
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI 

ZÁPIS ze setkání č.54 

Datum: středa, 12.5.2021, 10:00 

Místo: videokonference Zoom 

Přítomni: Jiří Welsch, František Rón, Tomáš Kaprálek, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Petr Czudek, 
Michal Ježdík (host) 

Omluveni: Ronen Ginzburg 

 

1. Úvod 

• JW v úvodu přivítal všechny členy komise a představil program setkání: 
o Výjimka pro hráče roč. 2002 v sezóně 2021/22 
o Vrcholné akce FIBA v létě 2021 
o STM 2021 a dál 

2. Výjimka pro hráče roč. 2002 v sezóně 2021/22 

• JW členy komise informoval o tom, že Výbor na svém posledním setkání odložil rozhodnutí o 
povolení výjimky pro hráče ročníku 2002 ke startu v soutěžích U19 v sezóně 2021/22. 

• S žádostí o vyslovení názoru byly oslovené všechny kluby U19 v Extralize a Celostátní lize. 
• Z vyhodnocení vyplývá, že většina klubů (59%) je pro udělení této výjimky, přičemž velká část 

těchto klubů jsou účastníky Celostátní ligy. 
• Po krátké diskuzi KVB-CH potvrdila své předchozí stanovisko, ve kterém nepodporuje udělení 

této výjimky. 
• JW zpracuje všechny informace jako podklad pro jednání Výboru. 

3. Vrcholné akce FIBA v létě 2021 

• JW seznámil členy komise s nejnovějšími informacemi z jednání FIBA Board týkajícími se 
mládežnických reprezentačních akcí v létě 2021. 

o V létě 2021 budou hrát všechny reprezentační kategorie, tzn. U16, U18 i U20. 
o Nebudou se hrát oficiální evropské šampionáty, budou se hrát pouze akce pod názvem 

FIBA Challenger. 
o Turnaje FIBA Challenger se budou hrát v maximálním počtu 6 týmů. Při tvorbě 

jednotlivých skupin (turnajů) bude používán FIBA ranking. 
o Účast na akcích je dobrovolná a případná neúčast na akcích nebude nijak 

sankcionovaná. 
o Nikdo nesestupuje a nikdo nepostupuje z divizí ME. 

  



 

4. STM 2021 a dál 

JW zrekapituloval obecné cíle změn, které byly realizované v roce 2019. Zároveň představil obecné cíle 
pro STM v roce 2021 a dál. Mezi ně patří: 

1. Vytvoření vrcholu mládežnické pyramidy STM v podobě vzniku Národní basketbalové 
akademie 

2. SCM pod KNBL 
3. Řešení situace v severočeské oblasti 
4. Kondiční trenéři v SCM 

Národní Basketbalová Akademie 

• Na vzniku projektu se intenzivně pracuje a v dohledné době budou jeho základní parametry 
prezentované nejdříve interně dovnitř CZ BASKETBALL a poté externě směrem ke klubům, 
hráčům, rodičům a trenérům. 

SCM pod KNBL 

• Snaha o nastartování dlouhodobé filozofie propojení programů Sportovních center mládeže a 
klubů NBL, která byla členy komise pozitivně přijata a podpořena. 

• Tuto filozofii je potřeba realizovat s ohledem a respektem k přirozenému prostředí 
mládežnického basketbalu v České republice. 

Řešení situace v severočeské oblasti 

• Po odchodu klubu Kondoři Liberec z STM zůstalo v oblasti severních Čech, která je klubově 
výrazně zastoupená, jediné Sportovní centrum mládeže (Slavoj BK Litoměřice). 

• Byl navržen vznik nového SCM – klub BK Děčín. 
• Po objasnění důvodů tohoto kroku byl návrh bez námitek podpořen. 

Kondiční trenéři v SCM 

• Kontinuální snaha o podporu kondičních trenérů ve všech SCM s ohledem na důraz kladený na 
fyzický rozvoj hráčů, prevenci jejich zdraví a v neposlední řadě i budování kondičního úseku CZ 
BASKETBALL. 

• Bylo navrženo navýšení podpory u ZSCM nejnižší kategorie (Wild Card), které toto umožní. 
• Návrh byl bez námitek podpořen. 

DALŠÍ NAVRŽENÉ ZMĚNY: 

• Přesun VSCM z Prostějova do Brna 
o Po objasnění důvodů tohoto návrhu byl bez námitek podpořen. 

• Vznik nového SCM – BŠ Tygři Praha 
o Návrh byl podpořen s připomínkou toho, že spojení BŠ Tygři Praha a basketbalové 

Slavie Praha jako klubu NBL je pouze výhledové.  



 

• Zánik pozice trenéra 1LM v podobě asistenta týmu KNBL u VSCM A 
o Návrh byl podán na základě vyhodnocení (ne)naplňování této pozice v posledních 6 

letech. 
o Po krátké diskuzi o definici této role a náplni práce člověka, který by ji měl vykonávat, 

byl návrh podpořen. Pozice zaniká společně i s finanční podporou na ní vázanou. 
• Úprava názvu kategorie ZSCM „Wild Card“ 

o Jedná se o kosmetickou úpravu – nově se tato vstupní kategorie do skupiny SCM 
bude nazývat ZSCM B. 

• Úprava názvu kategorie ZSCM 
o Jedná se o kosmetickou úpravu – nově se tato kategorie bude nazývat ZSCM A. 

• Navýšení nároku na soutěže u ZSCM (nově ZSCM A) 
o Kluby v kategorii ZSCM musí nově mít alespoň jednu extraligovou soutěž v kategorii 

U17 nebo U19. 
o Tento návrh mj. koreluje s plánovaným rozšířením extraligových soutěží U17 a U19 

od sezóny 2021/22. 
o Tato změna nemá žádný reálný dopad – v současné chvíli všechny kluby v této 

kategorii podmínku splňují a mají minimálně jednu extraligovou soutěž U17 nebo 
U19 (5 ze 6 klubů má dokonce obě). 

DALŠÍ DISKUTOVANÉ ZMĚNY: 

• Žádost BK Lokomotiva Plzeň o zařazení do kategorie VSCM B. 
o Po krátké diskuzi této žádosti nebylo vyhověno. 

• Návrh na hledání formy podpory pro brněnský klub Tygři Brno. 
o JW jako předseda komise slíbil, že se bude tímto tématem zabývat. 


