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1. Historie výkonnosti volejbalu od svého vzniku 
Výčet úspěchů: 
Olympijské hry: 

- 1968 (Tokio) – 6. místo 
- 1972 (Mnichov) – 7. místo 

Mistrovství světa: 
- 1949 (Praha) – 2. místo (stříbrná medaile) 
- 1952 (Moskva) – 3. místo (bronzová medaile) 
- 1956 (Paříž) – 4. místo 
- 1960 (Rio de Janeiro) – 3. místo (bronzová medaile) 
- 1962 (Moskva) – 6. místo 
- 1970 (Varna) – 5. místo 

Mistrovství Evropy: 
- 1949 (Praha) – 2. místo (stříbrná medaile) 
- 1950 (Sofia) – 3. místo (bronzová medaile) 
- 1955 (Bukurešť) – 1. místo (zlatá medaile) 
- 1958 (Praha) – 2. místo (stříbrná medaile) 
- 1963 (Konstanta) – 6. místo 
- 1967 (Smirna) – 3. místo (bronzová medaile) 
- 1971 (Reggio Emilia) – 2. místo (stříbrná medaile) 
- 1975 (Bělehrad) – 5. místo 
- 1977 (Tampere) – 5. místo 
- 1979 (Lyon) – 7. místo 
- 1981 (Sofia) – 6. místo 
- 1983 (Rostock) – 8. místo 
- 1985 (Arnhem) – 4. místo 
- 1987 (Gent) – 3. místo (bronzová medaile) 
- 1989 (Stuttgart) – 5. místo 
- 1991 (Řím) – 5. místo 
- 1993 (Brno) – 2. místo (stříbrná medaile) 
- 1997 (Brno) – 3. místo (bronzová medaile) 
- 2011 (Bělehrad + Monza) – 8. místo 

Mistrovství Evropy U-19: 
- 2010 (Niš) – 3. místo (bronzová medaile) 
- 2014 (Tartu, Niš) – 6. místo 

Mistrovství Evropy U-17: 
- 2015 (Plovdiv) – 7. místo 

Bod zlomu 
Na první pohled by se dalo říct, že jsme ztratili kontakt se světovou špičkou a pravidelnou účast na 
OH v sedmdesátých létech.  To bylo období, kdy se volejbal jako sport výrazně rozšířil i v zemích 
západní Evropy a ve většině zemí se začal vrcholový sport praktikovat a podporovat systematicky.    
Nicméně poslední období, kdy jsme z pohledu konkurence schopnosti byli schopni držet krok byla 
devadesátá léta.  To ještě do kategorie dospělých docházely hráčky, které prošly „socialistickým“ 
systémem TSM a SVS.  Po revoluci došlo k přerušení systematické práce s mládeží, zhoršení někde 
dokonce ke zrušení podmínek pro plnohodnotný trénink s provazbou na studium. Český volejbalový 
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svaz (ČVS) postupně vytvořil a zavedl systém SCM a SpS.  Dá se konstatovat, že tímto systémem 
upřednostnil klubový režim před centralizací.   

2. Současný stav 
Výkonnostní pozice sportu v rámci světové mezinárodní federace dle věkových 
kategorií 
Žebříčky FIVB (Světová volejbalová federace) podle věkových kategorií: 

- Ženy   - 22. místo 
- Ženy U-20  - 21. místo 
- Ženy U-18  - 22. místo 

Žebříčky CEV (Evropská volejbalová konfederace) podle věkových kategorií: 
- Ženy   - 21. místo 
- Ženy U-19  - 19. místo 
- Ženy U-17  - 19. místo 
- Ženy U-16  - 12. místo 

Jaké SSKS zahrnuje sporty/sportovní odvětví 
- Volejbal 
- Beachvolejbal 
- Snow-volejbal 

Struktura reprezentace 
- Členění dle věkových a výkonnostních kategoriích 

Struktura soutěží FIVB (Světová volejbalové federace): 
o Ženy 
o Ženy U-23 
o Ženy U-20 
o Ženy U-18 

