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Abstrakt 

 

Název:  Efektivita výchovy do mládežnických fotbalových reprezentací v ČR. 

 

Cíle:  Zjistit participaci klubů a regionů, které se časově nejvíce podílejí na výchově do 

mládežnických reprezentací ve věkových kategoriích U16, U17, U18, U19, U20 a U21 u 

hráčů ročníku narození 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. 

 

Metody: Smíšený výzkum 

 

Výsledky: Naše výsledky šetření potvrdily zásadní roli ve fotbalové přípravě budoucích 

mládežnických reprezentantů u klubů s profesionálním statutem (2095 let; 64%) 

v porovnání s amatérskými kluby (1210 let; 36%). Největší část časového období 

sportovní přípravy do doby dosažení statutu mládežnického reprezentanta zajistil kraj 

Praha hl. město s 861 lety (27%). Velmi nízkou efektivitou výchovy do mládežnických 

reprezentací ČR se prezentují regiony Karlovarský (47 let; 1%), Liberecký a Vysočina 

(28 let; 1%). Jedním krajem bylo vychováno 219 hráčů (65%) a u 117 hráčů (35 %) se na 

výchově spolupodílelo více krajů. Na výchově hráčů do mládežnických reprezentací 

nejvíce participují AC Sparta Praha (487 let  s registrací u 73 hráčů) a SK Slavia Praha 

(382 let s registrací u 62 hráčů). První registrace v registračním systému FAČR je 

dominantně u klubů s amatérských statutem (257 hráčů; 76%) v porovnání s kluby 

s profesionálním statutem (79 hráčů; 24%).  

 

Klíčová slova: talent, výchova, mládežnická reprezentace, kluby, kraje  
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Abstract 

 

Title: Effectiveness of education for youth football teams in the Czech Republic. 

 

Objectives: To determine the participation of clubs and regions that are most involved in 

the education of youth representation players in the categories U16, U17, U18, U19, U20 

and U21 which was born in 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 and 2004. 

 

Methods: Mixed research 

 

Results: Our survey results confirmed a crucial role in the football training of future 

youth representatives in clubs with professional status (2095 years; 64%) compared to 

amateur clubs (1210 years; 36%). The largest part of the time period of sports training 

until the status of a youth representative was achieved was provided by the Prague city 

with 861 years (27%). The Karlovarský (47 years; 1%), Liberecký and Vysočina (28 

years; 1%) regions present a very low efficiency of education in youth representations in 

the Czech Republic. 219 regions (65%) were raised in one region and more regions 

participated in 117 players (35%). AC Sparta Praha (487 years with registration with 73 

players) and SK Slavia Praha (382 years with registration with 62 players) participate the 

most in the education of players in youth teams. The first registration in the FACR 

registration system is dominant for clubs with amateur status (257 players; 76%) 

compared to clubs with professional status (79 players; 24%). 

 

Key words: talent, education, youth representation, clubs, regions 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá efektivitou výchovy hráčů do mládežnických 

fotbalových reprezentací ČR ve věkových kategoriích U16, U17, U18, U19, U20 a U21. 

Předmětem zkoumání jsou hráči narození v roce 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 

2004.  

Téma efektivity výchovy mládeže je stále velmi aktuální a významné 

z perspektivy narůstající finanční podpory ze strany FAČR a MŠMT. V odborných 

diskuzích, ale i na poli laické fotbalové veřejnosti dochází neustále k polemice, které 

kluby a regiony v ČR zásadně přispívají k výchově mladých reprezentantů. Tito 

mládežníci zastupují širokou skupinu hráčů disponující v daném čase poměrně vysokými 

sportovními předpoklady. Současně je často zmiňována úloha klubů při výchově hráčů 

s amatérským a profesionálním statutem. Dlouhodobě neexistují spolehlivá data, která by 

objasnila tuto problematiku. Kromě samotných klubů představují zásadní roli v péči o 

pohybově nadané děti trenéři, přičemž důležitá je u nich úroveň vzdělání a úroveň 

trenérských dovedností. Trenér, resp. kouč musí být kompetentní připravit adekvátní 

tréninkový program pro mladé hráče. Samostatný tréninkový program musí mít povahu 

dlouhodobého konceptu, s jasně definovaným obsahem a strukturou, která je vzájemně 

navazující mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Cílem dlouhodobého konceptu je 

dosáhnout co možná nejlepší výkonnosti u širokého spektra talentovaných hráčů. 

Partnerem všech fotbalových klubů, které se podílejí na výchově dětí, je příslušná národní 

fotbalová asociace. Její úlohou je v této problematice vytvářet komplexní, vzdělávací 

programy, zejména pro samotné trenéry, kteří se angažují v klubech u nejmladších 

věkových kategorií. Tito trenéři pak bezprostředně v praxi působí na hráče a ovlivňují 

jejich aktuální úroveň základní motoriky, herních dovedností a vhledu do hry jež je 

reprezentována taktickým jednáním. Celkově utvářejí a ovlivňují mladého hráče ve všech 

sportovních aspektech i mimo něj.   

Konkrétní výsledky průzkumu by měly objasnit, které kluby a regiony v ČR se 

nejvýznamněji spolupodílí na výchově hráčů do mládežnických reprezentací. Současně 

jsme se snažili nalézt míru participace mezi amatérskými a profesionálními kluby při 

výchově hráčů do mladežnických reprezentantací. Součástí diplomové práce byla taktéž 

identifikace časového období, resp. věkové kategorie, mládežnické reprezentace, kdy 

hráč získal statut mládežnického reprezentanta se svou účastí na významném turnaji 

pořádaného UEFA tzn. ME U19 a U17 nebo elitní fáze kvalifikace ME U19 a U17. 
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V závěru diplomové práce jsme porovnali zařazení mladých hráčů do seniorské 

reprezentace ČR s TOP 10 týmy ve FIFA žebříčku v sezoně 2018/2019. Výsledky práce 

naznačují míru kvality fotbalové přípravy v péči o pohybově nadané děti a fotbalově 

talentovanou mládež u jednotlivých klubů a regionů ČR. V závislosti na zkoumaných 

ročnících objektivně reflektuje stav sportovní přípravy v ČR od roku 2006 až do roku 

2018. Jedná se tedy o cca posledních 12 let. Závěry práce mohou napovědět volbě vhodné 

strategie FAČR při vytváření pravidel a podmínek týkajícíc se distribuce finančních 

prostředků do jednotlivých věkových kategorií pro kluby se statutem KA, SCM a SpSM. 

K dosažení cílů práce jsme zvolili komparativní, historický výzkum více časových 

období porovnávající data o procesech v delším časovém období na více místech. 

Zdrojem pro vyhledávání faktů byly sekundární úřední dokumenty z informačního 

systému FAČR a dále také, archivní soupisky jednotlivých mládežnických reprezentací 

dostupné na webových stránkách FAČR. Oba tyto zdroje informací jsou veřejně volně 

přístupné. 

V teoretické části popisujeme prostřednictvím rozboru tuzemské i zahraniční 

literatury, jakým způsobem se pečuje o pohybově nadané děti a talentované hráče ve 

vybraných zahraničních mládežnických fotbalových akademiích a českých klubech. Dále 

popisujeme projekty, které podporují výchovu talentované mládeže v ČR a v zahraničí. 

Výzkumná část obsahuje cíle práce, metodiku sběru dat a jmenné seznamy hráčů jež 

dosáhli statutu mládežnického reprezentanta v jednotlivých věkových kategoriích.  

Výsledková část komparuje výsledky na základě sběru dat a definovaných cílů práce. 

V diskuzi a závěru se zabýváme porozuměním a objektivní interpretací získaných  

výsledků s návrhem, jaké další opatření je možné v praxi uplatnit v rámci dlouhodobého 

rozvoje talentovaných hráčů.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Identifikace talentu ve fotbalovém prostředí 

V následujících kapitolách si rozebereme pojem talent a jeho výběr. Zaměříme se, 

jak na obecnou charakteristiku, tak i na fotbalové prostředí, které má svá specifika.  

 

2.1.1 Definice talentu  

Podle Boucharda a kol. (1997) se jedná se o přehled dispozic jedince pro podání 

sportovního výkonu v dlouhém časovém období, které je často vzdálené od okamžiku 

jeho odhalení. Pokud se zaměříme na fotbalové prostředí, zjišťujeme, že stanovit 

jednoznačně talent není úplně jednoduché. Ve fotbalovém prostředí je více atributů, které 

určují a ovlivňují celkový výkon. Některé atributy se dají dobře změřit nebo vyjádřit, jiné 

jsou komplexní a neexistuje pro ně jeden test, který by je odhalil (PERIČ & SUCHÝ, 

2010). 

Vychází se tedy z dílčích atributů, které se dají stanovit nebo změřit. Na základě 

těchto atributů, které ovlivňují výkon, se sestavují testovací baterie, které nám pomohou 

při výběru hráčů. Podle Buzka a Procházky (1999) můžeme definovat obecné a specifické 

předpoklady pro fotbal při identifikaci talentu.  

 

Obecné předpoklady jsou podle těchto autorů: 

• syntéza somaticko–antropomotorických ukazatelů tkáňového aparátu, 

• rychlost v celém spektru dílčích schopností, 

• prostorově–časové koordinace s důrazem na práci dolních končetin, 

• obratnost celého těla, 

• obecná pohybová aktivita (charakterizováno zejména zvýšenou potřebou pohybu 

a zvýšenou zatížitelností organismu), 

• psychické vlastnosti tvořící soutěživého sportovce. 

 

Specifické předpoklady jsou naopak: 

• zájem o fotbal a trénink, 

• motorická učenlivost s míčem, 

• zdatnost v kontaktních soubojích, 

• kvalita herního myšlení v kontextu rozvoje potřebných psychických schopností, 

• míra účasti na týmovém herním výkonu. 
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U hráčů, kteří prochází výběrem, resp. sledováním, je důležité sledovat pět oblastí, 

které zásadně ovlivňují výkon v utkání. První, technickou oblastí rozumíme soubor 

individuálních dovedností, jako je přihrávání, výběr místa, vedení a ovládání míče nebo 

zakončování. Druhá oblast je taktická, tedy jde v ní o použití výše popsaných dovedností 

v herních situacích. Třetí oblast sleduje kondiční schopnosti, kterými hráč disponuje. 

Jedná se o vytrvalost, koordinace, rychlost a sílu. Čtvrtou oblastí je oblast mentální nebo 

psychická, která je důležitá proto, aby bylo jasné, jak se hráč chová v emočně složitých 

situacích, jak je rozhodný a zda je vyrovnaný. Poslední, pátá oblast v sobě zahrnuje 

způsob života nebo životní styl. Hráčův přístup k tréninkovému procesu, odpovědnost ke 

stravovacímu režimu, regeneraci, pasivnímu odpočinku a vztahům s rodinou a přáteli 

(FORMÁNEK, 2013). 

 

2.1.2 Vyhledání talentu  

Podle WOLSTENCROFTOVÉ (2002) je vyhledávání talentu velký byznys. Ve 

všech oblastech ať už například ve sportu, v umění nebo třeba ve výzkumu se lidé snaží 

najít metodu, jak vyhledat ty nejlepší ve svém oboru. Najít účinný způsob vyhledávání 

talentu ve sportu je ale složité.  

Existují dvě základní metody vyhledání talentů, a to extenzivní metoda a 

intenzivní metoda (JOCH, 1992). Extenzivní metoda vycházela z klasického principu 

pyramidy. Nabere se co nejvíce zájemců o sport a ti potom tvoří základnu pyramidy. 

Z této základny se postupem času vytřídí vhodný typ pro sportovní specializaci. Podle 

Weinecka (1998) je hlavní podmínkou normální způsob rozložení populace, při kterém 

dospějeme k 3 % sportovců s dispozicí pro podávání vysokého výkonu.  

Intenzivní metoda je naopak metoda, která se snaží využít maximum vědeckých 

poznatků k vyhledávání talentů. To znamená, že jsou vybráni jen ti jedinci, u kterých je 

předpoklad podávání vysokých výkonů v budoucnu (FALK a kol., 2004). Kromě 

objevení talentu plní důležitou roli i způsob rozvoje talentu. Rozvoj talentu musí 

respektovat biologické zákonitosti a skutečnost, že maximálního, sportovního výkonu 

může jedinec dosáhnout až v dospělém věku (HOFMANN, SCHNEIDER, 1985; 

MALINA, 1993). 

 

Podle Periče (2006) je proces založen na dvou základních otázkách: 

• Kde najdu pohybově nadané jedince ? 



18 

 

• Kdo bude provádět vyhledávání těchto jedinců ? 

V praxi se setkáváme především s těmito způsoby vyhledávání talentu: 

• formální institucionální zabezpečení – vyhledáváním talentů se zabývá instituce 

(klub, škola) na základě provedeného šetření, které má primárně za cíl 

identifikovat pohybové talenty, 

• neformální institucionální zabezpečení – podpora primárního vyhledávání talentu 

(kroužky, zájmová činnost apod.), 

• profesionální vyhledávači talentů – osoby, které pracují v různých sportovních 

odvětvích a mají za úkol vyhledávat „budoucí naděje“ (skauti, agenti apod.). 

 

V dnešní době je přirozené, že každý větší klub má k dispozici relativně velké 

množství skautů a manažerů. S pomocí fotbalových akademií a trenérů mládeže se 

nejvíce podílejí na procesu vyhledávání talentů. Jedná se o nejrozšířenější metodu 

používanou ve fotbalovém prostředí.  

 

2.1.3 Výběr talentu  

Jak popisuje Perič (2006), jedná se především o komplex rozpoznání talentu, výběru 

a jeho rozvoj. Celý tento komplex lze rozdělit podle průběhu do tří fází:  

• rozpoznání talentu a jeho výběr, 

• podpora talentu optimalizací tréninku, 

• podpora talentu pomocí koordinace způsobu života. 

 

Tento soubor dále rozděluje Perič (2006) na jednotlivé úkoly, které jsou velmi 

důležité a dotvářejí celý proces výběru talentu ve fotbalovém prostředí. Tyto jednotlivé 

úkoly se dělí na: 

• určení talentu, 

• výběr talentu, 

• vyhledávání talentu, 

• rozvoj talentu, 

• péče o talenty. 

 

Vychází se tedy z představy o tom, jak by měl daný sportovec vypadat nebo jaké 

požadavky na něj klade sport, v našem případě fotbal. Abychom zjistili, na kolik jsou naši 
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sportovci talentovaní, musíme je otestovat. Musíme tedy sestavit vhodnou, testovou 

baterii, která bude popisovat již nalezené oblasti modelu talentovaného fotbalisty a bude 

mít vysokou reliabilitu a validitu (PERIČ, 2006). 

Ve fotbalovém prostředí se výběr talentu dělí na dva základní kroky. Jedná se o nábor 

nebo výběr. Při náboru je nejdůležitější oslovit a udržet co největší počet dětí, které mají 

zájem o fotbal. Lze použít ty nejjednodušší a nejobecnější pohybové testy, které 

nevyžadují přípravu ani nácvik. Stále musíme mít na paměti, že se nejedná o výběr, nýbrž 

jenom o obecné zhodnocení úrovně pohybových schopností. Nelogické je v této fázi 

rozdělovat a odhadovat děti, které jsou více či méně talentované pro fotbal. Snažíme se 

děti u sportu udržet. To znamená, že trenéři by měli být trpěliví a pracovat se všemi dětmi 

stejně, i pokud zrovna teď nepatří mezi nejlepší v dané skupině. Tento způsob je vhodný 

pro děti předškolního věku až do 12 let.  

Na fázi náboru navazuje fáze výběru. Ten probíhá u hráčů kolem 10-16 roku. 

Obsahuje sadu motorických testů a testů fotbalových dovedností, které jsou poté 

vyhodnocovány trenéry. Dalším aspektem hodnocení při výběru je mentální a psychická 

vyspělost hráče. I když výběr a hodnocení tohoto kritéria vypadá objektivně, je třeba si 

uvědomit, že se jedná o hodnocení aktuálního stavu. Může se stát, že dítě má velkou 

trému, prodělalo v poslední době závažnou nemoc nebo prošlo výraznými tělesnými 

změnami, ke kterým dochází u každého dítěte individuálně. Tyto všechny faktory 

ovlivňují výsledek testu. Jako vhodné řešení se jeví zavést vícestupňový výběr, kdy v 

tréninkovém procesu dostanou šanci všichni hráči, kteří se účastnili a k výběru dochází 

postupně, během procesu (FORMÁNEK, 2013).  

 

2.1.4 Rozvoj talentu  

Podle Periče (2006) se zde stanovují požadavky na proces tréninku z hlediska 

optimálního, výkonnostního rozvoje u talentovaného jedince. Vychází se ze tří 

základních částí: 

• tréninkový plán/program, 

• kritéria vztahující se na trenéra, 

• vytvoření tréninkových podmínek. 

 

V zásadě se tedy jedná o to, aby byl vybrán vhodný trenér a byly mu poskytnuty 

ideální tréninkové podmínky pro dosažení maximální možné úrovně rozvoje v oblasti 

kondiční, psychické, technické a taktické u jeho svěřenců. Podle Vaeyense a spol. 
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(2008) je dílčím cílem rozvoje talentu hráče zvyšovat jeho potenciál pomocí jasného a 

dlouhodobého tréninkového programu.  

 

2.1.5 Péče o talent 

Podle Periče (2006) je v péči o talentované hráče zásadní vytváření takových 

podmínek, aby neodcházeli z klubu do jiného  klubu z důvodů  nízké finanční podpory, 

nedostatečného zázemí a špatné spolupráce mezi klubem, školou a rodinou.  

Perič (2006) dále zmiňuje, že profesionální přístup k talentovaným hráčům začíná 

poměrně brzy, a to již kolem 15 roku sportovce, u kterého se předpokládá dosažení 

vysoké výkonnosti. Tito hráči začínají podepisovat smlouvy s agenty nebo přímo s kluby, 

ve kterých působí. Díky tomu mladí hráči získávají materiální zabezpečení a právní 

podporu. Čím větší je jejich perspektiva, tím dříve jsou jim nabízeny smlouvy a tím lepší 

mají materiální zabezpečení. 

 

2.2 Výchova fotbalisty 

Pokud mluvíme o rozvoji osobnosti hráče, tak je podle autorů Plachého a Procházky 

(2014) zásadní tuto výchovu rozdělit do 6 základních oblastí: 

• rozvoj samostatnosti, 

• rozvoj sebedůvěry, 

• rozvoj soutěživosti, 

• rozvoj spolupráce, 

• rozvoj učenlivosti, 

• rozvoj schopností a učení se dovednostem. 

 

2.2.1 Rozvoj samostatnosti 

Je utvářen všemi ostatními oblastmi. Důležité je osamostatňování se v činnostech 

a rozšiřování vlastní nezávislosti na druhých. Hráč musí mít ve hře dostatek možností 

samostatně se rozhodovat, objevovat a získává vetší jistotu při ovládání míče, která vede 

k pozitivnímu prožitku a většímu sebevědomí (PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014). 

 

2.2.2 Rozvoj sebedůvěry 

Je významný vzhledem k učebnímu procesu, při soutěžení s ostatními a 

sebedůvěrou mimo fotbalové prostředí. Cvičení, která děti provádějí, by měla odpovídat 
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obtížnosti, kterou zvládnou. Dětem se musí dařit, ale zároveň pro ně musí cvičení 

představovat určitou výzvu (PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014). 

 

2.2.3 Rozvoj soutěživosti  

Děti se porovnávají mezi sebou, jak jsou na tom z hlediska výkonnosti a 

soutěživosti, přičemž porovnávány jsou vlastní výkony a jejich zlepšení. Soutěživost a 

sebedůvěra jsou velmi úzce spojeny. Soutěživost je chtít poctivě vyhrát každý souboj, 

soutěž i utkání a udělat pro to maximum (PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014).  

 

2.2.4 Rozvoj spolupráce 

Soutěživost a sebedůvěra souvisí s rozvojem spolupráce a schopností vést ostatní. 

Necháváme děti, aby předváděli ukázku spoluhráčům nebo aby se navzájem kontrolovali 

a opravovali. Tento přístup vede k utužení vztahů v kolektivu a vzájemné spolupráci 

(PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014).  

 

2.2.5 Rozvoj učenlivosti  

Zájem o nové dovednosti je jedním ze základních faktorů rozvoje osobnosti. Vždy 

záleží na prostředí, které svěřenci poskytne trenér, protože zvídavé je každé dítě. Důležité 

je vytvářet adekvátní nároky na hráče (ne příliš vysoké, ne příliš nízké) (PLACHÝ & 

PROCHÁZKA, 2014).   

 

2.3 Charakteristika fotbalisty z hlediska věku 

Hráči fotbalu se rozdělují na věkové skupiny, ve kterých se následně účastní všech 

soutěží.  

 

Základní rozdělení věkových kategorií: 

• Předpřípravka U6 (4-6 let), 

• Mladší přípravka U7-U9, 

• Starší přípravka U10-U11, 

• Mladší žáci U12-U13, 

• Starší žáci U14-U15, 

• Mladší dorost U16-U17, 

• Starší dorost U18-U19 (fotbal, 2015). 
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2.3.1 Předpřípravka U6 

Jedná se stále o děti, které si především hrají nikoliv malé hráče. Všechny jejich 

dovednosti vycházejí právě z her různého typu, kde dochází k největšímu počtu 

opakování dovedností, které si mají osvojit do budoucna. Důležité je, aby dítě mělo zájem 

o daný sport. Měl by také získat co největší paletu koordinačních pohybů bez míče a 

základy gymnastických dovedností (PLACHÝ & Procházka, 2014). Autor Bedřich 

(2006) k tomuto dodává, děti jsou citlivé na intenzivní zátěž, zvlášť pokud se jedná o 

specializovanou činnost. Může tedy dojít k vytvoření dysbalancí, které negativně 

ovlivňují vývoj dítěte. Proto si musíme uvědomit, že trénink dětí se zásadně liší od 

tréninku dospělých.  

