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STATUT 

KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE 
 

 
 

Článek 1 

Základní definice 
 

1. Krajská centra mládeže (dále jen „KCM“) jsou zřízena příslušným Krajským volejbalovým svazem 
(dále jen „KVS“) za účelem organizace výběrů hráčů a hráček (dále jen „členů KCM“) příslušné 
věkové kategorie podle čl. 5, odst. 1. této směrnice. Výběr členů KCM provádí KVS z hráčů a hrá-
ček družstev volejbalových oddílů na území příslušného kraje (dále jen "oddíl"). 

 

Článek 2 

Cíle KCM 
 

1. Rozšířit a zkvalitnit práci s mládežnickou kategorií v rámci krajů a poskytnout možnost celoroční 
koncepční práce se širším výběrem talentů. 

 

2. Zajistit širší základnu pro návazný výběr do systémů sportovně talentované mládeže v rámci pro-
gramu MŠMT „Státní podpora sportu“. 

 

3. Podpořit činnost vedoucí k dalšímu růstu a rozvoji talentovaných hráčů a hráček v kraji. 
 

Článek 3 

Financování činnosti KCM 
 

1.  Financování KCM je v kompetenci příslušného KVS a je realizováno převážně z výběrů licenčních 
příspěvků ČVS podle směrnice č. 10/2011 "Licenční příspěvky v ČVS" článku 3, odst. 4., písm. a). 

 

2. V případě neúčelného nakládání s těmito prostředky, či neúčasti družstva KCM podle článku 4, 
odst. 3. této směrnice, může být pevně stanovený příspěvek z rozpočtu ČVS na činnost KVS (dále 
jen "příspěvek") krácen. O případném odůvodněném krácení příspěvku rozhoduje správní rada 
ČVS (dále jen „SR“). 

 

Článek 4 

Zásady činnosti KCM 
 

1. KVS odpovídají za činnost KCM a jejich ekonomiku. 
 

2. Činnost KCM je realizována v souladu s koncepcí mládežnického volejbalu  2011 - 2013 doku-
mentem nazvaným "Šance 2011", který byl schválen SR a projednán na výboru ČVS, je kontrolo-
vána Českým volejbalovým svazem (dále jen "ČVS"), přičemž platí tyto základní zásady: 

 a) počet, výběr a jmenování odpovědných trenérů KCM (dále jen "trenér") je v kompetenci 
předsednictva KVS ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí (dále jen "TMK") KVS. Mi-
nimální požadovanou kvalifikací trenéra je III. třída, 

 b) výběr členů KCM provádí trenéři, 
 c) celostátní srovnávací soutěže KCM - memoriály Richarda Myslíka (chlapci) a Milana Kafky 

(dívky) (dále jen "memoriály") a volejbalové soutěže Her letní olympiády dětí a mládeže (dále 
jen "LODM") slouží ke kontrolnímu srovnání družstev KCM (krajských reprezentací) a sou-
časně k veřejné prezentaci práce s mládeží v příslušném kraji. 

 

3. Účast na memoriálech a LODM je pro družstva KCM povinná a je financována z rozpočtu přísluš-
ného KVS.  

 

Článek 5 

Realizace činnosti KCM 
 

1. Činnost KCM probíhá v pravidelném ročním cyklu. Věková hranice pro zařazení do družstev KCM 
je pro chlapce dosažení maximálně 15 let věku a pro dívky dosažení maximálně 14 let věku. 
V sudém kalendářním roce se družstva KCM chlapců a dívek účastní memoriálů a v lichém ka-
lendářním roce LODM (viz "Příklad pro roky 2011 - 2013"). 
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 Příklad: 
 

Rok činnosti 2011 2012 2013 

 Memoriál LODM Memoriál LODM Memoriál LODM 

KCM chlapců 1995 1996 1997 není není 1998 

KCM dívek 1996 1996 1998 není není 1999 
 

2. Za program činnosti KCM odpovídá příslušná TMK KVS s ohledem na získaný objem finančních 
zdrojů, termínový kalendář soutěží, v nichž startují družstva oddílů, a je plně v jeho kompetenci, 
včetně jeho úprav dle místních specifik. Každoročně příslušný KVS zajistí účast minimálně 2 
družstev „modrého minivolejbalu“ v kategorii chlapců i dívek na festivalu minivolejbalu (viz doku-
ment ŠANCE 2011). 