Struktura soutěží CEV (Evropská volejbalová konfederace): 
o Ženy 
o Ženy U-21 
o Ženy U-19 
o Ženy U-17 
o Ženy U-16 

- Závazné dokumenty a předpisy: 
Předpisy FIVB: 

o FIVB Event Regulations 
o FIVB Sport Regulations 
o Handbook pro konkrétní šampionát 

Předpisy CEV: 
o CEV Volleyball Competition Regulations 
o CEV Volleyball National Team Competitions Organisation Guidelines 
o Official Communication pro příslušnou soutěž 

Předpisy ČVS: 
o Soutěžní řád volejbalu 
o Registrační řád volejbalu 
o Přestupní řád volejbalu 
o Statut krajských center mládeže 
o Statut SCM a SpS 
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o Statut VSC 
o Rozpis mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro příslušné soutěžní období 

- Provázanost na rozvoj talentované mládež: 
o Statut krajských center mládeže 
o Statut SCM a SpS 
o Statut VSC 
o Schválená koncepce „Škola volejbalu“ 

Rozbor současného stavu 
- Koncepce 

o Schválená koncepce „Škola volejbalu“ obsahující minivolejbal, U age kategorie 
v rozmezí od 6–23 let, schváleno statutárním orgánem ČVS (dále SO ČVS), řízeno a 
administrováno Úsekem mládeže ČVS a úsekem vzdělávání 

o Zásadní pro budoucnost je projekt minivolejbal, který ČVS realizoval v současné 
podobě v roce 2010.  Tím se zastavil pokles členské základny v U age kategoriích! 

o Systém SCM, SpS, schváleno SO ČVS, řízeno a administrováno Úsekem mládeže ČVS 
- Příčiny poklesu konkurence schopnosti 

o Zrušení státní „socialistického“ systému TSM, SVS 
o Prodleva v náběhu nové struktury SCM, SpS 
o Nižší kvalita a efektivita SCM, SpS než centrální systém 
o Nedostatek a nižší úroveň erudovaných trenérů a metodiků 
o Pokles členské základny mládeže, který se zastavil až zavedením minivolejbalu 
o Omezené finanční prostředky 
o Pokles úrovně profesionální soutěže extraligy 

- Smlouvy, předpisy 
o Ochrana SKSS pro zajištění reprezentace při přestupu do zahraničí – přestupy do 

zahraničí podléhají předpisům mezinárodní volejbalové federace FIVB. Mateřská 
národní federace má právo požadovat uvolnění hráče pro potřeby reprezentace 
v souladu s předpisy FIVB (Část I, Kapitola 1, článek 6.4 and Část I, Kapitola 2, článek 
7.2.6 FIVB Sports Regulations) – 10 dní před začátkem soutěže z kategorie FIVB, 
světové nebo oficiální. 

o Možnost federace ovlivnit výše poplatků hrazené hráčem SSKS při zahraničním 
přestupu – sazby za mezinárodní transfery se řídí předpisy Světové volejbalové 
federace FIVB (rozdělení zemí do kategorií 1 až 5), předpisy Evropské volejbalové 
konfederace (stanovení maximální možné částky za transfer podle daných kritérií) a 
Přestupním řádem Českého volejbalového svazu. 

o Přímá podpora trenérů SCM – smluvní vztah klub – ČVS – trenér 

Předpisy ČVS 
https://www.cvf.cz/dokumenty/?oblast=01_Sb%C3%ADrka+sm%C4%9Brnic+%C4%8CVS&podoblast=
&rok=&text=#  
Případné vzorové smlouvy s reprezentanty, trenéry jsou k dispozici na vyžádání. 

