
Z á p i s  č. 3 

z jednání výboru ČABT ze dne 18. 6. 2018 

 

Přítomni :  ČABT – Bednář, Geršl,  Janovský, Mayer, Volejník 

Host : Kos, Marian 

Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF 

Zahájení :  13:30 hodin 

Ukončení : 16:30 
 

Úvodem jednání informoval předseda výbor o vybraných bodech  z  VV federace 

 

Bod 1/1 Kontrola plnění usnesení z VH 2017 – výbor konstatoval, že jsou rozpracovány všechny body 

usnesení.  

Projekt OM bude dnem 1.8.2018 rozšířen do oblastí Jižních Čech a Západních Čech.  

Výbor projednal s vybranými metodiky Markem Kosem a Stanislavem Marianem jejich působení 

v oblastech. Pro lepší orientaci budou metodici vycházet ze zkušeností Romana Bednáře, který již 

tuto činnost provádí. Hodnocení jejich činnosti bude prováděno v měsíčním režimu krátkou 

rekapitulací o působení v oblasti. Pro další rok 2019 bude zaměřena pozornost výboru na oblast 

střední a severní Moravy.  

Zodpovídá : výbor ČABT, koordinace předseda + Roman Bednář 

Termín : rok 2018, hodnocení měsíční 

 

Bod 2/1 Projekt nově výborem ČBF ustanovené kategorie „U10“  byl zahájen po společném 

obsahovém upřesnění a metodickém zpracování systému vedení turnajů. Výbor ČABT společně 

s metodickou komisí, KBDM a ČAMB  bude tento projekt sledovat a vyhodnocovat jeho  účinnost na 

nejnižší kategorie dětí. Hlavní tvůrce projektu Roman Bednář společně s dalšími metodiky bude 

poskytovat odbornou pomoc organizátorům k plynulému zahájení. Všem zúčastněným stranám je 

třeba poděkovat za přístup a pochopení této problematiky, a to včetně nejvíce konzultující oblasti 

Jižní Moravy, jmenovitě paní Evou Vyroubalovou a panem Vilémem Cíglerem, kteří nám byli velmi 

nápomocni odbornými praktickými radami. 

Zodpovídá : Roman Bednář, Miroslav Janovský – KBDM, Jaromír Geršl – MK. Petr Čeněk - ČAMB 

Termín : zahájení sezóna  2018/ 2019, hodnocení měsíční 

 

Bod 3/1 Do trenérské oblasti musíme společně přivést větší procento mladých trenérů 

s dlouhodobým zájmem o práci, s pedagogickými i praktickými schopnostmi a znalostmi, a to 

zejména pro kategorii dětí, které potřebují mít hned od začátku svého působení v basketbale 

v trenérovi vzor, přítele i respektovaného odborníka, jemuž mohou důvěřovat, jemuž se mohou 

svěřovat. Trenér si musí uvědomit svou vysokou odpovědnost, neboť se stává součástí výchovného 

systému dítěte.  

Metodická komise za účasti zástupců ČABT dopracovala obsahové zaměření jednotlivých 

trenérských licencí (viz. Zápis z MK ze dne 11. 6. 2018 v Pardubicích ). Tak, jak bylo avizováno,  

v následující sezóně se nově rozběhne celý systém školení, počínaje Baby basketem, kdy se hned 

v září uskuteční dva běhy školení – Olomouc a Kolín. Obsah jednodenního školení vypracoval Karel 

Hůlka. 

Opět je na místě poděkovat všem účastníkům pracovních jednání za jejich vysokou aktivitu a 

odbornou erudici, kterou tomuto projektu věnovali. Je to projekt přelomový a nadčasový, který by 

se měl projevit ve střednědobém hodnocení práce za 5 let.  



 

Je třeba zdůraznit, že pro teorii a praxi moderního basketbalu v jsou pro naši potřebu nejlépe 

schopny spolupracovat fakulty v Brně a Olomouci. Předseda výboru společně s předsedou MK 

Tomášem Kaprálkem navštíví vedení obou fakult a vyzve je k bližší spolupráci. 

Zodpovídá : výbor ČABT 

Termín : rok 2018 

 

Bod 4/1 Současně s postupným budováním a rozvíjením oblastní struktury klubů, vyvstala otázka dalšího pokračování 

systému talentované mládeže, který je nyní ve své polovině životnosti. Výstupem tohoto sytému musí být nejen 

reprezentanti, ale i další basketbalisté a basketbalistky, kteří po ukončení kategorie U19 dále pokračují v kategorii dospělých. 

