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Schůzka týmů Extraligy a 1. Ligy 2019 

 

Termín: 30.9.2019 

Místo: Sportovní areál Hroch Brno 

Extraliga:  

Arrows Ostrava: Kepák, Satoriová 

Draci Brno: Nesňal 

Eagles Praha: Chlup, Šmidt 

Hroši Brno: Samek 

Kotlářka Praha: Cihlářová 

Třebíč Nuclears: Jozek, Urbánek 

Olympia Blansko: Krejčíř, Kučera 

Skokani Olomouc: X 

Technika Brno: Vach, Kočí 

Tempo Praha: Čuhel, Posselt, Rejman 

1. Liga 

Blesk Jablonec: X 

Hroch Brno: Neufinger, Novotný 

Klasik F-M: Drong 

Orli Choceň: Podhájecký 

Pelicans Bučovice: Vykoukal 

Sabat: Hasal 

Sokol: Marek, Šťastný 

Wolfs Domažlice: X 

VV ČBA: Ditrich, Ovesný, Konvalinka 

STK ČBA: Dvořák, Šišolák 

KR ČBA: Richter, Kroupa, Vičar 

 

Program:  

1) Zahájení, registrace 

2) Systém soutěží v roce 2019 – základní část, play-off, prolínací soutěž 

3) Návrhy na rok 2020 a 2021 

4) Počet utkání / týden, počet utkání celkem, dvojutkání (DH), počty směn (např. DH 9 a 7 směn,...) 

5) Cizinci - omezení, limity pro počty cizinců (EU, mimo EU,...) 

6) Zázemí hřišť a areálů - co kde chybí nebo nefunguje, a co je třeba zlepšit 

7) Český baseballový pohár mužů – ponechat / zrušit, zvýšit motivaci pro kluby (např. finanční) 

8) Ponechat EXL U21 / nasadit B-týmy do 1.Ligy 
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Petr Ditrich zahájil schůzi, přivítal všechny zástupce klubů, předal slovo Tomášovi. 

Tomáš Ovesný taktéž přivítal všechny aktéry pondělní schůze, představil členy VV, STK a KR a obecně 

shrnul plán schůze.   

Po úvodním slově shrnul Extraligový ročník 2019 Martin Dvořák. Hodnocení Extraligy je samostatnou 

přílohou.  

Následovala diskuze.   

Tři zápasy týdně. Většina EXL týmů je pro.  

(Dotaz Blanska – za předpokladu volné neděle? – Pro volnou neděli se následně vyjádřila většina klubů).  

 

TEMPO – WildCard je lepší než SF. Na každém zápase záleží.  

 - rozšíření EXL – jeden z důvodů bylo obecně více hráčů, trenérů 

 - týmy si nemůžou dovolit přivést nekvalitní importy 

 - nechat systém 10 týmů v EXL ještě další rok a zlepšovat obecně soutěž, zázemí apod. 

 - je zde 10 a více areálů na úrovni EXL, proč je na této úrovni nevyužít 

 - Čuhel – snížení na 8 by nevadilo, ale na druhou stranu byla letošní sezóna vyrovnaná a rádi bychom 

systém zachovali 

 - chybí tzv. minor league / farma systém  

ČUHEL - NT - GRIFFIN – 5 profi týmů v EXL 

 - hrát co nejvíce utkání (kolem 50), co nejvíce vyrovnaných zápasů 

 - platit hráče zatím reálné není 

DRACI – reprezentace U23 má přerušovat Extraligu – spousta klíčových hráčů 

 - nomádská série – jeden z nástrojů 

 - nápad zanechat výsledky ze ZČ, pokračovat v nadstavbě 

 - nutné provázání EXL s 1.Ligou. Nadstavba bot4, top4 – kvalitní a atraktivnější baseball 

 - rozdělení soutěže – hrát co nejvíce kvalitních zápasů (Top6) 

 - zúžit nebo nezúžit – zatím nechat 10 týmů 

 - mládež je odrazem mužských týmů (Olomouc nemá mládež – opustila EXL) 

 - ZČ se dá brát jako Spring Training, velká liga začíná v TOP6 

 - EXL by měla vyvíjet snahu nasazovat více českých hráčů hlavně v důležitých momentech  

 - nevýhoda B týmů, pouze jedno hřiště, světla nepomůžou; nápad na farmy (Draci-Buč apod.) 

