
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI 

ZÁPIS ze schůze č. 43 

 

Datum: čtvrtek, 10.4.2019 

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

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

Omluven: Ronen Ginzburg (nemoc) 

 

 
1. ÚVOD 
• Jiří Welsch v úvodu představil program schůze, jímž byla prezentace návrhů 

možných změn Systému Talentované Mládeže na základě výstupů z STM 2015 – 
2019, které byly diskutované na předešlém setkání komise. 
 

2. OBECNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY STM 
• Jiří Welsch prezentoval základní principy navrhovaných změn, jimiž jsou: 

o Jednoduchost 
o Transparentnost 
o Korelace mezi požadavky a penězi 
o Peníze do lidí 

• Zároveň představil i několik základních cílů případných změn, mezi něž patří: 
o Větší odměny pro trenéry – trenérské odměny navržené v roce 2015 již 

neodpovídají realitě z důvodu společenského vývoje během posledních 4 let 
o Přítomnost, resp. podpora atletických/kondičních trenérů, min. u ZSCM se 

zvýšenou dotací 
o Zkvalitnění vztahů mezi SCM a spolupracujícími SpS 
o Vyřešení otázky hraní a podpory VSCM týmů 1. ligy 
o Vyjasnění situace v některých regionech 

• Jiří Welsch upozornil, že pro změny jsou potřebné finanční prostředky, které musíme 
vygenerovat uvnitř systému, protože program TALENT žádné navýšení dotace 
neposkytuje. 
 



 

• Kromě diskutovaných apelů na příslušné komise ohledně změn systémů soutěží 
v kategoriích U14 a níž představil Jiří Welsch 3 konkrétní změny pro kategorii 
spolupracujících SpS: 

o Zavézt poměrové rozdělování příspěvků, které SCM dostávají pro 
spolupracující SpS – ne každé SCM spolupracuje se stejným počtem SpS 
stejné úrovně. Členové komise navrhly 3 možná kritéria, podle kterých by se 
toto mohlo určovat – podle počtu spolupracujících SpS, nebo podle počtu 
týmů, které v těchto SpS fungují a hrají soutěže, anebo podle dětí, které 
v těchto SpS sportují a hrají basketbal 

o Nastavit limit na počet spolupracujících SpS pro jedno SCM – cílit raději na 
kvalitu než na kvantitu 

o Zamezit „dvojí spolupráci“, kdy jedno SpS „spolupracuje“ s více kluby 
• Po konstruktivní debatě se komise shodla na: 

o Zavedení poměrového rozdělování peněz pro spolupracující SpS (kritérium 
pro rozdělení bude určeno na další schůzi KVB-CH) 

o Stanovení limitu pro počet spolupracujících SpS (konkrétní číslo bude 
rozhodnuto na další schůzi KVB-CH) 

o Zamezení „dvojí spolupráce“, kdy SpS bude moci spolupracovat pouze 
s jedním SCM (nebude to mít vliv na možnost hráče přestoupit do jakéhokoliv 
jiného klubu) 

o Zároveň se komise shodla, že je potřeba jasněji a detailněji definovat, co 
‚spolupráce‘ je – pro účely jejího efektivnějšího naplňování a kontroly. 
 

• Pro ZSCM Jiří Welsch navrhuje navýšení platů trenérům u velké většiny klubů 
spadajících do této kategorie. U klubů z kategorie „se zvýšenou dotací“ navíc 
příspěvek na kondičního/atletického trenéra, protože to mj. koreluje se vznikem 
kondičního oddělení ČBF a naší snahou o implementaci „up-tempo game“ u 
mládežnických reprezentačních družstev. 
Zároveň navrhuje zavedení další, třetí úrovně ZSCM, určené pro vybrané kluby, 
jejichž status SCM je navázaný na další dotační programy. 

• Někteří členové poznamenali, že my jsme sportovní komise a měli bychom 
nastavovat kritéria a připravovat návrhy především na základě sportovních kvalit. 
Zároveň také padnul argument, resp. řečnická otázka toho, zda se snažíme stavět 
ideální systém anebo zda se snažíme o podporu a vylepšení reality, která existuje a 
funguje? 
 

• Při debatě o VSCM zaznělo, že basketbalová veřejnost vnímá zápisy z předchozích 
schůzí KVB-CH jako kritiku VSCM. Jiří Welsch oponoval, že zápisy nejsou v žádném 
případě míněné jako jejich kritika, ale spíše konstatování toho, že v některých 
aspektech nefungují tak, jak jsou popsány. 



 

Jiří Welsch navrhuje zavedení 2 úrovní VSCM, jedné s povinností hrát 1.ligu s týmem 
do 23 let, a druhé s povinností hrát 1.ligu bez omezení. Obě úrovně by si zachovaly 
návaznost na týmy KNBL, ať už přímou nebo nepřímou. Vzhledem k tomu, že tyto 
navrhované změny mají hlubší dopady včetně fungování a organizaci 1.ligy, musejí 
být ještě daleko podrobněji diskutovány a připomínkovány. 

• Dalším návrhem směrem k ujasnění a zjednodušení je zrušení systému bodování 
SCM. Jiří Welsch uvedl několik důvodů, proč tento krok navrhuje, včetně garance 
větších finančních prostředků pro všechny. Tento dlouhodobě fungující systém by se 
pak projevil do jednotlivých částek nastavených na další 4 roky fungování STM. 
Tento návrh byl přijat pozitivně (nad očekávání předsedy komise). 

• V závěru se komise shodla, že cílem případných změn je modelace současného 
fungujícího stavu, který cílí spíše na kvalitu než na kvantitu, se stálou snahou o 
regionální kultivaci basketbalu v jednotlivých krajích České Republiky. 
 

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH 

 


