zdokonalování v taktickém jednání 

hráčů – individuální taktika + taktika 

dvojic, trojic (zajišťování, přebírání) 

stimulace koordinačních schopností 

 osvojení si velkého množství kliček, až 18 

způsobů (nejlepší koordinační průprava), 

10 kliček z mladší přípravky, nově 

„Zidanovka“, míč patou do druhé nohy a 

vyvedení, vnitřní/vnější nárt a vyvedení, 

dávat dětem možnost zkoušet i vlastní 

kličky 

 nácvik všech herních činností 

jednotlivce 

 důraz klást na driblink + výběr místa + 

hra 1:1 + převzetí míče do pohybu 
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(pokračovat z předešlé etapy) 

 nácvik základních standardních situací 

(NE signály) 

 konstruktivní hra již od svého brankáře  

míč č. 4 

 výchovně-zdravotní působení = 

sprchování, základy hygieny, 

kompenzační cvičení (protažení, 

posilování, uvolnění), držení těla 

 trenéři se budou výrazně zabývat jednáním 

a pravidly pro chování rodičů při utkáních, 

využití trenérského desatera 

 podíl herního a kondičního tréninku by 

měl být v poměru 90:10 

 

 vše v maximální rychlosti 

 nutit hráče k maximálnímu tlaku na 

práci s míčem (princip = i když nejsi 

atakován soupeřem, pracuj s míčem co 

nejrychleji) 

 cvičení situovat do herních řetězců!!! 

 postupně procházet COERVER 2 

 malé průpravné hry od 1:1 až po 4:4 

 individuální defenzivní činnost – boční 

postavení při bránění!!! 

 postavení mužstva v útočné fázi / 

obranné fázi = máme/ nemáme míč  

 snaha být co nejdéle nad míčem jako 

celek 

 v obranné fázi okamžitě do presu + hrát 

čistě!!! 

 rychlostně-koordinační cvičení ideálně 

každý trénink 

 pohybové hry = rychlostně-silové 

cvičení ideálně každý trénink 

 střídání hráčů na více postech 

 obratnostně-gymnastická cvičení, 

úpolová cvičení (judo, síla) 

 jiné sportovní hry (zvláště basketball = 

výběr místa, vědomá rotace hráčů, 

základ zónového způsobu bránění) 

 rozvoj aerobní vytrvalosti = intervalové 

zatížení v malých formách fotbalu, 

basketbalu, florbalu v krátkém intervalu 

zatížení (IZ) a krátkém intervalu 

odpočinku (IO)   

 testová baterie = 3x za rok, 

flexibilita – hluboký ohnutý předklon, 

výbušnost – skok daleký z místa odrazem 

snožmo, rychlost změny směru 5-0-5, 

lineární rychlost 10m a 20m, žonglování 

s míčem, slalom s míčem. 
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VÝCHOZÍ ROZESTAVENÍ PRO UTKÁNÍ 5 + 1 (2 – 1 – 2) 

 

 
 

KONCEPCE STARŠÍ PŘÍPRAVKY 

 

 Fotbal dětí není fotbalem dospělých 

 Vrchol „Zlatého věku“ učení fotbalu 

 Systém tréninku CELEK – ČÁST – CELEK (hra – určitá dovednost drilem  - hra) 

 Podpora samostatného a tvořivého myšlení a snahy o překvapení soupeře 

 Zaměření na individuální herní výkon, důraz na větší rychlost provedení činností 

 Dominovat by měly hry 2:2 až 4:4, 4+1, 5+1 

 Zapojovat také hry v přečíslení a podčíslení (např. 3:2, 1:2, 4:2, atd.) 

 Průnikové přihrávky mezi obránce, náběhy do prostoru za obranou 

 Záměrné uvolňování prostoru pro spoluhráče i během hry 

 Střídání hráčů na všech postech včetně brankáře, podpora herní variability  

 Při nesoustředění zaměření pozornosti na herní úkol (počet kliček, střel, atd.) 

 Využívání celé šířky hřiště, přenášení těžiště hry do volného prostoru, hra po stranách 

 Na konci období zapojovat i dlouhé přihrávky a jejich zpracování do pohybu různými způsoby 

 Nácvik hry hlavou a autových vhazování ve cvičeních i hrách, šikovnější děti i hlavičky ve 

výskoku 

 Zvyšování odolnosti v osobních soubojích, podpora silové připravenosti 

 Zapojovat obě nohy, požadovat tvrdé a přesné přihrávky a střely 

 Pěstování tvůrců hry (středních záložníků), zkoušet na tomto postu všechny hráče 

 Ukazovat hráčům chování světových hráčů na jednotlivých postech, inspirovat je 

 Podporovat maximální nasazení při jakémkoli stavu, i se slabšími soupeři 

 Okamžitá pozornost a přepínání do obranné fáze po ztrátě míče 

 Začátek specializace brankářů, nadále je ale využívat i ve hře (např. 1:3, 1:4) 

 Po vystřídání v utkání se bavit s hráči, kteří nehrají, dávat jim otázky i úkoly do hry 

 Utkání hodnotit ihned po jeho skončení 

 Po tréninku a utkání zapojovat kompenzační cvičení a strečink 

 Podpora samostatnosti dětí i mimo fotbal 
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 Dávat informace rodičům i dětem o stravě, pití, správnému obutí, ale i oblečení 

SPECIFICKÉ ZAMĚŘENÍ ROZVOJE VE STARŠÍ PŘÍPRAVCE U10 

 

 Střelba z prvního dotyku po přihrávce ze země i ze vzduchu, akrobatické prvky (nůžky) 

 Začátek specializace brankářů, nadále je ale využívat i ve hře (např. 70% v brance, 30% ve hře) 

 Brankář musí být herně aktivní, zapojovat se do kombinace a vytvářet přečíslení na své 

polovině 

 Herní variabilita hráčů, stále střídání na různých postech, střídat i levou a pravou stranu 

 První konfrontace se zahraničními týmy pro zisk zkušeností a sebevědomí 

 

SPECIFICKÉ ZAMĚŘENÍ ROZVOJE VE STARŠÍ PŘÍPRAVCE U11 

 

 Stále větší důraz na kvalitní provedení přihrávek 

 Trénovat a podporovat bezpečné, ale překvapivé převzetí míče 

 Směřovat pozornost hráčů na PŘIHRAJ A BĚŽ a na herní aktivitu za každého stavu 

 Důraz na dohrávání situací před oběma brankami, aktivně podporovat touhu vstřelit branku 

 Rostoucí důraz na hru do volného prostoru, průnikové přihrávky, otáčení těžiště hry 

 Zapojovat i dlouhé přihrávky a jejich zpracování do pohybu různými způsoby 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Klub bude v rámci činnosti v kategorii starších přípravek a v otázce sledování talentovaných dětí této 

věkové kategorie spolupracovat s dalšími kluby v okrese Český Krumlov a blízkém okolí. Je třeba 

pravidelně spolupracovat i se základními školami v Českém Krumlově v otázce náborové činnosti a 

předávání informací i činnosti klubu k rodičům dětí z těchto zařízení.  

 

 

SKAUTING KLUBU 

Skauting klubu organizuje sportovní manažer klubu a vedoucí trenér kategorie přípravek. Na 

skautingu se podílejí také trenéři jednotlivých ročníků ve spolupráci s trenéry partnerských klubů a 

dalších klubů z okolí. Vytipovaní hráči mohou s týmy FC Slavoj Český Krumlov absolvovat tréninky, 

turnaje, kempy i další fotbalové akce včetně halových turnajů a s mateřskými kluby bude v případě 

souhlasu rodičů jednáno o přestupech této věkové kategorie. 

 

 

VLASTNÍ INICIATIVA 

Klub bude organizovat náborové akce pro mateřské a základní školy a to vždy v květnu a září daného 

roku. Dále bude klub pořádat seriál halových turnajů pro jednotlivé kategorie. Bude se dále podílet 

na vzdělávání klubových trenérů, ale také trenérů partnerských klubů, a to formou ukázkových 

tréninkových jednotek s následnou diskusí.  

 

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Celý úsek metodicky podléhá klubovému Šéftrenérovi mládeže (min. licence UEFA A, doporučená 

min. UEFA A Trenér mládeže nebo UEFA Pro). Klub má ustanovenu funkci vedoucího trenéra 
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kategorií přípravek (min. licence UEFA B), jehož hlavní složkou řídící práce je koordinace metodické 

práce trenérů daných věkových kategorií, pravidelné trenérské schůze v rámci úseku, zajišťování 

spolupráce se smluvními kluby, základními školami a dalšími kluby včetně skautingu, realizace 

managementu pořadatelství akcí v kategoriích přípravek a propojování celkového zabezpečení 

činnosti v rámci kategorií přípravek. Trenérské zabezpečení jednotlivých týmů bude vždy minimálně 

hlavním trenérem (min. Licence C, doporučená min. licence UEFA B) a asistentem trenéra (min. 

licence Leader certifikát FAČR, doporučená min. Licence C). 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE  

Klub bude každoročně startovat v krajských soutěžích mladších přípravek organizovaném Krajským 

fotbalovým svazem Jihočeského kraje (jednorázové turnaje tří/čtyř klubů v rozestavení 4+1 hrané 

paralelně na dvou hřištích vedle sebe při bezprostředním zapojení 10 hráčů do hry, dále podle 

rozhodnutí sportovního vedení klubu bude startovat v jarní části sezóny v okresní soutěži mladších 

přípravek – soutěž organizuje OFS ČK a rovněž se bude zúčastňovat dalších halových i venkovních 

turnajů pořádaných spolupracujícími kluby (doplněné soutěžemi fotbalových dovedností a 

střeleckými soutěžemi). 
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9. MLADŠÍ ŽÁCI U12, U13 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRÉNINKOVÉMU A ZÁPASOVÉMU PROCESU 

Cíle Obsah 

 rozvoj individuální dynamické techniky 

orientace na způsob řešení herních 

situací 1:1 – naučené kličky 

z předchozích etap umět a dokázat 

tvořivě využít v utkání 

 tyto dovednosti přenášet do malých 

průpravných (PH) časoprostorový tlak 

na herní činnost hráče 

 stimulace rychlostně-koordinačních 

schopností + postupný rozvoj rychlostně 

silové schopnosti dolních končetin 

 zdokonalování chování při 

standardních situací (NE signály) 

 zakládání útočné fáze (ÚF) již od 

vlastního brankáře (využití defenzivního 

záložníka pro výstavbu hry s následným 

 drillovým způsobem pokračovat ve 

zdokonalování jednotlivých kliček a fint 

z kategorií přípravek 

 fixování všech herních činností 

jednotlivce  

 individuální defenzivní činnost – boční 

postavení při bránění!!! 

