Z á p i s č. 2
z jednání výboru ČABT ze dne 27. 2. 2017
Přítomni : ČABT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer, Volejník
Omluven : Tomáš Kaprálek – školení Nymburk, Jakub Kudláček – školení Nymburk
Hosté : Michal Ježdík – vedoucí sportovně metodického úseku
Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF
Zahájení : 12:30 hodin
Kontrola zápisu ze dne 27. 1. 2017:
Bod 1/1 Výbor obdržel informaci o vstupním jednání Josefa Mayera a Miroslava Janovského se
Stanislavem Křiváčkem a Jiřím Novotným dne 14.12. 2016 v hale Královka, kde si vzájemně vyjasnili
názory na stav práce oblastních organizací. Zároveň jsme se informovali o názoru na projekty, které
se týkají posílení pomoci oblastem v organizační i metodické rovině. Dohodli jsme se na trvalé
společné práci na přípravě projektu vhodného v první fázi k zastavené poklesu členské základny a k
následnému rozvoji klubové základny v oblastech. Tento projekt bude projednán a konzultován
s oblastními výbory.
Dnes, 27.1.2017 všichni účastníci jednání obdrželi úkol, sestavit body pro náplň činnosti v oblasti
organizační a metodické. Je třeba vnímat, že tento úkol je z hlediska momentálního stavu členské
základny dlouhodobý.
Dnes 27.2.2017 byly projednány navržené body pracovní náplně oblastního metodika a jeho
činnost – viz. nový bod zápisu. Fáze postupné spolupráce s manažerem KBDM bude dlouhodobě
vyhodnocována.
Bod se v této podobě vypouští ze sledování . Viz. zápis KBDM, která se rozhodla jít samostatnou
cestou. Spolupráci obou projektů stále považuje ČABT za racionálnější postup vůči oblastnímu
basketbalu. Bod vypouštíme ze sledování!
Termín : další jednání výboru ČABT
Zodpovídá : Miroslav Janovský jako koordinátor – člen KBDM za ČABT, Jiří Novotný za KBDM
Bod 2/1 Byl projednán stav přípravy materiálů metodiky přípravy pro basketbalisty ve věku 10 – 13 let.
Tento odborný materiál vydaný orgány FIBA je momentálně v překladu z AJ. Následně bude
upraven ČABT a MK pro naše podmínky. Hlavní redaktor úpravy překladu do odborného názvosloví
našeho basketu bude Roman Bednář. Ihned po úpravě jej předáme předsedovi MK a KBDM.
Zároveň s tím upozorňujeme, že nelze čekat zázraky od materiálů jako takových, je třeba vytvořit
především podmínky zlepšeným přístupem trenérů a dětí k tréninku.
Dnes, 27.2.2017 projednáno, včetně vyjádření Michala Ježdíka k materiálu. Metodika byla
doplněna o odborné připomínky PaeDr. Zdeňka Janíka. Její obsah může být využit jako podpůrný
materiál pro mladé a začínající trenéry. Je na každém trenérovi, aby si z obsahu příručky vybral
vhodnou oblast pro svoje působení u dětí. Silnou stránkou materiálu jsou průpravná cvičení.
ČABT bude i nadále podporovat přípravu a vznik metodických materiálů, jejich překladu, který
umožní zlepšení přípravy trenérů, resp. tréninku dětí a mládeže v minižákovských a žákovských
kategoriích.
Vzhledem k tomu, že materiál byl zajištěn sponzorsky, bude poskytován zdarma na vyžádání
trenérů a zaslán žadateli mailem. Žádosti zasílejte na adresu cabt@cbf.cz
Termín: ihned
Zodpovídá: zaslání zájemcům zajistí Josef Mayer

Bod 3/1 Metodická příprava – sjednocení obsahu školení „C“ a „B“ je momentálně obsahem činnosti MK.