 

2.3.2 Mladší přípravka U7-U9 

U dětí v mladší přípravce dochází k zásadním změnám v mozkové struktuře a 

zlepšuje se schopnost soustředit se na plnění svěřených úkolů. U některých hráčů můžeme 

říci, že jsou již schopní uvědoměle trénovat, tedy opakovat zadanou činnost a snažit se ji 

zlepšovat. Projevují se temperamentní odlišnosti, každý hráč je velice specifický a chová 

se v různých činnostech individuálně. Herním dovednostem se děti učí lépe, pokud mají 

nějaký vzor. Většinou to bývá nějaký slavný fotbalista, podle kterého se děti učí základní 

činnosti s míčem. Základní dovednosti, které by měl zvládat každý hráč v přípravce, jsou 

vedení míče, kličkování, přihrávání a zpracování míče, střílení, házení a chytání míče. 

Činnosti bez míče, které by měl ovládat, jsou uvolnění a nabíhaní pro přihrávku do 

volného prostoru a určité vnímání volného prostoru. Především by měl rozlišovat, kde se 

nacházejí jeho spoluhráči a kde protihráči, a rovněž by měl začít rozlišovat, kdy napadat 

protihráče s míčem a kdy obsazovat protihráče bez míče, aby nevznikal shluk hráčů 

v jednom prostoru. Základní předpoklad pro pozdější úspěch je naučit hráče mít odvahu 

jít do souboje jeden na jednoho (PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014). 

 

Individuální výkon je upřednostněn před týmovým herním výkonem. Hráč by měl 

být schopen hrát na všech postech a v neposlední řadě rozumět základním pravidlům hry 

a respektovat rozhodčího. Dítě v tomto věku začíná také s tréninkem zaměřeným na 

koordinaci, rychlost a sílu celého těla. Zvyšuje se tedy jeho celkový výkon oproti 
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předpřípravce. Také se začíná zařazovat do tréninku protahování a kompenzační cvičení, 

aby hráči nebyli jednostranně zatíženi (PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014). 

 

Systém soutěže Mladší přípravka 

Krajský přebor  

Pražský přebor 

Okresní přebor 

Tab. 1 – Systém soutěže Mladší přípravka (fotbal, 2015). 

 

2.3.3 Starší přípravka U10-U11 

Hráči už získávají určitou představu o tom, co chtějí v životě dělat. Pokud mají 

vztah k fotbalu, často to bývá právě profese fotbalisty. Jsou tedy schopni, pokud jsou 

dobře motivovaní, konstruktivně na sobě pracovat a zlepšovat svůj individuální herní 

výkon. V herním systému a hlavně zápasovém prostředí se přidává do hry jeden hráč 

navíc. To znamená, že nám pozvolna vzniká určité rozestavení, jako je běžné ve velkém 

fotbale, a hlavně základní kategorizace na obránce, záložníky a útočníky. Vznikají první 

návyky na různých specifických postech a dochází k upřednostňování postu, na kterém 

se hráč cítí komfortně a kde podává konzistentně nejlepší výkony. Začínají se počítat 

body a vstřelené branky. Dochází tedy k porovnávání z hlediska výkonů. Stále je 

individuální výkon na prvním místě, ale už zde vstupují prvky spolupráce mezi 

spoluhráči. Všechny dovednosti, které hráči umí, by měly získávat na kvalitě. Hráč si 

začíná uvědomovat, k čemu je mu ve hře to, co trénuje, k čemu jsou různé varianty toho, 

co trénuje, a kterou variantu kdy použít. Hráč by měl zvládat obejít jednoho až dva 

soupeře, ale také vyhodnotit situaci, kdy je lepší přihrát. Začíná se pracovat i na obranné 

fázi. Hráč si začíná uvědomovat detaily při bránění. Především rozdíl mezi bočním a 

čelním postavením, nevyrážení, vycouvání a spolupráce dvojic při vzájemném 

zajišťování. Neustále se zlepšuje konstituce celého těla díky pozvolnému rozvoji jedince. 

Zlepšuje se technika běhu (PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014). 
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Systém soutěže Starší přípravka  

Krajský přebor  

Pražský přebor 

Okresní přebor 

Tab. 2 – Systém soutěže Starší přípravka (fotbal, 2015). 

 

2.3.4 Mladší žáci U12-U13 

Toto období je typické pro pozvolný tělesný růst, který způsobuje přírůstky 

svalové hmoty a prodloužení kostí, což vede k lepšímu ovládání těla. Jedná se o „zlatý 

věk motoriky“. Hráč má zlepšené vnímání sebe, protihráčů, spoluhráčů a herních situací. 

Zlepšuje se mu herní vnímání. Dochází k využití určitých, herních zkušeností a začíná 

vstupovat do hry představivost a vlastní rozhodování. Lepší rozdělování pozornosti na 

více, současně probíhajících dějů. Začínají vnímat rozsah a průběh svého pohybu. 

Dochází ke zlepšenému soustředění na svůj výkon. Myšlení se začíná podobat tomu 

dospělému, které je postavené na vlastní zkušenosti a logice. Díky tomu hráč využívá 

více vlastní rozhodování v průběhu utkání. Dochází také k určitým automatizmům 

v situacích, které se opakují a které hráč zná. Dochází ke zlepšené skupinové spolupráci 

a vnímání sociálního postavení ve skupině (PLACHÝ & PROCHÁZKA, 2014). 

 

Systém soutěže Mladší žáci 

Česká liga Moravskoslezská liga 

Krajský přebor  

Pražský přebor 

Okresní přebor 

Tab. 3 – Systém soutěže Mladší žáci (fotbal, 2015). 

       

2.3.5 Starší žáci U14-U15 

Jedná se o důležité období ve vývoji psychiky. Hormonální aktivita ovlivňuje 

vztahy, které mohou působit pozitivně i negativně na hráče a jeho celkové chování. Toto 

chování se projevuje i ve sportovní činnosti (VILÍMOVÁ, 2009). Jedná se o první 

kategorii, kde se začíná hrát fotbal na velkém hřišti. Týmový herní výkon se dostává do 

popředí a je podpořen herními činnostmi každého hráče. Hráč by si měl v tomto roce 

osvojit variabilní použití herních dovedností pod prostorovým a časovým tlakem. Měl by 

zvládat spojování naučených dovedností do řetězců a zvládat herní dovednosti 

v rychlosti. Role brankáře se stává velice důležitou pro celkový výkon, proto se 
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dostáváme k jeho cílenému tréninku. Z hlediska taktiky by hráči měli obsáhnout různé 

systémy rozestavení, spolupráce ve skupinách při obranné a útočné fázi, rozdělení rolí na 

hřišti a prohlubovat osvojené dovednosti. Z hlediska fyzické připravenosti se přechází od 

všestranného zatížení ke specializovanému. Tím hráčům opět narůstá síla, rychlost, 

vytrvalost a zlepšuje obratnost ve specifických podmínkách (fabohemians, 2017). 

 

Systém soutěže Starší žáci 

Česká liga Moravskoslezská liga 

Divize 

Krajský přebor  

Pražský přebor 

Okresní přebor 

Tab. 4 – Systém soutěže Starší žáci (fotbal, 2015). 

     

2.3.6 Mladší dorost U16-U17 

Od 16. roku lze postupně zvyšovat objem a intenzitu zatížení v tréninku. Na konci 

období adolescence je hráč v období maximální trénovanosti (DOVALIL a kol., 2012). 

Podle Formánka (2006) se jedná o poslední vývojové stadium mezi dětstvím a 

dospělostí. Postupně se vyrovnávají tělesné nesrovnalosti a disproporce. Dokončuje se 

celkový růst a vývoj jedince. Hráči dosahují vysoké úrovně abstraktního myšlení a 

zdokonaluje se jejich logické myšlení. Dosahuje se plné schopnosti logického usuzování, 

chápání i nejsložitějších pojmů, využívání analýzy a syntézy. Celkové výkyvy ve 

výkonech se ustalují a jsou konzistentní. Hráči dosahují nejvyšší možné úrovně 

koordinace pohybů. Dochází k výraznému nárůstu svalové síly především dolních 

končetin, což pozitivně ovlivňuje rychlostní schopnosti. Větší práce s detailem způsobuje 

zlepšení techniky. Hráči se stávají vyhraněnými osobnostmi bez velkých zkušeností. 

Dochází ke snaze o experimentování, ať už v osobním nebo sportovním životě.  
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Systém soutěže Mladší dorost 

Celostátní liga 

Česká liga Moravskoslezská liga 

Divize 

Krajský přebor  

Pražský přebor 

Okresní přebor 

Tab. 5 – Systém soutěže Mladší dorost (fotbal, 2015). 

 

2.3.7 Starší dorost U18-U19 

V kategorii staršího dorostu se obsah a struktura tréninkového procesu nijak 

významně neliší od tréninku dospělých (FORMÁNEK, 2006). 

 

Systém soutěže Starší dorost 

Celostátní liga 

Česká liga Moravskoslezská liga 

Divize 

Krajský přebor  

Pražský přebor 

Okresní přebor 

Tab. 6 – Systém soutěže Starší dorost (fotbal, 2015). 

    

2.4 Fotbalové a sportovní organizace 

V následujících kapitolách si rozebereme fotbalové a sportovní organizace, které 

se podílejí na podpoře a řízení českého fotbalu. Dále si rozebereme světové organizace, 

které řídí fotbalové asociace po celém světě.  

 

2.4.1 Fotbalová asociace České republiky (FAČR) 

Původně tato instituce vznikla pod názvem Českomoravský fotbalový svaz 

(ČMFS). V roce 2014 byla přejmenována na Fotbalová asociace České republiky 

(FAČR). Jedná se o nejvyšší fotbalový orgán v ČR. Hlavním účelem asociace je péče o 

komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v České republice. Vytváření všestranných, 

rovnoprávných podmínek na všech úrovních. Zabezpečení přípravy a účasti fotbalové 

reprezentace České republiky v soutěžích Mezinárodní federace fotbalových asociací 

(FIFA) a Unií evropských fotbalových asociací (UEFA). Dále je to podpora 
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profesionálního, a zejména amatérského fotbal, se zvláštním zaměřením na rozvoj fotbalu 

mládeže. Cílem instituce je vést mládež k pozitivním občanským postojům a zásadám a 

ke zdravému způsobu života. Pečuje o sportovní výchovu mládeže a připravuje mladé 

talentované fotbalisty s cílem, aby dosáhli nejvyšší výkonnosti (fotbal, 2017a). 

 

2.4.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je ústředním orgánem 

státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a 

vysoké školy, vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této 

oblasti a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu 

(zakonyprolidi, 2019). 

 

2.4.3 Český olympijský výbor  

Český olympijský výbor (ČOV) je spolek založený roku 1899. Kromě toho, že se 

hlásí k olympijským ideálům, tak zároveň zastupuje zájmy českého sportu jako celku vůči 

státu. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to především v oblasti mládeže. Dále 

spolupracuje se všemi sportovními subjekty. Sdružuje sportovní svazy, federace, 

asociace, unie a další tělovýchovné a sportovní subjekty s působností na území ČR 

(olympic, 2018). 

 

2.4.4 Česká unie sportu  

Česká unie sportu (ČUS) je spolek jehož hlavní činností je organizování sportovní 

činnosti a dalších sportovních aktivit. Vytváří optimální podmínky k provozování 

sportovní činnosti, která se realizuje v jejích členských subjektech, a to sportovních 

klubech, tělovýchovných jednotách a sportovních svazech. Zabezpečuje výchovu a 

vzdělávání. Spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi u nás i v zahraničí 

(cuscz, 2018). 

 

2.4.5 The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) je asociace, která 

byla založena roku 1904. Její sídlo se nachází v Curychu. Jedná se o nejvyšší orgán 

světového fotbalu, který řídí všechny aspekty hry. Reguluje pravidla hry, dohlíží na 

přestupy hráčů na mezinárodní úrovni, organizuje mezinárodní soutěže, jako je např. 
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mistrovství světa FIFA, zavádí standardy pro rozhodčí, koučování a sportovní medicínu 

a podporuje rozvoj po celém světě (ussoccer, 2020). 

 

2.4.6 The Union of European Football Associations 

The Union of European Football Associations (UEFA) je řídícím orgánem 

Evropského fotbalu. Jedná se o sdružení, které zastřešuje 55 národních, fotbalových 

asociací po celé Evropě. Jejím cílem je mimo jiné vypořádat se se všemi otázkami 

týkajícími se evropského fotbalu, propagovat fotbal v duchu jednoty, solidarity, míru, 

porozumění a poctivé hry bez projevů diskriminace, chránit hodnoty evropského fotbalu, 

prosazovat a chránit etické standardy evropského fotbalu a jeho řádnou správu, udržovat 

vztahy se všemi stranami zapojenými do evropského fotbalu a podporovat a chránit jeho 

členské asociace v zájmu celkového blahobytu evropského fotbalu (uefa, 2019). 

2.5 Systém podpory a výchovy fotbalistů v ČR 

V rámci podpory mladých a nadějných fotbalistů, FAČR vyhodnocuje a kategorizuje 

své členské kluby. Zaměřuje se především na kluby, které mají dobré předpoklady pro 

výchovu a podporu těchto fotbalistů a navazuje s nimi úzkou spolupráci v rámci svých i 

státních projektů. Cílem těchto projektů je: 

• podpora sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže, 

• rozvoj sportovní a související infrastruktury členských klubů, 

• podpora trvalého zlepšování standardů, kvalitního řízení a organizace členských 

klubů vedoucí k maximalizaci kvality péče o talentovanou mládež (fotbal, 2020). 

 

Projekty, které podporují talentované fotbalisty u nás jsou: 

• klubové akademie (KA), 

• sportovní centra mládeže (SCM), 

• sportovní střediska mládeže (SpSM), 

• regionální fotbalové akademie (RFA), (fotbal, 2020a).  

 

2.5.1 Klubové akademie (KA) 

Vznik klubové akademie probíhá vždy za spolupráce města a kraje. Jeho cílem je 

zkvalitnění výchovy mládeže v kraji. K tomu, aby mohla klubová akademie vzniknout, 

musí splňovat určité podmínky a stanovy (fotbal, 2018a).  

Podmínky a stanovy: 
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Klubová akademie může být v kraji pouze jedna. Toto pravidlo se nevztahuje na 

Prahu. Licence klubové akademii se uděluje na neurčito, a to s tím, že pro každý soutěžní 

ročník následující po soutěžním ročníku, ve kterém byla licence udělena, musí držitel 

licence projít znovu vypsaným licenčním řízením a prokázat, že splňuje jednotlivá kritéria 

pro příslušnou licenci. V závislosti na typu licence je mezi FAČR a členským klubem 

uzavřena pro období kalendářního roku smlouva o spolupráci při rozvoji fotbalu 

obsahující výši finančních prostředků, která je pro daný typ licence v kalendářním roce 

určena. O jejich výši rozhoduje výkonný výbor (fotbal, 2020a). 

 

Požadavky pro udělení licence: 

a) Splnění podmínky pro udělení statusu Sportovní centrum mládeže (SCM).  

b) Družstvo „A“ týmu dospělých, které je účastníkem minimálně I. nebo II. ligy. 

c) Družstvo chlapců U19 účastnící se nejvyšší nebo druhé nejvyšší soutěže této 

věkové kategorie organizované FAČR. 

d) Zabezpečena účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo 

jejími pobočnými spolky pro věkové kategorie U9 – U19. 

e) Zajištěn sportovně, výchovný proces pro věkové kategorie U7 a U8. 

f) Smlouvu o spolupráci s FAČR a Nadačním fondem regionální fotbalové 

akademie (fotbal, 2020a). 

 

Klubová akademie (KA) musí ve spolupráci se smluvní základní školou zajistit 

rozšířenou výuku tělesné výchovy nebo sportovní kroužky, a to v rozsahu minimálně 2 

hodin nad rámec povinné školní výuky. KA musí mít zajištěnu rozšířenou výuku TV 

minimálně pro ročníky 6-9 tří, a to:  

a) hodiny zakomponované v rozvrhu smluvní základní školy, 

b) ranní nebo odpolední kroužky i pro hráče z jiných základních škol (fotbal, 2020a). 

 

Podmínky na mládež:   

a) Nejméně tři mládežnická družstva, a to U16, U17 a U19 s minimálním počtem 

48 hráčů dorosteneckého věku (doporučeno minimálně 16 hráčů v každém 

ročníku). 

b) Mládežnický tým U18, který se účastní soutěží organizovaných FAČR. 
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c) Nejméně čtyři mládežnická družstva, a to U12 až U15 s minimálním počtem 

32 hráčů v kategorii mladších žáků a 32 hráčů  v kategorii starších žáků 

(doporučeno minimálně 16 hráčů v každém ročníku). 

d) Nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálním počtem 48 

hráčů ve věku U9 – U11 (doporučeno minimálně 16 hráčů v každém ročníku). 

e) Družstva U7 a U8, pro která zajistí sportovně – výchovný proces (fotbal, 

2020a). 

 

Kvalifikace odpovědné osoby: 

a) Kategorie dorostu U19-U16: UEFA Pro licence nebo UEFA Elitní trenér 

mládeže. 

b) Žákovské kategorie U11-U15: UEFA Pro licence nebo UEFA Elitní trenér 

mládeže. 

c) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo UEFA Elitní trenér 

mládeže nebo absolvent vysoké školy tělovýchovného zaměření a současně držitel 

A licence UEFA (fotbal, 2020a). 

 

2.5.2 Sportovní centra mládeže (SCM) 

Sportovní centrum mládeže (SCM) je centrum určené pro podporu a sportovní 

přípravu talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15-19 

let, pokud mezinárodní pravidla nebo MŠMT nestanoví jinak), prostřednictvím 

vybraných olympijských sportů (msmt, 2011). 

 

Podmínky a stanovy: 

Sportovní centra mládeže mohou být v kraji pouze tři. Do této kvóty se započítává 

také klubová akademie, existuje-li v daném kraji nějaká. Licence se udělují na neurčito, 

a to s tím, že pro každý soutěžní ročník následující po soutěžním ročníku, ve kterém byla 

licence udělena, musí držitel licence projít znovu vypsaným licenčním řízením a 

prokázat, že splňuje jednotlivá kritéria pro příslušnou licenci. V závislosti na typu licence 

je mezi FAČR a členským klubem uzavřena na období kalendářního roku smlouva o 

spolupráci při rozvoji fotbalu obsahující výši finančních prostředků, která je pro daný typ 

licence v kalendářním roce určena (fotbal, 2020a). 
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Požadavky pro udělení licence: 

a) Smlouvu o spolupráci s minimálně jednou Střední školou ve svém regionu. 

b) Družstvo „A“ týmu dospělých, které je účastníkem minimálně I. nebo II. Ligy. 

c) Účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými 

spolky pro věkové kategorie U16 až U19. 

d) „A“ týmy dorosteneckých družstev nejníže ve druhé nejvyšší soutěži 

organizované FAČR, případné „B“ týmy dorosteneckých družstev nejníže ve třetí 

nejvyšší soutěži organizované FAČR. 

e) Licenci Sportovního střediska mládeže (SpSM) nebo o takovou licenci žádat s 

tím, že licence Sportovního centra mládeže (SCM) mu bude udělena v případě 

udělení licence Sportovního střediska mládeže (SpSM) (fotbal, 2020a). 

 

Podmínky na mládež: 

a) Nejméně tři mládežnická družstva, a to U16, U17 a U19 s minimálním počtem 

48 hráčů dorosteneckého věku (doporučeno minimálně 16 hráčů v každém 

ročníku). 

b) Mládežnický tým U18, který se účastní soutěží organizovaných FAČR (fotbal, 

2020a). 

 

Kvalifikace odpovědné osoby: 

Družstva U16-U19: UEFA Pro licence nebo UEFA Elitní trenér mládeže nebo 

UEFA A licence (fotbal, 2020a). 

 

2.5.3 Sportovní střediska mládeže (SpSM) 

Podpora je určena na sportovní přípravu talentů věkové kategorie 10 až 15 let ve 

vybraných sportovních svazech, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních 

talentů. Podporu sportovní činnosti lze uskutečnit ve spolupráci s řediteli základních škol 

s využitím potenciálu těchto zařízení. Podpora je určena na doplnění základní sportovní 

přípravy dětí, zpravidla věkové kategorii od 6 let, které jsou zařazeny do systému přípravy 

sportovních talentů v souladu s předloženým projektem svazu (msmt, 2011).  
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Podmínky a stanovy: 

SpSM budou přidělena s přihlédnutím k regionálnímu principu (v každém 

okresním fotbalovém svazu má být alespoň jedno SpSM).  

 

Požadavky pro udělení licence: 

a) Smlouvu o spolupráci s minimálně jednou základní školou ve svém regionu po 

dobu platnosti licence. 

b) Zajištěn sportovně, výchovný proces pro věkové kategorie U7 a U8. 

c) Zabezpečenu účast v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR nebo 

jejími pobočnými spolky pro věkové kategorie U9-U15. 

d) Zajištěnu návaznost na týmy dorosteneckých kategorií U16 až U19. 

e) Družstvo „A“ týmu dospělých, které je účastníkem minimálně I. nebo II. Ligy 

(fotbal, 2020a). 

 

SpSM musí ve spolupráci se smluvní základní školou zajistit rozšířenou výuku 

tělesné výchovy nebo sportovní kroužky, a to v rozsahu minimálně 2 hodin nad rámec 

školní povinné výuky (2 hodiny). SpSM musí mít zajištěnu rozšířenou výuku TV 

minimálně pro ročníky 6-9 tříd, a to: 

a) Hodiny zakomponované v rozvrhu smluvní základní školy. 

b) Ranní nebo odpolední kroužky i pro hráče z jiných základních škol (fotbal, 2020a). 

 

Požadavky na mládež: 

a) Družstva U7 a U8, pro která zajistí sportovně – výchovný proces. 

b) Nejméně tři mládežnická družstva, a to U9 až U11 s minimálním počtem 48 

hráčů ve věku U9-U11 (doporučeno minimálně 16 hráčů v každém ročníku). 

c) Nejméně čtyři mládežnická družstva, a to U12 až U15, s minimálním počtem 

32 hráčů v kategorii mladších žáků a 32 hráčů v kategorii starších žáků 

(doporučeno minimálně 16 hráčů v každém ročníku). 

d) Zajištění návaznosti pro nejméně tři mládežnická družstva, a to U16, U17 a 

U19 s s minimálním počtem 48 hráčů dorosteneckého věku (doporučeno 

minimálně 16 hráčů v každém ročníku) a mládežnický tým U18, který se účastní 

soutěží organizovaných FAČR (fotbal, 2020a). 
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Kvalifikace odpovědné osoby: 

a) Žákovské kategorie U15-U12: UEFA Pro licence nebo UEFA Elitní trenér 

mládeže nebo UEFA A licence. 

b) Kategorie přípravek U11 a níže: UEFA Pro licence nebo UEFA Elitní trenér 

mládeže nebo UEFA A licence nebo UEFA B licence (fotbal, 2020a). 