 důraz klást na driblink + výběr místa + 

hra 1:1 + převzetí míče do pohybu 

 hra 1. dotykem 

 vše v maximální rychlosti 

 nutit hráče k maximálnímu tlaku na 

práci s míčem (princip = i když nejsi 

atakován soupeřem, pracuj s míčem co 

nejrychleji) 

 cvičení situovat do herních řetězců!!! 
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vystoupením krajních obránců vpřed – 

postavení obranné řady do tvaru „U“ – 

důraz klademe také na změnu rytmu hry 

= důležitý faktor, jak eliminovat úspěšný 

presing soupeře – naše hra se soupeři 

hůře čte…) 

 míč č. 4 nebo č. 5 

 výchovně-vzdělávací proces: strečink 

po zátěži, core trénink, stabilizační cviky, 

samozřejmostí zůstává kompletní 

hygiena 

 spolupráce s rodiči + školou  

 rozeznání řešení, kdy použít postupný 

útok a kdy rychlý protiútok 

 skupinové TJ pro talentované hráče 

z více kategorií – útočníci, brankáři 

 první základní nácviky týmového 

herního výkonu, rozestavení, pohyb 

v určených prostorech 

 hráči se snaží aktivně řešit herní činnosti 

konstruktivně od obranné přes 

přechodovou až do útočné fáze 

 trenér často vstupuje do tréninkového 

procesu a aktivně, ale pozitivně vysvětluje 

chyby. Stejně tak vyzdvihuje dobré 

momenty v tréninku i v zápase 

 trenéři budou brát v úvahu nestejný 

průběh „biologického“ věku hráče a 

neukvapovat se v rozhodovacím procesu (v 

kladném i záporném směru). 

 trenéři se budou výrazně zabývat jednáním 

a pravidly pro chování rodičů při utkáních, 

využití trenérského desatera 

 podíl herního a kondičního tréninku by měl 

být v poměru 80:20 

 

 

 

 postupně procházet COERVER 3 

 malé průpravné hry od 1:1 až po 4:4 

 již zařazovat také 5:5, 6:6 na malém 

prostoru 

 postavení mužstva v útočné fázi / obranné 

fázi = máme/ nemáme míč  

 dodržování útočného tvaru = učit hráče 

k vědomé a cílené výměně míst během 

útočné fáze!!! 

 v obranné fázi nácvik skupinové taktiky 

- zónová obranná činnost + základy 

týmového postavení – posuny obranného 

bloku 

 modelové přechody do útočné fáze + 

nácvik zakládání útoků!!! 

 snaha být co nejdéle nad míčem jako 

celek 

 v obranné fázi okamžitě do presu + hrát 

čistě!!! 

 rychlostně-koordinační cvičení každý 

trénink 

 pohybové hry + švihadlo + plyometrická 

cvičení (odrazová síla, důraz na kvalitu 

skoků, NE na objem!!!) = rychlostně 

silové cvičení 

 střídání hráčů na více postech 

 obratnostně-gymnastická cvičení 

(nejlépe využít specialisty) 

 jiné sportovní hry (zvláště basketball = 

výběr místa, vědomá rotace hráčů, 

základ zónového způsobu bránění) 

 rozvoj aerobní vytrvalosti = intervalové 

zatížení v malých formách fotbalu, 

basketbalu, florbalu v krátkém intervalu 

zatížení (IZ) a krátkém intervalu 

odpočinku (IO) včetně kladení důrazu na 

rychlé zakončení  

 testová baterie = 3x za rok, 

flexibilita – hluboký ohnutý předklon, 

výbušnost – skok daleký z místa odrazem 

snožmo, rychlost změny směru 5-0-5, 

lineární rychlost 10m a 20m, vytrvalostní 

YO-YO test, shyby, kliky, žonglování 

s míčem, slalom s míčem. 
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VÝCHOZÍ ROZESTAVENÍ PRO UTKÁNÍ 7 + 1 (2 – 3 – 2, 3 – 3 – 1, 2 – 4 – 1) 
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Klub bude v rámci činnosti v kategorii mladších žáků a v otázce sledování talentovaných dětí této 

věkové kategorie spolupracovat s dalšími kluby v okrese Český Krumlov a blízkém okolí. Je třeba 

pravidelně spolupracovat se základními školami v Českém Krumlově v otázce náborové činnosti, 

pohybového rozvoje a předávání informací o prospěchu dětí.  

 

 

SKAUTING KLUBU 

Skauting klubu organizuje sportovní manažer klubu a vedoucí trenér kategorie žáků. Na skautingu 

se podílejí také trenéři jednotlivých ročníků ve spolupráci s trenéry partnerských klubů a dalších 

klubů z okolí. Vytipovaní hráči mohou s týmy FK Slavoj Český Krumlov absolvovat tréninky, turnaje, 

kempy i další fotbalové akce včetně halových turnajů a s mateřskými kluby bude v případě jejich 

souhlasu a souhlasu rodičů jednáno o přestupech této věkové kategorie. 

 

 

VLASTNÍ INICIATIVA 

Klub bude pořádat halové turnaje pro žákovské týmy, případně se bude zúčastňovat turnajů 

pořádaných dalšími kluby. Bude se dále podílet na vzdělávání klubových trenérů, ale také trenérů 

partnerských klubů, a to formou ukázkových tréninkových jednotek s následnou diskusí.  

 

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Celý úsek metodicky podléhá klubovému Šéftrenérovi mládeže (min. licence UEFA A, doporučená 

min. UEFA A Trenér mládeže nebo UEFA Pro). Klub má ustanovenu funkci vedoucího trenéra 

kategorií žáků (min. licence UEFA A), jehož hlavní složkou řídící práce je koordinace metodické práce 

trenérů daných věkových kategorií, pravidelné trenérské schůze v rámci úseku, zajišťování 

spolupráce se smluvními kluby, základními školami a dalšími kluby včetně skautingu, realizace 

managementu pořadatelství akcí v kategoriích žáků a propojování celkového zabezpečení činnosti 

v rámci kategorií žáků. Trenérské zabezpečení jednotlivých týmů bude vždy minimálně hlavním 

trenérem (min. licence UEFA B) a asistentem trenéra (min. Licence C). 

 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE  

Klub bude každoročně startovat v krajských soutěžích mladších přípravek organizovaném Krajským 

fotbalovým svazem Jihočeského kraje.  
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10.  CÍLE A ZÁSADY V MALÝCH FORMÁCH FOTBALU 
 

 Vysoký počet doteků na míč a tím rozvoj individuálních dovedností. 

 Orientace na malém prostoru a před brankami. 

 Samostatné rozhodování. 

 Každý má šanci uspět – DÁT GÓL. 

 RADOST ZE HRY | TOUHA HRÁT | ODVAHA. 

 Nahrazujeme dřívější pláckový fotbal (někdy i bez zásahů dospělého). 

 Dostat co nejvíce dětí na hřiště – umožnit jim milovat fotbal. 

 Nominace na zápasy vždy s maximálním možných počtem dětí. 

 Na tréninku dělíme děti do skupin pro větší efektivitu (ne vždy podle výkonnosti). 

 Získávat herní zkušenosti a prožitky ze hry – motivace k hraní fotbalu. 

 Trenéři musí nechat děti hrát – nechtějí být náhradníci. 

 Pokud už jsou děti na střídačce, využíváme efektivně čas pro diskusi s nimi o herních situacích. 

 Odpovídající podmínky vzhledem k tělesným a psychologickým rozdílům mezi dětmi. 

 Nebýt zaměřený na číselný výsledek – zlepšování se hráčů. Děti chtějí vyhrát vždy – základní 

princip hry! Učme je vyhrávat, vždy ale v rámci fair-play a po prohře pogratulujme soupeři. 

 Fotbal dětí není fotbal dospělých – děti jsou důležitější než samotná hra. 

 Chválit | podporovat | opravovat | vysvětlovat – neřídit a nenadávat. 

 Herní všestrannost – hráči si musí zkusit více postů včetně brankáře. 

 Maximální podpora tvůrčího myšlení. 

 Vyváženost soutěží a soupeřů – lepší soupeř nerovná se rychlejší zlepšení. 

 Chválíme za individuální řešení – netlačme předčasně na kombinaci hráčů. 

 Hodnocení bezprostředně po utkání – motivace do dalšího zápasu. U mladších žáků už je 

možno s odstupem několika dnů. 

 Posilujeme dobrá řešení – chyba je přirozená a je efektivním učebním nástrojem. 

 Děti si moc nepamatují, co jim řekneme – pamatují si, jak se cítily. 

 Když máme míč, útočíme na branku – když míč nemáme, útočíme na míč. 

 Svobodná hra | aktivita ve hře | samostatné rozhodování. 

 VYHRÁVAT CHCEME! ALE JDE O CESTU, KTEROU SE K VÝSLEDKU DOSTANEME! 
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11.  FOTBAL 10+1 
 

VÝCHOZÍ ROZESTAVENÍ (4 – 4 – 2, 4 – 2 – 3 – 1, 4 – 1 – 4 – 1) 
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12.  STARŠÍ ŽÁCI U14, U15 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRÉNINKOVÉMU A ZÁPASOVÉMU PROCESU 

Cíle Obsah 

 přes fotbal zlepšovat své studijní 

výkony 

 znát specifika jednotlivých postů 

(i v různých rozestavěních mužstva) 

 prohloubení taktického jednání 

v obranné fázi = týmová taktika do 

sebemenších detailů (např. kdy napadat 

soupeře bokem ven a kdy bokem 

dovnitř…) 

 rozvoj individuální dynamické techniky 

 orientace na způsob řešení herních 

situací 1:1 – naučené kličky 

z předchozích etap umět a dokázat 

tvořivě využít v utkání 

 soubojové jednání v různých herních 

mikrosituacích 

 důraz kladen na hru 1. dotykem 

 fixování všech herních činností 

jednotlivce zařazovat do úvodní a 

průpravné části tréninkové jednotky (TJ) 

 důraz klást na driblink + výběr místa + 

hra 1:1 + převzetí míče do pohybu 

 vše v maximální rychlosti 

 nutit hráče k maximálnímu tlaku na 

práci s míčem (princip = i když nejsi 

atakován soupeřem, pracuj s míčem co 

nejrychleji) 

 cvičení situovat do herních řetězců!!! 

