Zpráva o činnosti ČBA za rok 2018
Vážení přátelé,
předkládáme Vám Zprávu o činnosti za rok 2018, která vychází ze zhodnocení uplynulého roku členy
Výkonného výboru ČBA. Stejně jako v předešlých letech je rozdělena do těchto částí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Česká baseballová asociace
Ekonomika
Domácí soutěže
Mezinárodní soutěže
Rozvoj
Celkové hodnocení

Stejná struktura zprávy Vám dává možnost porovnat jednotlivé roky. Zprávu, tak jako vždy, doplňuje
Ročenka „Český baseball 2018“. Přímo na jednání bude zpráva doplněna členy VV ČBA.
1. ČBA
A) vnitřní struktura (VV, komise, sekretariát)
VV ČBA se sešel v roce 2018 celkem 10x. Pracoval v nezměněném složení: Petr Ditrich (předseda), Michal
Hanuš (místopředseda pro mezinárodní styk), Pavel Jozek (místopředseda pro řízení soutěží), Pavel
Chadim (místopředseda pro rozvoj) a Marek Rejman (hospodář). Základním vodítkem pro činnost byl
rozpočet ČBA, který byl schválen na Parlamentu v únoru 2018.
Sekretariát pracoval ve složení Petr Ditrich (předseda), František Přibyl (výkonný ředitel), Evženie Votinská
(sekretářka) a Karel Jaksch (sekretář, sklad). U reprezentací působil David Winkler na pozici sportovního
ředitele a Petr Baroch na pozici technického ředitele.
Odborné komise pracovaly v roce 2018 ve složení:
STK
Pavel Jozek (předseda), Ondřej Chocholatý a Daniel Krejčiřík.
Sportovně technická komise řídí celostátní soutěže EXL, EXL, U21, 1L, ČBP a MČR, dále spolupracuje
s regiony a společně s regiony řídí EXL U18. STK připravuje termínovou listinu, připravuje rozpisy soutěží a
turnajů řízených ČBA, pravidelně reviduje soutěžní řády, úzce spolupracuje s KR, ZK, LPK a dalšími
komisemi. STK schvaluje navrhované úpravy těchto komisí, dále schvaluje nominace rozhodčích, reviduje
změny pravidel, kontroluje plnění povinností dle soutěžních řádů, připravuje podklady pro rozpočet
v oblasti soutěží, připravuje další materiály na základě žádosti VV ČBA, vyjadřuje se k materiálům
předloženým ostatními komisemi.
Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou předkládány VV ke schválení.
Komise mládeže a rozvoje
Pavel Chadim (předseda), Robert Vávra, Ondřej Gongol, Matouš Procházka, Tomáš Rambousek, Jiří
Šiman, Jan Felkl.
Komise se v roce 2018 soustředila na rozjezd 1. ročníku společné soutěže RookieBall U9 se softballem,
upevnění mládežnické pyramidy a 2. ročník FirstCupu U8.
Trenérsko-metodická komise
David Winkler (předseda), Pavel Chadim, Boris Bokaj, Jan Drábek a Pavel Budský
Komise v roce 2018 pokračovala v projektech nastavených v předchozích letech. Kromě tradiční Horské
kliniky se podílela na organizaci regionálních školeních III. třídy i na školeních licence Family v jednotlivých
regionech. TMK organizovala MLB kemp v Brně pro kadetskou kategorii. Připravovala kliniku MLB
v Nymburce. Byla vydána příručka MLB pro trenéry
Disciplinární komise
Ivo Muller (předseda), Zbyněk Kasal, David Fiala
Komise v roce 2018 jednala převážně písemnou a telefonickou formu, dvakrát zasedala v Brně. Řešila
došlé podněty k zahájení DŘ ČBA, a to zejména podněty vyplývající převážně ze Zápisů o utkání. Oproti
Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

tel. +420 242 429 211
e-mail: baseball@baseball.cz
www.baseball.cz

IČO: 48548421
DIČ: CZ48548421
bank. spojení: 1724008504/0600

roku 2017 došlo ke zvýšení počtu projednávaných DŘ ze 16 na 24. Z nich bylo celkem uloženo 6
nepodmíněných trestů, z toho 5 s uložením finanční pokuty. Většina trestů byla uložena na spodní či
střední hranici sazebníku disciplinárního řádu ČBA, komise více používala ukládání finančních postihů.
