
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 10. února 2011 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
Omluven: Volejník 
 
Host 
Kaprálek 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF jmenovat Miroslava Marka trenérem RD 
mužů U20.  

- Vzhledem k neúčasti Miroslava Volejníka, odložil V SBT projednání koncepce řízení 
RD, která by měla vymezit základní principy fungování RD v průběhu celé sezóny, na 
příští schůzi V SBT. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež 
 

- V SBT projednal a schválil zpřísnění podmínek činnosti SpS a SCM. Tyto podmínky 
budou přílohou smlouvy ČBF s kluby zařazenými do systému SpS a SCM pro rok 
2011 s tím, že jejich důsledné dodržování bude vyžadováno od sezóny 2011/12. 

- V SBT projednal a schválil podmínky činnosti nově zřizovaných VSCM. Tyto 
podmínky budou přílohou smlouvy ČBF s kluby zařazenými do systému VSCM pro 
rok 2011 s tím, že jejich důsledné dodržování bude vyžadováno od sezóny 2011/12. 

 
3. Mládežnické soutěže řízené STK ČBF  
 

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF o uspořádání věkových kategorií a 
republikových soutěží mládeže od sezóny 2011/12. 

- V SBT se zabýval návrhem V ČBF na organizaci Českého poháru mládeže pro 
kategorie U17 a U19. V SBT zavedení této nové soutěže nedoporučuje. 

 
4. Různé  
 

- V SBT konstatoval, že v letošní sezóně Mattoni NBL dochází udělováním výjimek k 
nedodržování Trenérského řádu ČBF (nevyžadování trenérské licence „A“ u hlavního 
trenéra družstva). V SBT proto žádá V ČBF, aby výklad a aplikace Trenérského řádu 
ČBF prováděl pouze nejvyšší odborný trenérský orgán, tedy V SBT. 

- V SBT doporučuje pokračování kempů „Naděje ČBF“ v roce 2011 v podobném 
rozsahu jako v loňském roce s rozšířením i na kategorii dívek. 

- V SBT obdržel žádost klubu USK Praha o udělení výjimky při vedení družstva žáků 
U14 v ŽL (dočasné zastoupení trenéra asistentem, který má trenérskou licenci „C“). 
V SBT se seznámil s důvody pro udělení výjimky a doporučuje STK ČBF žádosti 
vyhovět. 

- V SBT obdržel žádost klubu BK Opava o udělení trenérské licence „B“ slovenskému 
trenérovi Branislavu Brliťovi. Na základě předložených dokladů o získání III. 
kvalifikačního stupně trenéra na Slovensku, který garantuje školení v minimálním 
rozsahu 150 hodin, rozhodl V SBT výše uvedenou trenérskou licenci Branislavu 
Brliťovi udělit.  



- V SBT bere na vědomí zvolení nového výboru ČAMB. Petr Kapitulčin informoval 
V SBT o zahájení úzké spolupráce mezi ČAMB a KM SBT, která bude v praxi 
realizována prostřednictvím nominovaného zástupce výboru ČAMB v KM SBT.  

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 7. března 2011 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