 
 

 

 
 

https://www.cvf.cz/dokumenty/?oblast=01_Sb%C3%ADrka+sm%C4%9Brnic+%C4%8CVS&podoblast=&rok=&text=
https://www.cvf.cz/dokumenty/?oblast=01_Sb%C3%ADrka+sm%C4%9Brnic+%C4%8CVS&podoblast=&rok=&text=
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3. Koncepce 2022-2028 
Úvod 

Koncepci vnímáme jako podklad pro dlouhodobý projekt, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost 
reprezentačního družstva žen s účastí na LOH v roce 2028.  Projekt ženy OH 2028 jsme si rozdělili do 
několika fází.  

- Iniciační fáze (2021-2022 Q1) – vytvoření stručné koncepce 2022–2028, podání žádosti do 
programu NSA.  V případě akceptace žádosti úprava projektu dle podmínek NSA a nezbytné 
schválení v rámci ČVS 

- Fáze I. (2022) – náběh koncepce, první rok celé koncepce je důležitý z pohledu rozjezdu 
celého projektu.  Je potřeba vybrat vhodné personální obsazení, dodefinovat koncepci do 
většího detailu, nastavit legislativu, nastartovat důležité aktivity 

- Fáze II. (2023-2024) – stabilizace koncepce, koncepce plně funkční, vše zahrnuto v legislativě, 
struktuře a plánech ČVS.  V této fázi budou definovány první cíle a výsledky, kterých bychom 
chtěli dosáhnout pro jednotlivé kategorie.  Průběžné vyhodnocování výstupů projektu, 
možnost reagovat a případně realizovat úpravy 

- Fáze III. (2025-2028) – růst výkonnosti, v této fázi soustředění na měřitelné výstupy projektu, 
větší posun čekáme u U age kategorií, porovnání plánovaných cílů a výsledků se skutečností.  
Zásadní aktivity jako účast, ideálně organizace kvalifikačního turnaje na OH 2028 

Projektové řízení 

Pro úspěšnou implementaci, řízení a kontrolu projektu je vhodná projektová struktura.  V čele 
projektu reprezentace žen OH 2028 bude jmenován vedoucí projektu (projektový manager).  Ten 
bude odpovědnou osobou za průběh, řízení, reporting a komunikaci projektu směrem k řídícímu 
výboru (členové statutárního orgánu ČVS).  Vedoucí projektu vede a využívá kapacity členů 
projektového týmu s definovanými rolemi a odpovědnostmi. (část rozpočtu 1. Řízení projektu) 

SWOT analýza: 

 



 
 

6 
 

Principy koncepce 2022–2028 

- Zacílení na vědecký a systematický výběr vhodných dívek (antropometrika, somatotyp, 
genetika) 

- Zvýšení odbornosti trenérů a členů RT 
- Vyvážený rozvoj hráček – kondiční příprava, strava/výživa, technika včetně akademického 

prospívání 
- Navýšení tréninkových dní s prvky centralizace 
- Rozdělení projektu na fáze, viz výše   

3.1 Nezbytná opatření v interních předpisech v rámci SSKS 
1) Na začátku projektu dojde k sestavení a jmenování projektového týmu, definování rolí a 

odpovědnosti, nastavení řízení a periodicity reportování projektu.  Poté bude předloženo ke 
schválení SO ČVS.   
Kdy: Do 1 měsíce od akceptace a rozhodnutí ze strany NSA, že koncepce byla schválena a obdrží 
podporu 
Plánované náklady spojené s řízením a administrativou projektu (část rozpočtu 1. Řízení 
projektu)  

2) Principy legislativních opatření týkajících se hráčů a trenérů zařazených do projektu 
a. Podmínky zařazení vybraných hráček do projektu 
b. Podmínky zařazení vybraných trenérů do projektu 
c. Účast hráček v týmech konkrétní kategorie a účast týmů v soutěžích 
d. Podmínky pro zařazení do resortního centra 
e. Stanovení kritérií pro SCM, SpS 
f. Podmínky při odchodu do zahraničí a povinnosti reprezentovat a účasti na projektu 

včetně podmínek mezinárodního transferu (povolení hrát zahraniční soutěž) 
g. Smlouvy s mateřskými kluby 
h. Aktualizace přestupních a registračních řádů 
Cílem legislativních opatření je: 

o Vytvořit nezbytné podmínky a legislativní rámec v souladu s předpisy ČVS 
o Určit schvalovací a rozhodovací úrovně 
o Ochránit investici státu a ČVS do projektu 
o Zajistit účast na projektu za definovaných podmínek 
o Zajistit vymahatelnost „práv“ ČVS 
o Zabezpečit udržitelnost projektu 