Zatím není známo relevantní číslo, které by ukazovalo, kolik talentů obou kategorií muži + ženy,  reprezentanti, přechází do 

nejvyšších soutěží, či do prvních lig. Odhadem je to však v nejvyšších soutěžích každoročně číslo v řádu jednotek hráčů a 

hráček. Tento, zatím pouze odhadovaný počet, naznačuje ne zcela efektivní nastavení současného modelu STM, a to 

především na úrovni VSCM chlapců, který tak  nenaplňuje zcela očekávané cíle. Připravované průběžné hodnocení systému 

STM by se taktéž mělo zabývat finanční analýzou efektivnosti s ohledem na počet hráčů a hráček, kteří do systému v jeho 

jednotlivých úrovních vstupují, trénují v něm a následně ze systému STM vystupují a pokračují dále do profesionálního 

basketbalu.  Proto vyvstává otázka větší motivace talentovaných hráčů a hráček již na počátku basketbalové kariery cestou 

jejich dlouhodobého výukového, výchovného a basketbalového zapojení do procesu výchovy reprezentantů a reprezentantek 

ve sportovním „Super centru“  - akademii, která bude pod hlavičkou federace vytvářet ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj 

včetně lékařského, rehabilitačního i vzdělávacího procesu. Důležitá bude i častější konfrontace se zahraničními kluby, či 

reprezentacemi jiných států. Tito hráči a hráčky by byli zapojeni do soutěží pod hlavičkou federace vždy o stupeň výše proti 

své kategorii  a  trénováni profesionálními trenéry, kteří by prošli nezávislým výběrovým řízením bez vlivu klubového zájmu. 

Taktéž se tím vyhneme návrhům a diskuzím, které vyvolávají zbytečnou bouři mezi kluby i odborníky. Výbor federace je 

především orgánem strategickým, který stanovuje cíle a schvaluje nastavenou koncepci k těmto cílům a měl by ctít názory 

odborníků, které si sám vybral. Sportovní ředitel by potom měl být vždy předkladatelem návrhů a zároveň zodpovídat za 

splnění cílů společně s  realizačními  týmy. Podotýkáme, že cíle by měli odpovídat reálnému stavu prostředí, ve kterém se 

pohybujeme. Je to dlouhodobá práce, kde na sebe musí navazovat jednotlivé činnosti od náboru dětí, přes výběr talentů až 

k požadovaným rozumně  nastaveným  výsledkům. Na zapojení klubů do diskuze se při tom nesmí zapomenout, včetně toho, 

že účast předních klubů v pohárech je taktéž reprezentací našeho basketbalu. V této důležité činnosti  trenérů, v níž je skrytý 

určitý potenciál působení v interním i externím prostředí, jsme schopni podílet se na diskuzi, následném návrhu  a práci na 

nové koncepci nejen reprezentačních týmů. Svět, i nám bližší Evropa odjely našemu basketu už dost daleko. Přibližování bude 

pomalé a složité. 

Bod zůstává v platnosti do doby získání pozornosti k projednání ve výboru federace. 

Zodpovídá : předseda 

Bod 5/1  Předseda upozorňuje, že dne 29.1.2018 bude opět společná schůze MK a ČABT k pokračování 

práce na navrhovaných změnách vzdělávání trenérů a zavedení vícestupňového systému licencí 

v horizontálním členění. Účast povinná – Bednář, Geršl, Mayer 

Společné jednání dále proběhlo. Obsah jednání dále upřesnil podobu školení zejména typu „C“ 

mládež s vyjasněním postupu zahájení školení v sezóně 2018/2019. Josef Mayer dostal za úkol 

cestou zápisu z VV federace sdělit oblastem, že školení typu „C“ podle starého formátu bude 

ukončeno dne 30.6.2018. Podle nového formátu začne školení v další sezóně. 

Zodpovídá : Jaromír Geršl +  předseda 

Termín : sezóna 2018/2019 

 

Bod 1/2 Výbor projednal možný nástup Stanislava Mariana do pozice oblastního metodika pro oblast západní Čechy a 

Marka Kose pro oblast jižní Čechy od 1.8.2018. V průběhu přípravného období budou konzultovat problematiku činnosti 

metodika s Romanem Bednářem, zároveň si již budou mapovat skutečný stav oblastního basketbalu ve svých oblastech. 

Další zájmovou oblastí, kterou se bude výbor ČABT zabývat bude oblast střední a severní Moravy. 

Projednáno, bod splněn, vypouští se. 

Zodpovídá : Roman Bednář + předseda 

Termín : do 31.7.2018 



 

Bod 2/2 Výbor se zabýval potenciálem jednotlivých oblastí a efektivitou práce TMK oblastí. Cílem budoucí spolupráce by 

měla být i kontrola erudice mladých trenérů, jejich chuť zlepšovat se a přinášet do tréninku basketbalu společně s MK a 

ČABT nové poznatky.  

Výbor se zabýval tématem „Životního příběhu trenéra“, který by měl být obsahově zaměřen k získávání dalších nových 

trenérů. 