 postupně procházet COERVER 4 

 malé průpravné hry od 1:1 až po 4:4  
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 tyto dovednosti přenášet do malých 

průpravných her – časoprostorový tlak na 

herní činnost hráče 

 stimulace rychlostně-koordinačních 

schopností + postupný rozvoj rychlostně 

silové schopnosti dolních končetin 

 zdokonalování chování při 

standardních situací (již také signály) 

 zakládání útočné fáze již od vlastního 

brankáře 

(využití defenzivního záložníka pro 

výstavbu hry s následným vystoupením 

krajních obránců vpřed – postavení 

obranné řady do tvaru „U“ – důraz 

klademe také na změnu rytmu hry = 

důležitý faktor, jak eliminovat úspěšný 

presing soupeře – naše hra se soupeři 

hůře čte…) 

 míč č. 5 

 výchovně-vzdělávací proces: strečink, 

core trénink, stabilizační cviky, 

samozřejmostí zůstává kompletní 

hygiena 

 spolupráce s rodiči + školou  

 nově také kontakt s agenty 

(komunikace + předání informací vedení 

úseku a reálná řešení) 

 efektivní řešení útočné fáze z hlediska 

postupného útoku i rychlého protiútoku 

skupinové TJ dle postů z více kategorií 

(útočníci, obránci, brankáři) 

 vnímat prostor-razanci a účelnost 

přihrávek vnímat v celém prostoru hřiště 

(bezpečnost, přímočarost) 

 trenéři se budou výrazně zabývat 

jednáním a pravidly pro chování rodičů 

při utkáních 

 podíl herního a kondičního tréninku by 

měl být v poměru 70:30 

 v rámci tréninku nebo před utkáním 

provádět technicko-taktickou 

přípravu/hodnocení 

 brát v úvahu případné vzdálenosti při 

dojíždění hráčů-individuálně řešit 

 individuální defenzivní činnost – boční 

postavení při bránění!!! 

 již zařazovat také 5:5, 6:6 na malém 

prostoru (intervalové hry) 

 velký prostor věnovat skupinové souhře 

= herní kombinace  

 postavení mužstva v útočné fázi / obranné 

fázi = máme / nemáme míč  

 dodržování útočného tvaru = učit hráče 

k vědomé a cílené výměně míst během 

útočné fáze!!! 

 v obranné fázi nácvik skupinové a 

týmové taktiky – zónová obranná činnost 

+ týmové postavení – posuny obranného 

bloku 

 modelové přechody do útočné fáze + 

nácvik zakládání útoků!!! 

 snaha být co nejdéle nad míčem jako 

celek 

 v obranné fázi okamžitě do presu + hrát 

čistě!!! 

 rychlostně-koordinační cvičení  

 pohybové hry (spíše do průpravné části 

TJ) + švihadlo + plyometrická cvičení 

(odrazová síla, důraz na kvalitu skoků, 

NE na objem!!!) = rychlostně-silové 

cvičení 

 obratnostně-gymnastická cvičení, 

úpolová cvičení (judo, síla) 

 jiné sportovní hry (zvláště basketball = 

výběr místa, vědomá rotace hráčů, 

základ zónového způsobu bránění) 

 rozvoj aerobní vytrvalosti - Verheijen 

 kondiční trénink = specifické formy 

(s míčem)!!! 

 ukázat hráčům jejich vzory + sledování 

TOP týmů  

 testová baterie = 3x za rok, 

flexibilita – hluboký ohnutý předklon, 

výbušnost – skok daleký z místa odrazem 

snožmo, rychlost změny směru 5-0-5, 

lineární rychlost 10m a 20m, vytrvalostní 

YO-YO test, shyby, kliky, žonglování 

s míčem, slalom s míčem. 
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 trenéři se budou výrazně zabývat 

jednáním a pravidly pro chování rodičů 

při utkáních, využití trenérského desatera 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Klub bude v rámci činnosti v kategorii starších žáků a v otázce sledování talentovaných dětí této 

věkové kategorie spolupracovat s dalšími kluby v okrese Český Krumlov a blízkém okolí. Je třeba 

pravidelně spolupracovat se základními školami v Českém Krumlově v otázce náborové činnosti, 

pohybového rozvoje a předávání informací o prospěchu dětí. 

 

 

SKAUTING KLUBU 

Skauting klubu organizuje sportovní manažer klubu a vedoucí trenér kategorie žáků. Na skautingu 

se podílejí také trenéři jednotlivých ročníků ve spolupráci s trenéry partnerských klubů a dalších 

klubů z okolí. Vytipovaní hráči mohou s týmy FK Slavoj Český Krumlov  absolvovat tréninky, turnaje, 

kempy i další fotbalové akce včetně halových turnajů a s mateřskými kluby bude v případě jejich 

souhlasu a souhlasu rodičů jednáno o přestupech této věkové kategorie. 

 

 

VLASTNÍ INICIATIVA 

Klub bude pořádat halové turnaje pro žákovské týmy, případně se bude zúčastňovat turnajů 

pořádaných dalšími kluby. Bude se dále podílet na vzdělávání klubových trenérů, ale také trenérů 

partnerských klubů, a to formou ukázkových tréninkových jednotek s následnou diskusí.  

 

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Celý úsek metodicky podléhá klubovému Šéftrenérovi mládeže (min. licence UEFA A, doporučená 

min. UEFA A Trenér mládeže nebo UEFA Pro). Klub má ustanovenu funkci vedoucího trenéra 

kategorií žáků (min. licence UEFA A), jehož hlavní složkou řídící práce je koordinace metodické práce 

trenérů daných věkových kategorií, pravidelné trenérské schůze v rámci úseku, zajišťování 

spolupráce se smluvními kluby, základními školami a dalšími kluby včetně skautingu, realizace 

managementu pořadatelství akcí v kategoriích žáků a propojování celkového zabezpečení činnosti 

v rámci kategorií žáků. Trenérské zabezpečení jednotlivých týmů bude vždy minimálně hlavním 

trenérem (min. licence UEFA B) a asistentem trenéra (min. Licence C). 

 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE  

Klub bude každoročně startovat v soutěžích organizovaných Krajským fotbalovým svazem 

Jihočeského kraje 
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13.  MLADŠÍ DOROST U16, U17 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRÉNINKOVÉMU A ZÁPASOVÉMU PROCESU 

Cíle Obsah 

 v kategorii U16 zvládnout přechod ze 

základní školy na střední (změna prostředí, 

psychická odolnost hráče), komunikace 

s rodiči a se školou (internát) 

 koordinovat režim a počet tréninkových 

jednotek vzhledem ke vzdálenosti a 

rozvrhu na Středních školách 

 přistupovat k hráči jako k osobnosti, 

respektovat zvláštnosti vývoje a zejména 

rozdílné zázemí jednotlivých hráčů 

 podněcovat v hráčích sounáležitost ke 

klubu v souvislosti s možným přechodem 

v blízké budoucnosti do kategorie mužů 

(zodpovědnost za sebe i za klub) 

 neubíjet, naopak podporovat v hráčích 

vlastní individualitu a kreativitu 

 v tréninkovém procesu zaměření na 

zlepšování nedostatků vyplývajících 

z podmínek hry 

 využívání průpravných cvičení především 

v kategorii U16, U17 při učení novým 

dovednostem nebo v situacích, které hráči 

nezvládají pod tlakem soupeře 

 v hlavní části se věnujeme především 

útočným herním činnostem, větší využití 

herních cvičení, průpravných her  

 v driblinku (kličkování) návaznost na 

žákovskou kategorii, ale situováno do 

herních cvičení se soupeřem 

 využívat různá herní cvičení 1:1, je zde 

významný i kondiční aspekt 
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 pomáhat hráči s vytvořením denního plánu 

(nespoléhat pouze na samotného hráče a 

hrát jinou roli než rodiče), zejména při 

problémech ve škole (doučování)  

 nalézt harmonii mezi tréninkovým 

procesem a školní výukou, škola musí být 

na prvním místě 

 cíle v rozvoji techniky – pokračovat ve 

zdokonalování všech herních činností 

jednotlivce (HČJ), které jsou běžné na 

postu, který hráč obvykle hraje 

 zvláštní péči věnovat dynamické technice, 

vedení míče, situace 1:1, zpracování míče 

do ideálního prostoru, vše pod 

časoprostorovým tlakem 

 cíle v rozvoji taktiky – zdokonalovat 

individuální taktiku jak z útočného, tak 

obraného pohledu, útočná individuální 

taktika, zaměření na činnost 1:1, 

z obranného pohledu především 

konstruktivní odebrání míče  

 chování hráče po zisku a po ztrátě míče  

 taktika týmová – osvojení vzájemné 

součinnosti jednotlivých řad v rozestavění 

4-4-2 (4-2-3-1) 

 cíle ve stimulaci kondice, vytrvalostní 

schopnosti rozvíjet hlavně v podmínkách 

hry 

 silové schopnosti – počátek rozvoje síly 

v posilovně, kde musíme respektovat 

rozdílnou maturaci (dospívání) 

jednotlivých hráčů, prioritou je rozvoj 

rychlé síly, nespecifických cvičení (bez 

míče), Core-trénink, stabilizační cvičení 

 rychlostní schopnosti – především 

soutěživou formou v soubojích 1:1 

 pravidelně využívat řízený strečink 

v průpravné části (dynamický) a rovněž po 

skončení tréninkové jednotky (statický) 

 koordinace – alternativní forma (např. 

aerobik), koordinační řady (průpravná část) 

 v rámci tréninku a před utkáním provádět 

technicko - taktickou přípravu a hodnocení 

 začlenění brankařů do herních cvičení 1:1 i 

z taktického pohledu, součinnost brankaře 

s obráncem 

 zvláštní pozornost je věnována zpracování 

míče do pohybu tzv. hra z druhého doteku, 

převzetí míče a jeho zásady 

 využíváme herní cvičení jako jednu z forem 

rozvoje 4:2, hra na dva povinné doteky 

 rovněž využití průpravných her 3:3, 4:4 na 

omezené počty doteků 

 rozvoj kondičních schopností, zaměřeno 

především na rychlostně-silovou složku 

buď v podmínkách hry, nebo např. 

v zimním období nespecificky dávkováno 

v posilovně 

 každý hráč absolvuje sportovní prohlídku 

1x v roce, kde je podroben VO2max a 

laktátovému testu a z výsledků testů lze 

vyčíst kondiční připravenost hráče 

 skupinové tréninky 1x týdně, rozdělení na 

útok, záloha obrana, brankaři, trénování 

specifických dovedností jednotlivé řady, 

využití především herních cvičení 

 věnovat pozornost standardním situacím 

(signály, přesné rozestavění VŠECH hráčů 

(jak obranné, tak útočné) 

 testová baterie = 3x za rok, 

flexibilita – hluboký ohnutý předklon, 

výbušnost – skok daleký z místa odrazem 

snožmo, rychlost změny směru 5-0-5, 

lineární rychlost 10m a 20m, vytrvalostní 

YO-YO test, shyby, kliky, slalom s míčem. 
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 brát v úvahu případné střední školy, snaha 

o tréninkový proces i mimo tým 

(individuálně se zpětnou kontrolou, 

v jiném klubu…) 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Klub bude v rámci činnosti v kategorii mladšího dorostu v otázce sledování talentovaných hráčů této 

věkové kategorie spolupracovat s dalšími kluby v okrese Český Krumlov a blízkém okolí.  