 

2.5.4 Regionální fotbalové akademie (RFA)  

Hlavním záměrem projektu, který vznikl v roce 2015 je centralizace talentů a 

vytvoření nadstandardních výchovně, vzdělávacích podmínek pro pohybově nadané 

hráče, s cílem optimalizovat sportovní, společenský a osobnostní rozvoj každého jedince. 

Dílčím cílem Regionálních fotbalových akademií je zvýšení konkurenceschopnosti na 

mezinárodní úrovni v mládežnických, reprezentačních kategoriích a zvýšení 

procentuálního zastoupení hráčů z akademií v mládežnických, reprezentacích (EISNER, 

2019). 

Kvalifikace odpovědné osoby a požadavky na mládež: 

Regionální fotbalová akademie má pouze dva mládežnické ročníky, a to U14 a 

U15 s maximálním počtem 25 hráčů v každém ročníku (fotbal, 2020). 

Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence UEFA Pro licence nebo 

UEFA Elitní trenér mládeže. Pracovně koordinuje všechny trenéry, fyzioterapeuta a 

manažera a je garantem plnění tréninkového programu (fotbal, 2020). Dalšími činnostmi 

jsou intenzivní komunikace s Nadačním fondem RFA, skautink hráčů do RFA a snaha 

ovlivňovat tréninkový proces u mladších věkových kategorií v dalších klubech v daném 

regionu.  

 

Tréninkový program v RFA 

 Jedná se o dvouletý program, který nabízí v dopolední části šest hodin tělesné 

výuky na základní škole, tři tréninkové jednotky v odpolední části, jednu samostatnou 

tréninkovou jednotku v mateřském klubu a navíc pro pět nejlepších hráčů je organizována 

speciální tréninková jednotka, která je zaměřená primárně na zlepšování silných 

vlastností hráče. Dopolední část je zaměřena na zlepšení úrovně pohybové gramotnosti. 

Obsahově se především jedná o specifickou běžeckou lokomoci, individuální herní 

dovednosti a dekompenzace svalových dysbalancí (FRÝBORT, 2020). Odpolední část je 

rozdělena do 6 týdenních, tematických bloků/modulů, které obsahují definované herní 
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principy, zásady a návyky (Tabulka 7). Herní principy jsou v modulech soustavně 

zdokonalovány, jak v převážně individuálních herních dovednostech, tak také při 

skupinové/týmové součinnosti hráčů. Všechny tyto principy by si měl hráč v průběhu 

dvou let osvojit na co nejvyšší úrovni (FRÝBORT, 2020). 

Technicko-taktické herní principy/dovednosti  Hodnota 

 Převážně individuální útočné a obranné herní dovednosti  
1 Pokud to herně situační souvislosti umožňují snaha obejít soupeře (duel 1:1, 2:2 nebo 

1:2) „herní odvaha“ 

 

2 Časovaná přihrávka – míč úspěšně získá spoluhráč (prudkost a směr)  

 

 

3 Převzetí míče spoluhráčem/míč se nezastaví a neztratí ho - „1. dotek do volného 

prostoru a 2. dotek“ (velmi krátký časový interval mezi doteky) 

 

4 Kontrola prostoru před zpracováním nebo převzetím míče do volného prostoru v 

bočním postavení nebo zády k soupeři s cílem ho obejít  

 

5 Pokud to herně situační souvislosti umožňují snaha o vertikalizaci hry/kolmé 

přihrávky zejm. po zisku míče 1. nebo 2 přihrávkou „první myšlenka hrát vpřed“ 

 

6 Dlouhá/vzdušná přihrávka, pouze v situaci, kdy je vyšší pravděpodobnost, že 

spoluhráč míč zpracuje 

 

7 Pokud to herně situační souvislosti umožňují snaha o rychlý driblink s míčem (vedení 

míče, krytí míče a obcházení soupeře) jak ve středu hřiště, tak do pokutového území 

 

8 Obranné boční postavení (duel 1:1) s vytláčením soupeře mimo osu hráč s míčem a 

branka nebo konstruktivním odebíráním míče (nekvalitní driblink s míčem soupeřem, 

uklouznutí apod.) 

 

9 V obranné 1/3 efektivní osobní bránění v pokutovém území a bránění standardních 

situací, vždy s rozdělenou pozorností na míč a soupeře v náběhu  

 

10 Důrazné soubojové chování v obraně a útoku (ruce, tělo) v rámci fair play  

11 Hra hlavou v obranných a útočných situacích  

 Převážně skupinové/týmové útočné a obranné herní činnosti 

*Situační organizace hry – provést optimální rozestavení hráčů vzhledem 

k těžišti hry a konkrétní herní situaci, projevující se 

 

12 Zakládání útoku od brankáře s vysokým postavením krajních obránců (č. 2 a 3) a 

sběhnutím krajních záložníků (č. 7, 11) do středu hřiště a rotací 3 středopolařů (č. 6, 

8, 10) v přečíslení 

 

13 Neustálá nabídka/časovaný výběr místa hráčů bez míče tzn. podpora hráče s míčem 

prostřednictvím početního přečíslení v těžišti hry jak v křídelním prostoru, tak středu 

hřiště, vytváříme „útočný diamant“ 

 

14 Náběhy hráčů mezi obranné linie a za obrannou linii v podčíslení  

15 Plynulý přechod kompaktního obranného bloku z vysokého presinku přes středový 

presink až po defenzivní presink se zabraňováním průnikových přihrávek 

 

16 Efektivní vysoký presink všech hráčů důraz, aby obranná linie stlačovala prostor 

k záložníkům „poklička“ s následným ziskem míče v podčíslení a zakončením 

 

17 Po zisku míče neztratit první dvě přihrávky, a pokud to herně situační souvislosti 

umožňují provést vertikální přihrávku s adekvátní nabídkou příslušných hráčů. 

 

18 Efektivní zakončení – vstřelit gól  

19 Měnit těžiště/přenášení hry – po 2 – 4 přihrávkách na malém prostoru a pokud to 

herně situační souvislosti umožňují přihrát míč vpřed nebo na slabou stranu 

 

20 Represink – pokud to herně situační souvislosti umožňují zahájit týmový presink 

příslušnými hráči do těžiště hry s cílem získat míč do 5 sek. „kdo ztratí míč, sprintem 

napadá soupeře s míčem“ 

 

21 Volný přechod mezi formacemi/rozestavením 4:3:3 a 4:4:2  

22 Náběh na centrovaný míč do pokutového území ve 3-4 hráčích a zejm. do zóny 1 a 2  

 Celkem  

Tab. 7 – Výběr definovaných herních principů pro hráče RFA v kategorii U14 a U15. 
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Jak uvádí Frýbort (2020) ve struktuře tréninkové jednotky v RFA (Obrázek 1) je 

zahrnuta i část týkající se stimulace tělesné výkonnosti s cílem ovlivňovat anaerobní 

kapacitu v závislosti na stupni biologického zrání hráče (odlišný růstový spurt 

charakteristický pro toto období) a úrovni specifické, běžecké lokomoce hráče. Na tomto 

základě je hráč přiřazen do výkonnostní skupiny s cílem co nejvíce individualizovat 

přístup tak, aby nebyl překonán funkční práh, resp. technické maximum provedení 

lokomoce u každého jednotlivce. V případě překročení této hranice, dochází k deformaci 

pohybového vzoru a osvojování si neekonomického, mechanického, pohybového 

výkonu. Prostředky rozvoje, které jsou v této části dále uplatňovány, jsou akcelerace 

(zrychlování) a decelerace (zpomalování) ve sprintu se změnami směru, a sprintu 

v přímém směru s cílem dosáhnout a následně udržet maximální rychlost pro běžecký 

úsek (od 20 do 60 m) a lehká plyometrie, která je uplatňována až u hráčů disponujících 

efektivním pohybovým vzorem. 

 

Obr. 1 – Struktura a cíle každé tréninkové jednotky v RFA (FRÝBORT, 2020). 

 

2.5.5 Obecné stanovy pro všechny projekty 

Všechny projekty musí mít písemný program rozvoje mládeže schválený FAČR. 

FAČR ověřuje plnění schváleného programu rozvoje mládeže a vyhodnocuje jeho kvalitu 

(fotbal, 2020a). 

V následujících obrázcích 2, 3 a 4 jsou zobrazeny kluby se statutem KA, SCM a 

SpSM. Obrázek 2 zobrazuje regiony a přesný počet Klubových akademií a SCM. Obrázek 
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3 zobrazuje v jakém regiony a přesný počet SpSM. Obrázek 4 zobrazuje region a přesný 

počet Regionálních fotbalových akademií FAČR. 

 

 

 

Obr. 2 – Klubové akademie a Sportovní centra mládeže (Mujfotbal, 2015). 

 

 

 

Obr. 3 – Sportovní střediska mládeže (Mujfotbal, 2015). 
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Obr. 4 – Mapa RFA (fotbal, 2020). 

Všechny informace ohledně počtu SCM, RFA, SpSM a klubových akademií 

v jednotlivých regionech, které jsou graficky vyjádřené na obrázcích 2, 3 a 4, jsou dále 

přehledně zpracovány v následujícím textu. 
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2.6 Demografická data krajů ČR 

V následujicí tabulce č. 8 je srovnání všech krajů z hlediska rozlohy, počtu 

obyvatel, průměrného věku a věkového zastoupení jednotlivých kategorií.  

Kraj Rozloha 

v (km2) 

Počet 

obyvatel 

Průměrný 

věk 

Počet obyvatelů ve 

věku  0-14 let  

Počet obyvatelů ve 

věku  15-64 let 
Praha hl. město 496 1 308 632 42,3 210 847 862 264 

Moravskoslezský 5 430 1 203 299 42,7 183 824  

 

775 886  

 

Středočeský 10 928 1 369 332 41,2 246 128  

 

883 188  

 

Jihomoravský 7 188 1 187 667 42,4 191 600  

 

761 769  

 

Olomoucký 5 272 632 492 42,8 98 806  

 

402 274  

 

Zlínský 3 963 582 921 43,1 88 411  

 

372 805  

 

Královehradecký 4 759 551 021 43,1 86 013  

 

346 227  

 

Ústecký 5 339 820 789 42 131 591  

 

527 847  

 

Plzeňský 7 649 584 672 42,7 91 693  

 

378 516  

 

Pardubický 4 519 520 316 42,4 83 010  

 

333 567  

 

Jihočeský 10 058 642 133 42,7 101 919  

 

410 332  

 

Karlovarský 3 310 294 896 42,9 44 750  

 

189 736  

 

Liberecký 3 163 442 356 42,1 72 336  

 

281 448  

 

Vysočina 6 796 509 274 42,8 79 274  

 

326 248  

 

Tab. 8 – Demografická data všech krajů (czso, 2019 ; czco, 2021). 

 

Tabulka 8 zobrazuje obecné charakteristiky všech jednotlivých krajů. Největším 

krajem v naší republice je kraj Středočeský s rozlohou 10 928 km2, který má zároveň 

nejvetší počet obyvatel 1 369 332. Nejmeším krajem v ČR je kraj Liberecký s rozlohou 

3 163  km2. Nejmenší počet obyvatel se nachází v kraji Karlovarském, a to 294 896. 

Průměrný věk se ve všech krajích pohybuje v rozmezí 42-43 let. Největší zastoupení 

obyvatelstva ve věku od 0 do 14 let je v kraji Středočeském, kde se nachází 246 128 

obyvatel v tomto věkovém rozmezí. Nejmenší zastoupení této skupiny ve věku od 0 do 

14 let je v kraji Karlovarském, kde je pouze 44 750 obyvatel. Největší počet obyvatel ve 

věkové kategorii od 15 do 64 let je v kraji Středočeském. Naproti tomu nejmenší počet 

obyvatel v této věkové skupině od 15 do 64 let je opět v kraji Karlovarském, a to 189 736 

obyvatel.  
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V tabulce č. 9 je porovnání krajů z hlediska počtu SCM, SpSM, Klubových 

akademií, Regionálních fotbalových akademií FAČR a počtu profesionálních týmů 

v každem kraji. 

Kraje Počet 

SCM 

Počet  

SpSM 

Klubová 

akademie 

Regionální 

fotbalová 

akademie 

Počet 

profesionálních 

týmů (I. a II. liga) 

Praha hl. město 2 8 2 0 6 

Moravskoslezský 2 6 1 1 (2 pracoviště) 4 

Středočeský 3 9 0 0 3 

Jihomoravský 1 8 1 1 3 

Olomoucký 1 5 1 1 2 

Zlínský 2 4 0 0 2 

Královéhradecký 1 4 0 1 1 

Ústecký 1 5 1 1 3 

Plzeňský 0 8 1 1 1 

Pardubický 0 3 1 1 2 

Jihočeský 1 2 1 1 2 

Karlovarský 1 3 0 0 0 

Liberecký 2 3 0 0 2 

Vysočina 0 4 1 1 1 

Tab. 9 – Statut SpSM, SCM a KA (Mujfotbal, 2021). 

  

Největší početní zastoupení SCM se nachází v kraji Středočeském (3) Největší 

počet SpSM (8) a Klubových akademií (2) nalezneme v kraji Praha hl. město. Regionální 

fotbalová akademie FAČR doposud není v krajích Středočeský, Zlínský, Karlovarský a 

Liberecký. Největší počet týmů s profesionálním statutem v sezoně 2019/2020 

nalezneme v kraji Praha hl. město. Nachází se zde 6 profesionálních týmů. V kraji 

Karlovarském se nenachází žádný profesionální tým v aktuálním ročníku 2019/2020. 

 V tabulce 10 jsou zobrazeny konkretní kluby a jejich zařazení do projektu KA, 

SCM a SpSM. 
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KA (10) SCM (20) SpSM + 

OFS A2 a 

OFS B2 

(1+1+1) 

SpSM (42) SpSM OFS 

A1  (6) 

SpSM 

OFS B1 

(19)  

AC Sparta Praha 

l 

1. FC 

Slovácko 

FC Slavoj 

Vyšehrad 

1. FC 

Viktoria 

Přerov 

FK Čáslav SK Klatovy 

1898 

FK Ostrov 

FC Baník 

Ostrava 

1. FK 

Příbram 

SK 

Roudnice 

nad Labem 

1. HFK 

Olomouc 

FK Hodonín Český lev-

Union Beroun 

A.F.C. 

Humpolec 

FC Viktoria 

Plzeň 

1. SK 

Prostějov 

FC Cheb-

Lipová 

1. SC 

Znojmo 

FK Meteor 

Praha VIII 

FC Boskovice FC Ajax 

Bezměrov 

FC VYSOČINA 

JIHLAVA 

CU 

Bohemians 

Praha 

 ABC Braník FK Motorlet 

Praha 

FC Slovan 

Rosice 

FC Kuřim 

FC 

ZBROJOVKA 

BRNO 

FC FASTAV 

Zlín 

 Akademie 

MFK 

Vítkovice 

FK Náchod FK Jindřichův 

Hradec 1910 

FK Arsenal 

Česká Lípa 

FK TEPLICE FC Hradec 

Králové 

 FC Háje 

Jižní Město 

FK 

Neratovice-

Byškovice 

MFK Vyškov FK 

Bohemia 

Poděbrady 

FK Pardubice FC Sellier & 

Bellot 

Vlašim 

 FC Hlučín FK Šumperk ŠSK Bílovec FK Česká 

Třebová 

SK Dynamo 

České 

Budějovice 

FC Táborsko  FC Písek FK Varnsdorf  FK Jeseník 

SK Sigma 

Olomouc 

FK Baník 

Sokolov 

 FC 

Rokycany 

FŠ Litvínov  FK Seko 

Louny 

SK Slavia Praha FK DUKLA 

Praha 

 FC Slavia 

Hradec 

Králové 

FŠ Třebíč  FK Tachov 

 FK Jablonec  FC Slavia 

Karlovy 

Vary 

Junior 

Chomutov 

 FK Turnov 

 FK Mladá 

Boleslav 

 FC Slovan 

Havlíčkův 

Brod 

MFK Frýdek-

Místek 

 Povltavská 

fotbalová 

akademie 

 FK Ústí nad 

Labem 

 FC Sparta 

Brno 

MFK Trutnov  SK Jiskra 

Rýmařov 

 

 

Fotbal Třinec  FC Tempo 

Praha 

RMSK 

Cidlina 

 SK Slavia 

Vejprnice 

 MFK 

Chrudim 

 FC Valašské 

Maziříčí 

SK Benešov  TJ Jiskra 

Domažlice 

 MFK 

Karviná 

 FC 

Vítkovice 

1919 

SK Hanácká 

Slavia 

Kroměříž 

 TJ Kunice 

 SFC Opava  FC Vsetín SK Hranice  TJ Přeštice 

 SK Líšeň  FC Žďár nad 

Sázavou 

SK Kladno  TJ Tatran 

Rakovník 

 Slovan 

Liberec 

 FK Admira 

Praha 

SK Petřín 

Plzeň 

 TJ Velké 

Hamry 

 Viktoria 

Žižkov 

 FK Baník 

Most-Souš 

SK Sparta 

Kolín 

  

   FK Blansko TJ Svitavy   

Tab. 10 – Kluby a statut KA, SCM a SpSM (Mujfotbal, 2021)  

 

V další části práce se zaměříme na obsahovou strukturu výchovy mládeže dvou 

klubů, které investují největší finanční prostředky na sportovní přípravu mládeže. Tato 

část je doplněna o poznatky zahraničních klubů Ajax Amsterdam a Zenit Petrohrad. 
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2.7 Klubová příprava mládeže u vybraných klubů v ČR a zahraničí 

 

2.7.1 AC Sparta Praha 

 

Základní struktura klubu  

• Sparťanská fotbalová školička a nábor, 

• Klubová fotbalová akademie. 

 

Sparťanská fotbalová školička a nábor 

Sparťanská, fotbalová školička je rozsáhlý projekt pro nejmenší děti k rozvoji 

sportovní všestrannosti. Cílem školičky je umožnit dětem ve věku 3-6  let pravidelný 

pohyb pod vedením zkušených trenérů a těm nejšikovnějším umožnit pokračování ve 

fotbalové akademii Sparta Praha. Na pravidelných trénincích se nejprve rozvíjí základní 

pohybové dovednosti prostřednictvím atletické a gymnastické, pohybové průpravy. 

Později se děti začínají učit prvním fotbalovým dovednostem. Nejnadanější děti se pak 

mohou vyprofilovat do nejmladších výběrů AC Sparta Praha. O děti se starají 

kvalifikovaní sparťanští trenéři, jejichž filozofie je vypěstovat u dětí lásku a vztah k 

pohybové činnosti a pravidelnému sportování. Tréninky probíhají v tělocvičnách v 

blízkosti mateřských škol (Sparta, 2018). Pokud dítě není součástí školičky a má zájem o 

fotbal, lze ho vzít na nábor přímo do akademie, který probíhá vždy 2x ročně a je určen 

pro děti od 5 let (Sparta, 2020a). 

 

Obsahová náplň tréninků 

• všeobecná sportovní dovednost dětí, 

• motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, 

dovednosti a celkovou obratnost, 

• postupné a přiměřené zvyšování obratnosti a flexibility celého těla, rozvoj 

schopností, koordinace a rychlosti reakce (Sparta, 2018). 

 

Klubová fotbalová akademie AC Sparta Praha: 

Od 1. 9. 2017 získal fotbalový klub AC Sparta Praha statut Klubové fotbalové 

akademie (KFA) podporované FAČR. Tento systém sportovní přípravy mládeže úzce 

navazuje na předchozí činnost přípravek (5-11 let), SpSM (12-15 let) a SCM (16-19 let). 

Na chod akademie dohlíží 15 profesionálních trenérů a 40 externích trenérů a specialistů 
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na výchovu mládeže. V akademii je 18 týmů rozdělených podle věkových kategorií 

včetně několika dívčích týmů. KFA spolupracuje s partnerskými kluby  FK Motorlet 

Praha a FC Tempo Praha a samozřejmě s několika školami, aby dotvářelo celkový, 

výchovný proces fotbalisty. Hlavním cílem KFA je vytvořit podmínky a umožnit 

sportovní rozvoj hráčů, kteří najdou uplatnění ve vrcholovém sportu dospělých (Sparta, 

2017). 

 

2.7.2 SK Slavia Praha 

 

Základní struktura klubu  

• Slavistická fotbalová školička, 

• Slavistická akademie. 

 

Slavistická fotbalová školička a nábor 

Jedná se o projekt, který vznikl v roce 2018 a zatím sdružuje osm školiček. 

Školičky jsou určeny pro kluky a holky narozené v letech 2015 a 2016. Školičku vedou 

trenéři z mládežnické akademie Slavie. Náplň tréninků je především pohybová průprava 

a seznámení se s míčem. Následně mohou ty nejnadanější děti z těchto školiček 

pokračovat v akademii nebo v partnerských klubech, kterých je u Slávie přes dvacet a 

jsou z celé republiky (Slavia, 2018). 

 

Akademie SK Slavia Praha 

Slavistická akademie se zaměřuje na výchovu talentovaných fotbalistů, kteří 

budou konkurenceschopní pro A-tým a pro českou reprezentaci. K naplnění tohoto cíle 

vytváří a poskytuje slavistická akademie nezbytné zázemí, infrastrukturu a kvalitní,  

vzdělané trenéry starající se o rozvoj hráčů. Slavistická akademie se skládá z rezervního 

týmu B, dorosteneckých týmů U19-U16, žákovských týmů U15-U12 a týmů přípravek 

U11-U6. O všech těchto 16 týmů se stará tým trenérů, šéftrenérů, vedoucích, kondičních 

trenérů, trenérů brankařů, trenérů atletiky a gymnastiky, Coerver trenérů, skautů, kustodů 

v neposlední řadě i tým masérů, fyzioterapeutů a lékařů. Celkový tým má 90 členů. 