Legislativní a přestupní komise
Pavel Budský (předseda), Pavel Jozek, Vladimír Richter
V roce 2018 komise navrhla nové úpravy Přestupního řádu pro sezónu 2019. Komise posuzovala
legislativní návrhy a podílela se na zapracování do legislativy ČBA. Mezi její každoroční povinnosti patří
problematika přestupů a hostování. Komise řeší spory v rámci legislativního řádů, a především ve
stanovení výše výchovného.
Komise rozhodčích
Vladimír Richter (předseda), Miroslav Kaigl, Jiří Kroupa, David Kulhánek, František Přibyl a Marek Vičar.
Komise rozhodčích pokračovala v plnění schváleného programu. Stabilizoval se licenční a motivační systém
rozhodčích. Byla uspořádána čtyřdenní Klinika rozhodčích 2018 ve spolupráci s WBSC. Díky materiálové
podpoře rozhodčích EXL byl vydán Manuál k oblečení rozhodčích v baseballové Extralize, tedy zaveden
jednotný "dresscode". Uskutečnilo se tradiční vyhlášení cen Rozhodcovský objev roku a Rozhodčí roku.
Proběhly opět tradiční zimní bloky v přípravě rozhodčích. Komise rozhodčích vyslala lektory na školení do
regionů ČBA v souladu s jejich požadavky.
Hlavním koordinátorem nominací rozhodčích byl Jiří Kroupa. Byla vydána pravidla baseballu 2018, Manuál
rozhodčího a další potřebné dokumenty rozhodcovské komunity.
Lékařská komise
Filip Hudeček (předseda), Jan Kužma a Martin Mohyla
Tříčlenná komise působí především u reprezentací a organizuje péči o baseballová zranění ve spádových
ambulancích. LK spolupracovala se 4 fyzioterapeuty: Martinou Hánovu, Lukášem Katzerem, Joe
Truesdalem a Ivou Whitten. V tomto složení pokryla akce všech reprezentačních týmů pro rok 2018, kde
byl nutný zdravotník, a také soustředění v Nymburku v rámci projektu PRO. Předseda komise Filip
Hudeček se jako lektor zúčastnil RCC v Poličce. Lékařská komise iniciovala svým článkem debatu o návykových látkách v českém baseballu (žvýkací tabák, marihuana u mladistvých), následně byla na VV ČBA
přijata první organizační opatření. Připravuje se program pro odvykání od nikotinu pod odborným
dohledem. Lékařská péče o hráče baseballu v ČR je ve srovnání s ostatními sporty na vysoké úrovni,
navzdory tomu, že z odborného hlediska se jedná o velmi specifickou problematiku. Klíčem k úspěchu je
centralizace zdravotních obtíží do ordinací, které se těmto problémům věnují dlouhodobě a mají
zkušenosti s házecími zraněními. Všichni zdravotníci, kteří jsou do systému zapojení, jsou odborně na
výborné úrovni a velmi vytížení, přesto jsou schopní odvést spoustu práce i pro baseballové hnutí. Stěžejní
pro funkčnost systému zdravotní péče i v budoucnosti je udržet je "na palubě". Toto je a bude možné jen
díky podpoře ze strany vedení ČBA.
Baseball žen
(Petra Voet, Renata Hráčková, Tereza Němečková, Michaela Rovňanová)
Rostoucí zájem žen o baseball si vynutil založení této komise v roce 2017. Komise bude koordinovat a
konzultovat postup se světovou federací. Komise připravuje strategické materiály k rozvoji této kategorie
a konzultuje přípravy na první ME žen v červenci v Rouane.