EAGLES – technická poznámka k plánu EXL na  2020 - 18.10 začíná svět U23 

 - reprezentační akce U23 musí přerušovat EXL 

 - PBT letos naposledy, dál předat pod ČBA 

 - pokud by se měnilo na SF místo WC, není potřeba hrát 20 zápasů TOP6 

 - zachovat systém 10 týmů v EXL 

 - proč zasahovat do něčeho, co funguje. Dobrá příprava reprezentačních týmů  

 - rozhodčí nemá být součástí disciplinární komise 
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HROŠI – byli jsme odpůrci 10 týmů, díky vyrovnaným výsledkům nejsme nadále proti 

 - pyramida lig. Široká základna oblastních přeborů / úzká špička vrcholových hráčů 

 - aby 1. Liga hrála kvalitní zápasy, dá se uvažovat nad připojení B týmů + hráčů do U23 let 

ARROWS – WildCard ponechat 

 - nadstavbu hrát na 3 kola oproti současným čtyřem (TOP6) 

 - Extraliga by měla být flexibilnější vůči reprezentantům 

 - snížit počet týmů v Extralize 

 - návrh – po odehrání ZČ - 1,2 hráči z klubů Bot4 přestoupili do Top4 a naopak 

 - NT – evropské poháry zkvalitňují baseball  

 - Finanční odměna za účast na evropské poháry (budeme předkládat oficiální návrh) 

 - marketing – vyhodnocení, fanoušci, fotografie, jedna plošná akce 

 - vyhodnocení počtu diváků na EXL zápasech? 

HLUBOKÁ – proč jsou dva rozdílné systémy ve dvou ligách 

 - EXL má WildCard, 1. LIGA – SF > sjednotit 

 - prolínací část je moc dlouhá, nevyrovnaný a nefér systém (hraje se buď jen venku nebo doma) 

 - snížení týmů v EXL způsobí zkvalitnění obou soutěží 

 - máme tým ve věkovým rozmezí 15-35 let – různé ambice; neschopnost udržet mladé talenty 

 - systém baráže by byla lepší než dlouhá prolínací soutěž; byl by jasný vrchol 

 - pyramida – kvalitní základna, špička by měla mít méně kvalitnějších týmů 

 

KLASIK F-M – prolínací soutěž je kvalitní 

 - mládež U18, U21? 

 - B týmy nepatří do 1.Ligy 

 

SABAT – dlouhá prolínací soutěž z dlouhodobého měřítka zkvalitňuje ligu 

 - konfrontace s EXL kluby je přínosem 

 - současný herní model raději upravit a kultivovat než zavrhovat 

 - přestupní řád – co bude s hráči, kteří se zůstanou v klubech, kteří nezůstali v EXL 

 - proti zúžení EXL 

 

STK Šišolák – herní systém 1.Ligy musí vycházet z EXL  

 - prolínací část je jádro celé první ligy i výkonnostně 

 - týmy hrají spolu s týmy podobné úrovně  

 - počet mládežnických týmů roste, neponižovat počty týmů v Extralize 

 

VV Ovesný – základní rozdělení: rekreační / vrcholová úroveň  

 - kvalita hráčů je spíše na 8 týmů než 10 

 - nezačínat v březnu, natáhnout soutěž  

NUCLEARS – 6 týmů v EXL jedině za předpokladu opravdu profesionální soutěže se vším všudy 

 – úroveň Extraligy je na dobré úrovni 

 - prolínací část s 1.Ligou je kvalitní soutěž; cíl Nuclears je však účast v Top6 (2x těsně uniklo) 
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KOTLÁŘKA – jsme pro snížení EXL (ale ne na 6 týmů, na profesionální úrovni nejsme) 

 - nejvíce se přikláníme k osmi týmům v EXL, 1. Liga by měla mít kvalitu, chybí široká základna (krajské 

soutěže) 

 - rádi bychom se připojili k omezení cizinců 

 - univerzitní systém USA zlepšuje hráče mezi 19-22 lety, tímto směrem bychom se měli soustředit 

BLANSKO – pro model prolínací soutěže 

 - jednu sérii dokáže vyhrát jeden excelentní hráč 

 - dlouhodobě je lepší sledovat vlastní úroveň v prolínací soutěži 

 - 75% vyrovnaných zápasů, hráli by tak minimálně jeden další rok 

 - tři roky jsou málo ke kvalitnímu zhodnocení rozšíření EXL 

 - čísla hovoří jasně o kvalitě soutěže a není potřeba měnit počet týmů v EXL 

 - rozdíl mezi týmy s importy / bez např. v prolínacích soutěžích 

CHOCEŇ – 10 týmů v EXL snižuje úroveň 1.Ligy 

 - zredukovat 1.Ligu – kvalitnější zápasy. Liga byla nevyrovnaná 

 - 8 a 8 týmů s podobným systémem 

 - Choceň by ráda zlepšila vlastní úroveň  

 - chybí nám široká základna týmů v přeborech, kde bychom postavili kvalitní základy 

BUČOVICE – širší základna, užší vrchol  

 - farma systém dává logiku.  