 

SKAUTING KLUBU 

Skauting klubu organizuje sportovní manažer klubu a vedoucí trenér kategorie dorostů. 

Na skautingu se podílejí také trenéři jednotlivých ročníků ve spolupráci s trenéry partnerských klubů 

a dalších klubů z okolí. Vytipovaní hráči mohou s týmy FK Slavoj Český Krumlov absolvovat tréninky, 

turnaje, kempy i další fotbalové akce včetně halových turnajů a s mateřskými kluby bude v případě 

jejich souhlasu a souhlasu rodičů jednáno o přestupech této věkové kategorie. 

 

 

VLASTNÍ INICIATIVA 

Dorostenecké týmy se případně budou zúčastňovat turnajů, a to venkovních i halových. Bude se 

dále podílet na vzdělávání klubových trenérů, ale také trenérů partnerských klubů, a to formou 

ukázkových tréninkových jednotek s následnou diskusí.  

 

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Celý úsek metodicky podléhá klubovému Šéftrenérovi mládeže (min. licence UEFA A, doporučená 

min. UEFA A Trenér mládeže nebo UEFA Pro). Klub má ustanovenu funkci vedoucího trenéra 

kategorií dorostů (min. licence UEFA A), jehož hlavní složkou řídící práce je koordinace metodické 

práce trenérů daných věkových kategorií, pravidelné trenérské schůze v rámci úseku, zajišťování 

spolupráce se smluvními kluby, základními a středními školami a dalšími kluby včetně skautingu, 

realizace managementu pořadatelství akcí v kategoriích dorostů a propojování celkového 

zabezpečení činnosti v rámci kategorií dorostů. Trenérské zabezpečení jednotlivých týmů bude vždy 

minimálně hlavním trenérem (min. licence UEFA B, doporučená min. UEFA A) a asistentem trenéra 

(min. Licence C, doporučená min. UEFA B). 

 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE  

Klub bude každoročně startovat minimálně v krajských soutěžích mladších dorostu organizovaném 

Krajským fotbalovým svazem Jihočeského kraje 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRÉNINKOVÉMU A ZÁPASOVÉMU PROCESU 

Cíle Obsah 

 po sportovní stránce připravit hráče na 

přechod do kategorie mužů 

 úspěšné zvládnutí maturitních a 

závěrečných zkoušek na školách a učebních 

oborech 

 pomáhat hráči s vytvořením denního 

plánu, zejména při problémech ve škole, 

nalézt harmonii mezi tréninkovým 

procesem a školní výukou 

 neustále podněcovat v hráčích 

sounáležitost ke klubu v souvislosti 

možného přechodu do kategorie dospělých 

 nejlepší jedince motivovat k připojení 

v tréninkové jednotce a utkáních do 

kategorie dospělých 

 zvyšovat zodpovědnost u hráčů za výsledek 

a hru týmu  

 v tréninkovém procesu zaměření na 

zlepšování nedostatků vyplývajících 

z podmínek hry 

 v hlavní části se věnujeme především 

útočným herním činnostem  

 v technickém zaměření se věnujeme 

hlavně herním cvičením a průpravným 

hrám se soupeřem, vše pod 

časoprostorovým tlakem 

 v driblinku (kličkování) návaznost na 

předchozí kategorii, ale situováno pouze 

do herních cvičení se soupeřem 

 využívat různá herní cvičení 1:1, je zde 

významný i kondiční aspekt, rychlostní 

vytrvalost 
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 cíle v rozvoji techniky – jasně určený post 

hráče, který musí mít osvojenou techniku, 

která je vyžadována v podmínkách hry 

 zvláštní péči věnovat dynamické technice, 

vedení míče, situace 1:1, zpracování míče 

do ideálního prostoru, vše pod 

časoprostorovým tlakem a tlakem soupeře, 

ale v souvislostech vlivem soupeře, 

spoluhráčů atd. 

 cíle v rozvoji taktiky – zdokonalovat 

individuální taktiku jak z útočného, tak 

obraného pohledu, útočná individuální 

taktika, zaměření na činnost 1:1, 

z obranného pohledu především 

konstruktivní odebrání míče, práce 

s prostorem je jednou z klíčových 

podmínek individuální taktiky 

 chování hráče po zisku a po ztrátě míče 

 taktika skupinová – výběr řešení a úspěšné 

spolupráce ve všech řadách, vnímání 

prostoru (tandemové situace, prolínání 

atd.) 

 taktika týmová – zdokonalení vzájemné 

součinnosti jednotlivých řad v rozestavění 

4-4-2 (4-2-3-1) 

 pevně vymezená pravidla správného 

útočného a obranného postavení 

 cíle ve stimulaci kondice, vytrvalostní 

schopnosti rozvíjet především 

v podmínkách hry 

 silové schopnosti – rozvoj síly v posilovně, 

kde musíme respektovat rozdílnou 

maturaci (dospívání) jednotlivých hráčů, 

prioritou je rozvoj rychlé síly, využití 

plyometrie, stejně jako silových tréninků 

s vlastní vahou (úpolové činnosti – 

souboje), stabilizační cvičení 

 rychlostní schopnosti – nespecificky (bez 

míče), ale především specificky soutěživou 

formou v soubojích 1:1, štafety 

 pohyblivost – pravidelně využívat řízený 

strečink v průpravné části (dynamický) a 

rovněž po skončení tréninkové jednotky 

(statický) 

 začlenění brankařů do herních cvičení 1:1 i 

z taktického pohledu, součinnost brankáře 

s obráncem 

 zvláštní pozornost je věnována zpracování 

míče do pohybu tzv. hra z druhého doteku, 

převzetí míče a jeho zásady s navazující 

činností 

 využíváme herní cvičení jako jednu z forem 

rozvoje 4:2, hra na dva povinné doteky 

 rovněž využití průpravných her 3:3, 4:4 na 

omezené počty doteků 

 v taktice zaměření především na týmovou 

taktiku 

 významný je rozvoj obranné taktiky, řešení 

situací 3:2 v součinnosti s brankařem, 

obranné postavení 

 řešení přechodové fáze v podmínkách 

herních cvičení, průpravných her vychází 

z konceptu a pojetí hry (po zemi od 

brankaře), součinnost jednotlivých řad 

(odtažení protihráče) 

 řešení přechodové fáze proti soupeři, který 

hraje na 1 až 2 útočníky, využívání herních 

cvičení, průpravných her 

 rozvoj kondičních schopností, zaměřeno 

především na rychlostně-silovou složku 

buď v podmínkách hry, nebo nespecificky 

dávkováno v posilovně, úpolové sporty 

(rozvoj silové vytrvalosti) 

 skupinové tréninky 1x/týdně, rozdělení na 

útok, záloha obrana, brankaři, trénování 

specifických dovedností jednotlivé řady, 

využití především herních cvičení, 

v taktické přípravě věnovat pozornost 

soupeři (silné, slabé stránky) 

 věnovat pozornost standardním situacím 

(signály, přesné rozestavění VŠECH hráčů 

(jak obranné, tak útočné) 

 testová baterie = 3x za rok, 

flexibilita – hluboký ohnutý předklon, 

výbušnost – skok daleký z místa odrazem 

snožmo, rychlost změny směru 5-0-5, 

lineární rychlost 10m a 20m, vytrvalostní 

YO-YO test, shyby, kliky, slalom s míčem. 
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 koordinace – alternativní forma (např. 

aerobik), koordinační řady (průpravná část) 

 v rámci tréninku nebo před utkáním 

provádět technicko - taktickou přípravu / 

hodnocení 

 brát v úvahu případné střední školy mimo 

místo tréninku - snaha o tréninkový proces 

i mimo tým (individuálně-se zpětnou 

kontrolou, v jiném klubu…) 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

Klub bude v rámci činnosti v kategorii staršího dorostu v otázce sledování talentovaných hráčů této 

věkové kategorie spolupracovat s dalšími kluby v okrese Český Krumlov a blízkém okolí 

 

 

SKAUTING KLUBU 

Skauting klubu organizuje sportovní manažer klubu a vedoucí trenér kategorie dorostů. 

Na skautingu se podílejí také trenéři jednotlivých ročníků ve spolupráci s trenéry partnerských klubů 

a dalších klubů z okolí. Vytipovaní hráči mohou s týmy FK Slavoj Český Krumlov absolvovat tréninky, 

turnaje, kempy i další fotbalové akce včetně halových turnajů a s mateřskými kluby bude v případě 

jejich souhlasu a souhlasu rodičů jednáno o přestupech této věkové kategorie. 

 

 

VLASTNÍ INICIATIVA 

Dorostenecké týmy se případně budou zúčastňovat turnajů, a to venkovních i halových. Bude se 

dále podílet na vzdělávání klubových trenérů, ale také trenérů partnerských klubů, a to formou 

ukázkových tréninkových jednotek s následnou diskusí.  

 

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Celý úsek metodicky podléhá klubovému Šéftrenérovi mládeže (min. licence UEFA A, doporučená 

min. UEFA A Trenér mládeže nebo UEFA Pro). Klub má ustanovenu funkci vedoucího trenéra 

kategorií dorostů (min. licence UEFA B), jehož hlavní složkou řídící práce je koordinace metodické 

práce trenérů daných věkových kategorií, pravidelné trenérské schůze v rámci úseku, zajišťování 

spolupráce se smluvními kluby, základními a středními školami a dalšími kluby včetně skautingu, 

realizace managementu pořadatelství akcí v kategoriích dorostů a propojování celkového 

zabezpečení činnosti v rámci kategorií dorostů. Trenérské zabezpečení jednotlivých týmů bude vždy 

minimálně hlavním trenérem (min. licence UEFA B, doporučená min. UEFA A) a asistentem trenéra 

(min. Licence C, doporučená min. UEFA B). 