Zapisovatelská komise
Alois Sečkár (předseda), Vladimír Boháček, Ondřej Rypar
Zapisovatelská komise ČBA uspořádala ve spolupráci s ČSA v roce 2018 opět regionální školení a výrazně
pokročila v proškolení zájemců z řad klubů. Školení měly dvě úrovně. Začátečníci se zaměřili na praktické
ovládání zápisu iScore, pokročilí se učili více do hloubky a byl jim představen také mezinárodní papírový
zápis. Všechny zápasy Extraligy byly zapisovány na základě nominací ZK. Komise pomáhala sehnat
zapisovatele i na několik dalších mládežnických turnajů. Komise zajišťovala i mezinárodní akce na území
ČR.
PR komise
Evženie Votinská (předseda), Jan Beneš, Radka Sitarová, Natálie Gorodková
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Komise připravuje přehled PR aktivit ČBA, podílela se na prezentaci PR aktivit ČBA.
Kontrolní komise
Bohuslav Roll (předseda), Miroslav Mikš, Vladimír Kvača
Kontrolní komise je volena Parlamentem ČBA. Komise v posledním roce činnosti tohoto VV ČBA
zintenzivnila kontrolní činnost. Kontrolou prošlo účetnictví, nakládání s majetkem, turnaje. Zcela nově pak
KK řešila problematiku Baseball s.r.o. Její činnost je popsána v předložené zprávě Parlamentu ČBA
Regiony ČBA
ČBA spolupracuje s pěti Regiony – Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jih a Východ. Přímá podpora
dosáhla 1,16 milionu Kč a byla řešena vzájemnou smlouvou. Forma pobočného spolku jednotlivých
regionů se plně osvědčuje. Regiony zajišťují celou řadu činností.
B) Legislativa, komunikace (Zpravodaj, Internet, Ročenka)
Legislativní normy ČBA jsou zpracovány v přehledném sešitu a jsou základní pomůckou ve vztahu člen klub - asociace. Každý týden vychází Newsletter, který hnutí informuje o aktualitách a připomíná důležité
termíny a akce. Na webové stránce www.baseball.cz a facebookovém profilu se objevují informace a
zajímavosti takřka denně. Speciální webové stránky extraliga.baseball.cz se věnují výhradní naší nejvyšší
soutěži. Novinkou pro rok 2018 byl tištěný Průvodce Extraligou určený pro kluby v nejvyšší soutěži. Větší
váha byla v roce 2018 věnována také Instagramu. Ročenka za rok 2018 bude ke stažení na webových
stránkách a oddíly obdrží její tištěnou podobu.
C) Spolupracující organizace:
České (MŠMT, ČOV, ČUS, samospráva)
Obě klíčové organizace našeho sportu tedy Český olympijský výbor a Česká unie sportu s námi
spolupracují na nadstandardní úrovni. Předseda ČBA působí ve VV ČUS a je předsedou Revizní komise
ČOV. Naše postavení se vylepšilo díky zařazení do programu OH pro rok 2020 a usilujeme o zařazení do
OH 2024.
Stálou pozornost je třeba věnovat jednáním s místními orgány, vstupovat do grantů všech typů a ucházet
se o pořadatelství významných akcí i na celostátní úrovni. Za dobré příklady poslouží Brno, Třebíč,
Hluboká a Ostrava. Mládežnické programy musíme kromě baseballu orientovat na obecnou prospěšnost
sportu jako náplně volného času a prevence negativních jevů.
Mezinárodní (WBSC, CEB, MLB, Little league, PONY):
Mezinárodní baseballová a softballová konfederace v čele s předsedou Riccardem Fraccarim se již plně
soustřeďuje na přípravu OH v Tokiu 2020. Program MOV 2020 vymezuje možnosti, jak se stát OH
sportem. Nám se to podařilo do Tokia a je velmi pravděpodobné, že se dostaneme do Los Angeles.
Otázkou je Paříž v roce 2024, kde je problém v počtu sportovců a nepopularitě baseballu ve Francii. Pro
nás je příznivé, že máme silnou pozici v zemích s pořadatelským potenciálem her. Došlo k posunu ve
spolupráci s MLB. Zásadní se ukázal tlak na zavedení nové disciplíny BB5, který má podporu WBSC. V ČR
se uskutečnila první klinika a turnaj v Evropě, náš tým vyjel na turnaj v Bulharsku. CEB založila ME žen a
my jsme začali s výběrem týmu.
