
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY 

Zápis 5/2020 

Datum: pondělí 21. 12. 2020 v 8:30 - 12 h. 

Místo: Hradec Králové 

Přítomni: Richard Fousek, Tomáš Kaprálek, Robert Landa, Petr Treml, Miroslav Volejník 

Omluven: Petr Kapitulčin, Daniel Kurucz 

 

 

1. V souvislosti s nově vypsaným dotačním program NSA aktualizovala komise 

podmínky pro činnost klubů zařazených do SpS B, následně komise vyhlásí VŘ na 

zařazení klubů do SpS B pro rok 2021. 

2. ÚTM shrnul výsledky dotazníku Restart soutěží u dívčí složky (minižákovské dívčí týmy 

jsou schopny zahájit soutěže do 5-7 dní, žákovské a dorostenecké po 7–10 dnech 

přípravy). 

3. ÚTM prezentoval zpětné vazby z klubů ohledně možnosti obnovy soutěží ligy U15 a 

extralig U17 a U19. Komise diskutovala stav soutěží extraligy U17 a U19, doporučení pro 

STK vydá KVB-D v momentě potvrzení termínu zahájení soutěží. Prioritou zůstává 

dohrání základních částí obou extralig. 

4. ÚTM seznámil komisi s náplní a cíli práce reprezentačního kondičního trenéra Michala 

Kociána. Komise diskutovala zejména téma absence kondičních trenérů v SCM a u 

reprezentačních týmů a možnosti jejich zapojení. 

5. ÚTM seznámil komisi s pracovní pozicí data analyzéra CZ BASKETBALL Jana Maštálky 

(propojení systému Leris a XPS, kompletní sběr a účelná prezentace dat v jedné 

platformě). 

6. Do programu FIBA WiLEAD byla vybrána Lenka Bartáková – absolventka FTVS, hráčka 

reprezentačního týmu ČR s mezinárodní klubovou zkušeností. 

7. ÚTM informoval komisi o komunikaci s organizátory turnaje U15 v Bourges a TON U16 

– v průběhu podzimu postupné omezení až finální zrušení akcí; účast plánována na 

další rok. 

8. Pokračuje spolupráce CZ BASKETBALL s Com4Feet (ortopedické sportovní vložky – 

vybaveny reprezentantky U16, U18, U20), DynaOptic (trénink zrakového vnímání, 

rozhodování a dovedností – v druhém kole 4 hráčky) a nově bylo 7 reprezentantek 

zařazeno do projektu diagnostiky DNA (znalost své zdravotní a výkonnostní silné 

stránky i slabiny). 

9. ÚTM představil práci na třech materiálech CZ BASKETBALL – Návrat do hry, Jak na 

to, Psychická podpora hráček. 



 

10. Komise byla ÚTM informována o rozšíření seznamu uchazeček o stipendijní program 

UNIS (sdílením informací a motivováním hráček došlo k navýšení počtu oprávněných 

žadatelek; o zařazení do programu UNIS rozhodují orgány VŠ) 

 

Příští jednání komise je plánováno na leden 2021. Přesný datum a místo bude upřesněno. 

Dne 23. 12. 2020 zapsal: ÚTM-D Robert Landa. 

 