Tomáš Kaprálek cestou Michala Velenského na materiálech pracuje. Návrh obsahu bude společně
s MK projednán a připomínkován.
Dnes, 27. 2. 2017 podali informaci o stavu přípravy Michal Ježdík a Jaromír Geršl. Blíží se období,
kdy budou organizována oblastní trenérská školení „C“. ČABT žádá naléhavě MK o zrychlený
postup zpracování a společné projednání. Snahou ČBF je více přiblížit obsah školení licence
požadavkům praxe v korelaci s analýzou současného elitního basketbalu. Stejný postup se
aplikoval u licence B, ale v kooperaci s 8 svazy sportovních her. Analýzu výkonu na hřišti
doprovodila analýza vzdělávacích programů stejněúrovňových licencí v 7 evropských zemí
(akademické prostředí + federace: ŠPA, FRA, BEL, NED, GER, ŠVÝ, RAK). Klíčové nepoměry jsou v a/
hodinové dotaci (ČR – 150 hodin, Evropa – 250-350 hodin). Snaha federací sportovních her je
navýšit dotaci na výuku na 200 = 250 hodin – jednání s MŠMT.
Termín: kontrola na další výborové schůzi ČABT
Zodpovídá : Jaromír Geršl jako koordinátor – člen MK
Bod 4/1 Jak bylo uvedeno v předchozím zápise z výboru ČABT v bodě 3/10, zpracoval Tomáš Kaprálek
aktuální přehled trenérské základny federace. Stav 4300 trenérů uvedený dlouhodobě na
stránkách ČBF, jak jsme upozorňovali, neodpovídá skutečnosti. Správný stav je 1254 aktivních
trenérů a asistentů na soupiskách. Stav hlavních trenérů uvedených na soupiskách je 787. Z této
informace lze vydedukovat, jaký je stav hráčské základny federace při započtení 10 hráčů na
soupisce. Pro dokreslení ještě uvádím, že ve všech soutěžích je 348 týmů dospělých. Po odečtení
cca 3480 dospělých hráčů z toho lze vyčíst, kolik máme ve federaci dětí a mládeže. Totéž se týká
klubové základny, která neobsahuje přes 500 klubů, jak je uvedeno na stránkách federace, ale
někde okolo 300 klubů. Pokud bychom ve federaci provedli další porovnání po ročnících, a to
bychom urychleně měli, zjistíme, jak jsou na tom jednotlivé oblasti. Výsledkem by měl být
racionální návrh změny organizace soutěží v oblastním i republikovém měřítku, který bude
projednán s oblastmi a kluby v dostatečném předstihu před uvedením dalšího ročníku soutěží do
pohybu. Pokud nebudou trvale aktualizovány základní informační databáze federace, můžeme mít
sebelepší projekty, které však nemáme jak a kdy zahájit. Snahou všech musí být stanovení si bodu
„0“, od kterého budeme moci začít systematicky pracovat.
Dnes, 27.2.2017 opětovně projednáno v souvislostí s projekty KBDM a ČABT. Viz nový bod v zápisu.
Termín: na dalším výboru ČABT 27.3.2017
Zodpovídá: výbor ČABT ve spolupráci s KBDM
Bod 5/1 ČABT v souladu s předchozím zjištěním zahájila práce na návrhu změny organizace žákovských
soutěží s cílem zvýšení motivace a zkvalitnění týmového projevu. Tento návrh bude konzultován
opět s KBDM a s MK tak, abychom jej následně mohli projednat s oblastmi a kluby.
Dnes, 27.2.2017 opět projednáno v kontextu předchozího bodu 4/1. Viz nový bod v zápisu.
Termín: kontrola na další výborové schůzi ČABT
Zodpovídá: Roman Bednář
Nové body zápisu :
Bod 1/2 Vedoucí sportovně metodického úseku Michal Ježdík diskutoval s výborem o některých poznatcích
z prostředí jiných sportovních federací, zejména potom z fotbalu, který je v oblasti metodické
patrně nejdále ze všech kolektivních sportů. Primárně se u malých dětí okolo 6 – 8 let buduje vztah
ke sportu jako takovému. Teprve po zjištění zájmu o sport se rodičům – dětem, nabízí specializace.