 

3. V rámci podpory a zkvalitňování práce s mládeží by činnost KCM měla směřovat k metodickému 
vedení trenérů mládeže v příslušném kraji, například formou jejich co nejširší účasti na akcích 
KCM. Kritériem pro hodnocení KVS bude podpora organizace akcí a soutěží pro mladší ročníky, 
perspektivní pro budoucí zařazení do systému KCM, například soutěží projektu ČVS "Minivolejbal 
v barvách". 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
 

2. Ke dni 30. června 2011 se ruší předpis „Statut KCM“ ze dne 1.1.2003 včetně všech příloh a změn. 
 

3. Tato směrnice č. 13/2011 "Statut krajských center mládeže" byla schválena výborem ČVS dne 22. 
května 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2011. 

 

 

 

Příloha: č. 1 Manuál činnosti krajských center mládeže.  
 
 

 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
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 ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
 Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov 
  

 Příloha č. 1 
k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 13/2011 

Statut krajských center mládeže 

schválena dne: 27. listopadu 2011 

účinná od: 27. listopadu 2011 
 

 

MANUÁL ČINNOSTI KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE 
 
 

Článek 1 

Hlavní cíle 
 

1. Koncepční práce s talentovanou mládeží v koordinaci se systémem Sportovních středisek a Spor-
tovních center mládeže Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“). 

 

2. Metodické vedení trenérů družstev oddílů příslušného kraje. 
 

3. Zapojení co nejširšího okruhu spolupracujících oddílů se žákovskou složkou. 
 

4. Motivace hráčů(ek) pro zlepšování výkonnosti a trenérů pro sebevzdělávání. 
 

Článek 2 

Další cíle 
 

1. Prezentace hráčů(ek) pro výběr Lvíčat. 
 

2. Reprezentace kraje na akcích ČVS a Českého olympijského výboru. 
 

3. Zapojení subjektů vrcholového volejbalu (extraligových oddílů) do podpory popularizace a prezen-
tace, formou zapojení svých trenérů a hráčů(ek) a možnosti jejich další podpory. 

 

Článek 3 

Výběr a složení družstva 
 

1. Na základě výběrového srazu (dále jen „VS“), kterého se zúčastní všichni věkově odpovídající 
hráči(ky) příslušného kraje, bude vybrána 18 - 20 členná skupina. 

 

2. VS prověřuje: 
 a) somatické předpoklady (váha, výška, dosah ve stoji), 
 b) úroveň pohybových schopností (speciální testová baterie), 
 c) úroveň herních předpokladů - hráčský typ (mini volejbalový turnaj). 
 Výsledky testování a sledování spolu s personálními údaji jsou evidovány pro jejich další použití. 
 

4. VS se zaměřuje na jedince se somatickými předpoklady s přihlédnutím na úroveň jejich herních 
předpokladů. Aktuálnímu stavu pohybových schopností a technických dovedností není nutné při-
kládat až tak velký význam. 

 

5. Vybraná skupina bude obsahovat nejméně 1/3 hráčů(ek) o rok mladších než je stanovená věková 
kategorie pro Krajská centra mládeže (dále jen „KCM“) pro zachování kontinuity s dalšími věko-
vými kategoriemi.  

