Informace klubům ČSH o výsledku jednání o společné česko-slovenské extralize

Dobrý den Vám všem,
výkonný výbor ČSH v pátek potvrdil, že jednání o česko-slovenské extralize skončila. Společná nejvyšší
mužská soutěž se konat nebude. Do jejích příprav jsme ve svazu investovali mnoho času s vidinou, že
se zvýší úroveň české házené. Mrzí nás proto, že naprostá většina tuzemských extraligových týmů se i
přes bezprecedentní podmínky, které jsme vyjednali, odmítla do tohoto projektu zapojit.
Jednání o společné extralize trvala přibližně rok a v posledních měsících se začalo hnutím i veřejností
šířit mnoho zkreslených a negativních informací. Rád bych proto shrnul hlavní fakta i důvody pro
pořádání společné extraligy. Pokud nenaleznete v následujícím textu odpovědi na vše, co vás ve
spojitosti s ČSE zajímá, budu rád, když se mi ozvete.
Společná extraliga měla dát českým mužským týmům možnost se výkonnostně posouvat, hráči by
měli možnost hrát soutěž s větším počtem kvalitnějších zápasů. Zajímavý byl i marketingový potenciál
soutěže, o vyšší motivaci pro hráče z mládežnických kategorií nemluvě.
Během uplynulého roku jsme investovali mnoho času a energie do všech příprav. Spolu se
slovenským svazem jsme zajistili mechaniku a harmonogram soutěže i dojednali generálního
partnera. I přes to, že je slovenská extraliga aktuálně na vyšší úrovni než ta tuzemská, podařilo se
domluvit výhodnější podmínky právě pro týmy z České republiky, například co se týče rozložení týmů
v soutěži (šest slovenských versus deset českých) nebo i finanční podpory.
Našim týmům jsme garantovali, že každý, kdo se zúčastní ČSE, získá od svazu garantované plnění ve
výši 660 tisíc korun (s jedinou základní podmínkou, a to zařazením alespoň jednoho hráče do 23 let
na soupisku při každém zápase), které měly pokrýt, alespoň částečně, vyšší finanční náročnost
soutěže z jejich strany i pomoci s rozvojem celého klubu. Oproti současnému stavu je to, v případě
tohoto minimálního garantovaného plnění, čtyřnásobně více. A to jsou částky bez dalších finančních
benefitů, jako jsou výkonnostní odměny za umístění, účast v evropských pohárech atd.
I z tohoto pohledu nás velmi mrzí, že se extraligové týmy odmítly nové soutěže zúčastnit. Vidíme, že
kvalita české házené šla v posledních letech, v porovnání se zahraničím, směrem dolů. Dokazují to
například umístění našich reprezentačních výběrů všech kategorií, výsledky klubů na evropské úrovni
nebo početní zastoupení hráčů hrajících nejkvalitnější zahraniční soutěže. Naším cílem je, aby se
česká házená opět dostala mezi evropskou špičku, ale to je běh na dlouhou trať. Zkvalitnění nejvyšší
soutěže klubů, což by ČSE přinesla, by nás posunulo o krok dále. Podobně jako tomu je u
srovnatelných zemí, například států Beneluxu nebo Pobaltí, kde na společnou soutěž již dříve přešli.
Berme však konec nadějí uspořádat společnou extraligu jako příležitost zamyslet se nad stavem české
házené a najít v sobě odvahu a sílu posunout náš sport dál. Průběh jednání mezi námi a extraligovými
kluby poukázal i na potřebu daleko lepší vzájemné komunikace, o což se nyní budeme snažit.

Věřím, že pokud budeme všichni a stejně chtít, podaří se to. Samozřejmě, ČSE nebyla jedinou, i když
z pohledu času jednou z nejjednodušších cest, jak k tomuto cíli, společně s daleko vyšší každodenní
prací v klubech, dojít. Soustřeďme se tedy na další kroky a projekty, které nás v příštích letech čekají,
ať již na spolupořádání Eura v roce 2022 nebo 2024, zvýšení vizibility házené na veřejnosti, či
podporu naší mládeže.
Právě motivace mladých hráčů je jedním z našich hlavních cílů, investujeme proto velké finanční
prostředky do vytvoření tréninkových center mládeže (TCM) a regionálních házenkářských center
(RHC), která mají vychovávat nové hráče.
Naší přirozenou vizí je vybudovat z házené opět sport, který se, tak jako před několika dekádami,
bude těšit velké pozornosti - mediálně i výsledkově.
Je pro mě osobně i velmi důležité se za celý svaz omluvit slovenským kolegům, kteří během celého
roku bezpodmínečně podporovali myšlenku společné soutěže a do jejích příprav aktivně vkládali svou
energii, pomohli zajistit partnera soutěže a přizpůsobovali se našim požadavkům. I proto mne mrzí,
že se česká házená nebyla schopna dohodnout a myšlenka společné soutěže pro nejbližší období je
s největší pravděpodobností nenávratně pryč.
Rád bych nám všem popřál mnoho sil, trpělivosti a sportovních úspěchů, abychom házenou dokázali
postupně posouvat.

Přeji Vám pěkný začátek nového týdne a s pozdravem,

Radek Bendl, prezident Českého svazu házené

