
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 6. června 2011 

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

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V SBT schválil předloženou širší a užší nominaci RD kadetek U16 na ME 2011. 
Nominace ostatních RD ke schválení V SBT doposud neobdržel. 

- V SBT konstatoval, že „Koncepce řízení činnosti RD basketbalu“ zpracovaná V SBT 
a schválená V ČBF jako závazný dokument pro činnost RD, není v mnoha bodech 
jednotlivými RD dodržována. V případě, že v následujícím období nedojde ke 
zlepšení, bude V SBT navrhovat V ČBF sankce za neplnění stanovených povinností. 

- V SBT opakovaně konstatoval, že prezentace RD na webu ČBF je neúplná, neaktuální 
a tedy spíše škodí, než prospívá informovanosti o akcích jednotlivých RD (plán 
přípravy, širší a užší nominace, přehled přípravných zápasů).  

- V SBT žádá všechna RD, aby zintenzivnila komunikaci s kluby hráčů resp. hráček 
zařazených do RD (kluboví trenéři, organizační pracovníci), minimálně v souladu s 
„Koncepcí řízení činnosti RD basketbalu“ – průběžná informovanost o plánu přípravy 
a případných změnách, zasílání zpráv o průběhu přípravy, poskytování zpětné vazby 
z jednotlivých VT a MT, zařazení hráčů resp. hráček do širší či užší nominace, 
informace o účasti na akci FIBA apod. 

- Na základě aktuálního stavu a zkušeností z minulosti V SBT upozorňuje a žádá V 
ČBF o řešení omluv hráčů a hráček z akcí RD, a to nejenom hráčů a hráček z klubů 
dotovaných MŠMT v rámci programu II. „Sportovně talentovaná mládež“, ale i hráčů 
z klubů Mattoni NBL. 

- V SBT se z webu ČBF dozvěděl o účasti RD českých streetballistů na FIBA Hrách 
mládeže v Turecku. Družstvo „Naběrátotů“ skončilo na posledním místě s bilancí 0 
vítězství a 8 porážek. Přestože se jednalo o akci FIBA, které se z většiny ostatních 
zemí účastnila řádná RD, nominace ČR (hráči, trenér) byla řešena bez vědomí V SBT 
resp. V ČBF. V SBT proto žádá V ČBF, především vzhledem k narůstajícímu zájmu 
FIBA o hru „3on3“ s výhledem na zařazení do programu LOH, aby nominace na 
případné další akce FIBA „3on3“ byly řešeny vždy ve spolupráci s V SBT a následně 
schvalovány V ČBF (podobně jako nominace všech ostatních RD). Již nyní je totiž 
zřejmé, že pokud budeme chtít být v mezinárodním měřítku ve hře „3on3“ 
konkurenceschopní a případně i úspěšní, bude nutné vždy nominovat ty nejlepší hráče 
a hráčky bez ohledu na to, zda hrají basketbal v hale či „na ulici“.   

 
2. Sportovně talentovaná mládež 
 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že jednotlivým VSCM byly odeslány k podepsání 
dohody o poskytnutí dotace z prostředků Ministerstva financí. Následně bude VSCM 
odeslána dotace ve výši 300 000,- Kč pro jedno VSCM. V návaznosti na poskytnutí 
dotace bude od všech VSCM vyžadováno předložení smlouvy hlavního trenéra a 
kondičního trenéra VSCM.  



- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že dotace na program II. – Sportovně talentovaná 
mládež byla MŠMT v závěru května 2011 odeslána na ČSTV. Bohužel, v důsledku 
blíže nespecifikovanému problému, který je v současné době řešen mezi MŠMT a 
ČSTV, nezaslalo ČSTV dotaci jednotlivým sportovním svazům a termín tohoto 
zaslání není prozatím stanoven. 

 
3. Celostátní seminář 2011  
 

- Celostátní seminář, který je plánován na sobotu 6. srpna 2011 v Pardubicích v průběhu 
ME 2011 kadetů U16, byl V ČBF schválen jako oficiální akce programu ME 
s povinnou účastí hlavních trenérů VSCM, SCM a SpS. 

- V SBT rozhodl o výši registračního poplatku na seminář, který bude 300,- Kč pro 
registraci předem a platbu převodem a 500,- Kč (případně 20 EUR pro zahraniční 
trenéry) pro registraci a platbu v hotovosti na místě.  

- Dušan Tomajko požádá Štěpána Válka, zda by byl ochoten působit v rámci semináře 
jako tlumočník jednotlivých přednášek. 

