Z á p i s č. 3
z jednání výboru ČABT ze dne 27. 3. 2017
Přítomni : ČABT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer
Omluven : Miroslav Volejník – schůze Sokola H.K.
Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF
Zahájení : 12:30 hodin
Kontrola zápisu ze dne 27. 2. 2017:
Bod 1/1 K bodu 1/1 se vracíme v dalších bodech zápisu
Bod 2/1 Metodický materiál pro trénink dětí od U11 – U13 byl vydán, nachází se ve složce dokumenty na
stránkách ČABT a je volně dostupný ke stažení pro všechny zájemce.
Úkol splněn, vzato na vědomí, bode se vypouští ze sledování
Bod 3/1 Metodická příprava – sjednocení obsahu školení „C“ a „B“ je momentálně obsahem činnosti MK.
Podle informace ze zápisu MK federace převzal koordinaci úkolu ke školení „C“ předseda komise
Tomáš Kaprálek. ČABT mu bude maximálně nápomocna při plnění tohoto úkolu.
Termín: kontrola postupu na další výborové schůzi ČABT
Zodpovídá : Jaromír Geršl jako koordinátor – člen MK
Bod 4/1 Dnes 27.3.2017opět projednán stav trenérské základny (viz obsah bodu v zápise č. 2 ze dne
27.2.2017), výbor konstatuje tento stav a bude dále spolupracovat s MK na dalšímu posílení
trenérské základny.
Termín: projednání na dalším výboru ČABT
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.
Dnes 27.3.2017 upřesněno zadání, které v návrhu připraví Roman Bednář a Jaromír Geršl.
Termín: kontrola na další výborové schůzi ČABT
Zodpovídá: Roman Bednář
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!
ČABT považuje tento bod za strategicky důležitý!!!
Bod 2/2 ČABT vypustil ze sledování samostatný návrh KBDM na zřízení dvou míst oblastních manažerů pro
Čechy a Moravu.
ČABT dává u svého projektu 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.
Dnes, 27.3.2017 předložil Roman Bednář základní obsah programu, který se bude doplňovat do
konečné podoby k předložení novému výboru federace.
Termín : kontrola na další výborové schůzi
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!
Dnes, 27.3.2017 opět projednáno s tím, že tento bod je stěžejním bodem budoucí koncepce práce
s dětmi a mládeží. ČABT bude požadovat pracovní jednání, jehož základem musí být stavba soutěží
od oblastí, nikoliv od extralig. Posílením oblastních soutěží zkvalitníme i další soutěže ligové.
Parametry a podmínky budou předmětem diskuze.
Přemýšlejme za federaci, nepřemýšlejme za svůj klub !!!
Termín : kontrola na další výborové schůzi
Zodpovídá : výbor ČABT
Nové body zápisu :
Bod 1/3 Výbor v souladu s usnesením VH ČABT v Pardubicích ze září 2016, na kterém delegáti VH udělili
výboru ČABT mandát k výběru svého zástupce do voleb na VH federace v dubnu 2017, navrhl jako
svého kandidáta do voleb předsedu výboru ČABT ing. Josefa Mayera. Volební valná hromada
federace se koná v úterý 25.4.2017 od 16:00 hodin v hotelu Pyramida na Bělohorské ulici. Výbor
tímto zároveň žádá zástupce všech klubů o účast na této důležité valné hromadě a podporu pro
námi vybraného kandidáta do výkonného výboru federace.
Naším hlavním cílem zůstává postupné zastavení propadu hráčské a trenérské základny a její
následný rozvoj ve všech oblastech, pomoc oblastem a klubům v oblasti organizační a metodické,
vytvoření pokud možno racionálního řešení soutěží, počínaje oblastním basketbalem.
Výbor cestou mailu osloví oblasti a jejich cestou kluby, aby svou účastí a volbou kandidáta ČABT
podpořily jeho zvolení do výkonného výboru federace.
Bod 2/3 Výbor se rámcově zabýval vzniklou situací při utkání Kralupy – Sparta. Domnívá se, že překotné
disciplinární projednání a zbytečně rychlá prezentace cestou médií celé federaci uškodila. Tyto a
podobné případy se mají řešit chladnou hlavou „po uklidnění rozbouřené vodní hladiny“. I na tuto
„vzorovou“ situaci je třeba pomýšlet při sestavování návrhu soutěží federace. Nesmíme zapomínat, že
převážná většina hráček a hráčů jsou amatéři, kteří často dotují svůj koníček z vlastních finančních
zdrojů!
Bod 3/3 Výbor se zabýval materiály pro VH federace, zejména potom návrhem přestupního řádu, který je
nejen hlediska finančního, ale zejména z hlediska perspektivního pro kategorie U19 přijatelnější pro
všechny kluby, které chtějí tyto hráče a hráčky zařadit do svých dospělých týmů. V řádech se taktéž
doplnil požadavek ČABT z VH v Pardubicích, aby trenéři uvedení na elektronické soupisce se
nemuseli prokazovat trenérským průkazem na vyžádání rozhodčího. Pokud nebude trenér uveden
na soupisce a bude určen klubem k vedení utkání, bude se muset trenérským průkazem prokázat.
Bod 4/3 Výbor se zabýval nesportovními praktikami některých klubů, kdy dochází ke spekulativním přesunům
hráčů před kvalifikacemi a při barážích a taktéž k přesunům hráčů po oslovení trenérem
reprezentačního výběru při srazech talentované mládeže bez vědomí mateřského klubu. Výbor se této
problematice bude dále podrobně věnovat. Po prověření a předložení konkrétního důkazu, bude výbor
požadovat exemplární potrestání dotyčného trenéra.

Bod 4/4 Předseda informoval výbor o obsahu jednání s Mudr. Matoulkem Phd. o některých nevhodných
metodách tréninkové náplně hráčů, zejména v minižákovských a žákovských kategoriích kdy může
docházet k nevratnému zdravotnímu postižení dětí. Obsah tréninkové jednotky by měl odpovídat
fyzickým možnostem dětí v každé kategorii. Mudr. Matoulek by chtěl v krátké budoucnosti, po
projednání se zástupci zdravotní komise a ČABT, zmapovat zdravotní stav hráčů a hráček včetně
záznamu o všech úrazech, které hráči a hráčky utrpěli. Tuto dokumentaci na záznamovém médiu by
měl mít hráč vždy u sebe, aby byla k dispozici v případě potřeby všem dalším ošetřujícím lékařům.
Výběr kategorií, od kterých by měli hráči a hráčky podléhat sledování bude taktéž předmětem
jednání.
Zodpovídá: předseda
Termín: průběžné projednání
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 se všemi členy výboru projednán
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře
Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT
V Praze dne 27. března 2017