Kdy: dle úrovně předpisu řádově jednotky měsíců (úroveň SO ČVS), či 05/2022 úroveň valná 
hromada ČVS (VH ČVS) 

3.2 Struktura reprezentace: 
Dle kategorií CEV 

- Seniorská reprezentace žen 
- U21 
- U19 
- U17 
- U15 

Zařazování hráček do projektu od kategorie U15 a výše bude na roční bázi či adhoc v případě potřeby. 
Případné zařazení či přeřazení do vyšší kategorie je odvislé od výkonnosti dané hráčky.  Sledování a 
výběr do jednotlivých kategorií reprezentace je prováděn hlavním trenérem (s pomocí realizačního 
týmu) dané věkové kategorie.  Zařazení pak se schválením z úrovně konkrétního odborného úseku 
ČVS (úsek mládeže, úsek RD dospělých) a konečným schválením z úrovně SO ČVS.  Zásady zařazování 
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jsou kombinací somatických, motorický a antropometrických předpokladů spolu s aktuální úrovní 
herních dovedností.   

3.3 Reprezentace a její řízení 
Reprezentace se skládá z pěti oficiálních reprezentačních týmů, viz Struktura reprezentace.  K tomu je 
potřeba ještě počítat s „B“ výběrem reprezentace dospělých a akademickým výběrem, které 
v některých fázích projektu budou aktivně využívány.  Každý výběr má jmenovaný realizační tým (RT) 
v čele s hlavním trenérem.  Schválením koncepce dojde k doplnění a kvalitativnímu posílené těchto 
RT.  

Složení realizačních týmů 

Složení RT a podmínky odměňování navrhuje vedoucí odborného úseku a předkládá ke schválení SO 
ČVS, který se schází na měsíční bázi.  Smlouvy budou postaveny v souladu s legislativními principy viz 
Principy legislativních opatření týkajících se hráčů a trenérů zařazených do projektu.   

Konkrétní počty členů a složení RT, požadavky na kompetence, definice rolí, finanční nároky a 
náklady RT budou upřesněny v závislosti na schválení a přidělené částce v tomto projektu.   

Plánované náklady v této oblasti zahrnují veškeré náklady spojené s tréninkovým procesem 
reprezentačních týmů, účastí na soutěžích, odměnách pro hráčky, servisní služby, fyzio a lékařské 
zabezpečení, nutriční doplňky apod.  Dají se rozdělit na dvě části a pro rok 2022 jsou plánovány takto: 
i) reprezentace dospělých s případným „B“ týmem a akademickým týmem, ty jsou (část rozpočtu 4. 
Reprezentační tým - dospělí "A", "B", U23), ii) reprezentace U15-U19 jsou uvedeny (část rozpočtu 5. 
Reprezentační tým - U15, U17, U19) 

Pro zajímavost orientačně uvádíme celkové náklady reprezentačního družstva žen v roce 2021, které 
činily 9.500.000.- Kč 

Systém přípravy 

Stávající systém přípravy by se dal rozdělit na dvě části.  Příprava reprezentačního družstva žen je 
soustředěna do období po skončení UNIQA extraligy žen (profesionální soutěž organizovaná ČVS.  
Konkrétně od začátku května do konce srpna či září v závislosti koncovém šampionátu (ME, MS).  
V tomto období se realizuje veškerá příprava a soutěže, pokud nejsou ve výjimečných situacích 
mezinárodní konfederací CEV vloženy do první poloviny ledna.  Zde nečekáme během celého 
projektu zásadní změny, což je dáno kombinací klubového a reprezentačního režimu.  Z pohledu 
soutěží pak klubových, národní ligy, evropské poháry a reprezentačních.  Sem patří ME, MS, 
kvalifikace na ně, Evropská volejbalová liga (GEL) či světová liga národů (VNL). 

