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Hlavním cílem projektu NBP je ZKVALITNĚNÍ PŘECHODU 
nejtalentovanějších hráčů ve věku 15-20 let do mužských  
kategorií 

• využití všech nástrojů pro zlepšení jejich hráčského potenciálu- od 
tréninkového procesu, sledování, měření, zlepšení podmínek až 
po možnost pomoci s uplatněním v universitním či profesionálním 
baseballu v zahraničí

• pod vedením TMK ČBA centralizace řízení všech projektů na 
zvýšení kvality talentované mládeže, včetně Akademií a Programu 
PRO 

• výrazná spolupráce se sportovními řediteli nejproduktivnějších 
baseballových klubů, jejich finanční a materiálová podpora 

• pod vedením KMR ČBA vedlejším cílem je pomoc sportovním ředitelům 
rozvojových klubů s jejich mládežnickou základnou do 11 let

FILOSOFIE 



FINANČNÍ PODPORA: 
Hráči 15- 20 let věku v roce podpory, výpočet dle koeficientů:
Kadetský reprezentant ČR v programu TC = 5000,-Kč
Juniorský reprezentant ČR v programu TC = 5000,-Kč
Žákovský či regionální reprezentant LL v programu TC = 2000,-Kč
(plus určení talentovaní hráči dle Hlavního trenéra ČBA)
TC může mít pouze klub, který má týmy nejméně ve 3 kategoriích z těchto čtyř 
kategorií- U15,U18,U21, muži. Maximální částka pro TC EXT klubu (resp. jejího 
sportovního ředitele)= 50 tis.Kč, max. částka TC ostatních klubů 40 tis.Kč. Odměna 
v rámci jednoho TC může být rozdělena max. dvěma sportovním ředitelům
MATERIÁLOVÁ(finanční) PODPORA: 
- v první fázi cílená podpora všech turnajů pro kategorie U15 a U18 

Podmínkou podpory je spolupráce s Hlavním trenérem ČBA, dodržování 
doporučených tréninkových postupů, účast sportovního ředitele na školení během  
Czech talent (náklady NBP) a nejméně 3 trenérů klubu na Horské klinice (náklady 
klub)  

Sportovní ředitelé 



STEJNÝ TRÉNINKOVÝ KONCEPT:
- minimálně od kadetů po A tým 
- tréninkový program pro pálkaře, nadhazovače, catchery, 
infieldery, outfieldery 
- silový, kompenzační a výživový program
- fysioterapeutické a lékařské zabezpečení

Těsná spolupráce realizačních týmů s Hlavním trenérem ČBA, tvorba celoročního 
harmonogramu, doporučené tréninkové postupy, účast všech trenérů realizačního 
týmů na projektu Czech talent a hlavního trenéra na Horské klinice (cestovné jako 
náklad reprezentace, pobyt NBP)  

Mládežnické reprezentace 



- ČBA bude mimo kluby podporovat  pouze 3 akreditované 
akademie - v Praze, v Brně a v Ostravě.
- rozšíření podpory talentované mládeže od 11 do 15 let, minimálně     
10 talentovaných hráčů na minimálně úrovni regionálního výběru LL -
tréninkové plány dle NBP  
- fysioterapeutické a lékařské zabezpečení
- spolupráce ČBA s Akademiemi ve vztahu k organizacím MLB,            
PONY, Perfect game a společných projektech 
- ředitel Akademie ČBA  
- podpora trenérských stáží a hráčských pobytů v zahraničí (samostatný 
rozpočet, podmínky dle VV ČBA)

Těsná spolupráce ředitele Akademie ČBA s Hlavním trenérem ČBA, účast nejméně 
dvou zástupců Akademií  na projektu Czech talent a aktivní účast na Horské klinice 
(cestovné jako náklad Akademie, pobyt NBP)  

Akademie, stáže  



PROGRAM ROZVOJE OSY:
- zaměření na nejtalentovanější nadhazovače a kečry v    
kadetském věku  - u nadhazovačů zaměření na zvýšení 
rychlosti při zachování zdraví, spolupráce s MLB a vysoce 
erudovanými osobnostmi  
-archivace každoročních výsledků testů, statistické porovnávání
- prezentace výstupů a vedoucí autorita filosofie zlepšování 
nadhazovačů  
- fysioterapeutické a lékařské zabezpečení
Program PRO – off-season program listopad-březen, 1x měsíčně,  cca 8 
společných dní, nominace nejmladších hráčů HC žákovské reprezentace, 
ostatní tryout v říjnu, max. 30 hráčů  
Czech talent- víkendový prosincový kemp pro 50 nejlepších nadhazovačů a 
kečrů v prosinci

Postupné převedení organizace na Hlavního trenéra ČBA, jak Program PRO tak  
organizace  Czech talentu. 

Program PRO, Czech talent  



- podpora rozvojových klubů (klubů, které nemají alespoň 3 týmy v 
kategoriích od 15-ti let)  
- finanční podpora sportovního ředitele dle týmů v soutěžích do 13 let
(FirstCup U8, SuperCup U10, tým U11 a U13 jako stěžejní, odměna 5000 Kč za 
stežějní kategorii, ostatní týmy v soutěžích U7,U9,U12 - 2000 Kč, zde i možnost 
více týmů v jedné kategorii, maximum 30 tisíc na sportovního ředitele klubu, 
minimum 10 tisíc Kč při jedné stěžejní kategorii a splnění podmínek níže) *  
- podpora materiální (rozvojové podpůrné programy), edukační, 
informační (granty, podpory)
- zmapování potenciálu klubu, města, regionu
- spolupráce s regionálními rozvojovými manažery (řízeni předsedou 
KMR ČBA)
* Podrobné financování bude probíhat schválením předsedou Komise rozvoje mládeže
Podmínkou podpory je spolupráce s Hlavním trenérem ČBA, dodržování doporučených 
náborových a tréninkových postupů, vyplnění rozvojového dotazníku a jeho  odeslání do 
konce července daného roku na sekretariát ČBA, účast sportovního ředitele na školení 
během Czech talent (náklady KMR) a nejméně 3 trenérů klubu na Rockie coaches clinic 
(náklady klub)   

Rozvojové kluby   
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