 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE  

Klub bude každoročně startovat minimálně v  krajských soutěžích dorostu organizovaných Krajským 

fotbalovým svazem Jihočeského kraje.  
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14.  TRENÉRSKÉ DESATERO 
 

1. Bavme se s hráči o tom, co dělají a proč. Když pochopí záměr cvičení, tak opravdu trénují. Při 

cvičeních nuťme organizací cvičení hráče myslet a rozhodovat se   

2. Používejme hru 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 ve všech přípravkových a žákovských i vyšších kategoriích 

jako nejúčinnější prostředek k naučení fotbalu. 

3. Zrušme zástupy! Místo jedné branky používejme 2 nebo 3. Zrušme kolečka na rozcvičení, 

lepší je „manéž“ s míčem, nebo motivační pohybová hra. 

4. Síla - rychlost - obratnost je komplex, nuťme hráče přelézat a podlézat překážky, přeskakovat 

maximální výšky, prát se (samozřejmě v rámci pravidel ). Rozvoj rychlosti = soutěž. 

5. Nepoužívejme statický strečink před tréninkem, je to zbytečná ztráta času a „za studena“ to 

může být i nebezpečné. Dynamické rozcvičení před / statické protažení po tréninku. 

6. Utkání je pro trenéry dětských kategorií až po mladší žáky součástí tréninkového procesu, 

nikoliv vrcholem, který je potřeba za každou cenu zdolat.  

7. Netrestejme hráče za něco, co se teprve učí, např. nedáš gól = jdeš dělat kliky. Když se hráči 

nesnaží, dejme jim vybrat, zda chtějí raději běhat nebo hrát s míčem. 

8. Zkusme své trenérské metody mezi sebou stále diskutovat. Je to nejlepší cesta, jak se 

navzájem inspirovat, obohacovat se a jak nezůstat v přesvědčení, že dělám vše dobře. 

Nebojme se přiznat chybu mezi sebou i před svým týmem, pokud se stala. 

9. Buďme s dětmi i rodiči v pravidelném kontaktu, předávejme informace, komunikujme. 

Správná a otevřená komunikace je základ zdravě fungujícího kolektivu. 

10. Rozvíjejme své hráče nejen po sportovní stránce, základem musí být i slušné chování a fair-

play. Pozdravit, poprosit, poděkovat a pomáhat druhým by mělo být automatické. 
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15.  DESATERO HRÁČE 
 

Každý hráč klubu FK Slavoj Český Krumlov bude od začátku veden trenéry v duchu tohoto desatera. 

Nejdůležitější ale je, aby každý hráč toto desatero přijal za své a snažil se jím řídit při tréninku, 

v zápase nebo i v běžném životě. 

 

1. Hraj s odvahou! Není špatné, že něco zkazíš, špatné je bát se hrát. 

2. Když získáš míč, první pohled udělej dopředu a nestůj nad míčem. 

3. Když ztratíš míč, buď dravec a chtěj ho od soupeře hned získat zpět. 

4. Ještě před tím, než dostaneš míč, podívej se, kde jsou protihráči, nebo spoluhráči. 

5. V útoku buď odvážný s míčem i bez něj! Jen to, co zkoušíš, se můžeš naučit. 

6. Hraj, i když nemáš míč! Hledej volný prostor, nabíhej a uvolňuj se změnou směru a rychlostí 

pohybu. 

7. Zkus soupeře vždy překvapit a snaž se předvídat, co nejspíše udělají protihráči, ale i 

spoluhráči! Přihrávej, pokud je spoluhráč připraven, ať ho přihrávkou „nezašiješ“. 

8. Je jedno, jestli hraješ se silnějším či slabším soupeřem, vždy je potřeba hrát naplno! Každý 

zápas či trénink je nová výzva být lepší než minule. Nezáleží na klubu, proti kterému hraješ! 

9. Po zápase vždy podej ruku soupeři, ať jsi vyhrál nebo prohrál. I prohra nás vždy naučí něco 

nového a je třeba se naučit ji přijmout, pokud přijde. 

10. Za každých okolností hraj a jednej fair play, bez výjimek! Vždy mysli i na slušné chování, 

pozdravit, poprosit, poděkovat a pomáhat druhým by mělo být automatické. 
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16.  ZÁSADY FAIR PLAY PRO HRÁČE 
 

1. BOJUJ VŽDY ČESTNĚ, KAMARÁDSKY A DLE PRAVIDEL 

V každém zápase nebo tréninku vždy hraj podle pravidel a ke svým spoluhráčům, ale i 

protihráčům se chovej tak, jak bys rád, aby se chovali oni k tobě. 

 

2. HRA MÁ STEJNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY 

Každý hráč na hřišti musí respektovat podmínky, které jsou vždy stejné pro všechny. Není žádný 

důvod, proč by měl být někdo zvýhodněný, i když je třeba šikovnější než ostatní. 

 

3. RESPEKTUJ PRAVIDLA, POKYNY TRENÉRŮ, ROZHODČÍCH I ORGANIZÁTORŮ 

Vždy dodržuj nastavená pravidla jak hry samotné, tak ta týmová od trenérů. Stejně tak vždy 

respektuj rozhodnutí rozhodčího nebo organizátora, i když máš třeba jiný názor. 

 

4. I KDYŽ PROHRAJEŠ, PO ZÁPASE VŽDY PODEJ SOUPEŘI RUKU 

Každá hra přináší i prohry a je velmi důležité umět je přijmout. Proto nezapomeň pokaždé podat 

soupeři ruku, a to, i když prohraješ, a to jakýmkoli způsobem nebo rozdílem.  

 

5. POKUD VYHRAJEŠ, NECHOVEJ SE K OSTATNÍM NADŘAZENĚ 

Výhra je ve sportu vždy to, čeho chceme dosáhnout. Neznamená ale, že pokud se nám podaří 

vyhrát, jsme něco víc než náš soupeř. Proto se k němu vždy chovej slušně a s respektem. 

 

6. VAŽ SI A RESPEKTUJ SVÉHO SOUPEŘE, I KDYŽ NENÍ TAK DOBRÝ, JAKO TY 

Každý hráč na hřišti si zaslouží respekt, proto nerozlišuj, jestli je nejlepší, nebo méně šikovný. Ať 

už jsi lepší nebo horší, než tvůj soupeř, chovej se k němu jako k sobě rovnému. 

 

7. PORAŽENÉMU SE NIKDY NESMĚJ 

Ať už vyhraješ jakýmkoli rozdílem, NIKDY se svým soupeřům nesměj. Zkus si představit, jak by 

ses v takové situaci cítil ty. 

 

8. HRAJ FÉROVĚ NEJEN NA HŘIŠTI, ALE I DOMA NEBO VE ŠKOLE 

Hrát fér nestačí jen na hřišti nebo na tréninku. Chovat bychom se tak měli v jakékoli situaci, ať 

už doma v rodině nebo ve škole s kamarády. 

 

9. SVÝM CHOVÁNÍM BUĎ PŘÍKLADEM I MLADŠÍM KAMARÁDŮM 

Nezapomeň, že tvé chování sledují i tvoji kamarádi a vrstevníci. Vždy bys měl být dobrým 

vzorem, a to hlavně pro mladší spoluhráče a kamarády, kteří se toho od tebe mohou spoustu 

dobrého naučit. Pozdravit, poprosit, poděkovat a pomáhat druhým by mělo být automatické. 

 

10. POKUD JSI V ROLI NÁHRADNÍKA NEBO DIVÁKA, VŽDY ZATLESKEJ VÍTĚZŮM I PORAŽENÝM 

Může se stát, že nemůžeš do hry zasáhnout přímo. Ať už jsi byl náhradník nebo pouze divák, 

oceň výkony všech hráčů na hřišti potleskem. V dalších zápasech budeš zase ty ten, který se 

může potlesku dočkat.  
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17.  PROGRAM XPS (přidělením statusu sportovního střediska se evidence vede v 

XPS, program byl pro kluby zdarma, lze jej užívat v mobilu, PC, tabletu)  

 
 

TRÉNINKOVÉ PLÁNY 

Všechny týmy využívají program pro tvorbu měsíčních tréninkových plánů se zadáním minimálně 

data, času a místa tréninku. Všichni trenéři v programu vidí i plány ostatních týmů, editovat mohou 

pouze plán svého týmu. Tréninkové plány jsou zpřístupněny k náhledu i rodičům hráčů. 

 

EVIDENCE, STATISTIKY 

Každý tým má v programu evidovánu docházku na tréninky a utkání s možností generování 

dlouhodobých přehledů docházky každého hráče, ale i průměrné týmové docházky. Trenéři mají 

možnost evidovat si všechna utkání, program je napojen na IS FAČR, odkud získává všechna data ze 

zápisů o utkání. Poté je možno generovat statistiky odehraných minut, branek, asistencí, atd. 

 

DATABÁZE CVIČENÍ 

Kluboví trenéři mají v programu k dispozici databázi cvičení a her s rozdělením dle jednotlivých 

věkových a kategorií a konkrétního zaměření dané aktivity. Tato cvičení mohou trenéři volně 

využívat pro inspiraci do svých tréninků, zároveň je možno je přidávat přímo ke konkrétnímu 

tréninku při tvorbě tréninkových plánů a mít tak i zpětně neustálý přehled o obsahu tréninku. 

 

KLUBOVÉ DOKUMENTY 

Program slouží i jako centrální úložiště důležitých dokumentů a metodických materiálů, které 

mohou trenéři a funkcionáři využívat ke své činnosti.  
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18.  TESTOVÁNÍ HRÁČŮ (při přiznání statusu sportovního střediska, minimálně 

motorické a dovednostní testy, výsledky slouží i rodičům pro porovnání 

a hlavně vědí jak na tom jejich dítě je)  
Motorické testy slouží k efektivnímu a objektivnímu porovnání výkonnosti hráčů dle jednotného 

testovacího postupu. Tím, je zajištěno, že data bude možno srovnávat v různých časových obdobích 

a periodách napříč jednotlivými ročníky atd. Cílem je konkrétně zjištění kondičních schopností hráčů 

fotbalu, stanovení norem pro talentované hráče, hodnocení výkonnostních profilů a vývoje hráče, 

stanovení silných a slabých kondičních stránek hráče. 

 

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ 

 

- Testování 3x ročně – červenec/srpen, září/říjen, březen/duben. 