Principy centralizace 

U přípravy U age kategorií uzpůsobil ČVS soutěže tak, aby i v průběhu období září–duben byl prostor 
na svolání reprezentačních výběrů a společné tréninkové kempy.  Tímto způsobem ČVS kompenzuje 
centralizaci a cílí na celkových 100 reprezentačních dní v daném kalendářním roce.  Pro první rok 
projektu a fázi I.  se počítá s udržením toho systému ideálně s částečným navýšením tréninkových 
dní.  Zcela relevantní je však připravovat pro další fáze projektu vyšší míru centralizace, která by 
zvýšila efektivitu vložených prostředků směrem k požadovanému výsledku.  Vývoj v dalších zemích, 
jejichž družstva patří do světové špičky ukazuje, že je potřeba navýšit počet dní společné přípravy U 
age repre týmů s profesionálním RT.  Možným model může být společný trénink hráček v 
reprezentačním týmu ve všední dny, zajištění zázemí a školy a uvolnění hráček pro potřeby klubu o 
víkendech.  Nebudeme do detailu popisovat možná úskalí, ale taková to změna systému potřebuje 
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vedle zajištěného financování i čas na přizpůsobení dotčených subjektů a zainteresovaných stran.  
Každý, kdo má praktické zkušenosti s dívčím mládežnickým volejbalem si uvědomuje, že nutná 
nezbytná komunikace a vysvětlení přínosů tak, aby byla kluby, hráčkami a rodiči plně akceptována a 
podporována.   

Přechody mezi U age kategoriemi jsou v zásadě přirozené s větším úbytkem hráček, než vidíme 
například u chlapeckých kategorií.  Kritická místa systému by se dala označit dvě.  Jedno je při 
přechodu ze základní školy na střední školu a druhé při přechodu z kategorie juniorek (U19) do 
dospělých.   

V tomto projektu očekáváme jako jeden z benefitů zavedení jednotného herního systému a 
koncepce, který praktikuje družstvo žen do U age kategorií U21, U19.    

Některé naše U age kategorie jsou pro sezonu 2021/22 zařazeny do soutěží ČVS, nicméně pro 
potřeby projektu můžeme na tuto možnost herní přípravy dát větší důraz a využít i nejvyšší soutěž 
ČVS UNIQA extraligu. 

Mezinárodní konfrontace 

Mezinárodní konfrontace je nezbytným předpokladem pro výkonnostní růst.  U kategorie U19 jsme 
již 6 let nepostoupili na ME.  Velkou pomoc pro kvalifikování se na ME je zhostit se pořádání ať už 
kvalifikačních turnajů, či přímo ME některé U age kategorie.  V roce 2022 jsme v roli pořadatele ME 
U17 (Prostějov, Hradec Králové).  To je velice efektivní cesta, jak dohnat manko mezinárodní 
konfrontace.  Je však potřeba podpořit tyto pořadatelské aktivity i ze specifického programu VSA.   

V našem plánu, který je v souladu s cílem projektu ženy OH 2028 je pořádat níže uvedené akce.  
Přínosem je zvětšit šanci účasti na koncových akcích a zajistit mezinárodní konfrontaci, posun na 
žebříčku a tím využívat lepší nasazení do kvalifikací.  

2022 – ME U17 Prostějov, H. Králové – o podporu bude žádáno v programu VSA 
2023 – kvalifikace U16 
2024 – F4 GEL žen 
2025 – MS U20 
2026 – Challenge cup 
2027 – kvalifikace na OH 

V tréninkovém procesu pro jednotlivé U age kategorie jsou stanoveny cíle pro danou sezonu, určen a 
naplánován objem a kvalita herní přípravy a soutěží.  Tréninkové plány pak obsahují větší detail. 
 

