
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 23. ledna 2012 

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

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V SBT se seznámil se zprávami RD z účasti na mezinárodních turnajích v závěru roku 
2012:  

o RD kadeti U17 „Crystal Bohemia Cup“ v Nymburku (2. místo – vítězství nad 
Maďarskem U18 a Sokolem Pražským U19, prohra s BCM Nymburk U19). 

o RD kadeti U16 „Turnaj olympijských nadějí“ v Polsku (3. místo – vítězství 
nad Slovenskem, prohra s Maďarskem a Polskem). 

o RD kadetky U16 „Turnaj olympijských nadějí“ v Maďarsku (2. místo – 
vítězství nad Slovenskem a Maďarskem, prohra s Polskem). 

- V SBT, v návaznosti na usnesení z CK SBT 2011, žádá V ČBF, aby zvážil zřízení 
funkce oficiálního lékaře ČBF, který by rozhodoval o oprávněnosti omluv hráčů a 
hráček z akcí RD ze zdravotních důvodů. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

- Tomáš Kaprálek informoval výbor SBT, že v rámci oponentur státní sportovní 
reprezentace pro rok 2012 byla potvrzena i výše dotace MŠMT pro ČBF v rámci 
programu II. Sportovně talentovaná mládež. Jedná se o částku 16 356 200,- Kč, tedy 
stejnou částku jako v roce 2011.  

- V SBT diskutoval o možných změnách v systému SpS, které by měly začít platit od 
sezóny 2012/13. V SBT konstatoval, že vedle SpS, která jsou přímo či nepřímo 
navázána na SCM, by měly získat v rámci systému SpS podporu i kluby, které 
návaznost na SCM sice nemají, ale přesto má jejich práce s dětmi a mládeží 
dlouhodobě vysokou kvalitu. V SBT rozhodl, že se celou problematikou SpS a 
případnými změnami v tomto systému bude detailně zabývat na únorové schůzi. 

- V SBT doporučuje ponechat systém SCM fungovat bez větších zásahů (především 
rušení SCM a zřizování nových SCM) vždy ve 4 letém cyklu tak, aby jednotlivá SCM 
získala určitou delší jistotu pro svou práci. První cyklus by platil pro období 2011 – 
2014. Samozřejmě, v případě závažných nedostatků může dojít k odebrání statutu 
SCM i v průběhu tohoto 4 letého období. V návaznosti na tento 4 letý cyklus 
doporučuje V SBT stanovit pro podmínku účasti obou družstev SCM v extraligách 
tyto prováděcí pokyny: 

o pouze 1x EL: 1. rok = plná dotace, 2. a další rok = dotace bez bonusu za 
bodování SCM  

� návrat do obou EL = návrat k plné dotaci 
o bez obou EL: 1. rok = dotace bez bonusu za bodování SCM, 2. rok = vyřazení 

ze systému SCM  
� návrat do 1 EL (po sezóně bez obou EL) = dotace bez bonusu za 

bodování SCM 
� návrat do obou EL (po sezóně bez obou EL) = návrat k plné dotaci 



3. Hra FIBA 3x3 
 

Jan Ulrych informoval V SBT, že stále probíhá jednání mezi ČBF a ČSF, které se týká 
vymezení vzájemných vazeb při organizaci soutěží a sestavování RD pro hru FIBA 3x3. 
V SBT proto prozatím odkládá vypsání výběrového řízení na pozici trenérů RD 3x3. 
 
4. Celostátní trenérské semináře 
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT o průběhu série 3 trenérských seminářů, na kterých 
vystoupili jako lektoři trenéři vyslaní ČBF v létě 2011 na zahraniční trenérské kliniky. 
Semináře v Pardubicích 6. prosince 2011 se zúčastnilo 56 trenérů, v Praze 14. prosince 2011 
jich bylo 84 a dalších 67 v Prostějově 15. ledna 2012. Celkem se tedy všech seminářů 
zúčastnilo 207 trenérů. V SBT považuje akci za zdařilou a pokusí se proto v létě 2012 opět 
vyslat vybrané trenéry na zahraniční trenérské kliniky.  
 
5. Příprava talentovaných hráčů a hráček U15 
 

Jan Ulrych informoval V SBT o rozhodnutí V ČBF nepodporovat v roce 2012 tzv. výběrové 
kempy mládeže. V SBT tento krok vítá a v návaznosti na toto rozhodnutí žádá V ČBF, aby 
zvážil zahájení systémové podpory práce s talentovanými hráči a hráčkami kategorie U15 již 
ve 2. polovině sezóny 2011/12 (několik krátkodobých srazů v závěru sezóny, závěrečné 
soustředění po sezóně, případně i účast na turnaji v ČR nebo v zahraničí). Pokud by byl tento 
„projekt“ realizován, je třeba: 

- Vyčlenit v rozpočtu ČBF pro rok 2012 částku pro 2. polovinu sezóny 2011/12 (U15 = 
ročník narození 1997 a mladší) a následně i pro 1. polovinu sezóny 2012/13 (U15 = 
ročník narození 1998 a mladší). 

- Vypsat výběrové řízení na pozici trenéra chlapců U15 a trenéra dívek U15. 
 
6. Různé  
 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že na školení trenérů licence „B“, které pořádá 
UK FTVS v roce 2012, je přihlášeno 19 zájemců. První část školení začíná v neděli 
29. ledna 2012.  

- V SBT, v návaznosti na usnesení z CK SBT 2011, předložil Legislativní komisi ČBF 
návrh na úpravu Trenérského řádu, která umožní oblastním TMK vytvořit si pro 
obnovování platnosti trenérských licencí „C“ vlastní prováděcí pokyny (tyto pokyny 
musí být schváleny V SBT). 

- V SBT obdržel žádost Tomáše Poláka o přiznání trenérské licence „A“ na základě 
absolvování studia VŠ v USA. V SBT žádá FTK UP Olomouc o posouzení míry 
shody tohoto studia se studiem Trenérské školy a následným dořešením celé 
záležitosti (případné absolvování „rozdílových“ předmětů, zpracováním závěrečné 
práce a složení závěrečné zkoušky). 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 20. února 2012 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