- K záznamu testů používat klubem stanovené záznamové archy. 

- Centrální sběr výsledků vždy k 15. dni v měsíci (tedy 15. října a 15. dubna). 

- Pro přenos výsledků použít vždy jeden dokument pro jeden tým. 

- Označené dokumenty odeslat nejpozději v určený den (viz. výše) na email šéftrenéra 

mládeže. 

- Na testování zajistit dostatečný počet zaškolených trenérů. 

- Testování provádět vždy nejdříve 3. den po herním dni (herní sobota, testování nejdříve 

v úterý následujícího týdne). 

- Testování realizovat výhradně na umělé trávě, v běžných povětrnostních a klimatických 

podmínkách. Povrch nesmí být kluzký (sníh, námraza). 

- Obutí doporučeno lisovky, turfy, sálová obuv. 

- Použití jednotných testovacích postupů, záznamových archů, zařízení a audio záznamů 

stanovených klubem. 

 

ANTROPOMETRIE 

 

1. Měření výšky 

2. Měření váhy 

3. Tělesné složení InBody (je-li k dispozici) 

 

MOTORICKÉ TESTY A DOVEDNOSTNÍ TESTY 

 

1. Flexibilita (hluboký ohnutý předklon) 

2. Výbušnost (skok daleký z místa odrazem snožmo) 

3. Rychlost změny směru (5-0-5) 

4. Lineární rychlost (10 m, 20 m) 

5. Vytrvalost (Yo-yo Intermitent Recovery Test) 

6. Síla – shyby 

7. Síla - kliky 

8. Žonglování míčem 

9. Slalom s míčem 
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MĚŘENÍ VÝŠKY A HMOTNOSTI  

 

Cílové kategorie: U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Měření výšky, váhy a tělesného složení vždy ráno. Ne odpoledne kvůli snižování tělesné 

výšky v průběhu dne v důsledku sesedání páteře. U hmotnosti naopak z důvodu zvyšování během 

dne. 

 

Vybavení hráče: Měření na boso pouze v trenýrkách. 

 

Pomůcky: Váha s výškoměrem. 

 

Záznam výsledku: Výška v CM zaokrouhleno na 1 desetinné místo (156.3 cm), váha v KG (46.5 kg), 

jednotný klubový formulář se seznamem hráčů, který bude vložen do systému XPS. 

 

Poznámky: Měření provést ideálně alespoň 2x za rok během soustředění/kempů, kdy jde provést 

v ranních hodinách. 

 

 

TĚLESNÉ SLOŽENÍ (IN-BODY) – není nutné 

 

Cílové kategorie: U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Je to jeden z nejspolehlivějších profesionálních přístrojů pro diagnostiku a analýzu 

složení lidského těla. Značka InBody je světově uznávána ve výzkumné oblasti medicínských a 

sportovních činností a zaručí vám prvotřídní kvalitu a zákazníky ověřenou spolehlivost. Přístroje 

InBody provádí velmi přesnou, rychlou a bezpečnou analýzu lidského těla pomocí jedinečné 

technologie. Na různých částech těla změří, kolik má ve svém organizmu člověk tuku, vody, rozliší 

hmotnost svalů, kostí a vypočítá bazální metabolizmus. Na základě těchto výsledků se může cíleně 

řešit další postup, ať už hubnutí, udržování či nabírání. Díky přístrojům InBody můžete mít jasný 

přehled o tom, kde konkrétně jste zredukovali tělesný tuk nebo jste nabrali svalovou hmotu. 

 

Vybavení hráče: Běžně sportovní vybavení. 

 

Pomůcky: Přístroj In-Body 270/230 (ve spolupráci s RFA), výškoměr. 

 

Záznam výsledku: Oficiální formulář In-Body, bude vložen do systému XPS. 

 

Poznámky: Měření provést ideálně alespoň 2x za rok během soustředění/kempů, kdy jde provést 

v ranních hodinách. Nutná spolupráce s RFA, kde mají přístroj k dispozici. 
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FLEXIBILITA (HLUBOKÝ OHNUTÝ PŘEDKLON) 

 

Cílové kategorie: U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Na vyvýšené ploše s dosahem co nejníže měříme dosah prostředních prstů. Testujeme 

pohyblivost páteře, v kyčli, zádové svaly a svaly zadní strany stehna. Každý hráč je měřený 

individuálně, výsledek určuje trenér. 

 

Vybavení hráče: Měření na boso nebo v ponožkách, běžné tréninkové vybavení. 

 

Pomůcky: Vyvýšená plocha, metr. 

 

Záznam výsledku: Měří se v CM přesah pod vyvýšenou plochu (např. 8 cm), při nedosažení 

prostředními prsty alespoň k hraně plochy se zaznamená záporný výsledek (např. -6 cm). 

 

Počet opakování: Hráč test absolvuje dvakrát. 

 

Poznámky: Měření je vhodné provádět až po důkladném zahřátí a rozcvičení. 

 

 
VÝBUŠNOST – SKOK DALEKÝ SNOŽMO Z MÍSTA 

Hodnocení explozivních schopností a dynamické síly dolních končetin hráče. 

 

Cílové kategorie: U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Hráč stojí mírně rozkročený co nejblíže k čáře, ale tak aby se jí nedotýkal špičkou boty. 

Za souhybu paží se odráží snožmo a překonává skokem co nejdelší vzdálenost. Pohyb paží je 

neomezený. Po doskoku není hráči povolen dotek země jinou částí těla než nohou, jinak je pokus 

neplatný. Poskok nebo posun dolní končetiny po doskoku je neplatný pokus. 

 

Vybavení hráče: Kopačky lisovky, turfy, běžné tréninkové oblečení. 

 

Pomůcky: Hřiště s UMT, měřící pásmo, tvrdé desky, mety. 

 

Záznam výsledku: Zaznamenává se naměřená vzdálenost v celých centimetrech (např. 223 cm) na 

oficiální klubový formulář, který bude vložen do systému XPS. 

 

Počet opakování: Hráč absolvuje tři platné pokusy. 

 

Poznámky: Vzdálenost k té části nohy, která je nejblíže k odrazovému místu se měří jako nejvyšší 

dosažená vzdálenost. 
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RYCHLOST ZMĚNY SMĚRU (5-0-5) 

Hodnocení schopnosti hráče rychle změnit směr běhu. 

 

Cílové kategorie: U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Hráč zaujímá pozici polovysokého startu a sám si určuje, kdy vybíhá na úsek 15 m, kde 

na 10 m protíná linii fotobuněk a začíná se měřit čas. Od protnutí paprsku fotobuněk hráč běží co 

nejrychleji úsek 5 m, zabrzdí přes jednu nohu, tak aby došlo ke kontaktu nohy a čáry a poté se vrací 

zpět a protíná podruhé úroveň fotobuněk (5 m). Náběhová rychlost (prvních 10 m) není určena. 

 

Vybavení hráče: Kopačky lisovky, turfy, běžné tréninkové oblečení. 

 

Pomůcky: Hřiště s UMT, fotobuňky (stopky), mety, 1 pár fotobuněk (stopky), měřící pásmo. 

 

Záznam výsledku: Zaznamenává se čas pro pravou a levou nohu zvlášť v setinách sekundy (např. 

3,45 s) na oficiální klubový formulář, který bude vložen do systému XPS. 

 

Počet opakování: Hráč test absolvuje na obě strany dvakrát (celkem 4 běhy). Při nedošlapu na čáru 

hráč absolvuje nový pokus. 

 

Poznámky: Minimálně kontakt nohy hráče s čárou při změně směru je považováno za dostatečný. 

Čas odpočinku mezi jednotlivými pokusy je alespoň 2 minuty, resp. do úplného zotavení. 

 

LINEÁRNÍ RYCHLOST (10 M, 20 M) 

Hodnocení běžecké rychlosti hráče, schopnost akcelerovat, dosáhnout a udržet maximální 

rychlost. 

 

Cílové kategorie: U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Hráč zaujímá pozici polovysokého startu, špičku přední nohy má ve vzdálenosti 0,5 m 

od úrovně startovacích fotobuněk. Startovací postoj je bez jakéhokoliv pohybu. Hráč si sám určuje, 

kdy test spustí. Měření času je spuštěno protnutím paprsku fotobuněk prvním krokem hráče (tzn. 

zadní nohou hráče). Hráč se snaží proběhnout úsek 25 m (20 m + 5 m) v nejrychlejším možném čase. 

Pět metrů dlouhá zóna na konci tratě má zabránit předčasnému zpomalování hráčů ve sprintu. 

 

Vybavení hráče: Kopačky lisovky, turfy, běžné tréninkové oblečení. 

 

Pomůcky: Hřiště s UMT, fotobuňky (stopky), mety, 4 páry fotobuněk (stopky), měřící pásmo. 

 

Záznam výsledku: Zaznamenává se čas na 5 m, 10 m a 20 m v setinách sekundy (např. 3,45 s). 

 

Počet opakování: Hráč má dva platné pokusy, počítá se lepší čas na každém jednotlivém úseku. 

Při předčasném spuštění testu hráč absolvuje nový pokus. 
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Poznámky: Fotobuňky ve vzdálenosti 0 m (startovací) jsou v nejnižší možné výšce. Ideálně v úrovni 

kotníku či bérce kvůli zamezení předčasného protnutí paprsku pohybem paže. Čas odpočinku mezi 

jednotlivými pokusy je alespoň 2 minuty, resp. do úplného zotavení. 

 

VYTRVALOST (YO-YO INTERMITENT RECOVERY TEST) 

Hodnocení schopnosti hráče pracovat ve vysoké intermitentní zátěži po dlouhou dobu, což 

simuluje kondiční nároky fotbalu. 

 

Cílové kategorie: U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Skupina hráčů začíná vytrvalostní test stojící v řadě na vyznačené úrovni a čeká na 

pokyny ze záznamu. Na signál z reproduktoru vybíhají na označený lineární úsek 20 m. Úroveň 20 m 

musí být dosažena do zaznění zvukového signálu (hráč je povinen alespoň jednou nohou protnout 

linii 20 m) a okamžitě vybíhá zpět. Do zaznění dalšího signálu je hráč povinen protnout linii startovní 

čáry. Po uběhnutí celkem 40 m (20 m tam a 20 m zpět) se hráč po dobu 10 s libovolně pohybuje ve 

vyznačeném území (5 m), poté na zvukový signál vybíhá opakovaně daný úsek až do vyčerpání, resp. 

nesplnění podmínek testu vedoucí k jeho ukončení. 