Slavistická akademie intenzivně spolupracuje při výchově hráčů s FAČR a je zapojena 

do projektu regionálních a klubových akademií, ve kterých se vychovávají 

nejtalentovanější hráči v ČR za těch nejlepších tréninkových podmínek. Akademie také 

spolupracuje s několika školami, kde má svoje sportovní třídy, a snaží se o to, aby hráči 
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zvládali skloubit sport na vysoké úrovni a vzdělání, které je nedílnou součástí života 

každého mladého hráče. Akademie také spolupracuje s řadou fotbalových subjektů. 

Jedním z nich je Coerver coaching, který se zaměřuje na výuku technických dovedností. 

Kromě tohoto subjektu akademie její trenéři nabízejí individuální tréninky pro svoje 

hráče v kategorii od U8 do U11, kde se zaměřují na rozvoj individuální techniky hráče 

(slavia, 2020a). 

 

2.7.3 AFC Ajax Academy 

Jedná se o světově uznávanou, mládežnickou, fotbalovou akademii, která se 

nachází v Holandsku. Tato akademie produkuje velké množství špičkových fotbalistů. 

Akademie se nachází mimo Amsterodam arénu, kde hraje A – tým Ajaxu. Akademie se 

může pochlubit nejmodernějším vybavením se 7 standartními hřišti. Rozpočet 

mládežnické akademie činí 4,5 mil. eur. V akademii působí 240 hráčů mládeže 

rozdělených do sedmi různých týmů od věkové skupiny U7 až po U19. Kromě těchto 

týmů má ještě Ajax po celém Holandsku 7 týmů hrajících v několika národních ligách. 

Většina hráčů v akademii je rekrutována prostřednictvím skautské sítě Ajaxu. Skauti 

z Ajaxu často cestují nejen po Holandsku, ale také po Africe a Jižní Americe a hledají 

nejlepší dostupné, mladé talenty. Další možností, jak se dostat do akademie, pokud nejste 

vybráni skautem je zúčastnit se náboru, který trvá celkem tři dny a je pořádán jednou 

ročně. Během těchto dní se otestují všichni fotbalisti sadou cvičení a testů, aby byly 

určeny jejich fotbalové dovednosti (soccer-tricks, 2020).  

Zajímavostí akademie je to, že tréninkový program každého mládežnického týmu 

respektuje osvojování si herních návyků a principů hry v rámci rozestavení 4-3-3.  Je to 

z toho důvodu, aby si mladí hráči rychleji na toto rozestavení zvykali a věděli, jaké herní 

úkoly a nároky jsou na ně kladeny. To jim následně umožňuje jednodušší přechod do A 

týmu. Rozestavení 4-3-3 a útočný styl byly hlavními příčinami úspěchu klubu ve výchově 

mladých talentovaných hráčů za posledních 30 let. V této filozofii se zdůrazňovala 

kreativita a rychlost v herních dovednostech. Tato filozofie byla použita k vývoji 

současného modelu, který se nazývá T.I.P.S. Jedná se o akronym složený z iniciál slov 

technika (technique), čtení hry (intelligence), osobnost (personality) a rychlost (speed). 

Každý z těchto dílčích bodů je důležitým aspektem každého, mladého hráče v akademii. 

Hráči, kteří projdou akademií, jsou hodnoceni jako jedni z nejlepších, pokud jde o 

dosaženou úroveň manipulace s míčem a herní dovednosti. Konkurenční akademie, jako 

je například FC Barcelona „cantera“, se teprve nedávno vyrovnaly standardům 
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mládežnické akademie Ajaxu. I přes to, že se tak stalo, je věhlas a počet vychovaných 

hráčů TOP úrovně zatím nedostižný a Ajax si v tomto ohledu drží určitý světový primát 

(soccer-tricks, 2020). 

 

Program rozvoje mládeže AFC Ajax 

Každou sezónu opouští akademie v průměru 30 ze 160 vybraných hráčů. Mládežnický 

hráč akademie je ve svém vlastním prostředí malou hvězdou, i když z hlediska Ajaxu se 

musí ještě hodně učit. To znamená, že rodiče musí být dobře informováni o tom co se 

děje. Dvakrát ročně je prezentována komplexní zpráva o každém hráči v akademii. Tato 

zpráva je následně prodiskutována s hráčem a jeho rodiči. Zpráva obsahuje položky, které 

jsou rozdělené následovně: 

• Kontrola míče – vedení míče, přihrávka, obcházení soupeře, střelba, rychlost 

akce, útočící hlavičky, schopnost skórování, přímé kopy a rychlost manipulace s 

míčem. 

• Bránění 1 vs 1 – obranné hlavičky, skluzy, souboje a odebírání míče. 

• Vhled do hry/umění vidět herní souvislosti – přehled ve hře, míra dodržování 

zadaných úkolů. 

• AGILITA – rychlost na značku, rychlost od 0 do 10, od 10 do 30 a nad 30 yardů, 

mobilita, síla v soubojích, vytrvalost, běžecké dovednosti a odrazová síla. 

• Osobnost – vůdčí schopnosti, zápasová mentalita, přístup k ostatním 

(spoluhráčům, koučovi, rozhodčím atd.), vnímavost ke koučování, schopnost 

odolávat tlaku. 

• Další informace – charakterové vlastnosti, kreativita, stranová preference, hra 

slabší nohou (cbcdutchtouch, 2020). 
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Průběžná analýza výkonnosti hráče AFC Ajax Academy: 

Dalším krokem je analýza silných a slabých stránek. K tomu se v Ajaxu využívá model 

T. I. P. S. Jak už jsme si uvedli dříve, jedná se o akronym, který je složený z iniciál 

následujících položek: 

• Technika – Schopnost hráče mít míč pod kontrolou. 

• Čtení hry a inteligence – Schopnost hráče pozorovat a myslet dopředu. 

• Osobnost – Schopnost hráče komunikovat s ostatními, umět vést, být kreativní, 

projevovat odvahu, být vnímavý ke svým kolegům a spoluhráčům a umět pracovat 

disciplinovaně. 

• Rychlost – Schopnost hráče zrychlit ze značky, mít dostatečnou mobilitu a 

rychlost na dlouhé vzdálenosti. 

 

Skauti Ajaxu vždy hledají poslední tři vlastnosti, protože je velmi obtížné je ovlivnit. 

Techniku lze zlepšit vždy. Akademie Ajaxu produkuje hráče, kteří jsou technicky velmi 

nadaní, mají „fotbalové myšlení“, jsou to osobnosti a jsou dobře rychlostně připraveni 

(cbcdutchtouch, 2020).  

 

Celkový plán rozvoje dětí v AFC Ajax Academy 

Každý mládežnický tým v akademii má 16 hráčů. K dispozici jsou dva brankáři. 

Čtyři hráči, kteří hrají pravou nohou. Hrají na pozicích 2, 6 a 7 (pravý obránce, pravý 

střední záložník a pravé křídlo). Čtyři hráči, kteří hrají levou nohou. Ti hrají na pozicích 

5, 8 a 11 (levý obránce, levý střední záložník a levé křídlo). Tři hráči pro pozice 3 a 4 

(střední obránci) a nakonec tři hráči pro pozice 9 a 10 (útočník a podhrotový útočník). 

Takto to vypadá, až do kategorie U10. Během svého vývoje v akademii hráč hraje na 

dvou nebo třech pozicích v týmu, pro který byl vybrán. Po náročném výběrovém řízení, 

kdy jeho první krůčky směřují do týmu U7, následuje období, které je věnováno osvojení 

základních dovedností. Nejprve musí zvládnout různé techniky, aby se později mohl 

správně rozhodovat na různých pozicích a v různých situacích. Z tohoto důvodu se 

v akademii používá program Coerver coaching u věkových kategorií od U8 až po U12. 

Podle trenérského personálu tato cvičení pomáhají dětem lépe používat jejich herní 

dovednosti, ale také zlepšují rovnováhu, zrychlují rytmus, zlepšují pohyb a učí děti 

používat různé části chodidla a nohou při manipulaci s míčem (cbcdutchtouch, 2020). 
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Rozpoznání skutečného talentu v tak raném věku je obtížný úkol i pro zkušené skauty 

z Ajaxu, proto pozorují a kontrolují každého hráče v akademii a zjišťují a analyzují 

jednotlivé procesy. Během dvoutýdenního testovacího období, kdy se testuje koordinace, 

je každý mladý hráč hodnocen na šesti různých stanovištích. Dalším problémem při 

výběru dětí ve věku od 8 do 10 let je rozdíl v duševním vývoji, se kterým se setkáváme v 

této věkové skupině. Pokud se chce hráč dostat do akademie, musí být ochoten trénovat 

a musí rozumět instrukcím. Zvažuje se také prostředí, ve kterém hráč vyrůstá, a podpora 

především ze strany rodičů. Počátečnímu výběru je věnována velká pozornost, aby se vše 

zjistilo včas a nemuselo se nic upravovat v pozdějším věku. Typické pro tuto věkovou 

skupinu od 8 do 10 let je to, že si každé dítě hraje takříkajíc „samo na sebe“. Děti v tomto 

věku, především pak ve fotbale, nemají tendenci kombinovat nebo někomu přihrávat. 

Děti se navíc vždy pohybují směrem k míči, nikoli od něj, a mají sklon hrát s míčem 

dopředu a nikoli do strany nebo dozadu. Akademie Ajaxu na začátku formuluje 

požadavky pro tuto věkovou skupinu. Poté následují požadavky na věkovou skupinu od 

12 do 14 let, posléze 14 až 16 let a nakonec 16 až 20 let. 

Podle cbcdutchtouch (2020) věnují trenéři a skauti v akademii Ajaxu značnou 

pozornost při sestavování tréninkového programu v rámci rozvoje talentovaného hráče 

osmi oblastem, ve kterých je hráč systematicky zdokonalován. Tyto oblasti jsou: 

1. technika, 

2. taktika, 

3. know-how, 

4. běh a silový trénink, 

5. formování osobnosti, 

6. koučování, 

7. trénink, 

8. utkání. 

 

Technika je nejdůležitější pro věkovou skupinu 8 až 12 let. Hráči se učí ovládat míč 

levou i pravou dolní končetinou, každou částí chodidla a do všech směrů. Technické 

požadavky zahrnují kombinaci ovládání míče a rychlosti ve složitých situacích, kdy 

existuje prvek odporu neboli soupeř. Další učební cíle pro tuto oblast a v této věkové 

kategorii jsou: 
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• Schopnost používat obě nohy při vedení míče vnitřní a vnější stranou nártu, střely 

pomocí nártu ať už po zemi nebo ze vzduchu na krátkou vzdálenost. 

• Převzetí a zpracování míče všemi částmi těla. 

• Žonglování s míčem každou částí těla kromě paží. 

• Přesné přihrávky ze stoje a v pohybu. 

• Přesná střelba na branku. 

• Hlavičkování bez soupeře. 

• Zdokonalování klamných pohybů. 

• Odebírání míče soupeři. 

• Krytí míče před soupeřem. 

• Vhazování. 

 

Taktické zásady pro nejmladší skupinu jsou následující 

• Po převzetí míče vhodný výběr místa/prostoru, kde dochází k další činnosti. 

• Udržet vhodnou hloubku a šířku herního pole, a to jak v těžišti hry, ale také pohyb 

hráče mimo těžiště hry a vše v závislosti na hráčské funkci/pozici. 

• Zásady při útočných a obranných kombinacích. 

• Základní postavení při převzetí míče. 

• Specifické úkoly hráčské funkce/pozice. 

• Převzetí pozice za jiného hráče. 

• Učit se hrát na jiné pozici. 

• Čtení hry.  

• Správné rozhodnutí mezi přihrávkou a individuální akcí. 

• Krytí míče při vedení míče a před přihrávkou. 

• Obsazování hráče s míčem i bez míče. 

 

Oblast fotbalového know-how zahrnuje 

• Naučit se pravidla hry. 

• Naučit se rozpoznávat systém hry Ajaxu. 

• Naučit se starat o vlastní tělo. 

• Získání základních znalostí o stravě v kontextu utkání a tréninků. 

• Získávat znalosti specifické kultury Ajaxu. 

• Naučit se udržovat kopačky v dobrém stavu. 
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Běh a silový trénink zahrnuje 

• Naučit se principy správné techniky běhu, aby byl běh koordinovaný. 

• Naučit se skákat odrazem ze dvou a z jedné nohy. 

• Udržování a zlepšování flexibility. 

• Naučit se používat tělo během osobních soubojů. 

• Silový trénink s využitím váhy vlastního těla. 

• Naučit se vyhýbat se soupeři, skluzy a různé způsoby zastavení soupeře.  

• Sprint do všech směrů. 

• Naučit se používat rameno v osobních soubojích. 

 

Formování osobnosti zahrnuje 

• Naučit se sportovnímu postoji, ve kterém je ústřední respekt vůči soupeři. 

• Naučit se komunikovat se spoluhráči, trenéry a pracovníky akademie. 

• Naučit se být otevřený názorům ostatních. 

• Přijímání vedení. 

• Naučit se přijímat rozhodnutí rozhodčího. 

• Naučit se kritizovat své vlastní úspěchy. 

• Naučit se analyzovat vlastní hru. 

• Naučit se dodržování pravidel Ajaxu. 

• Naučit se naslouchat trenérovi. 

• Naučit se, že fotbal je týmový sport. 

• Naučit se budovat tým. 

• Naučit se soustředit se. 

• Naučit se nést odpovědnost za fotbalové vybavení. 

• Naučit se předcházet zraněním. 

• Naučit se naslouchat vlastnímu tělu. 

 

Dvakrát ročně dostávají děti vyhodnocení ohledně svého působení v akademii, 

kde se zkoumá 40 elementů, které se posuzují podle speciální škály (cbcdutchtouch, 

2020). Jakmile mladí hráči Ajaxu dosáhnou věku 12 let, vstupují do druhé fáze přípravy. 

Jedná se o věkovou skupinu od U12 do U14. Je to věk, ve kterém mnoho mladých hráčů 

čelí zrychlenému fyzickému růstu a v tomto věku se přikládá větší váha utkání, které 

odehrají. Ve věku 13 a 14 let mají hráči větší rychlost a sílu. Jsou schopni se pohybovat 
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na velké vzdálenosti s míčem i bez něj. Tréninky jsou formou soutěží. Nejpřísnější, 

tréninková kritéria se uplatňují ve věku, kdy hráč přechází od U13 k U14. Zkoumá se, 

zda hráč odpovídá vzoru Ajaxu a zdali tyto domněnky jsou podpořeny fakty 

(cbcdutchtouch, 2020). 

Kromě toho Ajax nechal postavit v centru Amsterodamu fotbalové hřiště pro 

nejmladší hráče. Dvakrát týdně si tam mohou děti ve věku od 8 do 12 let zahrát tenis, 

volejbal, nohejbal nebo další podobné sporty. Ajax věří, že mladí hráči nemohou trávit s 

míčem příliš mnoho času (cbcdutchtouch, 2020). 

Co se týče představenstva Ajaxu z pohledu trenérů, tak trenér pro věkovou 

kategorii U8 až U10 je stejně důležitý jako trenér pro věkovou kategorii U16 až U18. Ve 

filozofii Ajaxu všichni pracují jako jeden tým. Výchozím bodem je celý obraz a základem 

je herní styl, který propojuje všechny ročníky až po „A“ tým. V Ajaxu trenéři i hráči vědí, 

jak by měla vypadat hotová struktura, protože se drží systému hry, který je zcela znám 

(cbcdutchtouch, 2020). 

 

2.7.4 Zenit Petrohrad Academy  

Cílem mládežnické akademie Zenitu Petrohrad je vychovávat hráče pro A tým. 

Mladý hráč by se měl o toto privilegium zasloužit. Měl by se vzdělávat a respektovat 

tradice svého klubu. Hodnoty akademie jsou založeny na principech znalostí, 

profesionality a loajality ke klubu a jeho tradicím. Akademie ctí hodnoty agresivního a 

zábavného fotbalu, kde by současně zájmy týmu neměli jít na úkor vzdělání hráče (fc-

zenit, 2020a). 

 

Fotbalová akademie Zenit Petrohrad 

V akademii se nachází celkem 11 týmů od U8 po U18. Základním vzdělávacím 

principem, na kterém stojí celá akademie, je to, že Zenit trénuje hráče, nikoliv tým. Celá 

akademie hraje podle stejného rozestavení jako A tým, tedy 4:3:3. Tréninky v akademii 

jsou rozděleny do tří skupin, a to následovně:  

• Technicko-taktická část, 

• Teoretická a psychologická část, 

• Fyzická část. 
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Technicko-taktická část 

Dělí se na tyto dvě části: 

• týmové, 

• speciální. 

 

Týmové části se účastní celý tým a dva trenéři. Trénink trvá přibližně 80 minut. 

Skládá se ze tří částí: úvodní část, hlavní část a závěr. Hlavním cílem těchto tréninků je 

procvičování týmových interakcí v herním ději, jako je útok, obrana, přechod mezi nimi 

a standardní situace j(fc-zenit, 2020b). 

Speciální část je trénink, kterého se účastní 18 hráčů. Těchto 18 hráčů je rozděleno 

do 4 až 5 skupin a těmto skupinám se celkem věnuje 5 trenérů. Hlavní náplní tréninku je 

zdokonalování herních dovedností (přihrávka, zpracování, zakončení hlavou, průnikové 

přihrávky, řešení situací 2:1, 3:2). V takovém typu tréninku se může trenér soustředit na 

jednotlivé hráče a každému se věnovat individuálně (fc-zenit, 2020b). 

 

Teoretická a psychologická část  

Dělí se na tyto dvě části, a to: 

• Taktická příprava na hřišti. 

• Taktická příprava ve studovně a individuální besedy. 

 

Taktická příprava na hřišti probíhá tak, že hráč zaujme svoji pozici na hřišti a provádí 

předem nacvičené posuny/pohyby se soupeřem i bez soupeře, které mají kopírovat herní 

situace v utkání. V těchto případech se pohyby na hřišti rozdělí na čtyři základní typy, a 

to pohyb při útoku, při obraně, při přechodu z útoku do obrany a přechodu z obrany do 

útoku. Trenéři občas pracují pouze s určitými pozicemi na hřišti. To znamená, že se věnují 

buď pouze útočníkům a záložníkům, anebo pouze obráncům a jejich posunům po hřišti. 

Při těchto trénincích je samozřejmé, že se trénují i standardní situace, jak z pohledu 

bránícího hráče, tak i z pohledu útočníků (fc-zenit, 2020b). 

 

Taktická příprava se uskutečňuje ve studovnách a dělí se na základní tři části: příprava 

na utkání, rozbor utkání a tematické práce. V době přípravy na utkání je přítomen celý 

tým a trenér sděluje základní sestavu a strategii do utkání. V době rozboru utkání trenéři 

poukazují na jednotlivé chyby a správná řešení jednotlivých situací, které se staly během 
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hry. Konzultují s každým hráčem jednotlivě možná řešení a připravují se na další utkání. 

V době individuální besedy se rozebírá celkové utkání po skupinách. Skupiny jsou 

většinou rozděleny podle postů. Dochází zde k besedě s trenérem (fc-zenit, 2020b). 

 

Motoricko-funkční příprava  

Lze ji rozdělit na tři části:  

• Fyzická příprava v posilovně. 

• Cvičení pro zlepšení koordinace a mobility. 

• Trénink kombinující manipulaci s míčem a fyzickou kondici. 

 

Fyzická příprava v posilovně probíhá individuálně. Fitness trenér připravuje a 

kontroluje individuální programy pro fotbalisty, kteří potřebují budovat svalovou hmotu 

nebo jsou po úrazu na rehabilitaci. Někdy se konají skupinové lekce, ale nejsou pravidelné 

a mají obecné zaměření (fc-zenit, 2020b). 

 

Cvičení pro zlepšení koordinace a mobility jsou nedílnou součástí týdenního 

tréninkového plánu. Provádějí se pod dohledem fitness trenéra (fc-zenit, 2020b). 

 

Trénink kombinující manipulaci s míčem a fyzickou kondici. Během těchto tréninků se 

cvičení s míčem provádějí s určitou intenzitou a trvají přesně vymezený čas. Tato metoda 

umožňuje pracovat na zlepšení obecné, fyzické zdatnosti fotbalistů a na jejích 

jednotlivých složkách, jako je výbušná síla, vytrvalost a schopnost těla rychle se zotavit 

po námaze (fc-zenit, 2020b). 

Do akademie Zenit Petrohrad se lze dostat přes nábor ve speciálních střediscích, 

která jsou rozmístěna po celém městě. V tuto chvíli Zenit disponuje 17 takovými centry. 

Tato střediska jsou otevřená neustále, a lze do nich tedy přijít kdykoliv. V první fázi se 

vybírají děti od 5 let. Ti absolvují tréninky po celý rok v těchto střediscích a následně jsou 

vybráni ti nejlepší, kteří se dostávají přímo do akademie Zenitu. Tento model poté funguje 

až do 9 let. To znamená, že hráči neustále trénují a jsou pod odborným dohledem trenérů, 

kteří vyhodnocují jejich progres. Pokud se hráč nedostane do akademie po prvním roce, 

neznamená to, že má dveře zavřené. Naopak, pokud se v průběhu dalších let hráčův 

fotbalový projev dostatečně zlepší, do akademie Zenitu se může dostat i dodatečně. Tento 

systém minimalizuje dopad špatného výběru a kompenzuje nevyspělost hráčů v určitém 

věku, která by talentovanému jedinci znemožnila postup do akademie. U dětí ve věku od 
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10 do 17 let je možnost dostat se do akademie přes městské a celostátní turnaje. Skauti 

sledují v průběhu celého roku všechny hráče v těchto turnajích. Poté vyhodnotí ty nejlepší 

z nich a rozešlou pozvánky na tréninky, popř. výběrové kempy (fc-zenit, 2020c). 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíl práce 

• Zjistit participaci klubů a regionů, které se časově nejvíce podílejí na výchově do 

mládežnických reprezentací ve věkových kategoriích U16, U17, U18, U19, U20 

a U21 u hráčů ročníku narození 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. 

 

Dílčí cíle práce 

• Zjistit míru participace klubů s profesionálním a amatérským statutem, při 

výchově hráčů do mládežnických reprezentací. 

• Zjistit TOP 40 amatérských a profesionálních klubů, které se časově nejvíce 

podílejí na výchově hráčů do mládežnických reprezentací. 

• Zjistit počet hráčů ročníku narození 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002 v české 

seniorské fotbalové reprezentaci a porovnat údaje s TOP 10 týmy podle žebříčku 

FIFA v roce 2019.  

