KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze setkání č. 52

Datum: úterý, 8.12.2020, 10:00
Místo: Sekretariát ČBF, Praha – Strahov
Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář, Tomáš Kaprálek,
František Rón, Ronen Ginzburg, Michal Ježdík (host)
Omluveni: –

1. Úvod
•

JW v úvodu přivítal všechny členy komise a představil program setkání:
o CZ BASKETBALL a OrmoSys
o CZ BASKETBALL a DynaOptic
o Soutěže v sezóně 2020/21
o Pokračování STM od sezóny 2021/22

2. CZ BASKETBALL A ORMOSYS
•

•

Byla představena nová spolupráce mezi CZ Basketball a firmou Com4Feet, jejímž cílem
je rozšířit servis pro reprezentační hráče a hráčky družstev U16, U18 a U20 formou
nabídky speciálních ortopedických vložek do basketbalových bot vyrobených
německou technologií OrmoSys. Výsledkem by měla být zvýšená prevence zranění a
větší komfort při pohybu na hřišti pro naše mladé reprezentanty a reprezentantky.
V současné chvíli je odborně vyšetřeno a vložkami vybaveno 29 hráčů a hráček. 8
dalších je objednáno na svá vyšetření. Reprezentanti a reprezentantky budou moci
tuto příležitost využít i v novém roce 2021.

3. CZ BASKETBALL A DYNAOPTIC
•

Byla prezentována pokračující spolupráce s firmou DynaOptic, která se specializuje na
trénink očí a s ním spojené lepší fungování mozku. Do tréninku DynaOptic bylo nově
zařazeno 6 hráčů a 4 hráčky, kteří již všichni absolvovali vstupní diagnostická vyšetření

a nyní je čeká několikaměsíční individuální trénink vytvořený dle potřeb jednotlivých
hráčů a hráček.
4. Soutěže 2020/21
•

•

Komise diskutovala o současném stavu v extraligových soutěžích U17 a U19. Cílem této
diskuze bylo vytvořit obecná doporučení pro STK s ohledem na případné rozhodování
o restartu a dokončení výše zmíněných soutěží v letošní sezóně.
o KVB-CH navrhuje STK, aby v případě restartu v lednu 2021 zvážila využití
volných termínů v únorovém reprezentačním okně FIBA a během
Velikonočních svátků pro odehrání zápasů extraligových soutěží U17 a U19.
o KVB-CH navrhuje STK, aby v případě restartu v lednu 2021 navrhla klubům
odehrání dvojiček během pracovního týdne a tím uvolnila jeden víkendový
hrací termín na dohrávání zápasů.
o KVB-CH navrhuje STK zvážit využití i druhé poloviny května a měsíce června na
dohrání soutěží, resp. jejich případných vrcholů. Možná kolize s přípravou
reprezentačních družstev by neměla být problém.
KVB-CH vnímá dohrání extraligových soutěžích v závislosti na možnostech v těchto
prioritách:
o Dohrát základní části obou soutěží.
o Odehrát zkrácené playoff na 2 vítězné zápasy formou pátek-neděle, případně
středa plus Final 4.
o Zrušit playoff a sezónu zakončit turnajem Final 8.

5. Pokračování Systému Talentované Mládeže po sezóně 2021/22
•

JW představil několik základních bodů, týkajících se pokračování STM od sezóny
2021/22, které prezentoval k následné diskuzi.
o Peníze a jejich využití – změna podmínek a možnost optimalizace využití
finančních prostředků z programu TALENT i jiným způsobem než na lidské
zdroje. Tato možnost byla většinou členů komise přijata pozitivně, byly
diskutovány zvýšené nároky na zpětnou vazbu a kontrolní mechanismy s tím
spojené.
o Velikost STM – debata o současném počtu klubů zapojených na úrovni SCM (12)
a Sps (12 pod SCM a 53 Spolupracujících) byla rozmanitá a bez konkrétního
výstupu. Byl zmíněn historický vývoj decentralizace klubů SpS (PJ), diskutovány
byly nastavené parametry, které Spolupracující SpS musí splňovat (týmy
v soutěžích). Byla zpochybněna nutnost navázání každého klubu SpS na některé
SCM (RB), proti které zazněl pozitivní názor na provázanost SpS a SCM za
předpokladu, že SCM plní svoji roli a pomáhají rozvíjet své spolupracující kluby

o

o

o

o

(FR). Byl zmíněn i fakt, že každé SCM by mělo mít nějakou formu spolupráce
s klubem KNBL z důvodu vidiny a možnosti pro hráče pokračování kariéry po
dokončení juniorské kategorie (DB).
Soutěže – byly rekapitulovány nároky na soutěže, které SCM musí hrát. Zazněl
názor na možné zvýšení nároků u ZSCM (DB), který byl podpořen s otazníkem
toho, co se stane v případě, že by některý klub požadavky nesplňoval, tzn. o
soutěž by přišel (RB). Na druhé straně stál názor, že aktuální nastavení je
rozumné (FR) a že za současného počtu klubů (12) v extraligových soutěžích
U17 a U19 by toto vytvářelo nepřiměřený tlak na některé kluby, které by místo
rozvoje hráčů musely upřednostnit hru na výsledek a udržení soutěže (PJ).
Případná reforma extraligových soutěží, např. navýšení počtu týmů v extralize
U17, by byla vhodnějším momentem pro návrat k tomuto tématu. (JW)
SpS – Byl zdůrazněn fakt, že program TALENT je cílený na financování
talentované mládeže, a ne na podporu masového sportu, na který jsou
zaměřené jiné dotační programy (např. MŮJ KLUB). Na to by mělo být
pamatováno při debatě o tom, co SpS je, resp. by mělo být. (JW) Zazněl názor,
že být klubem SpS není dostatečně prestižní z důvodu příliš velkého počtu
klubů, kteří jsou takto označování. (RB). Výsledným krokem a tendencí by měly
být zvýšené požadavky na to, kdo by do kategorie Spolupracující SpS měl být
zařazen.
VSCM – ujasnění si role, kterou VSCM v rámci systému STM hrají a která je
významná z pohledu hráčských výstupů do mužského vrcholového basketbalu
a reprezentačních družstev navzdory tomu, že nenaplňují některá očekávání
z doby svého vzniku, jako např. tvorbu samostatných tréninkových skupin nebo
funkci pomyslného vrcholu pyramidy hráčského rozvoje.
CZ BASKETBALL ACADEMY – komise byla prezentovaná se záměrem vytvořit
platformu pro rozvoj elitních a talentovaných hráčů, a zamezit tak jejich
předčasnému odchodu do zahraničí, který na naplnění jejich hráčského
potenciálu nemá vždy pozitivní vliv. Cílem tohoto projektu není vykrádání klubů
o talentované hráče, ale možnost maximalizace rozvoje vybraných jedinců
s výhledem k MS mužů 2027. Tento projekt je plně vítaný a podporovaný ze
strany reprezentačního trenéra mužů Ronena Ginzburga, který zároveň
upozornil na potřebu zvýšené kvality nejvyšší domácí soutěže KNBL. Myšlenka
národní akademie byla pozitivně přijata i dalšími členy komise (FR a DB), bylo
poukázáno na zajímavost projektu, který však může být v rozporu s myšlenkou
VSCM. (RB)
Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

