
 

 

ÚPRAVA VĚKOVÝCH KATEGORIÍ MLÁDEŽE PRO SOUTĚŽNÍ 

ROČNÍK 2022/2023 A ROČNÍKY NÁSLEDUJÍCÍ:  

( projednáno na Programové konferenci mládeže dne 17.11.2021 a 

schváleno Výborem ČVS dne 11.1.2022) 

 

1. JUNIOŘI/JUNIORKY (U22) hráči/hráčky narozeni/narozené      

1.1.2002 a mladší 

2. KADETI KADETKY (U20) 1.1. 2004 a mladší 

3. LVÍČATA (U18) 1.1.2006 a mladší 

4. ŽÁCI/ŽÁKYNĚ (U16) 1.1.2008 a mladší 

5. MLADŠÍ ŽÁCI/ŽÁKYNĚ (U14) 1.1.2010 a mladší 

(pozn.: mladší žactvo je dle SŘ kategorií neoficiální a nepořádají se 

v této kategorii mistrovské soutěže) 

 

Vlivem pandemie koronaviru se v soutěžním ročníku rozhodlo o 

ponechání nejstarší věkové kategorie v soutěžích mládeže (hráči a 

hráčky narozené 1.1.2001 – 31.12.2001). Tím pádem nám vzniklo 

pro období mládežnických dorosteneckých kategorií období trvající 

6 let. Bylo rozděleno na dvě věkové kategorie v tříletém trvání. 

Ukázalo se, že ponechání šestileté dorostenecké kategorie je přeci 

jen výhodnější než ukončit rázem činnost dvěma kategoriím pro 

ročník 2022/2023, aby se zpět vrátila pětiletá kategorie, jak tomu 

bylo před pandemií. Důvodů bylo několik, např. jedním z hlavních 

bylo to, že odchodem 20letého hráče nebo hráčky mezi dospělé 

končí prakticky rozvoj tohoto hráče, neboť v dospělé složce 

s výjimkou profesionálních klubů a soutěží se netrénuje v takovém 

objemu, který by další rozvoj hráčů zabezpečoval. Dalším důvodem 

bylo například to, že u chlapců by generace hráčů narozených v 

roce 2002 přišla o další soutěžní ročník mezi mládeží, protože již o 

jeden přišla úpravou věkových kategorií u žáků, kdy v kategorii 

staršího žactva setrvala pouze jednu sezónu a následující již byla 

přeřazena do kadetské kategorie. 

Ovšem šestiletá mládežnické období rozdělená do dvou věkových 

kategorií není pro budoucno vhodné zvláště kvůli rychle se 



 

akcelerujícímu biologickému věku a vyspělosti a tím pádem značně 

nevyrovnané technické, herní a mentální úrovně hráčů nebo hráček 

jedné věkové kategorie. 

 

Návrh soutěží: Jsou vytvořené pracovní komise, které se návrhy 

zabývají a koncem ledna přednesou závěry na poradě v rámci 

Úseku mládeže, aby mohl být definitivní návrh zaslán STK ČVS a 

potom schválen Výborem ČVS v rámci Rozpisu soutěží. 

Krajské soutěže se budou připravovat následně. U chlapců budou 

nejvyšší soutěže ve všech třech kategoriích, ovšem 1.liga juniorů 

bude pouze v kategorii U22(tedy všichni hráči narození 1.1.2002 a 

mladší). K postupu do baráže o extraligy kadetů a lvíčat budou 

zařazeni všichni krajští přeborníci nehledě na to, jestli bude soutěž 

v těchto kategoriích uskutečněna. Bude to podobné jako u mladšího 

žactva. KVS musí soutěž vypsat a zařazená družstva mají právo 

účastnit se 1.kola o postup na republikové finále.  Tedy vypíší se 

soutěže a do nich se budou přihlašovat celky chlapců.KP se bude 

hrát (pokud budou účastníci) v těch kategoriích, kde budou 

přihlášena alespoň 3 družstva. Kdo bude z jakékoliv kategorie 

chlapců hrát 1. ligu, může se do ní přihlásit, protože KP není 

postupová soutěž. U dívek budou republikové soutěže 

pravděpodobně ve všech kategoriích a bude se postupovat do nově 

vytvořených 2. lig. KVS vypíše soutěže podobně jako u chlapců.  

Petr Juda, vedoucí Úseku mládeže ČVS a předseda KVS Vysočina 

Na vědomí: všem družstvům zařazených do krajských 

mládežnických soutěží. 