• Identifikace získání statutu mládežnického reprezentanta a účast tohoto hráče na 

významném turnaji ME U19 a U17 nebo na elitní fázi kvalifikace ME U19 a U17. 

 

3.2 Úkoly práce 

Na začátku projektu byly vymezeny následující úkoly:  

• Kompilace literární rešerše zkoumané problematiky. 

• Stanovení hypotézy diplomové práce (na základě empirických předpokladů 

literární rešerše). 

• Metodická příprava šetření. 

• Sběr dat. 

• Zpracování dat. 

• Diskuze ke zjištěným výsledkům. 

• Formulace závěrů.  
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3.3 Hypotézy 

H1: Kraj Praha hl. město se nejvíce časově podílí na výchově do mládežnických 

reprezentací. 

H2: Kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha se nejvíce časově podílí na výchově 

do mládežnických reprezentací. 

H3: Kluby s profesionálním statutem se nejvíce časově podílí na výchově do 

mládežnických reprezentací v porovnání s kluby s amatérským statutem. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru  

Výzkumný soubor tvořilo 336 hráčů fotbalu, kteří reprezentovali ČR v 

mládežnických reprezentacích v kategoriích U16, U17, U18, U19, U20 a U21. Jednalo se 

hráče ročník narození 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, kteří absolvovali 

sportovní přípravu jak v klubech s amatérským tak profesionálním statutem. 

 

4.2 Použité metody  

Pro dosažení cílů práce jsme zvolili komparativní historický výzkum více 

časových období porovnávající data o procesech v delším časovém období na více 

místech (HENDL, 2005). Historický výzkum je proces systematického popisu a 

přezkoumávání minulých událostí nebo kombinací událostí s cílem podat zprávu o tom, 

co se v minulosti stalo (FRANKEL & Wallen, 1993). A dále jsme použili systematickou 

analýzu sekundárních dokumentů. Podle Hendla (2005) se jedná o dokumenty, napsané 

nebo tištěné materiály zhotovené v minulosti. Vyhledaná a ověřená fakta následně badatel 

interpretuje za účelem rekonstrukce událostí. 

Zdrojem pro vyhledávání faktů týkajících se participace klubů a regionů na 

sportovní přípravě, resp. výchově do mládežnických reprezentací, byly použity 

sekundární úřední dokumenty z informačního systému FAČR a dále také archivní 

soupisky jednotlivých mládežnických reprezentací dostupné na webových stránkách 

FAČR. Oba tyto zdroje informací jsou veřejně volně přístupné. 

 

4.2.1 Metodická příprava šetření 

Kritériem zařazení do výzkumného souboru, resp. dosažení statutu reprezentanta, 

byla identifikace maximálně TOP 20 nejvytíženějších hráčů z hlediska odehraných minut 

konkrétního ročníku narození v dané věkové kategorii mládežnické reprezentace nebo i 

starší věkové kategorie. Toto kritérium zajistilo, že byli analyzováni především 

výkonnostně nejlepší hráči v konkrétní věkové kategorii mládežnické reprezentace. 

Nejednalo se tedy o hráče, kteří se často objevují v širší nominaci na mezistátní utkání 

nebo kempech bez mezinárodní konfrontace, a kteří proto představují pro dané období 

aktuálně spíše méně výkonnostně připravené hráče. 

V rámci dlouhodobého sledování konkrétního ročníku narození v jednotlivých 

věkových kategoriích mládežnických reprezentací pozorujeme příchody nových hráčů, 
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kteří naplňují dosažení stanoveného kritéria TOP 20 v dané věkové kategorii. Nový hráči, 

u nichž se v průběhu času pozitivně mění výkonnost v rámci starších věkových kategorií, 

početně rozšiřují původně definovanou skupinu ročníku narození z mladších věkových 

kategoriích. 

Aby mohlo být konkrétnímu klubu a následně danému regionu uznána účast na 

výchově mládežnického reprezentanta, musel být tento hráč registrován v daném klubu 

minimálně jeden rok. Údaje, které nesplňovaly tuto podmínku, nebyly zaznamenány. 

Většinou se jednalo o půlroční hostování, střídavé starty, přestupy do klubů nebo 

zahraničí, kde byl hráč registrován méně než jeden rok. 

Po přiřazení statutu mládežnického reprezentanta danému hráči byl tento hráč 

vyhledán v registračním systému FAČR a následně byl proveden záznam počtu let/časové 

období klubové příslušnosti až po dobu získání statutu mládežnického reprezentanta. 

Klub s profesionálním statutem je v naší práci považován za spolek, který 

v sezoně 2019/2020 působil v I. nebo II. nejvyšší lize v kategorii dospělých v ČR. Ostatní 

kluby, které hrály nižší soutěže, se považovaly za kluby s amatérským statutem bez 

ohledu na to, jaké soutěže hrají jejich mládežnické týmy. U každého hráče jsme tedy 

zaznamenávali časové období v amatérském klubu, v profesionálním klubu nebo 

kombinaci obojího. 

Celkem bylo analyzováno 7 ročníků narození, a to v letech 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 a 2020 kdy měli možnost hráči dosáhnout statutu mládežnického 

reprezentanta (Tabulka 11). 

Ročník 

narození 

Věkové kategorie a kalendářní rok 

U16 U17 U18 U19 U20 U21 

1998 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1999 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2000 2016 2017 2018 2019 2020  

2001 2017 2018 2019 2020   

2002 2018 2019 2020    

2003 2019 2020     

2004 2020      

Tab. 11 – Přehled analyzovaných věkových kategorií, kalendářního roku a ročníků narození. 

 

 

 



57 

 

Tabulka 12 zobrazuje celkový počet analyzovaných hráčů zařazených do 

výzkumného šetření a kteří jsou rozděleni do skupin podle ročníku narození. Z níže 

uvedené Tabulky 12 je zřejmé, že nejvyšší početní zastoupení statutu mládežnického 

reprezentanta dosáhli hráči ročníku narození 2000. Poté následují ročníky 1999, 2001, 

1998, 2002, 2003 a 2004. 

Ročník narození Počet hráčů 

1998 51 

1999 57 

2000 68 

2001 54 

2002 48 

2003 35 

2004 23 

Celkový počet hráčů 336 

Tab. 12 – Počet všech hráčů podle roku narození. 

 

Současně dílčím cílem diplomové práce bylo zjistit průměrný věk hráčů v 

seniorské reprezentaci ČR a porovnat údaje s TOP 10 týmy podle žebříčku FIFA v sezoně 

2019/2020. Součástí toho cíle bylo dále porovnat početní zastoupení hráčů ročníku 

narození 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002, kteří měli možnost dosáhnout statutu 

seniorského reprezentanta ČR. Ke zjištění těchto údajů jsme využili oficiální webové 

stránky FAČR a sekci seniorská reprezentace a nominace na mezistátní utkání.  

Podmínkou pro zařazení hráče do sledovaného souboru byla oficiální soupiska seniorské 

reprezentace ČR. 
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4.2.2 Informační systém FAČR 

K získání podrobných informací týkající se historie výchovy hráče, který dosáhl 

statutu mládežnického reprezentanta byl použit informační systém FAČR a hráčská 

databáze (obr. 4). Po zadání příslušného jména a roku narození hráče, bylo možné 

identifikovat dobou trvání klubové příslušnosti z historického hlediska až po dobu získání 

statutu mládežnického reprezentanta. Tímto způsobem můžeme zachytit, které kluby a 

regiony se spolupodílely na dlouhodobé fotbalové výchově hráče od data první registrace 

v sytému FAČR až do doby dosažení statutu mládežnického reprezentanta.  

 

Obr. 4 – Informační systém FAČR. 

 

4.2.3 Soupisky jednotlivých věkových kategorií hráčů ročníku narození 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. 

Jednotlivé nominace, resp. soupisky hráčů k mezinárodním utkáním pro věkové 

kategorie U16, U17, U18, U19, U20 a U21 byly vyhledávány prostřednictvím webových 

stránek fotbal.cz v sekci bilance roků mládežnických reprezentací. Předmětem zkoumání 

byli hráči narození v roce 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, kteří splňovali 

kritéria zařazení do výzkumného šetření s následnou analýzou jejich klubové a regionální 

příslušnosti. V následujících Tabulkách 13 až 36 je celkový seznam hráčů, kteří byli 

předmětem zkoumaní této diplomové práce.  
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Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

J.M 1999 471 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 = 1170 min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S.R 1999 467 

Ž.O 1998 418 

K.F 1999 414 

B.M  1999 388 

R.M 1998 360 

Š.J  1999 353 

D.V  1999 347 

T.P 1999 343 

H.D 1999 320 

K.M 1999 318 

S.M 1999 303 

F.CH 1999 296 

V.A 1998 290 

Z.M 1999 288 

K.D  1998 274 

B.H.J 1999 270 

L.J 1999 270 

R.A 1999 256 

N.M 1998 252 

Tab. 13 – Soupiska U16 v roce 2014. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání  

Š.M 2000 540 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 = 1620 min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O.P 1999 489 

K.J 1999 360 

A.A 2000 348 

M.J 1999 331 

S.P 2000 298 

Ž.P 1999 292 

S.V 1999 283 

J.P 2000 262 

F.D 2000 246 

F.J 1999 244 

H.A 1999 229 

K.Z 2000 229 

P.L 1999 227 

M.V 2000 204 

B.D 1999 180 

H.P 2000 180 
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K.F 1999 180   

  

  

  V.O 2000 180 

Tab. 14 – Soupiska U16 v roce 2015. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

G.M 2000 769  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 = 1800 min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M.M 2000 661 

G.Š 2001 582 

F.D 2000 504 

Š.D 2000 493 

P.D 2000 475 

M.R 2000 473 

R.M 2001 471 

Ž.J 2001 469 

B.A 2001 466 

B.A 2001 450 

K.M 2001 450 

V.T 2001 436 

Š.V 2000 420 

F.D 2001 377 

K.M 2001 372 

H.J 2001 360 

K.M 2001 341 

U.V  2000 319 

V.M 2000 300 

Tab. 15 – Soupiska U16 v roce 2016. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

W.V 2002 562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 = 2070 min. 

  

  

  

  

K.A 2002 453 

N.P 2002 474 

V.J 2001 467 

H.A  2002 413 

K.J 2002 388 

H.D 2001 373 

S.A 2002 360 

P.D 2002 335 

Š.J 2003 328 

J.V 2001 319 

M.J  2001 311 

V.L 2002 296 
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Š.M 2002 285   

  

  

  

  

  

  

  

  

S.A 2002 284 

H.J 2002 270 

K.D 2002 270 

K.L 2001 270 

M.O 2002 270 

Tab. 16 – Soupiska U16 v roce 2017. 

     
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

K.P 2002 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 = 1710 min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V.M 2003 604 

K.T 2002 523 

Š.M 2003 514 

H.L 2002 505 

K.A 2003 419 

G.F 2002 412 

B.M 2003 408 

Š.F 2002 384 

D.J 2003 348 

U.F 2003 330 

T.A 2002 301 

V.F 2003 286 

E.L 2003 275 

V.K 2003 242 

O.K 2003 202 

Č.M 2003 200 

Z.V 2003 200 

B.J 2003 199 

V.P 2003 192 

Tab. 17 – Soupiska U16 v roce 2018. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

S.D 2004 559 16 = 1440min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H.P 2003 479 

M.L 2004 469 

A.L 2004 434 

G.S 2004 412 

J.D 2004 342 

O.E 2004 336 

N.M 2003 320 

J.D 2003 298 
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Š.D 2004 298   

  

  

  

  

  

  

V.M 2003 275 

L.A 2004 239 

Č.L 2003 224 

Ž.P 2004 223 

F.R 2003 221 

B.D 2004 219 

V.T 2004 217 

K.D 2004 211 

J.M 2004 182 

Tab. 18 – Soupiska U16 v roce 2019. 
 

 
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

B.A 2004 153 

 

 

 

 

 

3 = 270min.  

  

  

  

  

M.M 2004 145 

H.M 2004 136 

H.H 2004 136 

K.O 2004 136 

B.R 2004 134 

M.D 2004 90 

V.T 2004 74 

M.Š 2004 71 

S.M 2004 60 

Tab. 19 – Soupiska U16 v roce 2020. 

     
Iniciály (přijmení a 

jméno)  

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

H.L 1998 1083 

21 = 1890min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

K.A 1998 1006 

CH.M 1998 859 

G.D 1998 791 

Č.M 1998 679 

Š.O 1998 646 

L.O 1998 630 

B.T 1998 540 

J.M 1998 450 

T.E 1998 443 

T.F 1998 417 

S.R 1999 368 

C.J 1998 319 

R.J 1998 316 

G.M 1999 289 

P.P  1998 280 
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B.D 1999 277 

K.J 1999 265 

S.D 1998 243 

Tab. 20 – Soupiska U17 v roce 2015. 

     
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

N.J 2000 581 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 = 1620 min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S.R 2000 554 

L.M 2000 552 

H.M  2000 463 

P.Š 2000 409 

K.V 2000 362 

K.J 2000 308 

H.D 2000 298 

M.D 2000 270 

H.L 2000 256 

Š.M 2000 253 

K.F 2000 209 

K.M 2000 139 

V.J 2000 139 

Ž.D 2000 139 

L.M 1999 134 

P.D  2000 125 

K.J 1999 127 

L.J 2000 114 

N.A 2000 110 

Tab. 21 – Soupiska U17 v roce 2016. 

     
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

E.D 2001 671 17 = 1530 min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V.T 2001 554 

V.A 2001 527 

K.M 2001 518 

P.N 2001 515 

Ž.K 2001 469 

O.T 2000 360 

S.T 2000 260 

Š.V 2001 219 

Š.M 2001 210 

P.P 2001 190 

H.D 2000 180 
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J.M 2000 180   

  

  

  

  

K.D 2001 146 

D.D 2000 139 

F.K 2001 139 

K.T 2001 126 

K.M 2001 117 

K.V 2001 117 

H.J 2001 117 

Tab. 22 – Soupiska U17 v roce 2017. 

  
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

S.Š 2002 658 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 = 1440 min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H.T 2002 501 

M.F 2002 492 

R.A 2002 370 

H.L 2002 360 

Z.R 2001 229 

L.V 2002 226 

S.M 2002 224 

S.V 2002 211 

V.M 2001 180 

K.L 2001 150 

P.O 2002 90 

T.J 2002 90 

B.L 2001 68 

L.C 2001 50 

S.J 2002 45 

H.P 2002 45 

Tab. 23 – Soupiska U17 v roce 2018. 

  
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

L.D 2003 402 18 = 1620 min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D.K  2003 335 

H.M 2003 320 

K.M 2003 257 

Š.M 2002 201 

V.R 2003 180 

Š.D 2002 180 

Š.S 2002 146 

V.D 2003 130 

K.CH 2003 96 

K.A 2003 90 
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M.M 2003 90 

H.K 2003 73 

F.V 2002 67 

F.R 2003 45 

Tab. 24 – Soupiska U17 v roce 2019. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

J.M 2003 180 
3 = 270 min. 

  

  

N.J 2003 123 

P.F 2003 123 

Tab. 25 – Soupiska U17 v roce 2020. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

L.T 1999 491  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 = 1710 min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

K.L 1999 434 

Č.J 1998 360 

D.O 1999 347 

P.D 1999 345 

M.J 1998 310 

N.L 1999 300 

Č.F 1999 284 

G.D 1999 270 

M.D 1999 260 

B.D 1998 250 

T.M 1998 245 

H.P 1999 215 

F.P 1998 207 

H.M 1998 204 

P.L 1999 195 

S.J 1999 193 

H.P 1998 172 

T.D 1998 152 

N.D 1999 142 

Tab. 26 – Soupiska U18 v roce 2016. 

  
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

K.T 2000 408 18 = 1620min. 

  

  

  

  

  

  

Š.O 2000 400 

Z.P 1999 358 

Š.D 2000 342 

Č.T 2000 329 
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P.V 1999 315   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Z.T 2000 299 

Z.D 2000 240 

B.R 1999 237 

M.M 2000 233 

S.J 2000 230 

K.M 2000 224 

M.P 1999 224 

P.J 2000 224 

V.J 1999 199 

B.M 2000 197 

B.M 2000 181 

B.J 2000 180 

T.K 1999 180 

Š.P 2000 135 

Tab. 27  – Soupiska U18 v roce 2017. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

K.Š 2000 598 

21 = 1890min.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B.J 2000 588 

F.F 2001  561 

V.M 2000 473 

Č.L 2001 469 

Č.F 2001 432 

B.V 2001 367 

C.L 2001 376 

Z.J 2001 270 

P.A 2000 257 

P.D 2001 214 

S.M 2001 204 

K.S 2001 151 

H.P 2001 149 

F.M 2000 148 

P.O 2000 148 

P.J 2000 148 

H.O 2001 145 

P.V 2000 137 

S.M 2000 137 

Tab. 28 – Soupiska U18 v roce 2018. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

D.M 2002 423  
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S.F 2002 328  

 

 

 

 

 

 

17 = 1530 min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T.J 2002 314 

K.J 2002 300 

D.D 2001 275 

B.D 2002 255 

B.T 2002 247 

T.J 2001 226 

H.D 2002 195 

A.I 2002 192 

B.A 2002 180 

S.M 2002 168 

C.M 2001 134 

K.J 2002 121 

Š.M 2001 115 

K.J 2001 111 

G.S 2002 107 

S.F 2002 95 

Tab. 29 – Soupiska U18 v roce 2019. 

 
 

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

H.F 1998 889 

24 = 2160min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M.D 1998 685 

CH.O 1998 554 

M.V 1999 452 

N.O 1998 423 

Č.F 1998 300 

K.R 1998 307 

T.P 1998 187 

S.D 1998 182 

S.K 1999 180 

R.M 1998 95 

P.J 1998 90 

H.D 1998 85 

D.V 1999 80 

Tab. 30 – Soupiska U19 v roce 2017. 

 

  
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

R.R 1999 168 14 = 1260 min. 

  

  

  

  

N.L 1999 136 

Č.L 2000 90 

CH.T 2000 90 
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P.M 2000 45   

S.M 2000 45 

Tab. 31 – Soupiska U19 v roce 2018. 

     
Iniciály (přijmení a 

jméno)  

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

H.M 2001 368 15 = 1350 min. 

Tab. 32 – Soupiska U19 v roce 2019. 

 
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

R.M 2001 103 2 = 180 min. 

Tab. 33 – Soupiska U19 v roce 2020. 

     
  

Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

J.D 1998 559 

7 = 630 min. 

  

  

  

  

  

B.P 1998 147 

M.J 1998 135 

K.J 1998 104 

Š.J 1998 90 

J.R 1998 27 

Tab. 34 – Soupiska U20 v roce 2018. 

     
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

S.D 1998 180 

7 = 630 min. 

  

  

  

  

  

  

  

J.R 1998 134 

H.K 1998 113 

Z.O 1999 97 

P.M 1999 61 

M.L 1998 45 

V.D 1998 45 

CH.M 1999 45 

Tab. 35 – Soupiska U20 v roce 2019. 

     
Iniciály (přijmení a 

jméno) 

Rok 

narození  Počet odehraných minut 

Celkový počet 

utkání 

T.M 1998 360 10 = 900 min. 

Tab. 36 – Soupiska U21 v roce 2019. 
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4.3 Statistické zpracování dat 

Při zpracování výzkumných dat byly použity základní statistické, popisné 

charakteristiky (četnost a procentuální vyjádření) výběrového souboru. Tvorba grafů a 

statické vyhodnocení bylo vypracováno s použitím programu Microsoft Office Excel 

2020. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Regiony ČR a časové období při výchově do mládežnických reprezentací 

Sledovaný soubor tvořilo 336 mládežnických reprezentantů ročníků narození 

1998-2004. Celkové časové období/počet let sportovní přípravy v klubech bylo 3305 let. 

Průměrná doba sportovní přípravy od data první registrace v registračním systému FAČR 

až do dosažení statutu mládežnického reprezentanta bylo 10 let.  

Tabulka 37 zobrazuje participaci jednotlivých regionů týkající se výchovy do 

mládežnických reprezentací Údaje znázorňují dobu sportovní činnosti hráčů 

v jednotlivých regionech. Doba sportovní činnosti je vyjádřená počtem let, resp. časovým 

obdobím, jež kluby v příslušném kraji pečovali o jednotlivé hráče od data první registrace 

v registračního systému FAČR až do dosažení statutu mládežnického reprezentanta.  

Pořadí krajů podle 

časového období 

Časové období/počet 

let 

Počet hráčů 

rok narození 

(1998 – 2004) 

v roce 2016 

Počet hráčů 

rok narození 

(1998 – 2004) 

v roce 2017 

Počet hráčů 

rok narození 

(1998 – 2004) 

v roce 2018 

Počet hráčů 

rok narození 

(1998 – 2004) 

v roce 2019 

1 Praha hl. město 861 (27%) 5149 (5) 5051 (4) 4803 (4) 4443 (4) 

2 Moravskoslezský 392 (12%) 8381 (3) 7985 (2) 7124 (2) 6320 (2) 

3 Středočeský 345 (10,5%) 10 711 (1) 9638 (1) 8939 (1) 8249 (1) 

4 Jihomoravský 286 (8,7%) 8472 (2) 7744 (3) 6982 (3) 6297 (3) 

5 Olomoucký 264 (7,9%) 4507 (8) 4271 (7) 3928 (7) 3509 (7) 

6 Zlínský 225 (6,8%) 5854 (4) 4774 (5) 4507 (5) 4180 (5) 

7 Královéhradecký 213 (6,5%) 3736 (11) 3490 (11) 3210 (11) 2905 (11) 

8 Ústecký 194 (5,9%) 4884 (6) 4126 (8) 3642 (8) 3263 (8) 

9 Plzeňský 164 (4,9%) 4334 (9) 3594 (9) 3293 (9) 2999 (9) 

10 Pardubický 145 (4,5%) 3624 (12) 3432 (12) 3174 (12) 2452 (12) 

11 Jihočeský 113 (4%) 4862 (7) 4454 (6) 4188 (6) 3897 (6) 

12 Karlovarský 47 (1,5%) 1972 (14) 1855 (14) 1625 (14) 1443 (14) 

13 Liberecký 28 (1%) 2594 (13) 2374 (13) 2213 (13) 1998 (13) 

14 Vysočina 28 (1%) 4267 (10) 3534 (10) 3265 (10) 2953 (10) 

Celkem počet hráčů  
73 347 66 322 60 893 54 908 

Celkem počet let 3305 

Legenda:  číslo v závorce vyjadřuje umístění kraje v rámci jednoho roku. 