Zodpovídá : výbor 

Termín : trvale 

 

Bod 3/2 Jedním z cílených námětů ke zvýšení prestiže trenérské profese by mělo být vyhlašování Trenérů roku po 

kategoriích. Výbor se začne zabývat návrhem způsobů hodnocení jejich práce již pro sezónu 2017/2018. Výbor ČABT vyzve 

ke spolupráci všechny odborné komise a zástupce oblastních spolků, aby nominovali své trenéry podle podmínek, které 

jim budou zaslány. 

Dnes projednáno. Námětově bude bod zařazen na VH ČABT v 09/2018 v Pardubicích. 

Zodpovídá : výbor ČABT  
Termín : sezóna 2018/2019 

 

Nové body : 
Bod 1/3 Předseda upozornil na výzvu všem trenérům k povinnosti trvalého vzdělávání se na 

seminářích, zejména potom na těch, které jsou obsazeny zahraničními odborníky. Efektivita 

vynaložené snahy federace o zajištění odborníků a vynaložené náklady na ně nejsou dostatečně 

využity. Rychlému rozvoji moderního basketbalu se musíme přizpůsobit jak v mužích, tak v ženách. 

Zodpovídá : výbor ČBT, MK federace 

Termín : trvale 

 

Bod 2/3 Výbor ČABT se zabýval správnou pozicí MK federace. Podle názoru výboru je MK neustále 

tlačena stranou „hlavního proudu“, rozhodování neprobíhá často na základě potřebné  odbornosti, 

probíhá zájmově  v návaznosti na některé oblasti a kluby. Tento způsob je popřením odborné činnosti 

Metodické komise. Výbor ČABT se bude touto situací stále více zabývat. 

 

Bod 3/3 Výbor projednal termín další VH ČABT. Rozhodl se pro sobotu 15.9.2018 v 10:00 hodin 

v Pardubicích, a to vzhledem k tomu, aby nezatěžoval trenéry v probíhající soutěžní sezóně. Zájmem 

výboru je, aby se VH zúčastnilo co nejvíce zástupců a oblastí a klubů. V průběhu sezóny se vyskytla celá 

řada problémů, které by se měly řešit právě na valné hromadě, aby se mohly předložit výboru federace. 

Trenéři jsou jednoznačně hybnou silou celého basketbalu a jejich slovo musí mít váhu v celé federaci! 

 

Bod 4/3  Výbor rámcově projednal situaci v komisích vrcholového sportu chlapců a dívek. Cestou 

zástupců v komisích Romana Bednáře a Miroslava Volejníka žádá o přesné informace o stávajícím stavu 

práce komisí a o stavu přípravy dalšího čtyřletého cyklu, tak, aby se k nim mohl vyjádřit, tak, aby byl 

celý projekt připraven lépe a efektivněji, než projekt končící. 

Zodpovídají : Roman Bednář, Miroslav Volejník 

 

Bod 5/3  V návaznosti na tento bod informoval předseda výbor o rozvojových programů federace. 

Jedním z bodů je „Jednotná koordinace efektivní přípravy RD chlapců a dívek od 16 do 19 let věku“. 

Rozvojové programy jsou součástí strategie a koncepce federace. Cestou předsedy, který tento bod 

obdržel jako garant za výbor federace se jeho obsah vztahuje na všechny trenéry ve federaci. Jedná se 

o filozofii vnímání existence jedinců - talentů a jejich postupného komplexního rozvoje pro potřeby 

reprezentačních výběrů. Diskuze k tomuto tématu bude velmi složitá. Předseda předběžně informoval  



 

Michala Ježdíka, vedoucího SMÚ federace o potřebě prvotního společného pracovního jednání se 

všemi hlavními trenéry SCM chlapců a dívek. Předběžný termín byl stanoven na září 2018.  

 

Bod 6/3 Předseda informoval výbor o projektu „Bez faulu“, který federace spustí do nové sezóny. 

Projekt si dává za úkol stálé zlepšování sportovního prostředí basketbalu. Nemalou měrou se na tomto 

projektu musí podílet trenéři všech kategorií, zejména potom dětí.  

 

Bod 7/3  Předseda informoval výbor o postupující práci na směrnici pro GDPR.  

 

Výbor opakovaně žádá všechny oblasti, aby si na svých stránkách upravily 

název trenérské asociace z původního SBT na nový název ČABT 

 
Jednání bylo ukončeno ve 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.  

Termín další výborové schůze byl stanoven na 20. srpna 2018 od 9:00 hodin v Písku. 

Organizačním zajištěním byl pověřen Míra Janovský 

Zápis rozeslán dle schváleného adresáře  

Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT 

V Praze dne 18. června  2018 

 

 

 