2. EKONOMIKA
A) Příjmy (MŠMT, ČUV, příspěvky, partneři)
Příjmy ČBA se podařilo naplnit v částce převyšující původně schválený návrh rozpočtu o necelý milion
korun na celkovou částku 23,6 milionu korun. Hlavní položkou neplánovaného nárůstu příjmů byl
příspěvek na PBT. Problémem byli přísné podmínky poskytovatele dotace MŠMT ČR, které neumožnují
zasílání dotací dalším subjektům a jsou přísně účelové. Celkově panovala druhým rokem nervozita a
nedůvěra díky kauzám ve sportu, oproti roku 2017 již v menší míře
B) Výdaje
Výdaje ČBA v roce 2018 představovaly částku 23,5 milionu korun. Tyto výdaje jsou mírně nižší než
rozpočet. Čerpání financí se řídilo rozpočtem, který byl schválen na Parlamentu v březnu 2018. Změny
rozpočtových položek byly vždy projednány VV ČBA. Došlo k navýšení rozpočtu ČBA pro běžnou činnost.
Zásadní rozdíl oproti roku 2017 byl jenom v nepořádání ME do 23 let. Účetní evidence je vedena jak
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sekretariátem ČBA, tak finančním oddělením ČUS (podvojné účetnictví). Limitujícím faktorem při
rozhodování o struktuře výdajů je přísná účelovost skoro všech získaných příjmů.
C) Výsledek hospodaření
Hospodařili jsme podle rozpočtu a v roce 2018 dosáhli vyrovnaného rozpočtu, místo plánovaného schodku
1,4 milionu Kč. Přebytek rozpočtu je důležitý pro vykrytí opožděného financování.
Aktuální stav účtu se tak na konci roku zastavil na 3,8 milionu Kč. Do budoucna předpokládáme stabilizaci
příjmů nejméně na příjmech roku 2017.
D) Sponzoři a partneři
Podařilo se udržet materiální servis i partnerské podpory v oblasti služeb v podobném rozsahu jako
v minulém roce, především v oblasti materiálu. Sponzorské smlouvy jsou řešeny s.r.o. Přes ČBA byla
realizována podpora z prostředků agentury Czech Tourism. Platba byla uhrazena v prvních dnech roku
2018.
E) Baseball s.r.o.
Společnost prošla zásadním vývojem, který vedl k utlumení její činnosti. V roce 2018 dva nosné projekty –
Baseball Czech Gala a All stars Game. ČBA přispěla na každou z těchto akcí částkou přes 200 tisíc Kč,
zbytek byl zajištěn společností. Došlo k vyjasnění financování mezi společností a ČBA. Na pozici jednatele
rezignoval Marek Rejman a k listopadu byl na jeho místo jmenován Vladimír Richter. Společnost není
v tuto chvíli aktivní.
3. DOMÁCÍ SOUTĚŽE (podrobnosti v ročence v kapitole Domácí soutěže str. 4-147)
A) Muži
Extraliga
Extraliga se hrála druhým rokem o 10 účastnících. V základní části odehrál každý tým 27 utkání, a zvítězili
v ní Draci Brno. Do nadstavby pro 6 nejlepších postoupili: Arrows Ostrava, Draci Brno, Eagles Praha, Hroši
Brno, Kotlářka Praha a Tempo Titans. Tým Eagles Praha se probojoval na 3.místo, které jim zajistilo účast
ve Wild Card Series, tedy zápasech o účast ve finále. Rovnou do finále (Czech Series) postoupili Draci
Brno. Arrows se ve Wild Card Series na 2 výhry utkala s Eagles, potvrdili svou převahu, porazili Eagles
5:3, 8:0 a vybojovali si tak právo vyzvat obhájce titulu k bojům o titul. Czech Series byla velmi vyrovnaná,
všechna 4 utkání měla vysokou herní kvalitu. Premiérový titul v ní nakonec získali Arrows Ostrava, Draci
Brno skončili druzí, Eagles Praha třetí.