Tab. 37 – Časové období v kraji a pořadí podle počtu obyvatel. 
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Z výsledků v tabulce 37 je patrné, že dominantním regionem, který se nejvíce 

časově podílí na péči o talentované hráče do mládežnických reprezentací je kraj Praha hl. 

město (861 let). Naopak nejnižší zastoupení ve výchově je shodně u kraje Libereckého a 

kraje Vysočina (28 let). 

V tabulce je dále uvedeno počet hráčů rok narození 1998-2004 v letech od roku 

2016-2019 v každém jednotlivém regionu a pořadí z hlediska nejvyššího počtu těchto 

hráčů v daném roce. Největší počet hráčů skrz všechny období má kraj Středočeský. Jeho 

základnu v roce 2016 tvořilo 10 711 hráčů rok narození 1998-2004.  Druhý v pořadí se 

umístil kraj Moravskoslezský s počateční základnou 8381 hráčů v roce 2016. Kraj Praha 

hl. město se umístila na celkovém čtvrtém místě mezi ostatními kraji s celkovým počtem 

5149 hráčů v roce 2016. Nejmenší počet hráčů měli v tomto období kraje Pardubický 

3624 hráčů, Liberecký 2594 hráčů a Karlovarský 1972 hráčů.  

Pokud se podíváme podrobněji do Tabulky 37, tak zjistíme patrný ubýtek hráčů 

ve všech regionů skrz všechny leta od roku 2016-2019.  Celkový počet hráčů ve všech 

regionech rok narození 1998-2004 v roce 2016 tvoří 73 347. V roce 2019 je to pouze 

54 908. Jedná se tedy o úbytek 25%.  
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V následujícím Grafu 1 je zobrazeno časového období a procentuální vyjádření, 

jež kluby v příslušném regionu pečovali o jednotlivé hráče od data první registrace v 

registrační systému FAČR až do dosažení statutu mládežnického reprezentanta. 

     

                                 Graf 1 – Časové období a porovnání jednotlivých krajů. 

 

Výsledky v Grafu 1 obsahově souvisí s výsledky v Tabulce 37 a zobrazují data 

v podobě procentuálního vyjádření. Z Grafu 1 je patrné, že kraj Praha hl. město (27 %) 

se nejvíce časově podílí na péči o talentované hráče do mládežnických reprezentací. 

Následují regiony Moravskoslezský s 12 %, Středočeský s 10 %, Jihomoravský s 9 %, 

Olomoucký s 8 %, Zlínský s 7 %, Královéhradecký a Ústecký shodně se 6 % a Plzeňský 

s 5 %. Dalšími regiony jsou Pardubický se 4 % a Jihočeský se 3 %. Regiony, které 

nejméně přispívají z pohledu doby sportovní přípravy do mládežnických reprezentací 

jsou kraje Vysočina, Liberecký a Karlovarský, shodně s 1%. 
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Tabulka 38 vyjadřuje jednotlivé ročníky narození a spoluúčast jednotlivých krajů 

na výchově z hlediska doby sportovní přípravy, vyjádřené počtem let od data první 

registrace v registračním systému FAČR až do dosažení statutu mládežnického 

reprezentanta. 

 Ročníky narození a počet let v krajích u hráčů se statutem 

mládežnického reprezentanta 

Rok narození 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 

Počet hráčů (336) 51 57 68 54 48 35 23 

Počet let v 

ročníku 
574 579 660 526 458 311 197 

Celkem 

(3305 let) 

Praha hl. město 169(1) 128(1) 104 (1) 158 (1) 142 (1) 112 (1) 48 (1) 861 (27%) 

Moravskoslezský 74 (2) 54 (4) 55 (3) 63 (2) 45 (4) 54 (2) 47 (2) 392 (12%) 

Středočeský 73 (3) 82 (3) 52 (7) 48 (4) 56 (2) 22 (6) 12 (6) 345 (10,5%) 

Jihomoravský 40 (6) 46 (6) 54 (6) 48 (4) 54 (3) 26 (5) 18 (4) 286 (8,7%) 

Olomoucký 7 (11) 89 (2) 49 (8) 61 (3) 30 (6) 27 (4) 1 (8) 264 (7,9%) 

Zlínský 65 (4) 22(10) 67 (4) 24 (8) 10 (10) 31 (3) 6 (7) 225 (6,8%) 

Královéhradecký 57 (5) 11(11) 70 (2) 33 (5) 9 (11) 19 (7) 14 (5) 213 (6,5%) 

Ústecký 37 (7) 48 (5) 37 (10) 11 (10) 29 (7) 11 (8) 21 (3) 194 (5,9%) 

Plzeňský 14 (9) 41 (7) 61 (5) 25 (7) 17 (9) 0 (14) 6 (7) 164 (4,9%) 

Pardubický 26 (8) 23 (9) 43 (9) 14 (9) 31 (5) 2 (10) 6 (7) 145 (4,5%) 

Jihočeský 0 (14) 27 (8) 35 (11) 26 (6) 7 (12) 0 (14) 18 (4) 113 (4%) 

Karlovarský 8 (10) 3 (13) 22 (12) 14 (9) 0 (14) 0 (14) 0 (14) 47 (1,5%) 

Liberecký 4 (12) 5 (12) 11 (13) 1 (11) 0 (14) 7 (9) 0 (14) 28 (1%) 

Vysočina 0 (14) 0 (14) 0 (14) 0 (14) 28 (8) 0 (14) 0 (14) 28 (1%) 

 Legenda:  číslo v závorce vyjadřuje umístění kraje v rámci ročníku. 

Tab. 38 – Jednotlivé ročníky narození od 1998 do roku 2004 a účast jednotlivých krajů na výchově 

těchto ročníků. 

 

Z Tabulky 38 je zřejmé, že z 336 sledovaných hráčů ročníků narození 1998-2004 

je dominantním a nejefektivnějším krajem Praha, hl. město (7x 1. místo). Hráči, kteří 

dosáhnou statutu mládežnického reprezentanta z celkového počtu 3305 let absolvují 

v tomto kraji časově nejdelší sportovní přípravu (861 let; 27%). Nicméně, můžeme 

pozorovat u tohoto kraje u ročníku narození 2004 snížený příspěvek do výchovy 

mládežnických reprezentantů. Na druhém místě pak alternují kraje, Moravskoslezský (4x 

a 12%), Středočeský (1x a 10,5%), Olomoucký (1x a 7,9%), Královehradecký (1x a 

6,5%). Na tomto místě je ovšem zmínit, že efektivita těchto krajů v porovnání s krajem 

Praha hl. město osciluje v širokém pásmu 40-70 %.  Konkrétně u ročníků narození 1998 
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(44%), 1999 (70%), 2000 (67%), 2001 (40%), 2002 (40%), 2003 (48%), ale u ročníku 

narození 2004 je to již 97%. Nejméně k výchově mládežnických reprezentantů přispívají 

regiony Vysočina (1%), Liberecký (1%) a Karlovarský (1,5%). 

 

5.2 Dosažení statutu mládežnického reprezentanta v jednotlivých regionech ČR na 

počet registrovaných hráčů sledovaného souboru  

Tabulka 39 zobrazuje efektivitu výchovy jednotlivých regionů do mládežnických 

reprezentací u sledovaných ročníků narození 1998-2004. Efektivita je vyjádřena počtem 

hráčů, kteří působili v daném regionu nebo i více regionech v závislosti na počtu 

registrovaných hráčů sledovaných ročníků v letech 2016 až 2019. V každém jednotlivém 

roce je uveden počet hráčů potřebný k výchově jednoho mládežnického reprezentanta 

v daném regionu. 

Pořadí Krajů 

Počet hráčů 

potřebných na 

výchovu 1 

mládežnického 

reprezentat 

v roce 2016 

Počet hráčů 

potřebných na 

výchovu 1 

mládežnického 

reprezentat 

v roce 2017 

Počet hráčů 

potřebných na 

výchovu 1 

mládežnického 

reprezentat 

v roce 2018 

Počet hráčů 

potřebných na 

výchovu 1 

mládežnického 

reprezentat 

v roce 2019 

 Celkové 

období od 

2016 – 2019 

1 Praha 48 44 43 44 45 

2 Plzeňský 161 144 122 111 134 

3 Olomoucký 167 178 164 135 161 

4 Moravskoslezský 195 195 187 166 186 

5 Královehradecký 208 184 201 194 196 

6 Ústecký 305 258 214 204 245 

7 Zlínský 293 265 237 261 265 

8 Pardubický 302 343 265 245 288 

9 Jihomoravský 339 298 304 300 310 

10 Středočeský 510 459 406 359 431 

11 Liberecký 649 594 738 500 612 

12 Jihočeský 695 742 698 557 669 

13 Vysočina 1422 1178 3265 2953 1752 

14 Karlovarský / 1855 / 1443 3448 

Tab. 39 – Počty hráčů v jednotlivých regionech potřebných k výchově jednoho mládežnického 

reprezentat v období od roku 2016 – 2019. 

 

Výsledky poukazují na to, že nejefektivnějším krajem je Praha hl. město. 

K výchově jednoho mládežnického reprezentanta v období od roku 2016-2019 

potřeboval 45 hráčů. Dále následuje kraj Plzeňský, který potřebuje 134 hráčů na výchovu 
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jednoho mládežnického reprezentanta. Nejhůře si vedli kraje Vysočina s 1752 hráči a kraj 

Karlovarský s 3448 hráči. 

Tabulka 40 nabízí počet hráčů, kteří byli vychováni pouze jedním krajem v 

porovnání s počtem hráčů kde na výchově participovalo více krajů od data první 

registrace v registračním systému FAČR až do dosažení statutu mládežnického 

reprezentanta. 

Kraje Počet hráčů vychovaných 

jedním krajem - 219 (65%) 

Počet hráčů a participace 

více krajů - 117 (35%) 

Praha hl. město 59 (27%) 55 (47%) 

Moravskoslezský 32 (14,5%) 15 (13%) 

Jihomoravský 21 (9,6%) 9 (8%) 

Olomoucký 17 (7,8%) 18 (5%) 

Ústecký 17 (7,8%) 6 (15%) 

Zlínský 17 (7,8%) 13 (11%) 

Středočeský 14 (6,4%) 43 ( 37%) 

Plzeňský 13 (6,3%) 14 ( 12%) 

Pardubický 10 (4,5%) 8 ( 7%) 

Královéhradecký 9 (4,1%) 19 (16%) 

Jihočeský 6 (2,7%) 8 (7%) 

Liberecký 2 (1%) 7 (6 %) 

Vysočina 2 (1%) 1 (1%) 

Karlovarský 0 (0%) 8 ( 7%) 

Celkový počet hráčů 336 

Tab. 40 – Počet hráčů vychovaný jedním a více kraji. 

 

Tabulka 40 poukazuje, že 219 (65%) hráčů, kteří dosáhli statutu mládežnického 

reprezentanta absolvovalo sportovní přípravu v kraji, kde se uskutečnila jeho první 

registrace do registračním systému FAČR a tudíž tito hráči nepřecházeli mezi 

jednotlivými kraji. Nejvíce hráčů (59) bylo takto registrováno v kraji Praha hl. město. 

Nejhůře si vedli kraje Liberecký (2) a Vysočina (2). Kraj Karlovarský samostatně 

neparticipoval na výchově žádného hráče, který by dosáhl statutu mládežnického 

reprezentanta. Více kraji bylo vychováno 117 sledovaných hráčů a z nich 55 (47%) tedy 

největší počet výchoval kraj Praha hl. město. Středočeský kraj se spolupodílel na výchově 

43 ( 37%) hráčů. Nejhůře si vedli kraje Ústecký, který se spolupodílel na výchově 6 (15%) 

hráčů a kraj Vysočina 1 (1%) se spolupodílel na výchově jednoho hráče. 
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V následujícím Grafu 2 je znázornění výsledků z Tabulky 38 týkající se údajů o 

výchově hráčů pouze jedním krajem. 

 

Graf 2 – Grafické znázornění počtu hráčů vychovaných jedním regionem. 

 

5.3 Výchova do mládežnických reprezentací u klubů s amatérským a profesionálním 

statutem 

Tabulka 41 zobrazuje pořadí TOP 40 klubů s amatérským a profesionálním 

statutem jež pečovaly o hráče nejdelší časové období/počet let až do doby dosažení statutu 

mládežnického reprezentanta. Dále uvádí klubovou příslušnost, průměrný počet let v 

klubu a počet hráčů, kteří byli registrováni v tomto klubu. Celková doba je vyjádřena od 

doby první registrace v systému FAČR až do dosažení statutu mládežnického 

reprezentanta.  

Pořadí  Kluby Počet let v 

klubu 

Počet 

hráčů  

Počet let v klubu 

1 AC Sparta Praha 487 (100%) 73 7 

2 SK Slavia Praha 328 (67,3%) 62 5 

3 FC Baník Ostrava 202 (41,5%) 30 6 

4 SK Sigma Olomouc 180 (37%) 28 7 

5 FC Viktoria Plzeň 177 (36,3%) 27 6 

6 FC Zbrojovka Brno 159 (32,6%) 26 7 

7 FC Hradec Králové 156 (32%) 24 7 

8 FK Teplice 105 (21,5%) 21 5 
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9 1. FC SLOVÁCKO 92 (18,9%) 19 4 

10 FK Pardubice 90 (18,4%) 17 5 

11 Bohemians Praha 1905 83 (17%) 15 4 

12 1. FK Příbram 68 (14%) 13 7 

13 SK Dynamo České Budějovice 67 (14%) 12 4 

14 FC FASTAV Zlín 54 (11,1%) 11 8 

15 SK Junior Teplice 52 (11%) 11 4 

16 MFK Frýdek-Místek 50 (10,2%) 11 6 

17 FC HLUČÍN 44 (9%) 9 5 

18 FK Mladá Boleslav 43 (9%) 8 7 

19 MFK Karviná 37 (7,6%) 8 5 

20 FK Jablonec 29 (6%) 7 4 

21 SK Kladno 28 (6%) 4 7 

22 FC TEMPO Praha 26 (5,3%) 6 4 

23 Slezský FC Opava 25 (5,1%) 4 6 

24 FC Sellier & Bellot Vlašim 22 (4,5%) 6 4 

25 1. SK Prostějov 21 (4,3%) 4 5 

26 FK Dukla Praha  18 (3,7%) 9 2 

27 1.Valašský FC 18 (3,7%) 3 6 

28 FK Baník Sokolov 17 (3,5%) 5 3 

29 FK FOTBAL TŘINEC 17 (3,5%) 3 6 

30 TJ Svitavy 16 (3,3%) 4 4 

31 Český SK Uherský Brod 16 (3,3%) 2 8 

32 FK Prostějov 16 (3,3%) 4 4 

33 FC VYSOČINA JIHLAVA 14 (2,9%) 2 7 

34 TJ Jiskra Domažlice 14 (2,9%) 4 4 

35 FK Králův Dvůr 14 (2,9%) 4 4 

36 FC TVD Slavičín 14 (2,9%) 2 7 

37 1.SC Znojmo FK 14 (2,9%) 2 7 

38 SK Motorlet Praha 13 (2,7%) 5 3 

39 RAFK 13 (2,7%) 2 7 

40 FC Vrchlabí 13 (2,7%) 3 4 

Tab. 41 – Přehled jednotlivých klubů, které se nejvíce časově podílí (vyjádřeno počtem let) na 

výchově mládežnických reprezentantů.  

 

Z výsledků Tabulky 41 je patrné, že nejdelší časové období, resp. péči o 

talentované hráče, kteří se následně rekrutují do mládežnických reprezentací zajišťuje AC 

Sparta Praha. V tomto klubu byl registrován nejvyšší počet hráčů 73 a absolvovali zde 

487 let. Druhým v pořadí je SK Slavia Praha (328 let  s registrací 62 hráčů). Pokud 
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porovnáme efektivitu klubů s AC Sparta Praha pak SK Slavia Praha dosahuje 67,3% 

výkonnosti, FC Baník Ostrava 202 let s výkonnosti 41,5% s registrací 30 hráčů, SK 

Sigma Olomouc 180 roků s výkonností 37% a registrací 28 hráčů, FC Viktoria Plzeň 177 

roků a registrací 27 hráčů, FC Zbrojovka Brno 159 let a registrací 26 hráčů, FC Hradec 

Králové 156 let a registrací 24 hráčů a TOP 40 týmů uzavírá FK Jablonec 29 let a 

registrací 7 hráčů s výkonností 6% v porovnání s AC Sparta Praha. Celkový počet týmů, 

které se podílely na výchově všech 336 mládežnických reprezentantů je 283. Celková 

tabulka všech klubů, které participovaly na výchově hráčů do mládežnických reprezentací 

je zobrazena v přílohách práce.  

Zajímavým zjištěním je, že vybrané kluby s amatérským statutem dosáhly vyšší 

efektivity než kluby s profesionálním statutem. Jedná se o kluby SK Junior Teplice 52 

let, MFK Frýdek-Místek 50 let a FC Hlučín 44 let, SK Kladno 28 let a FC Tempo Praha 

26 let. 

Naopak nejhorší výsledky mezi týmy, které hrají v sezoně 2019/2020 

profesionální I a II. ligu a mají tudíž statut profesionální klubu jsou FK Varnsdorf, FK 

Blansko, FC Slavoj Vyšehrad a Ústí nad Labem, kteří se vůbec nepodíleli na výchově 

mládežnických reprezentantů. Z první ligy jsou to týmy Slezský FC Opava 25 let a 

celkem 4 hráči, kteří prošli tímto týmem. Dále je to FC Slovan Liberec 3 roky a celkem 

3 hráči a FC Vysočina Jihlava 14 let a 2 hráči. Podle zjištěných dat lze konstatovat, že 

péče o talentované hráče je v těchto klubech, resp. regionech neuspokojivá vzhledem 

k tomu, že se jedná o profesionální týmy.  

 

Tabulka 42 zobrazuje TOP 40 klubů s amatérským a profesionálním statutem a 

uvedené hodnoty vyjadřují počet hráčů. Tyto kluby nejvíce participovaly na výchově 

hráčů při dosažení statutu mládežnického reprezentanta, a to v konkrétní kategoriích U16, 

U17, U18, U19, U20 a U21. Z Tabulky 42 je patrné, že nejvíce hráčů je rekrutováno z AC 

Sparta Praha do kategorie U16, U18 a U19 a z SK Slavia Praha do kategorie U17. 

 

 

Pořadí Kluby U16 U17 U18 U19 U20 U21 

1 AC Sparta Praha 30 18 19 6 0 0 

2 SK Slavia Praha 23 22 12 3 2 0 

3 FC Baník Ostrava 9 10 9 2 0 0 

4 SK Sigma Olomouc 7 7 12 0 2 0 
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5 FC Viktoria Plzeň 10 7 8 1 1 0 

6 FC Zbrojovka Brno 10 5 7 3 1 0 

7 FC Hradec Králové 7 5 9 2 1 0 

8 FK Teplice 11 7 0 2 1 0 

9 1. FC SLOVÁCKO 7 8 2 1 0 1 

10 FK Pardubice 4 10 1 1 1 0 

11 Bohemians Praha 1905 8 3 3 1 0 0 

12 1. FK Příbram 3 3 4 0 3 0 

13 SK Dynamo České Budějovice 5 2 3 2 0 0 

14 FC FASTAV Zlín 4 1 3 2 1 0 

15 SK Junior Teplice 6 3 0 2 0 0 

16 MFK Frýdek-Místek 5 3 3 0 0 0 

17 FC HLUČÍN 4 0 4 1 0 0 

18 FK Mladá Boleslav 3 1 3 0 1 0 

19 MFK Karviná 1 6 0 0 1 0 

20 FK Jablonec 1 3 3 0 0 0 

21 SK Kladno 3 1 0 0 0 0 

22 FC TEMPO Praha 5 1 0 0 0 0 

23 Slezský FC Opava 2 1 1 0 0 0 

24 FC Sellier & Bellot Vlašim 2 2 1 1 0 0 

25 1. SK Prostějov 1 2 0 0 1 0 

26 FK Dukla Praha  2 3 2 2 0 0 

27 1.Valašský FC 2 0 1 0 0 0 

28 FK Baník Sokolov 1 1 2 0 1 0 

29 FK FOTBAL TŘINEC 2 0 1 0 0 0 

30 TJ Svitavy 2 1 0 0 1 0 

31 Český SK Uherský Brod 1 1 0 0 0 0 

32 FK Prostějov 0 2 1 1 0 0 

33 FC VYSOČINA JIHLAVA 1 1 0 0 0 0 

34 TJ Jiskra Domažlice 0 0 3 1 0 0 

35 FK Králův Dvůr 2 2 0 0 0 0 

36 FC TVD Slavičín 1 0 0 1 0 0 

37 1.SC Znojmo FK 1 0 0 0 0 1 

38 SK Motorlet Praha 3 2 0 0 0 0 

39 RAFK 0 0 0 1 1 0 

40 FC Vrchlabí 0 1 2 0 0 0 

Tab. 42 – Participce klubů a dosažení statutu mládežnického reprezentanta. 
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5.4 Efektiva výchovy do mládežnických reprezentací u klubů s profesionálním 

statutem pro sezonu 2019/2020 

Tabulce 43 nabízí porovnání klubů s profesionálním statutem z hlediska počtu 

hráčů jež zde absolvovali sportovní přípravu a dosáhli statutu mládežnického reprezent. 

