
 

Z á p i s  č. 9 
z jednání výboru ČABT ze dne 5. 9. 2016 

 
Přítomni :  ČABT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer, Volejník 
Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF, místnost 234 
Zahájení : 14:00 hodin 
 
Kontrola úkolů : 
 
Bod 2/6 Výbor na návrh předsedy kooptoval do svých řad pana mgr. Miroslava Volejníka z Hradce               
Králové, který je v současné době členem KVB – D a bude tedy zástupcem výboru v této komisi. 
Kooptace mgr. Volejníka do výboru bude předložena ke schválení na nejbližší VH SBT. 
Zodpovídá : Mayer 
Termín : VH 28.9. 2016 
 
Bod 3/6 Statut ‐ provedeno, návrh projednán opakovaně na výkonném výboru federace. Konečná             
podoba, která bude předložena ke schválení na VH v roce 2016, bude umístěna na stránkách. VV               
schválil rovněž přejmenování SBT na Českou asociaci basketbalových trenérů (ČABT ) 
Umístěno na stránky ČABT 
Zodpovídá : Mayer 
Termín : projednat na VH 28.9.2016  
 
Bod 4/6 Trenérský kodex ‐ výbor zjistí v jakém stádiu je konečná úprava, kterou si vzal na starosti                 
Michal Ježdík a jak bude probíhat distribuce mezi trenéry, aby celá akce neskončila pouhým              
nápadem! Předseda oslovil Michala Ježdíka, který mu sdělil, že čeká na další postup ČABT a zároveň                
je připraven  pomoci s distribucí.   
Dne 20.6.2016 projednáno. Výbor se zabýval mírou závaznosti dokumentu pro trenéry a rozhodl se              
pro projednání kodexu na VH ČABT dne 28.9.2016. Dokument bude zveřejněn na stránkách tak, aby               
se s jeho obsahem mohli trenéři seznámit. Po projednání a návrhu případných úprav bude zvolen               
další postup. Zároveň s tím byl projednán i vypuštěný bod o postupu některých repre trenérů při               
oslovování hráčů a hráček při soustředěních nebo těsně po něm, s nabídkou o přestupu do klubu, ve                
kterém dotyčný trenér pracuje, a to bez vědomí původního klubu hráče/hráčky. Výbor se domnívá,              
že je třeba vytvořit určitá pravidla pro takové jednání. Postup se bude řešit v rámci internetové               
diskuse před VH. Zároveň s tím navrhne Miroslav Janovský dokument ‐ oslovení trenérů            
reprezentací a regionálních výběrů, který bude apelovat na jejich profesní čest a postup v jednání.               
Po schválení VH bude teprve distribuován určeným trenérům. 
Zodpovídá: výbor ČABT 
Termín : do 28.9.2016 
 
Bod 5/6  Zástupci výboru v komisích informovali  o jejich činnosti : 
Člen výboru ČABT a zároveň člen KVBCH Roman Bednář seznámil výbor s obsahem jednání KVBCH,              
které proběhlo dne 5.9.2016. V průběhu měsíce řijna bude schůzka hlavních trenérů VSCM, SCM.             
Místo a termín bude určen. 
 
KBDM – zatím po prázdninách nezasedala 
KVBD – zasedala dne 5.9.2016. Jednání neobsahovalo zásadní stanoviska. 
 
Bod 1/7 Výbor připraví pro VH ČABT nosný tematický okruh návrhu bodů pro projednání, který se po                 
schválení výborem zašle oblastním TMK k projednání a přípravě na VH.  
Výbor projednal zásadní body v rámci přípravy na VH, viz. další body 
Vzato na vědomí, bod se vypouští. 
Zodpovídá : výbor  
Termín do 30. 8. 2016 
 
Bod 2/7 Valná hromady se uskuteční ve středu, dne 28. 9. 2016, jedná se o státní svátek, v ABC                  
Klubu Pardubice v odpoledních hodinách. Upřesnění bude včas zasláno všem TMK. Vzhledem ke            



včasnému sdělení a nadcházející sezóně 2016/2017 předpokládáme, že účast na VH i obsah             
jednání, zejména potom v diskuzi bude pracovní. Na počet účastníků z oblastí se bude            
vztahovat ustanovení z nového statutu, tj. předseda a čtyři volení zástupci oblasti. Jsme            
přesvědčeni, že máme mnoho společných námětů, které cestou usnesení předneseme VV           
federace.  
Hlavním posláním nás všech je zastavení poklesu členské základny a výchova dětí a mládeže.  
Zodpovídá : výbor 
Termín : do 28.9.2016 
 
Bod 1/8 Výbor ČABT se zabýval zintenzivněním spolupráce s KBDM, kterou vede Jirka Novotný.             
Výbor je v komisi zastoupen Miroslavem Janovským, který připraví návrh bodů, v nichž se společně              
zaměříme na efektivnější způsob práce při rozvoji oblastního basketbalu ve spolupráci s oblastními             
výbory a kluby. K této činnosti maximálně využít oblastní trenéry výběrů U14, kteří znají prostředí a               
mohou se zapojit do programů, které komise realizuje. 
Zodpovídá : koordinátor Miroslav Janovský + výbor 
Termín : trvalá komunikace a spolupráce. 
 
