
 

 

  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 36, ze dne 17. října 2017, Praha 
 
 

 

Přítomni: 

Jakub Kudláček, Jan Slowiak, Roman Bednář, Petr Jachan, Dušan Bohunický, Tomáš Kaprálek, Michal 

Ježdík 

Na druhou část schůze se připojil: 

Petr Treml, Peter Bálint 

Omluven: 

Ronen Ginzburg, Petr Czudek 
 
 

 

• Vedoucí SMÚ Michal Ježdík seznámil členy komise s detaily ohledně odstoupení Jakuba Kudláčka z 

funkce předsedy KVBCH a z pozice vedoucího mládežnického úseku chlapců. 

• Odstupující předseda KVBCH seznámil členy komise ohledně žádosti klubu SAM Brno o zařazení do 

hráčského bodování za sezónu 2016/17. Po diskuzi se komise shodla na následujícím stanovisku: Bude 

vnímána časová kontinuita SAM - JBC - Basket Morava a po předložení konkrétního jmenného seznamu 

hráčů bude komise po detailním vyhodnocení schvalovat body za hráče, kteří jsou prokazatelně 

odchovanci klubu SAM Brno. 

• Proběhla otevřená diskuze na téma: Nové řízení a formát reprezentačních družstev. Neúspěšné léto je 

podnětem k následujícím změnám a úpravám v řízení RD: 

o Nová koncepce u kategorií U14-U16 je komisí schválena a očekává se od ní, že bude 

důležitým článkem nového systému řízení RD. Bylo doporučeno, aby se nezaměřovala jen na 

úzkou skupinu hráčů a udržela si “průchodnost”. Jedním z důvodů je mimo jiné i rozdíl mezi 

biologickým a kalendářním věkem a následnou výkonností u hráčů této věkové kategorie.  

o Diskutovalo se i o potenciálním zapojení oblastního metodika do projektu U14-U16, hlavně 

tedy pro kategorie U14/15, jakožto důležitého článku pro lokální podporu v regionech 

s následnými možnými doporučeními hráčů pro zařazení do „vstupního trychtýře“. Vše 

s přihlédnutím ke kalendářnímu a biologickému věku. 

o Komise se jednomyslně shodla na zachování přípravy kategorie U17, která by měla sloužit 

jako příprava na následný vrchol na ME U18. Primární zaměření u U17 by mělo být na: i. 

Mezinárodní konfrontaci, ii. Rozvoj individuálních herních/fyzických dovedností, iii. 

Testování a monitoring hráčů. Červen se zdá jako nejlepší měsíc pro přípravu U17. 

o Po diskuzi se členové komise shodli, že nejlepším řešením je, aby měl kategorii U17 na starosti 

a zároveň ji koncepčně/metodicky ovlivňoval hlavní trenér U18 prostřednictví svého širšího 

realizačního týmu tak, aby byl následně ulehčen přirozený přechod do stejně koncepčně 

zaměřené kategorie U18. 

o V budoucnu by U17-U18 mohli kopírovat formát koncepce U14-U16. 

o Řízení RD U20 by mělo probíhat ve spolupráci se seniorskou reprezentací. Bude se čekat na 

nově zvoleného trenéra, který se bude podílet na vizi ohledně RD U20 se 4-letým horizontem 

směřování, tedy ME 2021. 

• Odstupující předseda poděkoval Peterovi Bálintovi za odvedenou práci pro ČBF a reprezentace, zároveň 

mu oznámil rozhodnutí výboru ČBF o jeho odvolání. Peter Bálint vyjádřil překvapení ohledně výše trestu 

vzhledem k tomu, že je přesvědčen, že “pochybení” nebylo tak závažné a zároveň si stojí za kvalitou 

odvedené práce, ať už v minulosti nebo právě v minulém létě. 

• Proběhla diskuze ohledně reprezentačních družstvech s Janem Slowiakem, Petrem Tremlem a Peterem 

Bálintem, ze kterých vznikla následná zpětná vazba a doporučení: 

o U U18 byl patrný progres, který udělali za poslední 2 roky a ač to nebylo výsledkově patrné, 

předvedenou hrou, celkovým projevem a atmosférou v týmu se podařilo udělat velký posun 

vpřed oproti jejich účinkování v kategorii U16.  

o Vzhledem k našim objektivním kvalitám není reálné pomýšlet každoročně na postup do divize 

A hned z několika důvodů, i. kvalita družstva se u nás diametrálně mění ročník od ročníku, ii. 

divize B v posledních letech velmi intenzivně potírá výkonnostní rozdíl s divizí A i kvůli 

zvyšujícím se kvalitám dříve “nebasketbalových” zemí. Názor je takový, že 6-8 týmu z divize 



 

 

B by kvalitou převýšily některé země v div. A. Důkazem toho je i stále častější výskyt silných 

zemí v div. B - př. Slovinsko, Chorvatsko, Rusko, a další.  

o Nedá se přesně určit, zdali hlavním faktorem úspěchu družstva jsou hl. osobnosti nebo “tým”. 

Většinou je to kombinace obojího.  

o Naši hráči nejsou zvyklí hrát kratší úseky v maximální intenzitě a spíše se “šetří”, aby vydrželi 

hrát dlouho. 

o Čeští hráči mají problém s kreativitou a čtením hry. Jsou si jistější spíše v systémech, kde 

“běhají z bodu A, do bodu B”. Bylo by vhodné pracovat hlavně na konceptech, které právě 

tyto dovednosti rozvijí už od kategorií U14 a výše.  

o Jsme dlouhodobě podprůměrní ve hře jeden na jednoho. Převládá názor, že je to spíše důsledek 

nedostatečné schopnosti číst a reagovat na vzniklou situaci. Hráči se často rozhodnou před 

samotnou akcí a nadále nejsou schopni reagovat - př. Move a následný counter move, který je 

nezbytný pro vytvoření výhody. 

o Potřebujeme pracovat a rozvíjet skills a fyzické dovednosti. Abychom mohli být 

konkurenceschopní a zároveň rozvíjeli hráče po fyzické stránce, je naprostou nezbytností od 

příštího léta zařadit kondiční trenéry povinně ke každému reprezentačnímu družstvu. 

o Máme problém na všech úrovních přijímat nové myšlenky a nějakou změnu. Dominuje tzv. 

Fixed mindset.  

o Bývalí hráči by neměli trénovat děti bez předešlého specifického vzdělaní právě pro tyto 

kategorie.  

o Měli bychom co nejvíce podporovat mezinárodní konfrontaci. Pro hráče je to nejlepší možná 

motivace a zároveň jim to přiblíží a ukáže v jaké rychlosti, intenzitě a agresivitě se hraje za 

našimi hranicemi.  

o Otázkou k zamyšlení je, zdali nemáme zbytečně velký počet zápasů už od brzkých kategorií a 

tím pádem méně času na trénink. Standardem se stává poměr 2 tréninků vs 1 utkání, někdy i 

1 vs 1, přičemž současný trend v západní Evropě a v Severní Americe je 3 vs 1.  

o Měli bychom tlačit na vzdělávání všech lidí, co se pohybují v ČR basketbalu.  

 

 

 

 

 

Zpracovali:  

Jakub Kudláček, odstupující předseda KVBCH 

Michal Ježdík, Vedoucí SMÚ 


