
Zpráva o činnosti družstev KCM 
Karlovarského kraje v sezoně 

2013/2014. 

Úvod:  
Tato zpráva slouží jako materiál pro jednání předsednictva KVS Karlovarského kraje. 

Jedná se o zhodnocení činnosti KCM v uplynulé sezoně a navrhovaná opatření pro 

následující sezóny. Tato zpráva je určena k odborné diskuzi členům předsednictva KVS, 

trenérům mládeže v Karlovarském kraji a trenérům krajských výběrů. 

 

1. Materiální a personální zabezpečení KCM: 

a. Materiální zabezpečení: 

 

Krajské centrum mládeže se v uplynulé sezoně připravovalo v chodovské sportovní 

hale. Jedno ze soustředěních proběhlo v hale Jiskra v Sokolově. V Chodově jsme našli 

ideální podmínky pro práci, měli jsme k dispozici tři tréninková hřiště, dělo na střílení 

míčů, dostatek míčů, overbalů a dalšího vybavení. Také zde byla k dispozici 

videotechnika, kterou jsme hojně využívali. Na druhé straně jsme neměli dopředu 

stanovený kalendář akcí KCM, což způsobovalo problémy s termíny, protože hala je 

plně využívána. 

 

 ideální podmínky pro trénování, dostatek vybavení, technika 

- Nedodržování termínového kalendáře, tréninky zasahující do vyučování, vysoká 

cena za pronájem, absence oblečení pro KCM 

Navržená opatření pro příští sezonu: Nadále trénovat ve sportovní hale v Chodově, sestavit 

s předstihem termínový kalendář KCM, vyjednat smluvní cenu za halu s městem Chodov, pořídit 

teplákové soupravy pro KCM 

 

                 

 
 



b. Personální zabezpečení: 

 

 Soustředění probíhala pod vedením šéftrenéra KVS Štěpána Javůrka a trenérů KCM 

Antonína Bicana a Petera Makariuse. U dívčí složky asistoval Jaroslav Chochola a Jiří 

Tureček, u chlapecké složky Petr Kořán a Petr Fiala. O techniku se staral Jiří Kudrle. 

Spolupráce trenérů probíhala bez vážnějších problémů. Problémem byla neúčast 

hlavních trenérů na některých akcích.  

 nasazení a vysoká míra práceschopnosti trenérů během soustředění, široký 

realizační tým na jednotlivých soustředěních 

- Trenéři KCM nepracovali na konci sezony s uzavřenými smlouvami s KVS, 

neúčast hlavních trenérů na některých VT, neúčast hlavního trenéra chlapců na 

Memoriálu 

Navržená opatření pro další sezonu: Více zapojit hlavní trenéry na úkor Š. Javůrka, podepsat smlouvy 

s trenéry KCM, předsednictvo jmenuje stabilní realizační týmy na návrh Štěpána Javůrka. S návrhem 

seznámím předsednictvo. 

 

2. Náplň tréninků KCM 
 

Náplní většiny soustředění KCM v letošní sezoně byl rozvoj IHČ hráčů. Na 

soustředěních jsme drilovali techniku. Skupinovým činnostem jsme se věnovali méně 

a hrací soustředění proběhlo pouze jedno. Tento způsob přípravy zpětně vyhodnocuji 

jako méně efektivní a to z důvodu neúčasti klubových trenérů na soustředěních KCM. 

Přestože kluby vždy obdržely pozvánku na soustředění, trenéři se prakticky 

neúčastnili. Hráči si tak osvojovaly věci, které později nepřenášeli do tréninkového 

procesu v klubech.  