Spolupráce s extraligovými kluby 

V extraligových klubech se nám připravuje většina aktuálních reprezentantek družstva žen.  Kvalitní 
příprava, jak tréninková, tak herní je tedy důležitá.  Jedná se o 8 měsíců v každé sezoně, zpravidla 
září-duben.  Pro rychlejší individuální rozvoj, je potřeba zajistit kondiční přípravu a regeneraci ve 
stejné kvalitě, jako během měsíců přípravy s reprezentačním družstvem.   
Další prohloubení spolupráce může spočívat v tom, že extraligové kluby budou motivovány 
k začlenění mladých hráček do základní sestavy.  Tím by se urychlil jejich sportovní vývoj a posunula 
by se výkonnost. 
Plánované náklady spojené se spoluprací s extraligovými týmy jsou uvedeny (část rozpočtu 7. 
Extraliga) 
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Legislativní podpora projektu 

Jako potřebné vidíme legislativní podporu projektu přesahující možnosti ať už sportovního svazu, 
nebo samotné NSA.  Jedním z běžně používaných nástrojů v jiných státech je naturalizace hráček, 
které by kvalitativně splňovali podmínky pro zařazení do projektu, jsou však jiné národnosti.  Zde je 
nezbytná podpora Ministerstva vnitra a nalezení způsobu rychlého vyřízení takových případů. 

Za rizikový faktor pak považujeme možný odchod hráček zařazených do projektu na university, 
především USA.  Univerzitní systém je postaven mimo strukturu mezinárodní federace FIVB a 
nevztahují se na něj běžná pravidla pro udělování mezinárodních transferů hráčkám.  Koncepčně 
vyřešit tuto oblast by znamenalo zvýšení stability projektu a lepší ochranu „investice“ státu.  

3.4 Systém a koncepce talentované mládeže 
Vycházíme z našeho funkčního projektu „škola volejbalu“, který pokrývá kategorie v rozmezí od 6–23 
let.  Pro potřeby tohoto koncepce 2020–2022 budeme schopni tento projekt významně rozšířit, 
některé aktivity přidat a další prohloubit.  Škola volejbalu zahrnuje vedle centrálně řízených aktivit 
pro kategorie U10-U14 (benjamínci, naděje) i klubový systém SCM a SpS.  Ten je využíván a finančně 
podporován z ČVS 

Kategorie U10-U14 

Zařazování hráček do projektu u nižších věkových kategorií U10 – U14 let bude probíhat na kvartální 
bázi a souvisí s frekvencí výběrů pro tyto kategorie.  Zásadním posunem je systematické využívání 
vědeckých metod při výběru vhodných hráček.  Na základě somatických, motorických a 
antropometrických předpokladů zvýšíme šanci na výběr hráček, které budou odpovídat dnešním 
mezinárodním standardům.  Současně zvýšíme počet kempů už pro tyto věkové kategorie a tím 
zamezíme vytváření špatných technických návyků.  Důležitou roli budou hrát v této fázi kluby, které 
by měli být finančně motivovány za „dodávání“ hráček s potřebnými parametry.  

Oblastí, od které si slibujeme viditelné výsledky je kondiční rozvoj hráček.  Začleněním specialistů do 
projektu dosáhneme nastavení testování hráček, vytvoření konkrétních kondičních plánů a zaškolení 
nových kondičních trenérů.  

Plánované náklady spojené s kategoriemi U10-U14 a systémem výběru a práce talenty jsou uvedeny 
(část rozpočtu 6. Reprezentační tým a výběry U10 - U14, výběrová činnost) 

Zvýšení kvalifikace a personální posílení trenérů 

Posílíme trenérské zajištění a zároveň budeme systematicky zvyšovat vzdělání a erudici trenérů, kteří 
budou zařazení do programu ženy OH 2028.   

