
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI 

ZÁPIS ze schůze č. 42 

 

Datum: čtvrtek, 21.3.2019 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17) 

Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář, Tomáš 
Kaprálek, Michal Ježdík 

Omluven: Jan Slowiak (nemoc), Ronen Ginzburg (v zahraničí) 

 

 
1. ÚVOD 
• Jiří Welsch v úvodu představil program schůze, jímž byla prezentace výstupů z STM 

2015 – 2019 na základě jím vytvořených kritérií, které byly předem konzultované se 
sportovní ředitelem ČBF Michalem Ježdíkem 
 

2. VÝSTUPY Z STM 2015 - 2019 
• Prezentace výstupů trvala zhruba 40-45 minut a byla rozdělená na 3 věkové stupně 

STM: 
o 6-15 let (SpS), kde výstupy byly zaměřené na: 

§ posun hráčů mezi SpS a SCM na základě evidence uzavřených Smluv 
o dočasném převodu práv hráče v rámci systému STM ČBF 

§ růst členské základny v klubech SpS na základě čísel o stavu hráčů a 
trenérů z oficiálních žádostí podávaných na MŠMT 

o 16-19 let (ZSCM a VSCM), kde byly sledované údaje o: 
§ výstupu hráčů do vrcholového mužského basketbalu a reprezentace 

ČR, což je v přímé korelaci s cílem celého projektu definovaném v jeho 
zadání Koncepce programu TALENT MŠMT 

§ posunu hráčů do spolupracujících klubů 
§ návštěvách SCM u spolupracujících klubů v rámci efektu kultivace 

basketbalového prostředí 
o 19-23 let (VSCM), sledující: 

§ počet a přítomnost hráčů starších 19 let a hráčů mimo soupisky týmů 
KNBL pro to, aby splňovaly teoretickou podmínku fungování 
„samostatné tréninkové skupiny“, která je popsaná jak v zadání 



 

Koncepce programu TALENT MŠMT, tak i v Podmínkách fungování 
VSCM 

§ přítomnost hráčů týmů VSCM 1. ligy v reprezentačních výběrech U20 
• součástí prezentace byly zároveň údaje z dotazníků, které Jiří Welsch vytvořil a které 

telefonicky realizoval se všemi zástupci SCM a několika zástupci SpS 
 

3. DEBATA o Výstupech STM 2015 – 2019 
• Ihned po skončení prezentace začala diskuze o údajích v ní popsaných a uvedených. 
• Jedním z nich byl efekt „vykrádání“ týmů v příliš nízkých věkových kategoriích, které 

velmi negativním způsobem působí na fungování malých klubů. Jako jeden z důvodů 
byl uveden systém soutěže, který napomáhá vytváření speciálních týmů (regionálních 
výběrů) pro Národní finále. Zazněl argument, že toto je potřeba řešit apelem na 
příslušné komise na téma případných změn soutěžních systémů. 

• Na to navázala polemická debata o tom, zda my – Komise Vrcholového Basketbalu 
Chlapců – bychom se touto tématikou měli vůbec zabývat. Petr Jachan správně 
upozornil na fakt, že začlenění klubů SpS do systému STM a jejich navázání na kluby 
SCM bylo jedním z klíčových a systémových kroků při tvorbě STM. 

• Tomáš Kaprálek uvedl, že vidí důležitý problémů k řešení v toku finančních 
prostředků do SpS přes SCM – SCM dostávají stejnou částku na rozdělení mezi své 
spolupracující kluby, avšak ne každé SCM má stejný počet navázaných SpS. 

• U klubů SCM byla zdůrazněna jejich klíčová role v regionální basketbalové kultivaci a 
zazněly shodující se návrhy o snahu o maximální podporu – finanční nebo týkající se 
lidských zdrojů – jejich činnosti. 

• Roman Bednář uvedl, že dle jeho názoru některá SCM se sportovně i organizačně 
dostala na úroveň některých VSCM díky velmi dobré práci. Michal Ježdík dodal, že to 
je i díky jejich schopnosti generovat významné finanční prostředky na regionální 
úrovni. 

• V souvislosti s působením SCM byla připomenuta klíčový otázka jejich regionálního 
rozmístění. 

• Velmi intenzivní diskuze se vedla o VSCM, věkové kategorii 19 – 23 let. Petr Jachan 
zpochybnil interpretaci Jiřího Welsche z prezentace ohledně definice této skupiny a 
poukázal na fakt, že propojenost hráčů hrajících současně v týmech 1. ligy a KNBL 
byla jedním ze základních cílů, a hráči na soupiskách KNBL tudíž nemohou být bráni 
mimo tuto skupinu. 

• Jiří Welsch oponoval, že pokud jsou tito hráči členy týmů KNBL, tak nemohou 
zároveň tvořit samostatnou tréninkovou skupinu, trénující 4x týdně společně – a že 
takto je projekt definován v jeho zadání i podmínkách fungování. Proto jsou uvedeni 
mimo. Jiří Welsch zároveň uvedl, že dle jeho názoru zde leží klíč k nepochopení a 
k negativnímu vnímání působení VSCM – ve faktu, že finanční prostředky, které 
VSCM dostávají, nejsou určené k tomu, aby hráli 1. ligu, ale aby pomocí nich vytvářeli 
špičkové podmínky pro hráče a jejich rozvoj. 



 

• Roman Bednář uvítal výstupy z této kategorie a zdůraznil, že dlouhodobě upozorňuje 
na předimenzovanost této kategorie a prostředků vynaložených v ní. 

• Komise obecně ocenila práci, kterou Jiří Welsch odvedl s přípravou prezentace. 
Zároveň se shodla na důležitosti a významu STM a společné snaze na jeho 
pokračování s určitými úpravami a změnami. 

• Jiří Welsch do příštího setkání KVB-CH, které by mělo proběhnout v horizontu 2-3 
týdnů, připraví návrhy možných změn. 

 

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH 

 