 

Vybavení hráče: Kopačky lisovky, turfy, běžné tréninkové oblečení. 

 

Pomůcky: Hřiště s UMT, mety, měřící pásmo, reproduktor, zvukový záznam testu. 

 

Záznam výsledku: Zaznamenává se level, ve kterém byl hráč trenéry ukončen. Od toho je nutné 

odčíst jeden level (dostaneme poslední celý splněný) a použijeme převodní tabulku na uběhnuté 

metry. 

 

Počet opakování: Hráč test absolvuje jednou. 

 

Poznámky: V případě nesplnění některé z uvedených podmínek dostává hráč za chybu „žlutou 

kartu“. Hráč má dovolené pouze dvě po sobě jdoucí chyby, poté je hráč z testu vyloučen a je mu 

zapsán nejvýše dosažený celý (40 m) úsek. 5-7 hráčů na jednoho trenéra + jeden trenér kontroluje 

obrat na druhé straně po 20 m. Hráč obdrží žlutou kartu pokud: a) nedosáhne požadované linie 

do zaznění zvukového signálu (platí pro obě lajny)  b) vyběhne předčasně  c) zkrátí si úsek (nedošlap)  

d) kompletně nezastavil před vyběhnutím do další úrovně. 
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SÍLA – SHYBY 

Hodnocení silových schopností horní poloviny těla. 

 

Cílové kategorie: U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Hráč visí na hrazdě zavěšen za propnuté paže. Nohy se nedotýkají země. Úchop je v 

šířce ramen nadhmatem, palec je v opozici. Dolní končetiny jsou zkřížené v úrovni kotníků a po celou 

dobu testu se nesmí rozpojit. Hráč se začne plynule pomocí paží přitahovat tak, aby brada dosáhla 

nad úroveň hrazdy. Po dosažení této úrovně se hráč spouští zpět do plně propnutých paží (rozlišit 

mezi propnutím paží a nežádoucím „zámkem“ v loketních kloubech) a cvik opakuje do vyčerpání. 

 

Vybavení hráče: Obuv do haly, turfy, běžné tréninkové oblečení (trenky, triko). 

 

Pomůcky: Tělocvična, doskočná hrazda. 

 

Záznam výsledku: Zaznamenává se počet kompletně dokončených opakování (např. 16). 

 

Počet opakování: Hráč test absolvuje jednou. 

 

Poznámky: Provedení shybu je plynulé, bez záškubů, kopání nohama nebo jiných švihových pohybů. 

Brada se musí dostat nad úroveň hrazdy. 

 

SÍLA – KLIKY 

Hodnocení silově vytrvalostních schopnosti horních končetin a svalových skupin horní části těla, 

známý jako Push up test.  

 

Cílové kategorie: U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Hráčům se země dotýkají pouze ruce v šíři ramen a špičky chodidel, trup je napnutý v 

jedné rovině, hlava v prodloužení ramen. Důležité je, aby záda, boky a nohy byly v jedné rovině. Cvik 

se opakuje do vyčerpání. 

 

Vybavení hráče: Kopačky lisovky, turfy, běžné tréninkové oblečení. 

 

Pomůcky: Hřiště. 

 

Záznam výsledku: Výsledkem testu je počet celých kliků (s návratem do výchozí polohy) 

provedených do únavy. 

 

Počet opakování: Hráč test absolvuje jednou. 

Poznámky: Tělo je třeba mít neustále zpevněné, hlava, záda, zadek a nohy musí být v jedné rovině. 

Je nutné dodržovat plný rozsah pohybu, nedělat pouze poloviční klik, hrudník končí těsně nad zemí. 

Důležité ke soustředění se na správné dýchání, dolů nádech, nahoru výdech. Ramena musí být 
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stabilní. Hrudník nesmí propadnout mezi lopatky. Dívat se před sebe do země, hlava nesmí být 

zakloněna ani předkloněna. 

 

ŽONGLOVÁNÍ S MÍČEM 

Hodnocení technických dovedností hráče udržením míče ve vzduchu žonglováním bez dopadu na 

zem. 

 

Cílové kategorie: U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 

 

Popis testu: Test provádí vždy jeden hráč v kruhu o průměru 10m. Hráči se snaží opakovaným 

žonglováním střídavě pravou a levou nohou udržet míč ve vzduchu uvnitř kruhu.  

 

Vybavení hráče: Kopačky lisovky, turfy, běžné tréninkové oblečení. 

 

Pomůcky: Hřiště, míč, mety. 

 

Záznam výsledku: Zaznamenává se nejvyšší počet žonglů za sebou bez dopadu (např. 75) na oficiální 

klubový formulář, který bude vložen do systému XPS. 

 

Počet opakování: Hráč absolvuje nejvíce tři platné pokusy. 

 

Poznámky: Koleno, stehno, hrudník, rameno a hlava se počítají jako neplatné pokusy. V ideálním 

případně by se měl míč na úvod dostat do vzduchu ze země, menší děti si ho ale mohou nadhodit 

rukou. 

 

SLALOM S MÍČEM 

Hodnocení technických dovedností při vedení míče se změnami směru. 

 

Cílové kategorie: U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19 

 

Popis testu: Test probíhá v neměnných podmínkách, kdy je za sebou postaveno 10 vyšších kuželů 

ve vzdálenosti 2 metry od sebe. Startovní čára je vytvořena ze 2 kuželů nebo met ve vzdálenosti 5 

metrů od prvního kuželu. Test provádí vždy jeden hráč, který začíná na startovní čáře a snaží se 

s míčem projet slalom mezi všemi kužely za co nejkratší čas. Test končí projetím startovní čáry. 

 

Vybavení hráče: Kopačky lisovky, turfy, běžné tréninkové oblečení, míč. 

 

Pomůcky: Hřiště, míč, kužely, měřící pásmo, stopky. 

 

Záznam výsledku: Zaznamenává se lepší ze dvou časů hráče, měří se s přesností na 0.1 na oficiální 

klubový formulář, který bude vložen do systému XPS. 

 

Počet opakování: Hráč absolvuje dva platné pokusy. 

Poznámky: Pokud hráč nějaký kužel shodí, pokus je brán jako neplatný. 
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19. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 
 

Spolupráce mezi trenérem, hráčem a jeho rodiči je pro fotbalový i osobnostní rozvoj 

nepostradatelnou součástí, a to hlavně v kategoriích přípravek a mladších žáků. Proto se bude klub 

i jednotliví trenéři snažit pravidelně s rodiči komunikovat a informovat je o důležitých informacích a 

novinkách ohledně jejich dítěte, fungování týmu ale i celého klubu.  

 

SETKÁNÍ S RODIČI 

Trenéři jednotlivých týmů budou realizovat osobní setkání s rodiči alespoň 2x ročně vždy před 

začátkem podzimní nebo jarní části sezóny pro nastavení společného fungování a předání důležitých 

organizačních informací. Termín a průběh setkání jsou v gesci jednotlivých hlavních trenérů týmů ve 

spolupráci s vedoucím trenérem daného úseku (přípravky, žáci, dorosty). 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A INSPIRACE RODIČŮ 

Klub se bude pravidelně podílet na vzdělávání a inspiraci rodičů, a to informacemi o metodice vedení 

tréninků, zásadách komunikace a spolupráce s dětmi a mládeží, zásadách zdravého životního styl a 

správného stravování sportujících dětí. Společné setkání s rodiči bude probíhat minimálně 1x ročně 

prezenční nebo on-line formou. 

 

KANÁLY KOMUNIKACE 

Pro komunikaci s rodiči budou využívány telefonní hovory, textové zprávy, emaily a informace na 

webových stránkách a sociálních sítích klubu. Jednotlivé týmy budou mít vytvořeny komunikační 

skupiny např. na platformě WhatsApp. Z těchto důvodů bude před sezónou od rodičů požadováno 

poskytnutí telefonního čísla a emailu pro zajištění bezproblémové komunikace.  

 

INFORMACE O FUNGOVÁNÍ KLUBU + AKCÍCH 

Pro zajištění co největší informovanosti hráčů a jejich rodičů o fungování klubu, jeho aktivitách a 

akcích bude klub využívat webové stránky a sociální sítě, zasílány budou i hromadné emaily na 

emaily z databáze adres poskytnutých ze strany rodičů. 

 

PRAVIDLA PRO TRÉNINK A ZÁPASY 

Ze strany klubu bude během tréninkového procesu a utkání vyžadováno od rodičů dodržování 

pravidel, která jsou nezbytná pro efektivní rozvoj dětí a mládeže. Tato pravidla vycházejí ze Zelené 

karty RESPEKT, kterou vydala Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s UEFA a náš klub 

se k jejímu znění plně hlásí. 
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20.  INFRASTRUKTURA KLUBU 
Foto areálu 

 
Zdroj: mapy.cz 

 

Adresa: Chvalšinská 227, 381 01  Český Krumlov 

Hřiště s přírodní trávou: 1x  

Hřiště s umělou trávou: 1x  

Travnatá tréninková plocha: 1x 

Počet šaten: 7 

Krytá tribuna: ANO  

Další místa k trénování: tělocvičny, plavecký bazén  

Regenerační zázemí: fyzio, maséři, atletičtí trenéři 

 

21.  NÁBOROVÉ AKCE MALÝCH FOTBALISTŮ A FOTBALISTEK 
 

Klub FK Slavoj Český Krumlov je celoročně přístupný dětem a jejich rodičům z Českého Krumlova a 

blízkého okolí. Klub aktivně nabízí možnost kvalitního tréninkového a zápasového procesu všem bez 

rozdílu a bez ohledu na věk, výkonnost, pohlaví, rasu nebo národnost. 
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PRO KOHO JE NÁBOR URČENÝ?  

Pro všechny děti, které datem narození patří do kategorie školičky nebo přípravek a mají chuť začít 

sportovat a hrát fotbal v kolektivu kamarádů v klubu s krásným areálem a trenéry s odpovídajícím 

trenérským vzděláním.  

 

KDY? 

Přijít do našeho klubu můžete kdykoli během celého roku, stačí přijít v čas tréninku příslušné 

kategorie a dohodnout se na místě s trenérem, případně trenéra kontaktovat nejdříve a na všem se 

domluvit ještě před návštěvou. Informace o týmech a jejich trenérech jsou k dispozici na webových 

stránkách klubu. 2x během roku (květen a září) navíc klub organizuje náborové akce ve spolupráci 

s mateřskými a základními školami přímo v areálu klubu. 

 

JAK NÁS KONTAKTOVAT?  