 

Článek 4 

Periodizace sportovní přípravy 
 

1. Jednotlivé složky sportovní přípravy (dále jen „SP“): 
 a) tréninková jednotka (dále jen „TJ“) - samostatně používaná při srazech v pracovních 

dnech, 
 b) tréninkový sraz (dále jen „TS“) - jednodenní sraz převážně o víkendech nebo svát-

cích. 
  Příklad programu TS: 90 min. - TJ se zaměřením na všeobecnou přípravu, 
   90 min. - přestávka mezi TJ nejlépe spojená se stravováním, 
   120 min. - TJ se zaměřením na speciální přípravu, 
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 c) tréninkový kemp (dále jen „TK“)  - vícedenní sraz, zpravidla 2 - 3 denní. 
  Příklad programu TK:  pátek - 1 x TJ + teoretická příprava, 
   sobota - 2 x TJ + regenerace, 
   neděle - 1 x TJ, 
 d) přípravný turnaj (dále jen „PT“)  - jednodenní nebo vícedenní herní příprava. 
 

2. Návrh periodizace SP: 
 Květen - 1 x až 2 x VS dle množství nominovaných hráčů(ek) a šíře testovaných 

kritérií, 
 Červen - 1 x TS + 1 x PT (např.: Festival mini volejbalu), 
 Červenec - není činnost, 
 Srpen - 1 x TK (nejlépe poslední víkend v měsíci), 
 Září až listopad - 3 – 4 x TJ nebo TS, popřípadě kombinace uvedených složek, 
 Prosinec - 1 x TK + 1 x PT (šestkový volejbal), 
 Leden až duben - 4 – 5 x TJ nebo TS, popřípadě kombinace uvedených složek, 
 Květen - 1 x TK + 1 x PT, 
 Červen - 1 x TJ + Memoriál nebo LODM. 
 Jedná se pouze o návrh periodizace, skutečná skladba záleží na mnoha aspektech, finančními 

možnostmi počínaje, ochotou oddílů uvolňovat hráče(ky) konče.  
 

Článek 5 

Prostředky sportovní přípravy 
 

1. Kvalitní zajištění výchovného procesu trenéry pověřenými příslušnou krajskou trenérsko-
metodickou komisí (dále jen „TMK“). 

 

2.  Kvalitní a dostatečné materiální vybavení k přípravě i prezentaci (rozšíření povědomí o vhodných 
pomůckách pro zkvalitnění tréninkového procesu). 

 

3.  Příležitost kvalitní herní přípravy i formou zahraničního turnaje, také zvyšující motivaci k účasti 
v KCM. 

 

4. Použití a prezentace metodických materiálů, jejich tvorba a distribuce ve spolupráci s TMK ČVS: 
 a) využití existujících materiálů pro tvorbu programu TJ a TS (základními materiály jsou „Volej-

bal 1“ a „Volejbal viděno třemi“, Grada 2008), 
 b) tvorba příprav TS pro distribuci zúčastněným trenérům oddílů, 
 c) v rámci TS seminář pro trenéry oddílů za využití prezentačních prostředků (video, PC apod.), 
 d) tvorba a distribuce výsledného sborníku metodických materiálů použitých při celoroční pří-

pravě obou složek KCM. 
 

Článek 6 

Evidence a vyhodnocování 
 

1. Kromě evidence účasti bude také evidováno herní zapojení jednotlivých hráčů(ek) při přípravných 
utkáních a turnajích. 

 

2. V průběhu SP bude docházet k průběžné kontrole rozvoje pohybových schopností. Úkolem KCM 
není samotný rozvoj pohybových schopností, ale prezentace prostředků pro jejich rozvoj trenérům 
oddílů a motivace pro jejich použití v rámci oddílové přípravy. 

 

3. Cílem je motivace hráčů(ek) k evidenci tréninkové činnosti jak oddílové přípravy, tak SP v rámci 

KCM – Tréninkový deník. V tomto případě budou mít trenéři KCM možnost komplexnější analýzy 
vývoje svěřeného jedince. 

 

4. Po skončení činnosti příslušného soutěžního období bude na základě uvedené evidence a analý-
zy průběhu činnosti vypracována závěrečná zpráva, která bude předložena příslušné krajské 
TMK, trenérům oddílů zařazených hráčů(ek) a příslušným svazovým trenérům. 

 
 
 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
 


