
 

 
 

Zápis č. 2 

z jednání výboru ČABT dne 31.8.2020 

 

Přítomni : Roman Bednář, Miroslav Janovský, Jaromír Geršl, Josef Mayer 

Omluven : Miroslav Volejník 

Místo : Praha 6, Strahov – sídlo ČBF 

Zahájení : 10:00 hodin 

Ukončení : 13:30 

 

1/ Výbor ČABT se zabýval informaci předsedy o závěru výboru federace k členským příspěvkům pro 

VH federace.   

Předseda výboru upozornil na skutečnost, že roční členské příspěvky se dříve normálně platily a 

jako potvrzení o zaplacení byla do tehdejšího registrační průkazky vlepována každoročně známka. 

Příspěvek činil cca 1% z tehdejšího průměrného příjmu. Bylo velkou chybou federace, že od této 

zavedené formy potvrzení členství ustoupila, dnes se k němu vrací a příspěvek  činí opět cca 1% 

průměrného příjmu. Výbor se shodl na názoru, že by poplatek za členství měl byt u dětí do 18 let 

100,- Kč, u dospělých 200,- Kč.  

Rozdíl ve financování tehdy a dnes je v tom, že tehdejší financování sportu probíhalo jinou formou, že 

trenéři a rozhodčí byli v podstatě dobrovolníci a režijní náklady na provoz tělocvičen a hal byl hrazen 

z příspěvků ČSTV, ze Sazky, státního rozpočtu a z rozpočtů měst a obcí a ze skrytých zdrojů firem, 

které vždy hledaly vhodnou formu, jak financování nazvat.   Dnes se každá získaná koruna z dotací, od 

sponzorů či z jiných zdrojů musí dvakrát v kapse obrátit než jí klub vydá. 

Výbor ČABT se shodl na tom, že bude zastávat názor, aby část příspěvků byla cestou dohodnutých 

opatření použita pro úhradu výkonu rozhodčích v oblastních soutěžích. Konečné slovo bude mít VH 

federace 14.9.2020. 

2/ Výbor projednal možná opatření pro ty případy, kdy bude oznámeno klubem, jednotlivcem či 

rozhodčím, že došlo k pozitivnímu testu. Předseda zaslal členům výboru a oblastním metodikům návr 

pokynů, které vydala STK federace a budou předložena VH k projednání.  Zásadní však je, abychom 

všichni dodržovali základní hygienické návyky a normy, řídili se pokyny lékařů a hygienických 

specialistů a nařízeními vydanými vládou ČR. Opatření budou podle zjištění velmi individuální u 

každého klubu federace. Cílem je zamezit šíření nákazy a nepřerušovat soutěže sezóny 2020/2021. 

3/ Výbor vzal na vědomí informaci o nové identitě federace, se kterou vstupuje do nadcházející 

sezóny na domácím i mezinárodním pódiu.  

4/ Výbor projednal doplnění funkčních náplní oblastních metodiků od začátku sezóny, které se bude 

týkat organizace mini seminářů ve svých oblastech působení. Bylo taktéž konstatováno, že úroveň 

možného vzdělávání trenérů ze strany nabídky federace je vysoká, zájem trenérů je bohužel velmi 

slabý, tím je i kvalita trenérské činnosti v klubech velmi rozdílná. Trenér se musí trvale teoreticky 

vzdělávat, aby mohl do své práce zavádět nové trendy.  

 



 

 

 

5/ Výbor ČABT bude vyžadovat po oblastních metodicích více informací o možné spolupráci s obcemi, 

školami a dalšími možnými partnery, aby mohl rychleji reagovat na podněty, které budou prospěšné 

pro další spolupráci v daném místě působení. 

6/ Výbor projednal možnost posílení metodické činnosti cestou regionálních trenérů. O této možnosti 

bude jednat v rámci MK federace za účasti předsedy KBDM.  

7/ Výbor ČABT se zabýval stavem KVBD ve smyslu budoucího vedení této komise a jejich výstupů, 

které musí výhradně vznikat v KVBD.  

V souladu s novým trenérským řádem výbor ČABT taktéž navrhne sportovnímu řediteli úpravu 

podmínek pro systém SCM dívek. Snahou tohoto návrhu bude, umožnit jmenování trenérů SCM 

s licencí TB – III. a odstranit tím udělování výjimek pro tyto hlavní trenéry. Tato úprava umožní větší 

flexibilitu při výběru hlavních trenérů do jednotlivých SCM. 

 

8/  Výbor ČABT navrhne předsedovi MK federace doplnění k používanému kreditního systému 

trenérských licencí, který slouží k jejich prodlužování. Kredity výbor ČABT navrhuje udělovat i za 

semináře absolvované v zahraničí, či on-line. Za současného stavu není tento typ vzdělávání 

zohledněn, což výbor vnímá jako nedostatek jinak dobře nastaveného systému vzdělávání trenérů. 

 

 

Zapsal : Josef Mayer 