Pořadí Kluby U16 U17 U18 U19 U20 U21 Celkem 

1 AC Sparta Praha 30 18 19 6 0 0 73 

2 SK Slavia Praha 23 22 12 3 2 0 62 

3 FC Baník Ostrava 9 10 9 2 0 0 30 

4 SK Sigma Olomouc 7 7 12 0 2 0 28 

5 FC Viktoria Plzeň 10 7 8 1 1 0 27 

6 FC Zbrojovka Brno 10 5 7 3 1 0 26 

7 FC Hradec Králové 7 5 9 2 1 0 24 

8 FK Teplice 11 7 0 2 1 0 21 

9 1. FC SLOVÁCKO 8 7 2 1 0 1 19 

10 FK Pardubice 4 10 1 1 1 0 17 

11 Bohemians Praha 1905 8 3 3 1 0 0 15 

12 1. FK Příbram 3 3 4 0 3 0 13 

13 SK Dynamo České Budějovice 5 2 3 2 0 0 12 

14 FC FASTAV Zlín 4 1 3 2 1 0 11 

15 FK Dukla Praha  2 3 2 2 0 0 9 

16 FK Mladá Boleslav 3 1 3 0 1 0 8 

17 MFK Karviná 1 6 0 0 1 0 8 

18 FK Jablonec 1 3 3 0 0 0 7 

19 FK VIKTORIA ŽIŽKOV 3 1 1 1 0 0 6 

20  FC Sellier & Bellot Vlašim 2 2 1 1 0 0 6 

21 1. SK Prostějov 1 2 0 0 1 0 4 

22 Slezský FC Opava 2 1 1 0 0 0 4 

23 FC MAS Táborsko 1 1 2 0 0 0 4 

24 FC SLOVAN LIBEREC 0 1 1 1 0 0 3 

25 FK FOTBAL TŘINEC 2 0 1 0 0 0 3 

26 SK Líšeň 1 1 0 0 0 0 2 

27 FC VYSOČINA JIHLAVA 1 1 0 0 0 0 2 

28 MFK Chrudim 0 0 0 0 1 0 1 

29 FK Varnsdorf 0 0 0 0 0 0 0 

30 FK Blansko 0 0 0 0 0 0 0 

31 FC Slavoj Vyšehrad 0 0 0 0 0 0 0 

32 Ústí nad Labem  0 0 0 0 0 0 0 

Tab. 43 – Participce klubů a dosažení statutu mládežnického reprezentanta. 
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5.5 Efektiva výchovy do mládežnických reprezentací u klubů s amatérským 

statutem pro sezonu 2019/2020 

Tabulka 44 nabízí porovnání TOP 40 klubů s amatérským statutem z hlediska 

počtu hráčů jež zde absolvovali sportovní přípravu a dosáhli statutu mládežnického 

reprezentanta.  
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Tab. 44 - TOP 40 klubů s amatérským statutem a časový podíl při výchově do mládež. repre. 

Pořadí Kluby Počet let Počet hráčů Roky v klubu 

1 SK Junior Teplice 52 11 4 

2 MFK Frýdek-Místek 50 11 6 

3 FC HLUČÍN 44 9 5 

4 SK Kladno 28 4 7 

5 FC TEMPO Praha 26 6 4 

6 1.Valašský FC 18 3 6 

7 FK Baník Sokolov 17 5 3 

8 TJ Svitavy 16 4 4 

9 Český SK Uherský Brod 16 2 8 

10 FK Prostějov 16 4 4 

11 TJ Jiskra Domažlice 14 4 4 

12 FK Králův Dvůr 14 4 4 

13 FC TVD Slavičín 14 2 7 

14 1.SC Znojmo FK 14 2 7 

15 SK Motorlet Praha 13 5 3 

16 RAFK 13 2 7 

17 FC Vrchlabí 13 3 4 

18 FK Meteor Praha VIII 13 3 4 

19 SK Fotbalová škola Třebíč 13 2 7 

20 FC Svratka Brno 13 4 3 

21 FK Baník Most  12 3 4 

22 FK Jeseník 12 2 6 

23 SC XAVEROV H. POČERNICE 12 3 4 

24 FC Slavia Karlovy Vary 11 3 4 

25 FK Říčany 11 1 11 

26 FK Český Těšín 11 2 6 

27 SK Třeboradice 11 2 6 

28  RMSK "Cidlina" Nový Bydžov 10 3 3 

29 TJ Nová Včelnice 10 2 5 

30 MFK Havířov 10 2 5 

31 SK Hranice 10 2 5 

32 FK Baník Most 1909 9 3 3 

33 SK Čtyři Dvory 9 2 5 

34 FK Admira Praha 9 2 5 

35 - 40 FC ZVVZ Milevsko 8 1 8 

SK Hanácká Slavia Kroměříž, FK Náchod, FK Ostrov, FK SEKO LOUNY, FK  Kostelec 

nad Orlicí 
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Z výsledků je patrné, že nejefektivnějším klubem je SK Junior Teplice s 52 lety 

a 11 hráči a druhý v pořadí MFK Frýdek – Místek s 50 lety a 11 hráči. 

 

5.6 Časový podíl na výchově hráčů u klubů s profesionálním a amatérským statutem 

od doby první registrace ve FAČR až po dosažení statutu mládežnického 

reprezentanta  

Tabulka 45 prezentuje poměr mezi  kluby s profesionálním a amatérským 

statutem vyjádřený celkovou dobou sportovní přípravy, která je vynaložena na výchovu 

hráče od data první registrace v registračním systému FAČR až do dosažení statutu 

mládežnického reprezentanta a věkovou kategorii. 

Ročník Počet hráčů Počet let v amatérských 

klubech 

Počet let v profesionálních 

klubech 

U16 127 436 (40%) 665 (60%) 

U17 94 339 (38%) 573 (62%) 

U18 78 288  (35%) 547 (65%) 

U19 22 80 (31%) 175 (69%) 

U20 14 57 (30%) 131 (70%) 

U21 1 10 (71 %) 4 (29%) 

Celkem 336 1210 (37%) 2095 (63%) 

Tab. 45  – Celková doba sportovní přípravy v klubech s amatérským a profesionálním statutem. 

 

Kluby s amatérským statutem zajišťují dobu sportovní přípravy 1210 lety ( 37%) 

v porovnání s 2095 lety (63%) u klubů s profesionálním statutem. Současně lze 

identifikovat, že ve věkové kategorii U16 dosáhlo statutu mládežnického reprezentanta 

127 hráčů a tito hráči absolvovali 60% doby sportovní přípravy v klubech 

s profesionálním statutem.  
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5.7 Porovnání klubů s amatérským a profesionálním statutem z hlediska první 

registrace v registračním systému FAČR 

Tabulka 46 vyjadřuje poměr počtu hráčů, kteří dosáhli statutu mládežnického 

reprezentanta a klubovou příslušnost z pohledu první registrace v registračním systému 

FAČR u klubů s amatérským a profesionálním statutem.  

Mládežnická reprezentace 

a počet hráčů 

Počet hráčů v 

amatérských klubech a 

první registrace 

Počet hráčů v 

profesionálních klubech a 

první registrace 

U16 (127) 97 (76%) 30 (24%) 

U17 (94) 72 (77%) 22 (23%) 

U18 (78) 57 (73%) 21 (27%) 

 U19 (22) 17 (77%) 5 (23%) 

U20 (14) 13 (93%) 1 (7%) 

 U21 (1) 1 (100%) 0 (0%) 

Celkem hráčů 336 257 (76%) 79 (24%) 

Tab. 46  – První registrace v registračním systému FAČR u klubů s amatérských a profesionálních 

statutem.  

 

Výsledky týkající se údajů první registrace v registračním systému FAČR 

jednoznačně dokazují, že 76% (257 hráčů), kteří dosáhli statutu mládežnického 

reprezentanta měli první registraci v klubech s amatérským statutem. Stejné údaje nabízí 

Graf 3. 

 

Graf 3 – První registrace v registračním systému FAČR u klubů s amaterských a profesionálních 

statutem.  

Amatérské kluby

76%

Profesionální 

kluby 24%

Mládežnické reprezentace U16 - U21 a ročníky narození 1998 -

2004

Amaterské týmy Profesionální týmy
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5.8 Statut mládežnického reprezentanta a jeho účast na turnaji ME U19 a U17 nebo 

elitní fáze kvalifikace na ME U19 a U17   

V této části práce jsme se snažili u hráčů, kteří se účastnili vrcholného 

mládežnického turnaje ME U19 a U17 nebo elitní fáze kvalifikace na ME U19 a U17 

určit věkovou kategorii ve které splnili definované kritérium tzn. zařazení do TOP 20 

nejvytíženějších hráčů z pohledu odehraných minut v dané věkové kategorii. 

Z celkového počtu 336 hráčů a sledovaných ročníků narozených v letech od 1998 do 2002 

bylo tímto způsobem analyzováno 87 hráčů. Ročníky narození 2003 a 2004 nebyly 

analyzovány z důvodu nízkého věku a nemožnosti účasti na vrcholném turnaji pořádaném 

UEFA. 

Tabulka 47 zobrazuje nominaci hráčů ročníku narození 1998, resp. 1999 (dva 

hráči) na ME U19 v Gruzii v roce 2017. 

Pořadí Iniciály (přijmení 

a jméno) 

Počet odehraných 

minut 

Rok doasažení statutu 

reprezentanta a kritéria TOP 20 

hráčů  

1 J.M 270 U17 (2015) 

2 H.L 270 U17 (2015) 

3 CH.M 270 U17 (2015) 

4 K.A 270 U17 (2015) 

5 H.F 270 U19 (2017) 

6 S.M 270 U16 (2014) 

7 CH.O 247 U19 (2017) 

8 Š.O 208 U17 (2015) 

9 G.D 203 U17 (2015) 

10 T.E 180 U17 (2015) 

11 M.D 179 U19 (2017) 

12 T.D 170 U18 (2016) 

13 G.M 82 U17 (2015) 

14 H.M 62 U18 (2016) 

15 N.O 18 U19 (2017) 

16 L.O 1 U17 (2015) 

Tab. 47  – Nominace reprezentace na ME U19 v Gruzii v roce 2017.  

 

Z výsledků je patrné, že pouze jeden hráč z uvedených hráčů ročníku 1998, resp. 

1999 účastnící se ME U19 v Gruzii splinil  kritérium TOP 20 v kategorii U16. Většina 

účastníků tohoto turnaje konkrétně 9 hráčů stabilizovalo svoji výkonnost a tím i naplnění 
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kritéria statutu mládežnického reprezentanta v U17. Další 2 hráči splnili toto kritérim v 

U18 a 4 hráči až v kategorii U19 tzn. v sezoně kdy bylo organizováno ME.  

  

Tabulka 48 zobrazuje nominaci hráčů ročníku narození 1999 na elitní fázi 

kvalifikaci ME U19 v Itálii v roce 2018.  

Pořadí Iniciály (přijmení 

a jméno) 

Počet odehraných 

minut 

Rok doasažení statutu 

reprezentanta a kritéria TOP 20 

hráčů 

1 D.V 509 U16 (2014) 

2 F.J 453 U16 (2015) 

3 R.A 319 U16 (2014) 

4 Š.J 225 U16 (2014) 

5 H.P 210 U18 (2016) 

6 Z.M 197 U16 (2014) 

7 B.H.J 180 U16 (2014) 

8 P.L 160 U18 (2016) 

9 Z.P 156 U18 (2017) 

10 M.V 118 U19 (2017) 

11 Č.F 91 U18 (2016) 

12 K.F 90 U16 (2015) 

13 K.J 90 U16 (2015) 

14 F.CH 76 U16 (2014) 

15 S.R 75 U16 (2014) 

16 M.J 59 U18 (2016) 

17 S.J 46 U18 (2016) 

18 S.V 45 U16 (2015) 

Tab. 48  – Nominace reprezentace na elitní fázi kvalifikaci na ME U19 v Itálii v roce 2018. 

 

V porovnání s ročníkem narození 1998 je u ročníku 1999 patrné velké zastoupení 

hráčů, kteří splnili statut mládežnického reprezentanta už v nejmladší reprezentační 

kategorii U16. Jedná se o 11 hráčů. Dalších 6 hráčů splnili výkonnost v U18. Pouze 1 

hráč dosáhl statutu až v U19 tzn. v sezoně kdy byla pořádána samotná kvalifikace na ME 

U19 v Itálii. Z celkové počtu 18 hráčů, kteří byli na soupisce pouze jeden hráč nesplnil 

kritérium TOP 20 hráčů a není součástí analyzovaného souboru. 
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Tabulka 49 zobrazuje nominaci hráčů ročníku narození 2000 na ME U19 

v Arménii v roce 2019.  

Pořadí Iniciály (přijmení 

a jméno) 

Počet odehraných 

minut 

Rok doasažení statutu 

reprezentanta a kritéria TOP 20 

hráčů 

1 K.M 270 U18 (2017) 

2 H.D  270 U17 (2017) 

3 Z.D 270 U18 (2017) 

4 M.D 265 U17 (2016) 

5 K.M 250 U17 (2016) 

6 K.F 203 U17 (2016) 

7 K.V 203 U17 (2016) 

8 K.T 201 U18 (2017) 

9 F.M 198 U18 (2018) 

10 Z.T 177 U18 (2017) 

11 M.V 136 U16 (2015) 

12 S.J 132 U18 (2017) 

13 K.Z 101 U16 (2015) 

14 F.D 83 U16 (2015) 

15 P.,D 70 U16 (2016) 

16 S.T 58 U17 (2017) 

17 S.P 57 U16 (2015) 

18 H.L 5 U17 (2016) 

19 H.M 0 U17 (2016) 

Tab. 49  – Nominace reprezentace na ME U19 v Armenii v roce 2019.   

 

U ročníku narození 2000 dosáhlo statutu mládežnického reprezentanta 5 hráčů 

v kategorii U16. Nejvíce hráčů, kteří dosáhli statutu mládežnického reprezentanta bylo 

v kategorii U17, jedná se o 8 hráčů. Nicméně z Tabulky 49 je patrné, že 6 hráčů dosáhlo 

vysoké výkononnosti až v kategorii U18. Narozdíl od předchozích ročníků narození 1998 

a 1999 se v kategorii U19 neobjevil žádný nový hráč ročníku narození 2000, který by 

dosáhl vysoké výkonnosti. 
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Tabulka 50 zobrazuje nominaci hráčů ročníku narození 2001 na elitní fázi 

kvalikace na ME U17 v roce 2018 v Anglii. 

Pořadí Iniciály (přijmení 

a jméno) 

Počet odehraných 

minut 

Rok doasažení statutu 

reprezentanta a kritéria TOP 20 

hráčů 

1 G.Š 270 U16 (2016) 

2 H.D 270 U16 (2017) 

3 Ž.J 270 U16 (2016) 

4 P.N 255 U17 (2017) 

5 H.J 197 U17 (2017) 

6 H.J 195 U16 (2016) 

7  M.J 180 U16 (2017) 

8 Ž.K 180 U17 (2017) 

9 K.L 150 U17 (2018) 

10 Z.R 131 U17 (2018) 

11 K.M 130 U17 (2017) 

12 K.M 100 U16 (2016) 

13 V.A 91 U16 (2017) 

14 K.D 90 U17 (2017) 

15 V.M 90 U17 (2018) 

16 B.A 90 U16 (2016) 

17 R.M 82 U16 (2016) 

Tab. 50  – Nominace reprezentace na elitní fázi kvalifikace na ME U17 v Anglii. 

 

Z Tabulky 50 je zřejmé, že u tohoto ročníku narození 2001 dosáhlo statutu 

mládežnického reprezentanta v kategorii U16 nejpočetnější skupina hráčů, celkově 9. 

Zbylá početně velká skupina 8 hráčů dosáhla statutu mládežnického reprezentanta 

v kategorii U17.  

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Tabulka 51 zobrazuje nominaci hráčů ročníku narození 2002, resp. 2003 (Š.P) na 

ME U17 v Irsku v roce 2019.   

Pořadí Iniciály (přijmení 

a jméno) 

Počet odehraných 

minut 

Rok doasažení statutu 

reprezentanta a kritéria TOP 20 

hráčů 

1 H.J 270 U16 (2017) 

2 K.J 270 U16 (2017) 

3 K.P 270 U16 (2018) 

4 S.Š 270 U17 (2018) 

5 H.T 270 U17 (2018) 

6 P.D 208 U16 (2017) 

7 S.V 207 U17 (2018) 

8 H.L 199 U16 (2018) 

9 R.A 194 U17 (2018) 

10 H.L 180 U17 (2018) 

11 W.V 155 U16 (2017) 

12 Š.J 150 U16 (2017) 

13 S.A 90 U16 (2017) 

14 M.F 90 U17 (2018) 

15 Š.F 79 U16 (2018) 

16 T.A 63 U16 (2018) 

17 G.F 5 U16 (2018) 

Tab. 51  – Nominace reprezentace na ME U17 v Irsku v roce 2019. 

.  

U ročníku narození 2002, resp. 2003 je patrné, že 11 hráčů získalo statut 

mládežnického reprezentanta v kategorii U16. Další skupina 6 hráčů dosáhla statutu 

mládežnického reprezentantav kategorii U17.  
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V Grafu 4 je znázornění výsledků uvedených v Tabulkách 47-51 týkající se počtu 

hráčů, kteří dosáhli statutu mládežnického reprezentanta v závislosti na věkové kategorii 

tzn. U16, U17, U18 a U19 a jejich účast na významném mezinárodním turnaji pořádaného 

UEFA. Celkový počet hráčů, kteří se probojovali na prestižní mezinárodní reprezentační 

turnaj je 87 hráčů z 336.  

 

Graf 4  – Věková kategorie a statut mládežnického reprezentanta účastnícího se ME U19 a U17 

nebo elitní fáze kvalifikace U19 a U17.  

 

Nejpočetnější skupina hráčů, která dosáhla na statut mládežnického reprezentanta 

je ve věkové kategorii U16 (37 hráčů). V kategorii U17 dosáhlo tohoto statutu 31 hráčů. 

Nejméně početné skupiny hráčů se statutem mládežnického reprezentanta jsou v kategorii 

U18 (14 hráčů) a U19 (5 hráčů).  
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5.9 Dosažení statutu mládežnického reprezentanta a věková kategorie 

V následujicí Tabulce 52 je počet hráčů ročníku narození 1998 až 2004 a věková 

kategorie kdy bylo dosaženo statutu mládežnického reprezentanta a v Grafu 5 jsou 

znázorněné hodnoty, které jsou uvedené v Tabulce 52. 

 U16 U17 U18 U19 U20 U21 

1998 5 15 8 11 11 1 

1999 25 6 18 5 3 / 

2000 18 23 23 4 / / 

2001 16 20 16 2 / / 

2002 19 16 13 / / / 

2003 21 14 / / / / 

2004 23 / / / / / 

Celkem 127 94 78 22 14 1 

Tab. 52  – Dosažení statutu mládežnického reprezentanta u ročníku narození 1998 – 2004, věková 

kategorie a počet hráčů. 

 

 
Graf 5  – Grafické znázornění dosažení statutu mládežnického reprezentata a počet hráčů ročník 

narození 1998 – 2004. 

 

Nejvyšší počet (127) hráčů dosáhlo statutu mládežnického reprezentanta ve 

věkové kategorii U16. Následuje mládežnická reprezentace U17 (94) hráčů, U18 (78) 

hráčů, U19 (22) hráčů, U20 (14) hráčů a U21 (1) hráč. Jak je patrné z výsledků, množství 

nově příchozích hráčů, kteří odehrají relevantní počet minut v příslušné kategorii a 

naplňují tak kritérium mládežnického reprezentanta se snižuje s rostoucím věkem, resp. 

5

25

18
16

19
21

23

15

6

23

20

16
14

8

18

23

16

13
11

5
4

2

11

3
1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dosažení statutu mládežnického reprezentanta a 

věková kategorie

U16 U17 U18 U19 U20 U21



92 

 

starší věkovou kategorií. Je tedy mnohem jednodušší se dostat do výběru U16 než-li ve 

starších kategoriích, například U19, U20 a U21.  

Kolísání mezi počtem hráčů, kteří získají statut mládežnického reprezentanta je u 

jednotlivých ročníků narození různá. Obecně platí, že každý ročník narození měl jeden 

až dva silné výběry, které tvořily podstatnou část celého analyzovaného ročníku. 

Většinou se jednalo o výběry U16 a U17. 

 

5.10 Komparace seniorských TOP 10 reprezentací podle žeříčku FIFA z hlediska 

věku hráčů  

Graf 6 porovnává průměrný věk hráčů seniorské fotbalové reprezentace ČR v roce 

2020 s TOP 10 reprezentačních týmů podle žebříčku FIFA v roce 2020. Zdrojem 

informací byla oficiální soupiska uvedená na webových stránkách FAČR. 

 
Graf 6 – Průměrný věk hráčů seniorských reprezentací TOP10 týmů podle žebříčku FIFA a ČR. 

 

Průměrný věk seniorské reprezentace ČR je 28 let. Pokud porovnáme ostatní 

reprezentace, které se nacházejí v TOP 10 týmech podle žebříčku FIFA tak zjistíme, že 

reprezentace ČR je s reprezentací Uruguaye nejstarší z hlediska věku hráčů.  
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V dalším Grafu 7 je vyjádření celkového počtu hráčů ročníku narození 1998 až 

2004 jenž byli předmětem zkoumání práce a jsou v roce 2020 na soupisce seniorské 

reprezentace ČR. Údaje jsou opět komparovány s TOP 10 týmy podle žebříčku FIFA.  

 

Graf 7 – Hráči ročníku narození 1998 – 2004, kteří jsou na soupisce národní seniorské reprezentace 

TOP10 týmů podle žebříčku FIFA a ČR. 

 

Pokud se podíváme blíže, tak nejlépe se podařilo zařadit hráče narozené v tomto 

období do reprezentačního „A“ výběru zemím jako je Argentina a Anglie s celkovým 

počtem 7 hráčů. Další v pořadí je Belgie s počtem 6 hráčů. Seniorská reprezentace ČR se 

pohybujeme se třemi hráči přesně v polovině s Brazílií, Portugalskem a Uruguayí. 

Následují týmy Chorvatska a Kolumbie se dvěma hráči v reprezentačním výběru. A 

nejhůře si z TOP 10 týmů podle žebříčku FIFA vede Francie s 1 hráčem ve výběru.  
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6. DISKUZE  

Výsledky našeho šetření objasnily, které kluby a regiony v ČR se nejefektivněji 

podílí na sportovní výchově hráčů, kteří dosáhli statutu mládežnického reprezentanta 

v kategorii U16 až U21. Předmětem zkoumaní byli hráči narození v roce 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Současně jsme zjistili míru participace z hlediska doby 

trvání sportovní přípravy hráče mezi kluby s amatérským a profesionálním statutem 

v sezoně 2018/2019. Výsledky diplomové práce dále identifikují časové období, resp. 

věkovou kategorii mládežnické reprezentace, kdy hráč získal statut mládežnického 

reprezentanta s jeho účastí na významném turnaji pořádaného UEFA tzn. ME U19 a U17 

nebo na elitní fázi kvalifikace ME U19 a U17. Dosažené výsledky práce vytváří ucelený 

pohled o účasti jednotlivých klubů a krajů ČR při výchově do mládežnických 

reprezentací, a to v závislosti na sledovaných ročnících a vymezeném časovém období. 