 

 Drilování techniky herních činností pod vedením trenérů KCM 

- Malý efekt této činnosti ve výsledku KCM, suplování práce která by měla 

probíhat v klubech, nedostatečný čas pro kvantitativní změnu techniky u 

jednotlivých hráčů 

Navržená opatření: Působit na trenéry na moderovaných trénincích a ne na soustředěních KCM, 

rychleji zúžit nominaci hráčů na konečný počet 12, více se věnovat týmovým činnostem, využít 

soustředění KCM k odehrání přípravných turnajů, více komunikovat s klubovými trenéry (po 

soustředění KCM vždy zajet do klubů a osobně mluvit s trenéry o jednotlivých hráčích) 

 



3. Přístup hráčů a družstev ke KCM 
 

Jak samotní nominovaní hráči, tak kluby, které tyto hráče uvolňují, nemají vůči KCM 

dostatečnou vážnost. Situace je zcela tristní a považuji za klíčové ji vyřešit. KCM je 

jednou z nejdůležitějších prezentací Karlovarského volejbalového svazu navenek. 

Výsledek KCM na Memoriálech je možností, jak prezentovat práci s mládeží v kraji. 

Hráči mají tendenci neúčastnit se některých soustředění bez řádné omluvy. Kluby 

uvolňují hráče na KCM s menší, či větší nevolí. Karlovarský volejbalový svaz dotuje 

mládež v regionu nemalými finančními prostředky a uvolňování hráčů a řádný přístup 

těchto hráčů ke KCM je minimálním předpokladem úspěšné spolupráce. Vrcholem 

této arogance vůči KCM je neúčast nejlepší hráčky dívčího KCM Kateřiny Kloudové 

(BVC Chodov) na Memoriálu a neomluvená neúčast Jana Fialy (ISŠTE) na Memoriálu. 

Za chybu považuji nepozvání KCM dívek na Velkou cenu Sokolova ve volejbale týden 

před Memoriálem.  

 Pozvolná změna přístupu hráčů vůči KCM 

- Neomluvené absence hráčů na KCM, neúčast některých hráčů na Memoriálech, 

nechuť některých klubů uvolňovat hráčky atd. 

Navrhovaná opatření: Stanovit termíny KCM a včas s nimi seznámit kluby, schválit sankce vůči 

hráčům při nerespektování povinnosti řádné omluvy z KCM, stanovit pravidla uvolňování hráčů kluby 

pro potřeby KCM 

 

4. Hodnocení výsledků Memoriálů: 
 

Než se pustím do obsáhlejšího hodnocení výsledků Memoriálů, je třeba jedním 

slovem označit výsledky obou kategorií za neúspěch. Příčiny tohoto neúspěchu popíši 

na odborném semináři, tedy schůzce trenérů kraje. Dívky obsadili 11. místo a chlapci 

místo 13. Na posledních příčkách jsme skončili i v motorickém testování. Ve 

výsledcích motorického testování a výsledků memoriálu vidím zřejmou souvislost. Za 

největší nebezpečí v myšlení trenérů v Karlovarském kraji, považuji svádět neúspěch 

na Memoriálech na následující příčiny: Smůla, nesehranost, nezkušenost, malá 

konkurenceschopnost atd. 

Pravou příčinou neúspěchů našich družstev je fakt, že oproti ostatním neumíme hrát 

volejbal. Naši hráči zaostávají v kvalitě IHČ a ve fyzické a motorické zdatnosti a to jsou 

jediné příčiny našich výsledků. Tento stav není chyba hráčů, ale nás trenérů. 

 



 Kvalita některých vybraných hráčů, vůle hráčů pracovat na sobě. Včasné 

varování pro nás všechny (viz. Výsledky) 

- Prokazatelně horší kvalita našich hráčů, špatná analýza neúspěchu slabá fyzická 

a motorická schopnost. 

Navrhovaná opatření: Svolat celodenní odborný seminář povinný pro trenéry.Žákovských družstev 

v kraji. Na tomto semináři představit vizi rozvoje hráčů v Karlovarském kraji. Naplánovat seriál 

moderovaných tréninků a seminářů v sezoně 2014/2015 

 

 