Plánované náklady spojené Se zvýšením kvalifikace trenérů jsou uvedeny (část rozpočtu 3. Zvýšení 
kvalifikace trenérů) 

Fyzioterapie a lékařské zabezpečení 

Stávající fyzio a zdravotní zajištění budeme schopni několika násobně navýšit.  Nyní máme jednu 
osobu na plný úvazek a další příležitostně na částečný.  V projektu plánujeme plnohodnotný provoz 
ordinace a další osoby, která budou pro projekt zajišťovat kompletní pokrytí potřeb v této oblasti. 
Zajištění bude v kombinovaném režimu stálé ordinace (Praha, sídlo ČVS) a mobilní zajištění v místě 
kempů a soutěží 
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Plánované náklady spojené s rozšířením fyzioterapie a lékařského zabezpečení jsou uvedeny (část 
rozpočtu 2. Oblast fyzioterapie a lékařské služby) 

3.5 Časová osa jednotlivých procesů v koncepci  
Termíny realizace jednotlivých fází: 

 

 

Plánované účasti na mezinárodních soutěžích & ranking FIVB 

 

 

4. Rozpočet  
Rozpočty projektu pro roky 2022 a 2023 jsou uvedeny níže. Další roky je pravděpodobné, že se může 
struktura rozpočtů lišit skrz aktuální potřeby. V této chvíli je obtížné rozpočty pro roky 2024 - 2028 
kvalifikovaně predikovat. V případě nutnosti odhady těchto rozpočtů připravíme. 

Pro správné pochopení uvádíme, tak jak jsme prezentovali na pracovním semináři organizovaném 
NSA 21.10.2021, že uvedené náklady projektu jsou nad rámec toho, co ČVS bude podporovat ze 
svého rozpočtu na rok 2022.  Náklady, které budou financovány přímo z programu REPRE, TALENT 
jsou ve výši dalších 16,6 mil Kč.  Spolu s požadovaným rozpočtem projektu 29,6 mil Kč jsou tedy 
celkové náklady na rok 2022 46,2 mil Kč.  

Kapitola 3. KONCEPCE PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

3.5 Časová osa jednotlivých procesů v koncepci
Iniciační fáze 2021-2022 Q1
realizace fáze I., 2022
realizace fáze II., 2023-2024
realizace fáze III., 2025-2028

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ženy OH NEÚČAST x x x x x ÚČAST

ženy MS X ÚČAST X X X ÚČAST X X

ženy ME ÚČAST X ÚČAST X ÚČAST X ÚČAST X

ženy ranking FIVB 22 30 30 22 20 16 12 12

U23 LSUH X ÚČAST ÚČAST X ÚČAST X ÚČAST X

U20 MS NEÚČAST X X ÚČAST X ÚČAST X

U19 ME X X ÚČAST X ÚČAST X ÚČAST

U18 MS NEÚČAST X X ÚČAST X ÚČAST

U17 ME X ÚČAST X ÚČAST X ÚČAST X ÚČAST

Vysvětlivky
X akce v daném období není organizována

NEÚČAST nekravlifikování se na akci
ÚČAST kvalifikování se na akci

30 plánované umístění na žebříču
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4.1 Rozpočet pro rok 2022 
ČINNOST PROJEKTU POPIS 2022 
1. Řízení projektu náklady na projektové řížení 1 500 000 

projektový manažer fakturace dle příslušné smlouvy (OSVČ) 600 000 

členové projektového týmu fakturace dle příslušné smlouvy (OSVČ) 900 000 

2. Oblast  fyzioterapie a lékařské služby náklady na fyzioterapie a lékařské služby 3 000 000 
personální náklady - fyzioterapeuti, 
kondiční trenéři, lékařské služby fakturace dle příslušné smlouvy (OSVČ) 2 500 000 

materiálové vybavení - Oblast  
fyzioterapie a lékařské služby 

fyzioterapeutické a lékařské pomůcky. Sportovní 
materiál pro přípravu s pořízením do 60 tis. Kč. 500 000 