První liga
Ve druhé nejvyšší soutěži startovalo 9 týmů. V základní části se utkaly každý s každým dvakrát. První
čtyřka – Blesk Jablonec, SaBaT Praha, Sokol Hluboká, Klasik Frýdek-Místek - pak postoupila do nadstavby
se čtyřmi posledními týmy z Extraligy. Hrálo se o 4 postupová místa, která si nakonec udrželi extraligoví
příslušníci. O celkovém pořadí v První lize rozhodovalo samostatné play-off, kde zvítězil Sokol Hluboká, ve
finále nad SaBaTem Praha 2:0 na zápasy. Třetí příčku obsadil nakonec Blesk Jablonec.
Extraliga U21
Extraligy pro hráče do 21 let se zúčastnilo 5 týmů a po základní části následovala nadstavba. Z ní se
vykrystalizovala dvojice Eagles Praga a Kotlářka Praha, která bojovala o postup do finále stejným
způsobem (Wild Card Series), jako v EXL. I tento rok slavili titul nakonec Draci Brno po třech výhrách 8:2,
10:2, 5:1 nad týmem Eagles Praha. Na 3. místě skončila Kotlářka Praha.
Extraliga U18 se hrála ve dvou skupinách. Zúčastnilo se jí 12 týmů, a vrcholem bylo MČR U18. Prvenství
získali Draci Brno před Eagles Praha a třetí místo si z Ostravy odvezli Hroši Brno.
Český baseballový pohár
Vítězem Českého baseballového poháru se stali hráči Draků Brno, když dokázali ve finále porazit v 10.
směně těsně 5:4 Hrochy Brno.
Oblastní přebory
Dlouhodobé oblastní soutěže mužů se hrály opět pouze ve 2 regionech – Severozápad a Jih.
MČR veteránů
Proběhl třetí ročník MČR veteránů, hráčů 40+, kde se vítězem stala Technika Brno.
B) Mládež
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V mládežnických kategoriích se uskutečnila Mistrovství republiky (MČR) a pohárové turnaje v kategoriích
U7-U18. Na mistrovstvích republiky se dařilo hlavně Drakům Brno. Draci získali tři tituly (U18, U15, U9).
Hroši jeden (U11) a jednou slavili Eagles Praha (U13). O Pohárové výhry se podělilo pět oddílů: Draci Brno
(U15), Hroši Brno (U11, U10), Eagles Praha (U18, U13), Miners Kladno (U8 Čechy) a Olympia Blansko (U8
Morava).
ČBA pořádala 3 domácí kvalifikační turnaje systému Little League – Senior, Junior a Little. Severozápad se
stal vítězem kategorie Little League. Z Evropské kvalifikace Intermediate 50/70 postoupil z pražské
kvalifikace na Světovou Sérii do Kalifornie tým Jihu. Tým Junior League Jihu, postoupil do Kutna, bohužel
to nebylo na postup do světové série. Senior League Jihu postoupil do Italské Novarry, ale po
vyrovnaných střetnutích to také nestačilo na postup do Světové Série.
Tradičním turnajem Superpohár určeným pro hráče U10 prošlo v jeho „stříbrných“ kolech 38 týmů, které
usilovaly o postup do finálového turnaje SUPERCUPu do Prahy. V něm se v mezinárodní konkurenci
nejvíce dařilo hráčům Drakům Brno. Součástí turnaje byly i dovednostní soutěže Masters, které se již
stávají nedílnou součástí všech mládežnických pohárových turnajů.
Letos se po několika letech snah a příprav podařilo odstartovat společnou soutěž pálkovacích her dětí do 9
let. Soutěže se zúčastnilo téměř 50 softballových a baseballových týmů v 5 divizích. Nejvíce se dařilo
Drakům Brno, kteří porazili ve finálovém utkání Třebíč Nuclears 9:3.
Novinkou byl turnaj First Cup, který má podobný formát, a je určen pro hráče U8. Stříbrných First Cupů
zajišťujících postup do Brna na finálový turnaj se zúčastnilo 29 oddílů starajících se o nejmenší
baseballové naděje. V Brně ve finále pak byla nejúspěšnější Olympia Blansko.