Bod 2/8 Výbor se zabýval stavem kvality basketbalových trenérů a trenérek. Bylo konstatováno, že              
došlo k určitému „zaspání” hlavně ve strategii výchovy mladých, začínajících trenérů a není            
dostatečně vytvořena forma kariérního rozvoje, která umožní trenérům plynulý a dynamický růst.  
Pro postupné zlepšení stavu je třeba vytvořit trenérský inkubátor ve spolupráci s odbornými            
školícími pracovišti na fakultách v Praze, Brně, Olomouci a na Pedagogických fakultách. Vybraným            
skupinkám studentů v oblastech poskytnout společně s kluby odbornou pomoc zkušených trenérů,          
která bude spočívat v konzultační činnosti, ve společném vedení tréninků, v zařazení vybraných           
trenérů k týmům podle dohody s kluby a v jejich směřování po ukončení studia. Cílem bude             
postupné zvyšování kvality tréninkového procesu, snížení průměrného věku trenérů a snaha o            
postupné pozvednutí trenérské práce na vyšší odbornou úroveň. Proběhlo jednání předsedy výboru            
s Michalem Ježdíkem. V postupu ke zkvalitňování trenérské základny a jejímu rozšiřování jsme ve            
shodě, Michal Ježdík vysvětlil stav pedagogických pracovišť a jejich formy přístupu ke vzdělávání             
trenérů. V podstatě dochází po mnoha letech k návratu do původního stavu, kdy školení trenérů „B“              
prováděla Tělovýchovná škola ČSTV, dnes Vyšší odborná škola ČUS, která získala akreditaci pro             
školení trenérů, rozdělené na dvě části. První je společná pro všechny kolektivní sporty, druhá je               
specializace. Společný postup s oblastmi je vítaný. Bude se řešit na VH. 
Zodpovídá : Koordinátor Roman Bednář + výbor  
Termín : bude určen po zpracování manuálu ke spuštění projektu.  
 
Bod 3/8 Předseda informoval výbor o písemném oslovení oblastí a klubů směrem k aktualizaci             
hráčské a trenérské základny. Výbor projednal aktuální připomínky. Po projednání upřesní předseda            
další kroky, včetně úpravy termínu odevzdání vyplněného formuláře. Termín odevzdání je 10. září             
2016. 
Další postup bude výbor řešit po obdržení všech požadovaných údajů.  
Výbor žádá oblasti a kluby o maximálně objektivní informace, které by nám měly vytvořit              
celkový obraz o stavu basketbalové základny!  
Myslíme si, že to bude zajímavé a poučné  pro všechny. 
 
Bod 4/8 Výbor rámcově projednával otázku hostování a přestupů zejména v žákovských kategoriích,            
kde dochází k neobjektivnímu srovnání týmů v dlouhodobé soutěži a v následných kvalifikačních          
skupinách.  
Tuto otázku budeme řešit společně s KBDM. 
Zodpovídá : Miroslav Janovský 
Termín : nejbližší KBDM 
 
Nové body : 
 
Bod 1/9 Příprava na VH dne 28.9.2016 : výbor projednal připravené materiály pro valnou hromadu.               
Výbor projednal usnesení SBT ze dne 30.listopadu 2015, které bude vyhodnoceno v rámci VH. Výbor              
dále projednal návrh a doplnění programu na VH. Doplněný Program bude opět zaslán oblastem.              



Výbor se zabýval dvěma nosnými okruhy, které jsou potřebné pro další zkvalitnění organizace a              
vzdělávání trenérů. Na VH bude prezentován návrh organizační změny. Nový systém by měl pružněji              
reagovat na potřeby klubů. Dále byl projednán návrh doporučení výboru ČABT VV federace, který              
bude prezentován na VH.  
 
Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené             
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.  
Další jednání výboru bude dne 19.9.2016 od 14:00 hodin na Strahově. 
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem  
Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT 
V Praze  dne 5. září  2016 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


