
Vyhodnocení usnesení VH z roku 2015 

 

Bod c) odstavec 1/  

 

Objektivní zjištění : 

Výbor federace se zabýval důsledně stavem členské základny v oblastech. Tak, jak již zaznělo 

ve zprávě o činnosti, neexistují přesná čísla o stavu členské základny, tudíž nebylo možné 

najít počáteční stav oblastí. Přesto byl proveden rozbor stavu, který konstatoval, že pokles 

členské základny sportu je celospolečenskou záležitostí, který bude bohužel ještě 

pokračovat. Důvodů je několik, a to zejména nejasné a často nedostatečné  financování 

sportu ve městech a obcích, vznik nových sportů, vznik nových kroužků různých činností, 

nezájem a pohodlnost dětí.  

 

Souhrn opatření, která by vedla ke zvýšení zájmu o basketbal : 

Dne 12. 2. 2016 byl předložen výkonnému výboru federace „Návrh komplexního řešení pro 

provedení změn ve strategii ČBF pro VH v roce 2017“ 

Tento návrh byl vyslechnut výkonným výborem s ústním závěrem, že navržená opatření by 

měl provádět případně nový výkonný výbor federace po VH 2017.  

Záznam o obsahu projednání nebyl v zápise z VV uveden, písemný závěr k nám nebyl 

doručen. 

 

Dne 23.9.2016 jsem při jednání s předsedou federace přednesl ústní návrh postupného 

přechodu k revitalizaci ČBF, který jsem mu následně zaslal v písemné podobě k projednání ve 

federaci. K uvedenému návrhu se zatím nikdo nevyjádřil. 

 

Oba tyto materiály v sobě zahrnují konkrétní opatření, která je třeba provést k tomu, aby se 

vytvořilo potřebné pracovní prostředí pro oblastní orgány k tomu, aby mohly rozvinout 

postupně činnost k získávání nových členů do federace.  

 

Postup k získávání nových členů musí být cílený a jednotný s jasnou podporou všech orgánů 

federace. Značná rozštěpenost na vrcholový a výkonnostní basketbal a nedostatečná 

komunikace centra s oblastmi nepřispívá k tomu, abychom v dohledné době zvyšovali 

členskou základnu. Naším prvním úkolem musí nyní být především zastavení poklesu členské 

základny. 

 

2/ Viz. předchozí bod – návrhy byly předány, zpětné vyjádření nebylo výboru doručeno. 

V rámci návrhů je třeba si důkladně vyjasnit jak se bude při klesající základně zásobovat 

vrcholový basket bez toho,aby se nelikvidovali kluby v oblastech.  Určitým řešením by bylo 

omezení, či zastavení přestupů k kategoriích do U15. Je však jasné, že při nedostatku hráčů 

by některé kluby nepostavily v dané kategorii ucelený tým.  

 

3/ viz. zpráva o činnosti, kde v úzké spolupráci s Michalem Ježdíkem a MK budeme řešit 

kategorizaci trenérů podle výkonnosti a jejich osobnostních charakteristik.  

 



4/ Web SBT, dnes ČABT byl zpřístupněn a je v provozu. Průběžně probíhají jeho úpravy a 

doplnění. 

 

Za výbor ČABT ing. Josef Mayer, předseda 

 

V Pardubicích 28.9.2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