Velké zastoupení v počtu týmů mají mládežnické kategorie v regionálních soutěžích, které se v některých
regionech hrají už od věkové kategorie U6.
Rádi bychom poděkovali všem mládežnickým trenérům za jejich náročnou práci. Všem rozhodčím,
technickým komisařům, zapisovatelům, hráčům a rodičům!
4. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Reprezentace
(podrobné výsledky a statistiky jsou uvedeny v ročence v kapitole Mezinárodní soutěže str. 160-171)
Muži (přípravný turnaj v Itálii, mezistátní zápasy s Tchaj-wanem a Německem, Super6 v
Holandsku)
Michael Griffin, Corey Lee, Petr Baroch, Hynek Čapka, Michal Müller, Joe Truesdale; Lubomír
Čuhel, externí trenéři Mike Cervenak a Trot Nixon
Mužská reprezentace začala svoji zimní přípravu novým posilovacím programem. Hráčům byl každý měsíc
od ledna do prosince zasílán cvičící program přímo na míru. Hráči v měsících leden, únor a březen
podstoupili testy. Veškeré výsledky hodnotil, zasílal a konzultoval Joe Truesdale.
V měsíci březen reprezentace odjela na první turnaj v sezóně do Itálie. Absolvovala několik tréninkových
jednotek a odehrála zápasy proti Italské reprezentaci a týmu z Catanie. Z turnaje vyšla vítězně, když
vyhrála všechny zápasy. V červenci se v Třebíči uskutečnila série 3 utkání proti Německu, všechna utkání
byla vítězná. Po německé sérii se tým přesunul do Brna, kde byla sehrána série čtyř zápasů s týmem
z Tchaj-wanu. Český tým si připsal jednu cennou výhru.
V září odehrála reprezentace evropský turnaj Super 6, který se uskutečnil v Hoofddorpu v Holandsku. Před
turnaje sehrála také přátelské utkání proti domácímu výběru. Turnaje se účastnilo celkem 6 nejlepších
týmů z Evropy (Holandsko, Itálie, Španělsko, Belgie, Německo a Česká republika). Turnaj byl hodně
ovlivněn nepříjemným počasím a poslední zápasy musely být zrušeny. Český tým skončil na turnaji na
posledním místě s bilancí W-L 1-4, stejně jako Německo a Belgie. V příštím roce čeká mužskou
reprezentaci Mistrovství Evropy v Německu a kvalifikace na OH.
Tým do 23 let (PBT, AMS Tchajwan, MS 2018, Kolumbie)
Vladimír Chlup, Aleš Navrátil, Jan Jablonka, John Hussey, Ivo Kučera, Richard Dvořák,
fyzioterapeut Joseph Truesdale
MSU23 v Kolumbii jednoznačně ukázalo kvalitu světového baseballu. Bohužel jsme byli jsme jediným
celkem bez podepsaných hráčů, přesto jsme v několika utkáních soupeře potrápili a sahali po kvalitním
výsledku. Jedno nevydařené utkání ve skupině o 7.-12. místo bohužel znamenalo konečnou 12. příčku.
Na Akademické mistrovství tým odcestoval s 21 hráči, 13 pozičními a 8 nadhazovači, Jan Novák se k týmu
připojil po povinnostech v seniorském národním týmu ve druhé polovině turnaje. Los ve skupině byl
náročný, všechny tři týmy patří v rankingu WBSC do první desítky. Na Tchaj-wanu nás po dlouhé cestě
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očekávalo úmorné vedro s velkou vlhkostí, prakticky okamžitě po opuštění hotelu se všichni zpotili, a tak
tomu bylo po celou dobu turnaje. Teploty nepolevovaly ani na odpolední utkání, které se, vzhledem
k brzkému soumraku dohrávalo vždy za tmy. Mistrovství světa splnilo svůj účel, hráči si opět potvrdili, že
při dobrém a koncentrovaném výkonu, a hlavně zdravém sebevědomí už dnes není ve světě tým, se
kterým se nedá sehrát vyrovnaná partie.