Celkově bylo sledováno 336 hráčů. Objektivně tak reflektuje stav sportovní přípravy 

mládeže v ČR od roku 2006 až do roku 2019. Jedná se tedy o cca posledních 12 let. 

K dosažení cílů práce jsme použili komparativní historický výzkum více časových 

období porovnávající data o procesech v delším časovém období na více místech. 

Zdrojem pro vyhledávání faktů byly použity sekundární úřední dokumenty 

z informačního systému FAČR a dále také, archivní soupisky jednotlivých 

mládežnických reprezentací dostupné na webových stránkách FAČR. Oba tyto zdroje 

informací jsou veřejně přístupné. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit efektivitu výchovy jednotlivých 

regionů, ze kterých se rekrutující hráči do mládežnických reprezentací ČR s jejich 

následnou komparací. Nejdůležitějším kritériem byla délka, resp. doba trvání, 

vyjádřená roky sportovní přípravy v daném regionu. Z výsledků je zřejmé, že největší 

část časového období sportovní přípravy až do dosažení statutu mládežnického 

reprezentanta zajistil kraj Praha hl. město s 861 lety (27%). Současně se tímto potvrdila 

taktéž H1, která předpokládala, že kraj Praha hl. město je v rámci výchovy do 

mládežnických reprezentací ČR dominantní. Důvodů k tomuto předpokladu je hned 

několik. Kraj Praha hl. město disponuje na poměrně malé aglomeraci vysokým počtem 

obyvatel (cca. 1,3 mil.) s řadou profesionálních klubů, které mohou zajistit nejen 

adekvátní materiálně technické podmínky, ale také kvalitnější realizační tým v podobě 

trenérů a dalšího podpůrného personálu. Kraj Praha hl. město má v sezoně 2019/2020 

celkem 6 mužstev v seniorské I. a II. lize (livesport, 2020). A dále, kraj Praha hl. město 
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současně disponuje největším počtem SpSM (8x) a klubových akademií (2x) což je 

v porovnání s ostatními regiony značný rozdíl. S velkým odstupem následují kraje 

Moravskoslezský, který se podílel na výchově hráčů do mládežnických reprezentací z 12 

%, resp. 392 let a kraj Středočeský z 10 %, resp. 345 let sportovní přípravy. 

Velmi nízkou efektivitou výchovy do mládežnických reprezentací ČR se 

prezentují regiony Karlovarský (1%, resp. 47 let), Liberecký (1%, resp. 28 let) a Vysočina 

(1%, resp. 28 let). Zejména v kraji Libereckém se jedná o pozoruhodný jev, protože jsou 

zde dva profesionální kluby působící v I. lize, FC Slovan Liberec a FK Jablonec. Na 

druhou stranu je nutné uvést, že tyto regiony jsou evidovány co do velikosti populace 

jako podprůměrné. 

Dále jsme porovnávali efektivitu výchovy, resp. dosažení statutu mládežnického 

reprezentanta pomocí počtu hráčů, kteří působili v daném regionu nebo i více regionech 

v závislosti na počtu registrovaných hráčů sledovaných ročníků v letech 2016 až 2019. 

Mezi lety 2016-2019 existují relevantní data ohledně počtů hráčů v jednotlivých 

regionech, proto  jsme vycházeli z tohoto období a srovnávali jsme celkový počet hráčů 

s počtem mladežnických reprezentatů v regionu. Velmi vysokou efektivitou se prezentují 

kraje Praha hl. město (45 hráčů), Plzeňský (134 hráčů) a kraj Olomoucký (161 hráčů). 

Nejménně efektivními kraji jsou Jihočeský (669 hráčů), Vysočina (1752 hráčů) a 

Karlovarský (3448hráčů).  

Pokud tedy porovnáme celkovou dobu vyjádřenou v letech, kterou mládežničtí 

reprezentati stráví v jednotlivých krajích, a počet hráčů potřebných na výchovu 

mládežnického reprezentanta, tak vidíme celkový obraz práce s mládeží v jednotlivých 

regionech. Například kraj Plzeň se umístil z hlediska doby výchovy na 9. místě (164 let), 

ale k výchově jednoho reprezentanta potřebuje 134 hráčů. Jedná se tedy o kraj s vysokou 

efektivitou.  

Velmi diskutovaným tématem ve fotbalovém hnutí ČR je přestupní řád FAČR, 

který upravuje podmínky týkající se mimo jiné přestupu a hostování hráčů. V této 

souvislosti jsme dospěli k závěru, že u 336 sledovaných hráčů tzn. budoucích 

mládežnických reprezentantů bylo jedním krajem vychováno 219 hráčů (65%) a u 117 

hráčů (35 %) se spolupodílelo více krajů. Je tedy patrné, že hráči dominantně zůstávají v 

regionu kde se uskutečnila jejich první registrace a také fotbalová příprava do doby 

dosažení statutu mládežnického reprezentanta. I v tomto případě je nejvýznamnější kraj 

Praha hl. město s 59 hráči, u kterých se uskutečnila první registrace v kraji Praha hl. město 

a v průběhu další přípravy nepřestoupili do jiného regionu. Následují kraje 
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Moravskoslezský s 32 hráči a Jihomoravský s 21 hráči. Tyto kraje tedy nejvíce sami 

pečují a zabezpečují sportovní přípravu hráčů od přípravek až po dorostenecké kategorie. 

Kraje Liberecký a Vysočina si samostatně vychovaly pouze dva hráče do mládežnických 

reprezentací a kraj Karlovarský žádného hráče. Nicméně připomínáme, že pokud se 

v těchto regionech vyskytne talentovaný hráč, pak spíše upřednostňuje přechod do jiného 

regionu. U skupiny 117 hráčů, u nichž se spolupodílelo na výchově více krajů jsme 

zaznamenali největší množství spolupodílení u krajů Praha hl. město 55 hráčů (47%) a 

Středočeský kraj 43 hráčů (37%). Nejmenší účast na spolupodílení mezi kraji 

zaznamenali kraje Ústecký 6 hráčů (15%) a kraj Vysočina 1 hráč (1%). 

Ve vztahu k výše uvedenému, další nálezy dokládají, že na výchově hráčů do 

mládežnických reprezentací nejvíce participují dva profesionální kluby z kraje Praha hl. 

město reprezentované AC Sparta Praha (487 let  s registrací u 73 hráčů) a SK Slavia Praha 

(382 let s registrací u 62 hráčů). Tyto dva kluby se nejvíce časově podílí na fotbalové 

přípravě hráčů, kteří dosáhnou na statut mládežnického reprezentanta. Tímto se potvrdila 

H2. Vycházíme z předpokladu, že AC Sparta Praha a SK Slavia Praha disponují 

největším finančním kapitálem v České republice mezi fotbalovými týmy. Podle Mádla 

(2019) byl rozpočet v ročníku 2019/2020 AC Sparta Praha 800 mil. Kč a rozpočet SK 

Slavia Praha byl 1 300. mil. Kč. Aktuálně se pohybuje finanční rozpočet mládeže 

uvedených klubů mezi 35-40 mil. Kč za rok. Současně musíme uvést, že tento finanční 

rozpočet byl významně nižší v době, kdy hráči sledovaných ročníků absolvovali 

sportovní přípravu, nicméně v porovnání s konkurencí a jejich finančním rozpočtem na 

mládež (cca 6-10 mil. ročně) je stále významně nejvyšší. Dále je nutné zmínit fakt, že 

tyto dva kluby mají možnost skautovat nejtalentovanější hráče z celé ČR s potenciálem 

dosažení mládežnického reprezentanta již ve 13–14 letech a proto může tímto způsobem 

docházet k vyšší časové participaci na výchově těchto hráčů. V rámci kraje Praha hl. 

město dále existuje 8 klubů se statutem SpSM se kterými může intenzivně spolupracovat 

AC Sparta Praha i SK Slavia Praha a které významně zvyšují možnost uplatnění hráčů 

v těchto týmech a celkově tak přispívají k tomu, že se tyto dva kluby jednoznačně nejvíce 

časově podílí na rekrutování hráčů do mládežnických reprezentací. Dalším faktorem je 

blízkost Středočeského regionu jež se tak stává potencionální a dostupnou zásobárnou 

hráčů do kraje Praha hl. město. Středočeský kraj celkově přispívá k výchově do 

mládežnických reprezentací z 10,5% a nejaktivnějšími kluby jsou FK Příbram (68 let  

s registrací 13 hráčů) a FK Mladá Boleslav (43 let s registrací 8 hráčů) a dalších 7 

amatérských klubů se statutem SpSM. Výše uvedená fakta nás vedou k porozumění, proč 
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je kraj Praha hl. město nejvýznamnějším regionem v péči o pohybově nadanou a 

talentovanou mládež mající kapacitu dosáhnout statutu mládežnického reprezentanta. 

Naopak, nejméně se časově podílí na výchově do mládežnických reprezentací kraje 

Jihočeský a 113 let, Karlovarský a 47 let, Liberecký a 28 let a kraj Vysočina s 28 lety.  

Pokud porovnáme mezi sebou kluby s profesionálním statutem tak dominujícími 

kluby jsou výše zmíněné AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. Třetím v pořadí je klub FC 

Baník Ostrava (202 let s registrací 30 hráčů), následuje SK Sigma Olomouc (180 let s 

registrací 28 hráčů) a trio klubů FC Viktoria Plzeň (177 let s registrací 27 hráčů), FC 

Zbrojovka Brno (159 let s registrací 26 hráčů) a FC Hradec Králové (156 let s registrací 

24 hráčů). Poté následuje se značným odstupem FK Teplice (105 let s registrací 21 hráčů). 

Na druhou stranu je nutné zmínit kluby hrající I. Fortuna ligu,  které nejméně přispěly 

svou činností k výchově do mládežnických reprezentací jsou to Slezský FC Opava (25let 

s registrací 4 hráčů) a FC Slovan Liberec (3 roky s registrací 3 hráčů).  

V rámci II. Fotbalové národní liga jsou ve výchově nejefektivnějšími kluby FK 

Dukla Praha (18 let a 9 hráčů). Nejméně efektivními kluby s profesionálním statutem jsou 

Ústí nad Labem, FC Slavoj Vyšehrad, FK Blansko a FK Varnsdorf, kteří se vůbec 

nezapojily do výchovy mládežnických reprezentatů a dosáhli skóre (0%).  

Součástí diplomové práce bylo taktéž zjištění míru efektivity při spolupodílení se 

ve výchově do mládežnických reprezentací u klubů s amatérským statutem. Podle našich 

zjištění jsou nejlepšími kluby FK Junior Teplice (52 let s registrací 11 hráčů), MFK 

Frýdek Místek (50 let s registrací 11 hráčů), SK Kladno (28 let s registrací 4 hráči) a FC 

Tempo Praha (26 let s registrací 6 hráčů). V této souvislosti je nutné zdůraznit, že tyto 

kluby dosahují lepších výsledků nežli mnohé kluby s profesionálním statutem.  

Dílčím cílem práce bylo zjistit míru participace na výchově do mládežnických 

reprezentací u klubů s profesionálním a amatérským statutem. Kritériem byla celková 

doba vyjádřená počtem let v daném klubu, a to od data první registrace v registračním 

systému FAČR až do doby získání statutu mládežnického reprezentanta. Naše výsledky 

šetření potvrdily zásadní roli ve fotbalové přípravě budoucích mládežnických 

reprezentantů u klubů s profesionálním statutem (2095 let, resp. 64%) v porovnání 

s amatérskými kluby (1210 let, resp. 36%). Z výše uvedeného je zřejmé, že hráči 

absolvují časově vyšší období v profesionálních klubech do doby, než dosáhnou kritéria 

týkající se statutu mládežnického reprezentanta. Vysvětlením může být kvalitnější 

tréninkový proces v profesionálních klubech, a to již od kategorie přípravek. Zde se 

v praxi setkáváme s faktem, že profesionální kluby velmi intenzivně začleňují mladé 



98 

 

talentované hráče do svých klubových struktur ve věku 10-11 let z menších amatérských 

klubů v daném regionu. S tímto souvisí ochota rodičů zajistit pro svoje děti pravidelnou 

dopravu do tohoto klubu, který má velkou regionální popularitu. Dalším důvodem může 

být, že kluby s profesionálním statutem mají nejvyšší míru populace v konkrétním 

regionu. Tímto byla potvrzena H3, která předpokládala, že ve výchově do mládežnických 

reprezentací je významná úloha klubů s profesionálním statutem. V této souvislosti je 

ovšem nutné zmínit fakt, že u celkového sledovaného vzorku 336 hráčů je první registrace 

v registračním systému FAČR je u klubů s amatérských statutem u 257 hráčů (76%) a u 

klubů s profesionálním statutem pouze 79 hráčů (24%). Vysvětlením může být, že 

celkový počet profesionálních klubů v ČR je 32 a ostatní kluby mají amatérský statut. Je 

tedy mnohem vyšší pravděpodobnost, že první registrace hráče bude u klubů 

s amatérským statutem. Současně u mládežnické reprezentace U16, kteří dosáhli statutu 

mládežnického reprezentanta (127 hráčů) sledujeme shodné výsledky 76% vs. 24%.  

Na druhou stranu lze identifikovat vývojovou změnu v kritériu doby sportovní 

přípravy u klubů s amatérským a profesionálním statutem. Již nejmladší reprezentační 

věková kategorie U16 (127 hráčů) zaznamenává vyšší časový podíl na výchově do 

mládežnických reprezentací u klubů s profesionálním statutem 665 let (60%) v porovnání 

s kluby s amatérským statutem 436 let (40%). Tento trend je ještě více zvýrazněn u 

starších kategorií U18 a U19. Výše uvedené údaje přehledně identifikují vzájemný 

kooperační charakter amatérských a profesionálních klubů. Výsledky šetření potvrzují 

předpoklad, že amatérské kluby zajišťují zachycení vyššího počtu pohybově nadaných 

hráčů, kteří s dalším vývojem velmi často přechází do klubu s profesionálním statutem, 

kde se uskutečňuje časově delší sportovní příprava v porovnání s kluby s amatérským 

statutem.  

Výsledky diplomové práce dále identifikují věkovou kategorii mládežnické 

reprezentace, kdy hráč získal statut mládežnického reprezentanta s jeho účastí na 

významném turnaji pořádaného UEFA tzn. ME U19 a U17 nebo na elitní fázi kvalifikace 

ME U19 a U17. Celkový počet hráčů, kteří se probojovalo na prestižní mezinárodní 

reprezentační turnaj UEFA je 87 hráčů z 336. Nejpočetnější skupina hráčů, která dosáhla 

na statut mládežnického reprezentanta je ve věkové kategorii U16 (37 hráčů). V kategorii 

U17 dosáhlo tohoto statutu 31 hráčů. Nejméně početné skupiny hráčů se statutem 

mládežnického reprezentanta jsou v kategorii U18 (14 hráčů) a U19 (5 hráčů).  

Z výsledků je patrné, že že 249 hráčů (74%), kteří dosáhli statutu mládežnického 

reprezentanta neabsolvuje významný závěrečný turnaj UEFA. 
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Výsledky práce týkající se počtu hráčů, kteří dosáhli statutu mládežnického 

reprezentanta poukazují, že nejvyššího počtu hráčů je evidováno ve věkové kategorii U16 

(127). Následuje mládežnická reprezentace U17 (94 hráčů), U18 (78 hráčů), U19 (22 

hráčů), U20 (14 hráčů) a U21 (1 hráč). Jak je patrné z výsledků, množství nově příchozích 

hráčů, kteří odehrají relevantní počet minut v příslušné kategorii a naplňují tak kritérium 

mládežnického reprezentanta se snižuje s rostoucím věkem, resp. starší věkovou 

kategorií. Je tedy mnohem jednodušší se dostat do mládežnického výběru U16 než-li ve 

starších kategoriích, například U19, U20 a U21.  

V posledních několika letech je aktuální a diskutovanou problematikou 

začleňování hráčů, kteří končí ve věkové kategorii U19 do seniorských týmů, resp. do 

seniorské reprezentace, která by měla být pouze pro nejtalentovanější jedince z daného 

ročníku. V naší práci se jedná hlavně o hráče narozené v roce 1998, 1999, 2000 a velmi 

okrajově o ročníky 2001 a 2002. Zjištění našeho šetření týkající zařazení mladých, ale 

věkem již dospělých hráčů do reprezentace „A“ mužstva ČR jsou shodné s 

reprezentačními výběry Brazílie, Portugalska a Uruguaye, kde se podařilo zařadit celkem 

3 hráče.  Zajímavé je zjištění týkají se průměrného věku celé seniorské reprezentace „A“ 

mužstva ČR v porovnání s ostatními TOP 10 týmy podle žebříčku FIFA v roce 2020. 

Seniorská reprezentace ČR patří mezi nejstarší a s průměrným věkem 28 let. Tomuto 

odpovídá i zjištění ohledně zařazování 19 a 20 letých hráčů do „A“ mužstev jež je 

dlouhodobě nižší než v mnoha fotbalově vyspělých zemích. Otázkou je proč k tomuto 

jevu dochází. Důvodem muže být podle některých pramenů nedostatečná celková 

připravenost mladých hráčů nebo tlak na výsledky především u týmů, které mají ambice 

hrát o poháry. Současně je nutné připomenenout i ochotu hlavního trenéra postupně 

zařazovat mladé hráče nejen na soupisku, ale také do sestavy. Nicméně toto je také otázka 

celkové klubové strategie klubu ve vztahu k seniorskému týmu. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit, které kluby a regiony se nejvíce podílejí na výchově do 

mládežnických reprezentací ve věkových kategoriích U16, U17, U18, U19, U20 a U21 u 

hráčů narozených v roce 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004. Další cíle byly 

zjistit míru participace na výchově těchto hráčů u klubů s amatérským a profesionálním 

statutem a také identifikovat nejvíce a nejméně efektivní kluby. Posledním cílem bylo 

porovnat seniorskou reprezentaci „A“ mužstvo ČR s TOP10 týmy FIFA v kritériu 

zařazení sledovaných ročníků narození do nominací na mezistátní utkání v roce 2020. 

Celkově bylo sledováno 336 hráčů. Výsledky práce objektivně reflektují stav sportovní 

přípravy mládeže v ČR za časové období od roku 2006 až do roku 2019. Jedná se tedy o 

cca posledních 12 let. 

Z výsledků je zřejmé, že nejvíce hráčů dosáhlo statutu mládežnického 

reprezentanta z kraje Praha hl. město. Současně se tímto potvrdila taktéž H1, která 

předpokládala, že kraj Praha hl. město je v rámci výchovy do mládežnických reprezentací 

ČR dominantní. S velkým odstupem následují kraje Moravskoslezský a Středočeský. 

Velmi nízkou efektivitou výchovy do mládežnických reprezentací ČR se prezentují 

regiony Karlovarský, Liberecký a Vysočina. Velmi zajímavým zjištěním je, co se týče 

přepočtu na aktivní hráče, že nejefektivnějšími v péči o pohybově nadané děti a 

talentovanou mládež v kritériu výchovy do mládežnických reprezentací jsou kraje Praha 

hl. město, Plzeňský a Olomoucký a nejméně efektivními kraji jsou Jihočeský a již 

zmíněné kraje Karlovarský a Vysočina. Dalším nálezem šetření je, že u sledovaného 

vzorku byla dominantně zajištěna péče o hráče jedním krajem tzn. od doby první 

registrace v registračním systému FAČR až do doby získání statutu mládežnického 

reprezentanta.  

Další nálezy dokládají, že na výchově hráčů do mládežnických reprezentací 

nejvíce participují profesionální kluby AC Sparta Praha,  SK Slavia Praha, FC Baník 

Ostrava a SK Sigma Olomouc, FC Viktoria Plzeň, FC Zbrojovka Brno a FC Hradec 

Králové. Nicméne co se týče na přepočet obyvatel v daném regionu tak velmi dobrou 

práci odvádí v Olomouckém kraji, který je reprezentován profesionálním klubem FC 

Sigma Olomouc. Nejméně přispěly svou činností k výchově do mládežnických 

reprezentací profesionální kluby Slezský FC Opava a FC Slovan Liberec.  

V rámci II. Fortuna národní ligy profesionálních klubů jsou ve výchově 

nejefektivnějšími kluby FK Dukla Praha a FK Viktoria Žižkov a nejméně efektivními 
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Ústí nad Labem, FC Slavoj Vyšehrad, FK Blansko a FK Varnsdorf, kteří se vůbec 

nezapojily do výchovy reprezentantů.  

Součástí diplomové práce bylo taktéž zjištění míry efektivity při spolupodílení se 

ve výchově do mládežnických reprezentací u klubů s amatérským statutem. Podle našich 

zjištění jsou nejlepšími kluby FK Junior Teplice, MFK Frýdek Místek, SK Kladno a FC 

Tempo Praha. Tyto kluby dosahují lepších výsledků nežli mnohé kluby s profesionálním 

statutem.  

Naše výsledky šetření potvrdily zásadní roli ve fotbalové přípravě budoucích 

mládežnických reprezentantů u klubů s profesionálním statutem v porovnání 

s amatérskými kluby. Z výše uvedeného je zřejmé, že hráči absolvují časově vyšší období 

v profesionálních klubech do doby, než dosáhnou kritéria týkající se statutu 

mládežnického reprezentanta. Na druhou stranu je nutné zmínit fakt, že první registrace 

budoucích mládežnických reprezentantů je dominantně u klubů s amatérským statutem.  

Za důležité považujeme zjistění, že seniorská reprezentace ČR má shodný počet 

mladých hráčů ze sledovaného vzorku ročníků narození jako Brazílie, Portugalsko a 

Uruguay z TOP10 FIFA žebříčku, nicméně výběř ČR patří věkově mezi nejstarší. 

V případě uskutečnění podobného výzkumu navrhujeme sledovat vývoj hráčů 

narozených v letech 1990 až 1997, kteří tvoří jádro dospělých kategorií a seniorské 

reprezentace. Výsledky by významně doplnily celkový obraz týkající se výchovy do 

mládežnických reprezentací z perspektivy regionální a klubové  příslušnosti. 
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