- Petrovi Jachanovi se prozatím nepodařilo domluvit s FIBA Europe lektorské využití 
zahraničních trenérů, kteří budou v průběhu ME přednášet na FECC. Pokud k této 
dohodě nedojde nejpozději do 20. června 2011, nebude V SBT seminář pořádat. 

 
4. Mezinárodní zahraniční semináře  
 

V SBT rozhodl, v souladu se snahou o zintenzivnění trenérského vzdělávání, o účasti 
vybraných trenérů na mezinárodních zahraničních seminářích, které se budou konat v průběhu 
léta 2011. V SBT vybral z aktuální nabídky jako klíčové tyto 4 semináře – Barcelona, 
Bělehrad, Pesaro 1 a Pesaro 2 (seminář kondičních trenérů). V návaznosti na toto rozhodnutí 
byla oslovena všechna VSCM, SCM a SpS s výzvou o zaslání jmen potenciálních zájemců o 
účast na některém z vybraných seminářů. Na výzvu reagovalo celkem 8 trenérů, z nichž 
V SBT rozhodl o následující nominaci: 

- Michal Ježdík (USK Praha) – Barcelona (+ v rámci jeho lektorského působení na 
semináři v Popradu i zajištění metodických materiálů z tohoto semináře) 

- Petr Jachan (USK Praha) a Dušan Bohunický (BK Kondoři Liberec) – Bělehrad 
- Jan Slowiak (BK Pardubice) – Pesaro 1  
- Vladimír Hojka (RD mužů a BK Děčín) – Pesaro 2 

Na základě předem schválené kalkulace budou vybraným trenérům uhrazeny veškeré náklady 
(registrační poplatek, doprava, ubytování). Proplacení nákladů bude podmíněno prezentací 
získaných poznatků, a to jak ústně na vybraném celostátním semináři, tak i písemně na webu 
SBT. 

 
5. Sportovní gymnázia (SG) 
 

V SBT projednal materiály všech 9 SG s kmenovým sportem basketbal k letošním 
oponenturám sportovní činnosti – hodnocení činnosti SG v právě končícím školním roce a 
tréninkový plán pro školní rok 2011/12. V SBT konstatoval, že dlouhodobě vnímá práci SG 
jako důležitou součást péče o talentovanou mládež v basketbalu, společně se systémy VSCM, 
SCM a SpS. Zaslané materiály byly V SBT schváleny, následně budou potvrzeny ČBF a 
zaslány zpět na jednotlivá SG. 
 
6. Zprávy delegátů KM z MČR 2011  
 

V SBT obdržel zprávy delegátů KM z turnajů o titul Mistr ČR mládež 2011. V SBT žádá KM 
o projednání těchto zpráv a předložení závěrů a doporučení z nich vyplývajících na příští 
schůzi V SBT. 
 



7. Různé  
 

- V SBT zásadně nesouhlasí s bodem 3 „Podmínek pro zařazení družstev do soutěží 
řízených STK ČBF v sezóně 2011/2012“, který nařizuje povinné zpracovávání online 
technického zápisu a online TV přenosu z utkání kadetských a juniorských extralig. 
V SBT žádá V ČBF o zrušení této povinnosti, především z důvodu neúměrného 
finančního a personálního zatížení klubů, které bude s plněním této podmínky nutně 
souviset. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že na školení trenérů licence „B“ do Brna je 
přihlášeno 40 zájemců (toto číslo je konečné, další zájemci už FSpS MU nepřijímá). 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že ke studiu trenérské školy na FTK UP Olomouc 
ve školním roce 2011/12 je přihlášeno 15 zájemců. Tento počet garantuje otevření 1. 
ročníku, případní další zájemci se ještě mohou hlásit na sekretariátu ČBF. 

- V SBT bere na vědomí zprávu STK ČBF o kontrole dodržování Trenérského řádu 
v soutěžích řízených STK ČBF. V SBT žádá V ČBF, aby udělené pokuty byly využity 
účelově v rámci dalšího vzdělávání trenérů (např. vysílání vybraných trenérů na 
mezinárodní zahraniční semináře, odměny za publikační činnost na webu SBT apod.).  

- V SBT schvaluje následující semináře trenérů: 
• Domažlice, 10. – 11. června 2011 (garant semináře – Miroslav Janiurek, TMK 

Plzeň).  
• Ústí nad Labem, 18. června 2011 (garant semináře – Jan Skokan, TMK SČ).   

Absolvování obou seminářů tedy lze využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 
 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pátek 29. července 2011 v Hradci Králové v rámci ME 
kadetů U16 (zasedací místnost zajistí Miroslav Volejník) od 15:00 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