Junioři (ME 2018, MLB Academy Camp Barcelona, série přípravných zápasů s týmem
Německa, Old World Baseball), ME 3. příčka
David Winkler, Jan Gregor, Martin Šmidt, Pavel Budský, zdravotník Janko Kužma,
fyzioterapeut Otto Pospíšil
Juniorský tým začal s přípravou na kvalifikační ME 2018 v Itálii již v roce 2017. Příprava zahrnovala několik
soustředění s týmem GER, přípravné zápasy v USA a v poslední fázi přípravné zápasy s týmy HOL, ITA,
GER, SPA, USA. Na letošním ME tým obsadil bronzovou příčku v těžkém zápase o třetí místo s týmem
Itálie. Emoce již lehce opadly, nicméně i přes to nám ve vzpomínkách zůstane naprosto nepřijatelné
rozhodnutí delegáta v semifinále s týmem Španělska a následné vyloučení hlavního trenéra U18, které
zásadně ovlivnilo tento klíčový zápas. I přes všechny negativa je bronzová medaile na ME U18 velmi
slušným výsledkem, kde se za poslední roky řadíme ke špičce na Evropském kontinentu v této kategorii.
Kadeti (přípravný program pro ME 2019, SUMA Pony, Perfect Game) PG 1. příčka
Jan Drábek, Jan Felkl, v přípravném roce bez zdravotníka
Realizační tým přípravného cyklu kategorie U15 se podobně jako U18 v roce 2017 soustředil na přípravu
potencionálního týmu na vrchol v roce 2019 čímž je ME. Tým pod vedením Jana Drábka a Jana Felkla
absolvoval řadu soustředění, přípravný turnaj Perfect Game a další akce, během kterých se realizační tým
zaměřil na tvoření týmu pro rok 2019, kdy proběhne ME. Tým obsadil na turnaji 4. místo, nicméně je
nutné podotknout, že náš tým byl mladší a zkušenosti pro hráče jsou velmi důležité a ceněné.
Žáci (ME v Maďarsku, přípravné turnaje Paderborn, Perfect Game) ME 2. příčka
Filip Procházka, Jakub Ventruba, Matouš Procházka, Tomáš Zachoval, zdravotník Martina
Hánová
Žákovská kategorie měla v roce 2018 vrchol v podobě ME, které se konalo v Maďarsku. ME bylo zároveň
kvalifikačním turnajem pro nadcházející MS, které se bude konat v roce 2019 na Tchaj-wanu. I přes
prohru ve finálovém zápase s týmem Itálie se náš tým kvalifikoval na MS v roce 2019. MS bude prověrkou
připravenosti jak našich hráčů, trenérů, tak i celého našeho systému. Určitě budeme držet palce a věřit v
dobý výsledek.
Rozhodčí, zapisovatelé a techničtí komisaři
Mezinárodní rozhodčí jsou každoročně nasazováni technickou komisí CEB a WBSC. Mezinárodními
rozhodčími byli (dle akcí): David Kulhánek (MS U23, SUPER6, CEB Cup), Jiří Kroupa (ME U18), Marek Vičar
(ME U12), Miroslav Kaigl (Pohár mistrů), František Přibyl (CEB Cup), Vladimír Richter (Federation Cup a
World Series Pony League).
Tomáš Špilauer se již zabydlel v soutěžích organizace Little League a kromě polského Kutna letos
rozhodoval na světové série Junior League v Michiganu v USA. V Kutnu dostal nominace na finále na
domácí metu.
Filip Havlík se podruhé zúčastnil turnaje Intermediate League, který se hrál v Praze. Rozhodoval
semifinále na první metě a finále na druhé metě.
Rovněž naši techničtí se zapojili do mezinárodních soutěží. Jaroslav Míka (SUPER6, Pohár mistrů, ME U12),
Tomáš Adamec (CEB Cup).
Ze zapisovatelů byli do soutěží CEB oficiálně jmenováni:
Romana Kucková (ME U23), Daniel Krejčiřík (ME U12)
CEB Cup: Marina BURKOVIČOVÁ, Dalibor KUCKO, Romana KUCKOVÁ, Alexandra SLANÁ, Barbora SAVIOLA
Filip ČAPKA, Jan SVOBODA, Martin TOMAN, Romana KUCKOVÁ
Všem hráčům, oddílovým trenérům, realizačním týmům, rozhodčím, zapisovatelům a oficiálům patří díky a
uznání za reprezentaci České republiky i ČBA.