Fotbal má 8 regionálních akademií, které zahrnují několik oblastí. Není mezi nimi Praha, která má
svůj vlastní statut – respekt k silným klubovým programům Sparty a Slavie. FS má plně placené
funkcionáře, hlavní trenéry, kteří se o oblasti starají - 72 okresních trenérů.

Taktéž házená se rozhodla budovat síť placených oblastních manažerů, kteří pomáhají oblastem a
klubům více v organizační a vyjednávací rovině ve vztahu k městům, obcím a školám. Z uvedeného
je vidět, že i ostatní federace se zabývají obdobnými problémy, které se pokoušíme řešit i u nás.
V oblasti metodické byla diskutována spolupráce s některými federacemi v zahraničí a s jejich
přístupem k metodice. Nejvíce se spolupracuje cestou Michala Ježdíka s Kanadskou federací.
MJ: Naší snahou je doplnit chybějící analytické rozbory stávajícího stavu jednotlivých kategorií až
do dospělých. Ideálně standardní metodou od celku k částem, tedy od Elitního basketbalu směrem
dolů. Máme analýzu mužského elitního basketbalu. Podklady jsou základním materiálem pro
nastavení výchozího bodu a postupného vytvoření koncepce s výhledem na několik let. Zároveň se
musí nastavit pravidelný věcný kontrolní systém, zda postupujeme správně, nebo zda budeme
muset postup korigovat. Vytvoření KPI´s.
Velkou chybou je, že dnešní trenéři se málo vzdělávají, nestudují odborné materiály a v tréninku
postupují mnohdy metodicky nesprávně, často vycházejí z jakési podstaty, kterou získali
dlouholetým působením jako hráči, či trenéři. Basketbal se však rychle proměňuje. Je třeba
připravit trenérům materiály do větších detailů a zamezit aplikaci dospělého basketbalu na děti.
Klíčový je holistický přístup s důrazem na srdce dítěte v basketbalu dětí.
Školení licence „B“ se již rozjíždí a má ucelenou náplň, která se bude postupně zkvalitňovat.
Obsah školení licence „C“ je již příliš dlouho ve zpracování. V této souvislosti se taktéž nabízí
zamyšlení k přechodu na horizontální členění trenérských licencí podle věku dětí a soutěží. Byla
diskutována i možnost nižší formy licence než je „C“ pro rodiče, kteří chtějí pomoc s trénováním dětí
(licence pohybové průpravy míčových her). Tato myšlenka by si zasloužila analýzu ve spolupráci
s kluby.
Ve federaci nám zcela chybí vyškolený specialista pro metodiku basketbalu dětí, který by byl
schopen zpracovat komplexní analýzu stávajícího stavu a následnou aktuální metodiku basketbalu
dětí, kterou dokáže vysvětlit, plošně prosadit, průběžně kontrolovat a vyhodnocovat.
Byl diskutován i probíhající program VSCM, SCM. Účastníci programu budou postupně dotazováni
na programové cíle svého centra dotazníkovým způsobem. Kluby se nemohou soustředit pouze na
financování systému, musí si stanovit cíle v oblasti dovednosti i výkonnosti. Taktéž byla zmíněna
neexistující metodika pro zpracování hodnocení výsledků reprezentačních týmů. Obsah hodnocení,
který je trenéry předkládán nemá vypovídající charakter ve smyslu srovnávacím s nejlepšími
v kategorii a ve smyslu trendového vývoje basketbalu a zavádění nejnovějších poznatků, získaných
při mezinárodních utkáních. Týká se to i kategorie dospělých. Snahou je najít průsečík mezi federací
a centry a jemu dát energii. Zatím se jeví jako jeden z mála možných bodů, kde se potkáme,
individuální rozvoj hráče!