 - B týmy by mohly zapříčinit možné mizení menších oddílů 

 - regionální soutěž není dostatečně kvalitní  

 - systém 8/8, prolínačka 2/2  

TECHNIKA – systém soutěže je momentálně nastavený správně 

 - konfrontační pohled silnější/slabší tým je dobrý 

 - kvalita hráčů rychle roste díky tomu, že nastupujeme proti kvalitním týmům 

 - prolínací soutěž měla dobrou úroveň, byla  

 - pro delší ZČ – touha hráčů se vyrovnat TOP4 týmům EXL 

 - letos velmi dlouhá offseason  

  

 

Cizinci  

Arrows – proti omezení cizinců (i přes fakt, že jich používají stále méně) 

 - rádi by dostali výjimku na cizince do U21 (Polští mladíci) 

 - čím jednodušší pravidla, tím lépe (restrikce nemusí být jasné / jednoznačné) 

Draci – restrikci vnímají na několika úrovních - soupiska, lineup, dovednost 

 - peníze plynou cizincům oproti našim hráčům (ekonomicky se musíme rozhodnout) 

 - na soupisce omezený počet hráčů (oddělit) 

 - dva hráči na hřišti současně by mělo být dostatečné 

 - při stavu 3 zápasů není potřeba omezovat nasazení nadhazovačů 
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Eagles – 4 na soupisce / 2 na hřišti 

Blansko – pokud by EXL hrála za víkend pouze 2 utkání – podmínka startu českého nadhazovače 

Kotlářka – 2-3 ve hře 

 - limitovat počet hráčů na soupisce (4) 

 - visa – vyřizují v Berlíně 

Technika – sloučit pravidla s CEB 

 - omezení cizinců ve hře (2) – zásadní problém 

 - na soupisce neomezovat (složitost při výměnách apod.) nebo více než 4 

 - SVK hráči by měli hrát, pomáhají s trénováním mládeže, žijí tady 

Tempo – zásadní otázka proč omezovat. Kvůli českým nadhazovačům? 

 - současné omezení je dostačující  

 - každý tým má své ekonomické / soutěžní možnosti 

 - víza – zpřísnění, velmi složité je visa sehnat – téma se kterým by ČBA mohla do bud. pomoci 

Hluboká – problém cizinců se nás v zásadě netýká 

Sabat – restrikce – 4 nebo 6 

 - obecně proti výjimkám 

 - trvalý pobyt jde zajistit po pěti letech přechodného bydlení; pravidla jsou daná 

Třebíč – dva hráči ve hře přijatelná změna 

 - 4-5 hráčů na soupisce při možnosti měnit hráče 

 - systém je však správně nastaven a není jej potřeba měnit 

Hroši – dva hráči ve hře 

 

 

 

ČBP 

Hroši – zrušit 

Třebíč – 100 tisíc pro vítěze 

Choceň – zrušit 

Sabat – s motivací zanechat 

Hluboká – nedostatečný kádr na to poskládat tým schopný soutěž odehrát 

 - hodně zápasu, není zájem 

Tempo – není zájem 

Bučovice – není zájem 

Technika – motivace pro ČBP chybí 
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Kotlářka – A tým má s ČBP problém 

 - chybí motivace hrát  

 - o 100k by si B tým Kotlářky rád zahrál 

Klasik F-M – z principu je škoda pohár zrušit, ale soutěž není dobrá 

Eagles – price money nebo zrušit 

 - 100k vítěz, 50k druhý umístěný 

Draci – snaží se nebojkotovat ČBP a obecně vypsané soutěže ČBA 

 - chybí motivace 

 - kdyby se systém ČBP změnil, např. s finálním turnajem, tak má smysl jej udržet 

 - bez EXL klubů nedává ČBP smysl 

Arrows – hlavní smysl ČBP – podpora, marketing 

 - marketing chybí, a tak účast v této soutěži nedává smysl 

Hřiště, infrastruktura, vybavení 

Arrows – Kepák nemá rád granty 

 - je možné v rámci EXL a 1.Ligy stanovit, co má hřiště všechno mít? 

Draci – BP – kopce, boxy (guma) – špatná úroveň, každé hřiště má své mouchy 

 - backstop u Hrochů se mi nelíbí 

 - svaz by mohl pomoci v nákupu originálních cihel používaných na nadhazovací kopec 

 - tenisová sypká antuku není pro baseball; svaz by mohl poptat povrch pro všechny 

 - hnojiva – centrálně? Levněji? 

Eagles – nadhazovací kopce – výška rozměr, sklon; kopce jsou různé – standardizovat 

 - trenérské kliniky fungují, ale chybí konverzace na úrovni úpravy a údržby hřišť 

Klasik F-M – údržba hřiště, zlepšit základní úpravu trávníků, levná práce, hráči formou brigády… 

Blansko – grantový systém umožnil padding střídaček 

 - infield, přechody – zlepšit 

 - komise, která zkontroluje všechna hřiště a klubům dá hodnocení a návrhy na úpravu  

Kotlářka – složitá situace s domácím hřištěm  

 - oprava plotu – nutná investice. Možnosti ČBA? 