3. Zvýšení kvalifikace trenérů stáže v zahraničí 6 x 200 tis 1 200 000 

personální náklady - trenéři fakturace dle smlouvy (OSVČ) 600 000 

poplatek stáže poplatek hrazený za stáž/školení 200 000 

ubytování, stravování, cestovní výdaje spojené se stáží 400 000 
4.Reprezentační tým - dospělí "A", "B", 
U23 seniorská reprezentace 6 200 000 

příprava reprezentačního týmu 

náklady přípravy - ubytování/stravování, nájemné hal, 
nájemné ostatní (posilovna, regenerace, atd.); 
cestovné hráčů a RT, denní odměny na VT, atd. 3 000 000 

realizační tým 
fakturace dle příslušné smlouvy (OSVČ) - trenéři, 
vedoucí, statistici, fyzioterapeuti. 1 700 000 

akce mimo ČR 

náklady akcí mimo ČR - ubytování/stravování; 
cestovní náklady - letenky, pronájmy hal, startovné do 
turnajů (Contribution fees) 1 000 000 

materiálové vybavení Sportovní materiál s pořízením do 60 tis. Kč. 500 000 

5. Reprezentační tým - U15, U17, U19 lvíčata, kadetky, juniorky 7 600 000 

příprava reprezentačního týmu 

náklady přípravy - ubytování/stravování, nájemné hal, 
nájemné ostatní (posilovna, regenerace, atd.); 
cestovné hráčů a RT, denní odměny na VT, atd. 3 500 000 

realizační tým 
fakturace dle příslušné smlouvy (OSVČ) - trenéři, 
vedoucí, statistici, fyzioterapeuti. 2 200 000 

akce mimo ČR 

náklady akcí mimo ČR - ubytování/stravování; 
cestovní náklady - letenky, pronájmy hal, startovné do 
turnajů (Contribution fees) 1 200 000 

materiálové vybavení Sportovní materiál s pořízením do 60 tis. Kč. 700 000 
6. Reprezentační tým a výběry U10 - 
U14, výběrová činnost benjamínci, naděje + testování a výběrová činnost 4 100 000 

příprava reprezentačního týmu U10 - U14 

náklady přípravy - ubytování/stravování, nájemné hal, 
nájemné ostatní (posilovna, regenerace, atd.); 
cestovné hráčů a RT 1 500 000 

realizační tým 
fakturace dle příslušné smlouvy (OSVČ) - trenéři, 
vedoucí, statistici, fyzioterapeuti. 1 200 000 

testování hráčů biomechanika, somatika, lékářská vyšetření 600 000 

skauting aktivní vyhledávání hráčů 500 000 

metodická činnost metodika  300 000 

7. Extraliga podpora klubů s reprezentantkami 6 000 000 

Podpora reprezentantek v klubech   6 000 000 

  CELKEM  29 600 000 
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4.2 Rozpočet pro rok 2023 
ČINNOST PROJEKTU POPIS 2023 
1. Řízení projektu náklady na projektové řížení 1 500 000 

2. Oblast  fyzioterapie a lékařské služby náklady na fyzioterapie a lékařské služby 3 300 000 

3. Zvýšení kvalifikace trenérů stáže v zahraničí 6 x 200 tis 1 320 000 
4.Reprezentační tým - dospělí "A", "B", 
U23 seniorská reprezentace 6 820 000 

5. Reprezentační tým - U15, U17, U19 lvíčata, kadetky, juniorky 8 360 000 
6. Reprezentační tým a výběry U10 - U14, 
výběrová činnost benjamínci, naděje + testování a výběrová činnost 4 510 000 

7. Extraliga podpora klubů s reprezentantkami 6 000 000 

  CELKEM  31 810 000 
*částky v obou rozpočtech jsou uvedeny v celých Kč.  

 

V Praze dne 29.10.2021 

 

 

 

 Ing. Ivan Iro, generální sekretář 

 

 

                                                          Mgr. Marek Pakosta, předseda 
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