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 Vedoucí sportovně – metodického úseku ČBF pan Mgr. Michal Ježdík přednesl členům komise 

svůj pohled na možné směry činnosti KVBCH: 

o Určit horizonty vývoje basketbalu v Evropě za 6-7 let a k těmto horizontům směřovat 

výchovu mladých hráčů. Brát v potaz základní charakteristiky současného elitního 

basketbalu, jako jsou například specifická rychlost a koordinace, hra 1na1 z obou 

pohledů (útok a obrana), rozhodovací procesy a mentální odolnost, nebo střelecké 

dovednosti.    

o KVBCH by měla ve výsledcích VŘ Morava 2016 posilovat pozici moravské části 

STM, ve smyslu konkurenčního prostředí vůči ostatním sportovním hrám v této části 

republiky. Jakékoliv oslabení pozic může mít nenávratný dopad. 

KVBCH se těmito podněty ve své další činnosti bude zabývat. Komise se zabývala jedním 

z témat, jak je u současných trenérů mládeže obtížná změna myšlení výměny výsledků za 

výchovu. 

 KVBCH připravila návrh řešení situace SCM na Moravě (na základě výsledků VŘ SCM 

Morava 2016) a předseda tento návrh předá VV ČBF ke schválení. 

 Komise provedla doladění bodování SCM pro následující sezónu 2016/2017 

 Předseda Jan Slowiak uvedl, že doposud neobdržel všechny návrhy na regionální rozdělení 

dotací pro SpS od všech SCM, jakmile je obdrží, připraví návrh na rozdělení dotací i na nová 

SpS ke schválení komisí. KVBCH navíc nechá nový model zpracovat do podoby přehledné 

mapy, pro možnost prezentace systému STM a to včetně počtu registrovaných hráčů 

v jednotlivých klubech a regionech. Pozitivním trendem je příbytek nových klubů do SpS, 

zejména v oblasti středních Čech. 

 Komise zpracovala návrh na závěrečnou zprávu o činnosti SpS, kterou každý klub každoročně 

zpracuje pro porovnání plánů a reality. Vycházeli jsme z návrhů Petra Jachana a Romana 

Bednáře.  Finální verzi dopracuje Roman Bednář. 

 Komise předkládá VV ČBF ke schválení Směrnici o přestupech hráčů v systému STM, která 

upravuje působení hráčů v systému STM. 

 Komise předkládá VV ČBF ke schválení Směrnici o účasti VSCM v 1.lize mužů, která přesněji 

definuje a vymezuje již schválenou účast týmů VSCM v 1.lize mužů. 

 KVBCH zahájila diskusi na možností úpravy hracích termínů Extralig do týdenního režimu. 

Každý týden jeden zápas. Také znovu proběhla diskuze nad modelem finálového turnaje. 

Komise připraví návrh k široké diskuzi všech zúčastněných klubů. 

 KVBCH připraví výzvu týkající se ochrany a prestiže trenérské profese a motivace mladých 

hráčů (jedním z cílových subjektů je ALK). 

 Jan Slowiak informoval o práci a problémech jednotlivých reprezentačních výběrů, členové 

komise probrali jednotlivé nominační otazníky. 

 Jan Slowiak upozornil, že v SCM dochází k hodně trenérským změnám a že není snadné pro 

jednotlivé kluby odcházející trenéry nahradit. Potřeba výchovy nových trenérů do STM by měla 

patřit mezi priority napříč všemi komisemi. 

 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


