
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 26. března 2012 

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

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V SBT bere na vědomí doplnění širší nominace RD žen U20, zároveň bere na vědomí 
širší nominaci RD juniorek U18 a kadetů U17. 

- Miroslav Volejník informoval V SBT o jednání s trenéry ženských RD. Jediná dvě 
družstva, ve kterých se objevují některé hráčky v obou širších nominacích, jsou RD 
ženy U20 a juniorky U18. Trenéři obou družstev spolu o této problematice 
komunikují, plánují v rámci přípravy i společné VT a konečné rozhodnutí o způsobu 
využití hráček, které jsou zařazeny v obou RD, učiní po stanovení priorit V ČBF. 

- Vzhledem k neúčasti Jana Ulrycha projedná V SBT závěry z jednání s trenéry 
mužských RD na dubnové schůzi.  

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

Sportovní centra mládeže (SCM)  
V SBT obdržel dopis Jiřího Burdy, který k 16. březnu 2012 rezignoval na funkci hlavního 
trenéra SCM Basket Slovanka. Tomáš Kaprálek proto požádal Jiřího Touška (statutární 
zástupce klubu), aby informoval V SBT o návrhu řešení této situace. Protože Jiří Toušek na 
tuto výzvu nereagoval, je SCM Basket Slovanka povinno nejpozději do 16. dubna 2012 
předložit na sekretariát ČBF kopii smlouvy nového hlavního trenéra SCM. V případě, že 
v daném termínu nebude smlouva předložena, bude tomuto SCM pozastaveno vyplácení 
dotace.  
 

Sportovní střediska (SpS)  
V SBT se detailně zabýval nastavením nového systému pro fungování programu SpS, který 
by měl být spuštěn od sezóny 2012/13, a žádá proto V ČBF o schválení následujících 
postupných kroků: 

a) V programu SpS zavést dvě kategorie klubů – SpS „A“ a SpS „B“.  
b) Ve SpS „A“ zavést přísnější podmínky činnosti než ve SpS „B“. 
c) Ve SpS „A“ ponechat roční dotaci zhruba v současném rozsahu, ve SpS „B“ nastavit 

roční dotaci cca na 1/3 dotace SpS „A“.   
d) Vypsat výběrové řízení na zařazení klubů do SpS „A“ a SpS „B“ (po kvalifikacích do 

ŽL 2012/13). 
V případě, že V ČBF tyto navržené kroky schválí, projedná V SBT na dubnové schůzi 
podmínky činnosti SpS „A“ a SpS „B“, které by se následně staly i podmínkami pro přihlášky 
do výše uvedeného výběrového řízení. 
 
3. Mezinárodní zahraniční semináře  
 

- Na výzvu V SBT, která nabízela 2+2 vybraným trenérům finanční podporu ČBF při 
účasti na dvou mezinárodních seminářích mládežnických trenérů v Itálii (Cremona 14. 
– 15. dubna 2012 a Caserta 21. – 22. dubna 2012), reagovalo 9 trenérů – Milena 



Černá, Martin Gallas, Michal Ježdík, Ondřej Kádě, Michal Krhovský, Radek Miška, 
Miroslav Pacut, Jiří Pavýza a Jiří Ujec. V SBT nakonec rozhodl vyslat pouze na 
seminář do Cremony Michala Ježdíka a zbylé finanční prostředky, určené na 
zahraniční semináře, ponechat k využití až na období po sezóně, kdy je účast na 
seminářích pro trenéry termínově příznivější.  

- V SBT obdržel pozvánku na mezinárodní seminář trenérů, který se uskuteční ve dnech 
9. – 10. června 2012 v Ružomberku (Slovensko). O nabídce finanční podpory ČBF při 
účasti vybraných trenérů rozhodne V SBT až po upřesnění programu semináře, 
především jmen lektorů a přednášených témat. 

 
4. Příprava talentovaných hráčů a hráček U15 
 

V ČBF rozhodl zahájit od sezóny 2012/13 systémovou podporu práce s talentovanými hráči a 
hráčkami kategorie U15 (několik krátkodobých srazů v průběhu sezóny, závěrečné 
soustředění po sezóně, případně i účast na turnaji v ČR nebo v zahraničí) a v návaznosti na 
toto rozhodnutí pověřil V SBT vypsáním výběrového řízení na trenéry, kteří by činnost 
výběrů U15 zajišťovali.  
 
5. FIBA 3x3 
 

FIBA zveřejnila kalendář vrcholných akcí 3x3 v roce 2012: 
- MS mužů a žen se uskuteční ve dnech 23. – 26. srpna 2012 v Aténách (Řecko). 
- MS juniorů a juniorek U18 se uskuteční ve dnech 27. – 30. září 2012 v Seville 

(Španělsko). 
V ČBF rozhodl zaslat přihlášku ČR do všech výše uvedených akcí a v návaznosti na to 
pověřil V SBT vypsáním výběrového řízení na vedoucí družstev – trenéry. Na rozhodování o 
obsazení pozic u jednotlivých družstev 3x3 se bude podílet i zástupce ČSF. 
 
6. Kemp FIBA Europe pro dívky U15 
 

Podobně jako v minulých letech organizuje FIBA Europe ve dnech 1. – 6. července 2012 ve 
Slovinsku (Postojna) mezinárodní kemp pro dívky kategorie U15 (roč. 1997). Každá národní 
federace má právo nominovat na kemp 2 dívky, 1 trenéra této kategorie a 1 rozhodčí. 
Výběrem hráček byl pověřen Miroslav Volejník ve spolupráci s RT RD kadetek U16, o 
nominaci trenéra rozhodne V SBT. Výběr rozhodčí spadá do kompetence ČABR. 
 
7. Různé  
 

- Petr Kapitulčin informoval V SBT o sestavování seznamu delegátů KM na MČR 
mládeže 2012. V první fázi byla místa delegátů KM nabídnuta trenérům 
mládežnických RD, následně na neobsazená místa určí delegáty KM. 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční ve středu 23. května 2012 v Brně 
(garant semináře – Zdeněk Janík, FSpS MU Brno). Absolvování semináře lze tedy 
využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 23. dubna 2012 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