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Regionální reprezentace
S nárůstem členské základny v mládežnických kategoriích souvisí také zvyšující se obliba reprezentovat
Českou republiku na evropských kvalifikacích, resp. světových sériích soutěží Little League a Pony League.
Opět jsme ve spolupráci s Tempem Praha pořádali turnaj Intermediate League. Za účast na světové sérii
PONY jsme obdrželi ocenění na Kongresu CEB.
Klubové poháry
Do evropských pohárů postoupili Draci Brno a Arrows Ostrava. Draci využili své zkušenosti v Poháru
Mistrů, kde vyhráli ten pravý zápas proti Amsterdamu a poslali ho do boje o záchranu. Páté až šesté místo
v silné konkurenci je skvělé. Turnaj CEB uspořádala Ostrava a hrála až do semifinále o postup mezi elitu.
Stopku jí vystavili Belgičané. Turnaj byl po všech stránkách výborně zorganizován.
5. ROZVOJ
Rozvoj mládežnických týmů, jejich navýšení a zastoupení ve všech baseballových oddílech je základem
práce KMR ČBA a také základem rozvoje baseballu v ČR. V rámci rozvojových programů tak dochází
především k podpoře těch nejmladších kategorií.
Pokračovalo poskytování dotací na příspěvky na trenéry (U8, U9, U10), výstavbu hřišť U7, rozvoj
baseballových kroužků na školách a také materiálové podpory. Třetím rokem se uskutečnila soutěž v hodu
do dálky pro děti z 1.-2. tříd. I tento rok kluby a využívaly nafukovací Roadshow.
Klíčovým projektem roku 2018 byla soutěž RookieBall pro děti do 9 let, kterou jsme organizovali společně
se softballem v duchu myšlenky společné olympijské budoucnosti.
Již tradiční byl velký počet účastníků turnajů Stříbrného Superpoháru do 10 let. Finálový turnaj Super Cup
se opět dostal do vysílání České televize, stejně jako krátký sestřih ze závěrečného turnaje First Cupu
podobného formátu pro hráče do 8 let.
Hlavním cílem Koncepce rozvoje je navýšení počtu týmů v soutěžích. Čtvrtý rok za sebou jsme překročili
hranici 200 týmů v soutěžích. Mládežnických týmů bylo letos i díky novému RookieBallu 253. Finančně
jsme podpořili přes 70 trenérů kategorií U8, U9 a U10. Materiálně jsme podpořili 7 nových týmů U7 a
finančně výstavbu 6 hřišť této věkové kategorie. V popularizačních projektech T-ball do škol jsme podpořili
42 škol a mateřských školek.
6. CELKOVÉ HODNOCENÍ
Rok 2018 hodnotíme jako úspěšný. Uskutečnili jsme všechny plánované akce, a dokonce řadu
neplánovaných.
Baseball plnohodnotným OH sportem v přípravě na OH v Tokiu
Stříbro na ME žáků a postup na MS
16. místo na žebříčku WBSC
Stabilní rozpočet na činnost ČBA
Růst členské základny a počtů soutěží
Účast na MS do 23 let a Univerziáda
Bronz na ME juniorů
Zápasy s Tchaj-wanem v Brně a Blansku, s Německem v Třebíči
Repre mužů na historicky prvním turnaji Super6
Cal Ripken Jr. v ČR, výstava ke 100 letům státnosti
Rozhodčí ve finálových zápasech na mezinárodních turnajích
44 týmů ve společné soutěži se softballem pro děti do 9 let s názvem RookieBall
Zahájení projektu BB5, klinika WBSC v Praze
Klinika rozhodčích WBSC
MLB klinika v Nymburce
Program PRO
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za práci, kterou jste v mnohdy složitých podmínkách tento rok
pro náš baseball udělali.
Za celý VV ČBA
RNDr. Petr Ditrich, předseda
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