
 

 

 

 

 

 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze setkání č. 50 
 

Datum: úterý, 25.2. 2020, 9:00 
Místo: Praha (OC Černý Most, kavárna DELIA) 
Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář, Tomáš Kaprálek 
Omluveni: Ronen Ginzburg 
 
 
1. ÚVOD 

• JW v úvodu přivítal všechny členy komise a představil program setkání, jímž byl jediný bod 
– debata nad návrhy možných úprav soutěží kategorií U17 a U19. 

2. Představení kontextu debaty 
• Z diskuzí speciálně utvořené “soutěžní komise“, jehož posledního setkání se zúčastnil i 

člen KVB-CH Roman Bednář, vzešlo několik podnětů. RB tyto podněty písemně zpracoval 
do cca 8 kategorií, které po konzultaci s předsedou KVB-CH předložil všem členům této 
komise k názorové diskuzi. 

• Hlavní kategorie obsahovaly tato témata: 
o Termínová listina ve vztahu ke školnímu roku – provázanost soutěží s průběhem 

školního roku. 
o Termínová listina ve vztahu k FIBA kalendáři – návaznost domácích soutěží 

s přípravou reprezentačních týmů, resp. s vrcholnými letními akcemi FIBA. 
o Termínová listina ve vztahu ke státním svátkům – možnost využití dalších státních 

svátků (kromě Vánoc a Velikonoc) nebo školních prázdnin (např. podzimní nebo 
pololetní) k volným oknům v průběhu sezóny. 

o Termínová listina ve vztahu ke kvalifikacím do soutěží (EXL a DL) 
• Vedlejší a s předchozími tématy spojené kategorie zahrnovaly: 

o Počet utkání versus počet tréninkových jednotek. 
o Role trenéra jako klíčového segmentu. 
o Nabídka dětem, kteří nechtějí pokračovat v pyramidě vedoucí k excelenci. 
o Otázka interní motivace hráčů. 

• Diskuze nad těmito tématy měla pokrýt klíčové body jako je: 
o Vytížení, resp. přetížení hráčů i trenérů, které má potenciální vliv na jejich osobní 

rozvoj nebo rodinné životy. 
o Adresovat volno, které hráči mají, resp. nemají a měli by mít po vrcholných letních 

akcích FIBA. 
o Vytvořit volná okna v průběhu sezóny, která by kluby mohly využívat k mezinárodní 

konfrontaci nebo reprezentační výběry ke svým akcím s tím, aby se sezóna příliš 
neprotáhla a dál respektovala další navazující faktory, jako jsou např. maturity. 

o Adresovat formáty playoff EXL U17 a U19, která mají být vrcholem sezóny v našem 
mládežnickém basketbale a která v současné době probíhají během 6 týdnů 

 



 

 

 
 
 
 
 

(včetně finálových turnajů) nepočítaje přestávku, kterou v ní každoročně vytvoří 
Velikonoční svátky. 

• Cílem debaty měl být výstup ve formě několika klíčových sdělení směrem k “soutěžní 
komisi“. 

3. Debata a výstupy 
• Diskuze byla velice intenzivní a názorově různorodá, a ačkoliv byla plánovaná po 

jednotlivých kategoriích, vzhledem k provázanosti všech segmentů bylo těžké posuzovat 
jednu bez druhé. 

• Nejintenzivněji bylo rozebíráno téma formátu playoff soutěží EXL U17 a U19. Diskutoval se 
význam sérií hraných na 3 vítězné zápasy a jejich možné zkrácení, formát finálového 
turnaje z hlediska sportovní i divácké kvality a atraktivity. Součástí rozhovorů byla i varianta 
rozšíření finálových turnajů z důvodu začlenění více klubů, proti čemuž hovoří organizační 
a časová náročnost. 

• KVB-CH se shodla na několika návrzích, které budou předány “soutěžní komisi“. Z těch 
nejdůležitějších to jsou: 

o Začínat soutěže U19 resp. U17 maximálně o 1 týden později než je v současné 
době obvyklé (přelom září a října) a neprodlužovat sezónu o více než 2 týdny než je 
v současné době obvyklé (přelom dubna a května) s tím, aby žádná soutěž 
nevrcholila déle než v polovině května s ohledem na termíny maturitních zkoušek a 
povinností v závěru školního roku. Tímto nepatrným posunem dojde ke sblížení 
konce klubové sezóny se začátkem příprav reprezentačních výběrů a jejich letních 
akcí FIBA, které komise vnímá jako vrchol uplynulé sezóny a ne jako součást 
sezóny nové, začínající. Posun začátků soutěží umožní klubům dát hráčům 
vracejícím se z letních reprezentačních akcí žádoucí a potřebné volno, ideálně 
v délce 14-21 dní. Jak kluby a hráči (potažmo jejich rodiče) s touto možností naloží 
bude jejich rozhodnutí. 

o Zařadit do soutěží další 1-2 volné hrací termíny – první ideálně v souladu s termíny 
únorového FIBA reprezentačního okna pro možnosti reprezentačních srazů 
nekolidujících s klubovou přípravou, druhý v souladu s podzimními prázdninami. 

o Změnit systém playoff z dosavadních čtvrtfinálových sérií hraných na 3 vítězné 
zápasy plus Final Four na systém playoff, kde by se všechny série (čtvrtfinále, 
semifinále a finále) hrály na 2 vítězné zápasy (doma – venku, případný rozhodující 
třetí zápas doma). Zároveň by se playoff obou soutěží (U17 a U19) prolínalo tak, 
aby mezi jednotlivými zápasy sérií nebylo více než týden volna. 

o Doporučení, aby kvalifikace do soutěží začínaly nejpozději do 14 dnů po dohrání 
nadstavby/playoff DL resp. ukončení playout EXL, a aby nekončily déle než 
v polovině června, což komise považuje za dostatečně dlouhé období pro 
realizování všech administrativních a organizačních úkolů spojených s kvalifikacemi 
(generování soupisek, rozlosování jednotlivých skupin) resp. s přihlašováním týmů 
do další sezóny. 

• Je důležité zdůraznit, že všechny tyto a další návrhy a doporučení budou předány a dále 
diskutovány na širší platformě a budou se k nim bezpochyby vyjadřovat další lidé a orgány 
jako např. STK.  

     Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH 