Bod 2/2 V návaznosti na bod 1/1 a 4/1 ze dne 27.1.2017 a informaci z jednání Romana Bednáře s Jirkou
Novotným se výbor stále domnívá, že pokud se budou projekty realizovat odděleně, bude jejich
vzájemná provázanost důležitá a v budoucnosti žádoucí ve smyslu vzájemné podpory a výměny
informací. ČABT nyní po vyjádření KBDM bude taktéž postupovat samostatně v rozvoji projektu
oblastních metodiků, který bude předložen VV, a to po stránce cílů, stránce pracovní náplně
metodika, financování a dalšího zajištění. Projekt bude zahájen jako pilotní, bude ČABT důsledně
sledován a vyhodnocován společně s účastníky příslušné oblasti. Důležitý bude výběr správné
osoby pro tuto činnost.

ČABT dává jednoznačně přednost zkušenému člověku se znalostmi oblastního prostředí
basketbalu. Postup jiných federací je v tomto směru podobný. Častější, měsíční kontakt s kluby
v oblasti bude prospěšnější. Předpoklad zahájení činnosti je polovina roku 2017.
Termín : další projednání 27.3.2017
Zodpovídá : Mayer, Bednář
Bod 3/2 Vzhledem k aktualizaci hráčské základny (viz. bod 4/1) v jednotlivých oblastech doporučuje
naléhavě výbor ČABT přehodnotit systém organizace soutěží dívek i chlapců v kategoriích
minižactva i žactva a zaměřit se ve všech soutěžích níže extraligových na rozložení zápasů do 8
měsíců v roce, počínaje říjnem a konče dubnem, na dostatečný počet zápasů v sezóně. Snahou musí
být herní pravidelnost, nikoliv vyčkávací způsob na utkání i několik týdnů a taktéž větší odklon od
výsledků. Děti přitahují vzájemná utkání mezi sebou, o tom je sport! Protože vymyslet nový systém
není jednoduché, doporučujeme rychlé vytvoření pracovní komise pod vedením STK ze zástupců
KBDM, ČABT, případně i dalších subjektů k počáteční diskuzi o novém herním systému. Maximálně
se snažit taktéž o spravedlivou ekonomiku celého systému, vytvořením racionálního oblastního
členění ve smyslu vrátit co nejvíce basketbalu do oblastí! Stále dostatečně není chápáno, že
základnou pro líheň talentů je oblastní basketbal. Návrh by měl být předložen k diskuzi oblastem i
klubům. Zástupci ČABT v projednají tento bod v komisích a s STK federace. ČABT je schopná plnit
roli mediátora!
Termín : další projednání 27.3.2017
Zodpovídá : výbor ČABT

Bod 4/2 Výbor ČABT se zabýval kvalitou přípravy a organizace průběhu utkání. Nedostatečný počet
kvalitně připravených a vyškolených rozhodčích navazuje na nízkou základnu federace. Od hráčů,
trenérů i ostatních účastníků je vyžadován vstřícný přístup k celému průběhu utkání. Bohužel, stále
častěji dochází excesům, a to i při utkáních dětí, kdy některá ze stran neudrží nervy na uzdě,
projevují se osobní charakterové vlastnosti jednotlivců a v některých případech muselo být již
utkání předčasně ukončeno. Hlavním arbitrem těchto sporů je potom rozhodčí, který musí
spravedlivě posoudit a vyhodnotit situaci. Ne vždy se mu to podaří!
Osobní antipatie musí jít zcela stranou. Žádáme proto všechny účastníky, aby se zdržely
zbytečných projevů, které narušují průběh utkání. Dáváme si otázku, zda jsme ještě stále
inteligentní sport!!!
Jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin
Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.
Termín další výborové schůze bude dne 27.3.2017 ve 12:30 hodin
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře
Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT
V Praze dne 27. února 2017