Vaši návštěvu řešte přímo s trenérem daného týmu, případně na kontaktech uvedených níže. 

 

Email: fkslavoj-ck@seznam.cz 

Telefon: +420 380 711 167 

Web: http://www.fkslavoj-ck.cz/ 

 

PRVNÍ TRÉNINKY 

Vyzkoušet si trénink je možné kdykoli a samozřejmě opakovaně, členství v klubu je možné zařídit  

až ve chvíli, kdy si budou rodiče i děti 100% jistí, že právě náš klub je pro ně tím pravým. Naši 

trenéři i vedení klubu Vám vždy vyjdou maximálně vstříc. Máme radost z každého nového 

sportovce! 

 

 

22. INFORMACE PRO VEŘEJNOST, PROPAGACE KLUBU 
 

OFICIÁLNÍ WEB KLUBU  

 

http://www.fkslavoj-ck.cz/ 
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23.  ČASOVÝ HARMONOGRAM SEZÓNY - plán 
 

ČERVENEC 

 
 Dovolené 

 Schůzka vedení klubu (koncepce klubu, personalistika, organizační zajištění sezóny) 

 Přestupové okno – příchod a odchod hráčů (mládež) 

 Vypracování rozpisu ploch 

 Zahájení přípravného období žákovských a dorosteneckých týmů (tréninky, přípravná utkání) 

 Úvodní testování hráčů žákovských a dorosteneckých týmů 

 Setkání s rodiči žákovských a dorosteneckých týmů 

 Soustředění žákovských a dorosteneckých týmů 

 Zdravotní prohlídky hráčů U12 – U19 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na srpen 

 

SRPEN 

 
 Schůzka všech trenérů a vedení klubu (koncepce, spolupráce, harmonogram I. pololetí sezóny) 

 Zahájení sezóny přípravkových týmů a školičky (tréninky, přípravná utkání) 

 Úvodní testování hráčů přípravkových týmů 

 Setkání s rodiči přípravkových týmů a školičky 

 Začátek soutěží žákovských a dorosteneckých týmů 

 Příměstské kempy přípravek 

 Náborová aktivita, příprava náborové akce na září pro ZŠ a MŠ 

 Finalizace seznamu hráčů všech týmů a kontaktů na rodiče (klubový dotazník) 

 Přestupové okno – příchod a odchod hráčů (mládež) 

 Zdravotní prohlídky hráčů U8 – U11 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na září 

 

ZÁŘÍ 

 
 Schůzka trenérů jednotlivých kategorií 1x měsíčně (přípravky, žáci, dorost) 

 Náborová akce pro MŠ a ZŠ 

 Turnaj pro MŠ a ZŠ 

 Přestupové okno – příchod a odchod hráčů (mládež), do 22.9. 

 Tréninky a soutěžní utkání všech kategorií 

 Pohár mládeže FAČR 

 Zdravotní prohlídky zbývajících hráčů U8 – U19 

 Fotografie všech týmů U7 – U19 a nových hráčů 

 Zaplacení klubových členských příspěvků nově příchozích hráčů 

 Zpracování žádosti pro FAČR na SpSM 

 Testování hráčů 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na říjen 

ŘÍJEN 

 
 Schůzka trenérů jednotlivých kategorií 1x měsíčně (přípravky, žáci, dorost) 

 Tréninky a soutěžní utkání všech kategorií 
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 Pohár mládeže FAČR 

 Informace rodičům a hráčům k zimnímu přípravnému období a soustředěním 

 Vytvoření rozpisu tréninků na UMT a v halách 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na listopad 

 Zpracování a případné odevzdání žádosti pro FAČR na SpSM KFS 

 Zpracování žádosti Můj klub pro NSA  

 

LISTOPAD 

 
 Schůzka trenérů jednotlivých kategorií 1x měsíčně (přípravky, žáci, dorost) 

 Tréninky a soutěžní utkání všech kategorií 

 Odevzdání žádosti pro FAČR na SpSM KFS 

 Odevzdání žádosti Můj klub pro NSA  

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na prosinec 

 

PROSINEC 

 
 Schůzka všech trenérů a vedení klubu (vyhodnocení I. pololetí sezóny, plány pro II. pololetí) 

 Ukončení tréninkového procesu cca v polovině měsíce 

 Informace pro rodiče a hráče o zahájení II. pololetí sezóny 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na leden 

 Individuální plány (žáci, dorost) a domácí úkoly (přípravky) pro hráče 

 Volno cca od poloviny měsíce, vánoční svátky 

 

LEDEN 

 
 Schůzka vedení klubu (koncepce klubu, personalistika, organizační zajištění sezóny) 

 Začátek tréninkové činnosti ve II. pololetí sezóny (1. polovina žáci a dorost, 2. polovina přípravky) 

 Schůzka trenérů jednotlivých kategorií 1x měsíčně (přípravky, žáci, dorost) 

 Soustředění, tréninky a přípravná utkání všech kategorií 

 Halové turnaje 

 Přestupové okno – příchod a odchod hráčů (mládež) 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na únor 

 Zaplacení členských příspěvků + členství FAČR na následující kalendářní rok (stávající členové) 

 

 

 

 

 

 

ÚNOR 

 
 Schůzka všech trenérů a vedení klubu (koncepce, spolupráce, harmonogram II. pololetí sezóny) 

 Soustředění, tréninky a přípravná utkání všech kategorií  

 Halové turnaje 

 Přestupové okno – příchod a odchod hráčů (mládež) 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na březen 
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BŘEZEN 

 
 Schůzka trenérů jednotlivých kategorií 1x měsíčně (přípravky, žáci, dorost) 

 Tréninky, přípravná a soutěžní utkání všech kategorií 

 Testování hráčů 

 Začátek soutěží mládeže 

 Uhrazení členských příspěvků FAČR 

 Přestupové okno – příchod a odchod hráčů (mládež), do 31.3. 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na duben 

 

DUBEN 

 
 Schůzka trenérů jednotlivých kategorií 1x měsíčně (přípravky, žáci, dorost) 

 Tréninky a soutěžní utkání všech kategorií 

 Informace rodičům a hráčům k letnímu přípravnému období a soustředěním 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na květen 

 

KVĚTEN 

 
 Schůzka trenérů jednotlivých kategorií 1x měsíčně (přípravky, žáci, dorost) 

 Tréninky a soutěžní utkání všech kategorií 

 Náborová akce pro MŠ a ZŠ a příprava na nábory mládeže v červnu 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), plán všech týmů na červen 

 

ČERVEN 

 
 Schůzka všech trenérů a vedení klubu (vyhodnocení II. pololetí, plány pro I. pololetí nové sezóny) 

 Tréninky a soutěžní utkání všech kategorií 

 Ukončení tréninkového procesu cca v polovině měsíce 

 Setkání s rodiči a hráči jednotlivých týmů, zhodnocení sezóny, informace k další sezóně 

 Evidence tréninkové a zápasové činnosti (XPS), vyhodnocení celého roku 

 Domácí úkoly pro hráče 

 Volno cca od poloviny měsíce, prázdniny, dovolené  
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24.  ADMINISTRATIVA 
 

PŘÍSPĚVKY FAČR, ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

 

Každý hráč musí být aktivním členem Fotbalové asociace České republiky, poplatek pro FAČR je 

součástí klubových příspěvků níže. Členský poplatek FAČR je ve výši 100,- Kč/mládež a 200,- 

Kč/dospělí. 

 

MINI PŘÍPRAVKA  1 x dle aktuální výše členských příspěvků + členství FAČR  

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  1 x dle aktuální výše členských příspěvků + členství FAČR  

STARŠÍ PŘÍPRAVKA  1 x dle aktuální výše členských příspěvků + členství FAČR  

MLADŠÍ ŽÁCI   1 x dle aktuální výše členských příspěvků + členství FAČR  

STARŠÍ ŽÁCI   1 x dle aktuální výše členských příspěvků + členství FAČR   

MLADŠÍ DOROST  1 x dle aktuální výše členských příspěvků + členství FAČR  

STARŠÍ DOROST  1 x dle aktuální výše členských příspěvků + členství FAČR   

 

SPLATNOST PŘÍSPĚVKŮ: k 31.1. daného roku (tzn. do 31.1.2022 na rok 2022), členský příspěvek + 

členství FAČR 

 

ČÍSLO ÚČTU:  

12081813/0300 ČSOB 

POZNÁMKA K PLATBĚ: do poznámky JMÉNO, PŘÍJMENÍ a DATUM NAROZENÍ 

 

POTVRZENÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU: Většina zdravotních pojišťoven proplácí úhradu 

členských příspěvků ve sportovním klubu do výše 1.000,- Kč/rok. Po zaplacení členského příspěvku 

můžete požádat klub o vystavení potvrzení na e-mail klubu, do kterého uveďte JMÉNO, PŘÍJMENÍ 

a DATUM NAROZENÍ dítěte. 

 

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 

 

Důležitou součástí činnosti klubu je úzké propojení na vzdělávací zařízení, tedy na mateřské, základní 

a střední školy. Ve spolupráci s těmito školami řeší náborové akce, sportovní kroužky a další 

pohybové aktivity, ale i informace o chování a prospěchu hráčů klubu / žáků školy.  
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25. KONTAKTY 
 

 

 

Název klubu: 

FK Slavoj Český Krumlov, z.s. 
 

IČO: 

15789918 

 

ID FAČR: 

3120011 

 

Adresa: 

Chvalšinská, 227, Latrán, Český Krumlov, 381 01 

 

 

Email: 

fkslavojck@seznam.cz 

 

Telefon:  

+420 380 711 167 

 

Bankovní spojení na klub: 

12081813/0300 
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26.  PARTNEŘI KLUBU 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEKYRA GROUP - Sekyra Josef, MARTEX SKN s.ro. - Klivanda Zdeněk ing,  HOSPODA V 

OFSAJDU - Šváb Zdeněk st., STOMATOLOGICKÉ CENTRUM  ŽIŽKA A KOL. - MUDr. Žižka 

Josef, SALVIA DENT - Pils Jan ml., UBYTOVÁNÍ NA HŘIŠTI - Šváb Zdeněk ml., STAVEBNA 

NEJEDLÝ stavební firma - Nejedlý Václav, SOVINIUM s.r.o. - Najbrt Roman, BOHEMIA 

CORVENTIG - Kordík  Richard, KOMAT STK, PNEUMAN DISTRIBUCE, MINIPIVOVAR 

KRUMLOV DISTRIBUCE 
                             

 

       

 

       

 

                    

 

       

               

 

             

 