 - rádi bychom rekonstruovali, ale chybí finance 

Technika – plány na investice do hřiště na Kraví hoře jsou 

 - úpravy hlavního hřiště jsou problémové z pohledu stavebních zásahů 

 - jsme pro komisi, která by obešla jednotlivá hřiště a zapsala jednotlivé chyby 

Bučovice – s našim rozpočtem přivítáme jakoukoliv podporu 

 - město bohužel podporuje jiný sport 

 - hřiště se ale i tak zlepšilo, zejména díky dobrovolné práci vlastních hráčů  
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Tempo – BP – stabilní výbava na hřištích, týmy by měly toto vybavení nadále zlepšovat 

 - celková údržba hřišť – okraje, koberce, warning tracky… 

Hluboká – po 16 letech budeme rekonstruovat hřiště 

 - 30.3. příštího roku by mělo být vše připraveno 

 - jak má vypadat dobrý povrch. Existuje manuál? Existuje manuál pro české podmínky? 

Třebíč – dosypávat antuku 

 - investiční dotaci na stroje chválíme 

 - centralizovaný nákup antuky (30t) (70tis Kč antuky v infieldu ročně) 

Sabat – inspekce hřišť – ještě na podzim  

Choceň – finance pro nás nejsou zásadní problém; možnosti, správce máme 

 - chybí informace, správná úprava, manuál  

Hroši – batters eye; toalety 

 

 

 

Světla 

 

Ditrich – podpora ze strany ČBA - 800kč/h svícení – 2,5h / zápas + paušál 30 000 za rok 

 - počet osvětlených hřišť by bylo záhodno zvýšit 

 - podpoříme projekty novým klubům (připravujeme 50 000Kč pro pět klubů na projekt. dokumentaci) 

Blansko – dotaz na nabídku ze Zlína 

 

Ovesný – Abatec, Zoufal, Meško 

 - představení dodavatelů, popsání situace; možnosti schůzek na toto téma 

 

  

 

Speed up rules 

Ditrich – 90s na změnu inningu šetřilo hodně času (cca 20 minut na zápas) 

 - 20s na nadhoz – nebylo zase tak důležité 

Tempo – 20s na nadhoz šetřilo času opravdu hodně 

 - 30s na mount visit – stíhalo se jen tak tak 

 - zařízení je drahé 

Blansko – z pohledu diváka je ploužení se do pole špatné  

 - 90s mezi směnami je dobrý nápad a měli bychom apelovat na rozhodčí 
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Sabat – speed up rules jsou přeceňované; nedají se dodržet, vteřiny se nepočítají 

Eagles – dokážeme si představit, že by 90s mezi směnami stopoval metový rozhodčí 

Vičar – nevědomost na začátku soutěže  

 - soutěžní řády byly vydány až se startem soutěže, to je pozdě 

 - metový rozhodčí má stopky, jakmile padne 60s, catcher musí hodit na druhou metu 

 - pálkaři – chodí z boxů, berou si spoustu času  

 

 

Rozhodčí 

Richter – rozhodčí a kluby mají stejný zájem - baseball, různé úhly pohledu 

 - nominace rozhodčích – systém nastaven velmi dobře, chybí kvantita na obsazení všech utkání 

 - hrát co nejvíce utkání – nutné navýšení počtu rozhodčích 

 - kvalitu evropskou a světovou máme  

 - klub má mít k dispozici 2 rozhodčí 

 - zásadní problém je např. v Ostravě, hrozí problém v Praze (rozšíření pražských EXL klubů) 

 - do blízké budoucnosti je nutná spolupráce klubů s rozhodčími 

Vičar – jeden z hlavních bodů plánované schůze KR je koncepce zvyšování počtu rozhodčích 

 - kultura týmů a hráčů se obecně zlepšuje 

 - zlepšilo se zázemí, občerstvení  

Hlasování 

 

Jsme spíše pro snížení počtu týmů v Extralize 

Arrows, Kotlářka, Hroši Hluboká, Choceň, Bučovice, Mike Griffin - NT.  3x EXL, 3x 1.LIGA – CELKEM 6 (7) 

Jsme spíše proti snížení počtu týmů v Extralize 

Tempo, Draci, Eagles, Nuclears, Olympia, Technika, Sabat. 6x EXL, 1x 1.LIGA – CELKEM 7 

Zdrželi jsme se nebo se nevyjádřili zcela jasně 

Hroch, Klasik F-M. 2x 1.LIGA – CELKEM 2 

 

Zúčastněných  - EXL   9/10 

             - 1. Liga  6/8 

  - CELKEM  15/18 

 


