
 

 

Zápis  

z jednání valné hromady ČABT v Praze dne 16. září 2019 

 
Místo jednání : Praha 6,  Zátopkova 100/2 

Zahájení jednání : 15:00 hodin 

Ukončení jednání : 17:30 hodin 

Presenční listiny : jsou uloženy v materiálech valné hromady 

 

Bod 1/ Jednání VH zahájil předseda výboru ČABT Josef Mayer a  přivítal účastníky jednání. Navrhl 

pracovní předsednictvo ve složení – Josef Mayer, Roman Bednář, Jan Šotnar.  Hlasováním delegátů 

bylo zvoleno předsednictvo VH. 

Bod 2/ Předseda výboru ČABT se ujal řízení VH, seznámil delegáty s programem, který byl zaslán 

v materiálech. Program VH byl hlasováním schválen. 

Bod 3/ Řídící VH požádal delegáty o připomínky k jednacímu řádu, který byl součástí zaslaných 

materiálů k VH. Jednací řád byl hlasováním schválen. Pracovní předsednictvo navrhlo složení 

pracovních komisí, které byly hlasováním schváleny. 

Bod 4/ Předseda výboru Josef Mayer přednesl zprávu o činnosti výboru od poslední VH v roce 2018. 

V úvodu vyzvedl úspěch mužské reprezentace na MS 2019 v Číně. Zabýval se dále systematickou 

prací, která má své přesné postupy od stanovení strategických cílů, přes následnou koncepci, až po 

konečné vyhodnocení, které nemusí být vždy příjemné, což nyní bohužel zažíváme v basketbale 

dívčím a ženském, který byl před několika málo lety na reprezentační úrovni ve srovnání s Evropou i 

světem velmi úspěšný. Poznamenal, že pokud se práce trenérů nebude brát vážně, nebo se dokonce 

podcení a připlete se do ní sportovní politika, nebo se dokonce stane obětí náhodných jevů, kdy jsme 

jednou nahoře a jednou dole, ztratíme dynamiku a setrváváme na místě, ze kterého se nedokážeme 

odrazit. Upozornil, že aktivních je cca 1500 trenérů a trenérek, kteří nejsou a ani nemohou být na 

stejné úrovni. Je obrovský rozdíl mezi trenéry amatéry a trenéry profesionály, a to zejména 

v odměňování, ale už to tolik neplatí ve vědomostech a dovednostech a dalším vzdělávání, kdy 

existují trenéři, kteří svou práci dělají téměř zdarma a přitom výtečně. Dobře víme, že to není zcela 

řešitelné a v mnohém to vypovídá o osobě trenéra, či trenérky a taktéž dobře víme, že ne každé 

město, či kraj je nakloněno sportu. Dále zmínil kvalitní práci celého týmu trenérů a metodiků, který se 

pod vedením Tomáše Kaprálka věnoval dva roky přípravě nového trenérského řádu, který byl přijat 

na poslední VH federace v letošním roce. Jeho praktická aplikace by měla probíhat pod vedením 

školících týmů sestavených z metodicky i prakticky zdatných odborníků, kteří budou i součástí dalšího 

vzdělávání trenérů. Mělo by tím postupně odpadnout pořádání seminářů jen proto, aby se povinnosti 

učinilo za dost bez toho, aby to trenérům něco užitečného přineslo. Bude to těžká práce, protože 

trenérů těchto schopností je málo, o to více si jich proto musíme vážit. Předávání zkušeností by se 

neměli vyhýbat právě ti trenéři, kteří získávají poznatky ze zahraničních stáží, které organizuje 



federace při příležitosti konání významných turnajů v Evropě. Zde je podstatná komunikace a 

spolupráce celého vrcholového sortovního úseku s trenéry. V této souvislosti připomenul probíhající 

činnost oblastních metodiků, která se bude sjednocovat s celkovou metodikou dětí do 15 let věku 

cestou pracovní skupiny federace. Taktéž se zmínil o dobré zkušenosti s turnaji kategorie U10, které 

probíhají napříč všemi oblastmi a možností jejich rozšíření do kategorie U9, což bude mimo jiné 

jednou z náplní činnosti pracovní skupiny. Jako výtečný počin připomněl vyhodnocení nejlepších 

trenérů dospělých kategorií a dětí při vyhlášení nejlepších basketbalistů sezóny. 

 

V dalším období se bude činnost výboru ČABT soustředit na následující úkoly : 

• podílet se na vzniku a realizace metodických materiálů pro děti do věku 15 let, 

• dále zkvalitňovat práci oblastních metodiků  

•  podílet na školící činnosti trenérů v rámci oblastního basketbalu  

• dbát na dodržování etického kodexu trenérské práce 

• podílet se na kultivaci sportovního prostředí ve smyslu hráč, trenér, rozhodčí, veřejnost =  

              jeden celek utkání 

 

Bod 5/ Předseda výboru seznámil delegáty s vyhodnocením usnesení z roku 2018 (viz. ČABT). 

Veškeré úkoly byly splněny.  

Rozpočet ČABT pro rok 2017 nebyl čerpán v plně výši. 

Bod 6/ Předseda mandátové komise seznámil náhradní VH s počtem přítomných delegátů a 

schopností přijmout navržené usnesení. 

Bod 7/ V diskuzi zaznělo : 

• Využít úspěchu mužské reprezentace na MS v Číně 2019 k intenzivnímu náborů dětí do 

basketbalu a využít i další dva roky do ME 2020, jehož jedna skupina se bude hrát v České 

republice, 

• Zamyslet se nad možným posunutím termínovky soutěží více do října, vzhledem k tomu, že 

v srpnu není ještě dost dětí k dispozici pro řádný tréninkový proces, 

• Více se zabývat všeobecnou průpravou dětí alespoň do 13 let věku, abychom se vyhnuli 

jednostrannosti v zatěžování organismu,  

• Ze strany federace – metodiky se více zaměřit na přehledné a dobře dostupné materiály ve 

formě metodických listů a video bloků ukázkových tréninků dětí, které budou dostupné na 

stránkách federace 

 

Bod 8/ Předseda návrhové komise Miroslav Janovský přečetl návrh usnesení VH ČABT, které bylo 

následně hlasováním přítomných delegátů jednomyslně schváleno. 

 

Zapsal :  Ing. Josef Mayer, předseda ČABT 

 

 


